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DÜNYA ELMİNİN KORİFEYLƏRİ 

AKADEMİK CƏLAL ƏLİYEV – 90 İL 

DÜNYA BİOLOGİYA ELMİNİN XƏZİNƏSİNƏ  

ÖZ TÖHFƏLƏRİNİ VERƏN AZƏRBAYCANLI ALİM  

Azərbaycan xalqının zəkasını, elmini, mədəniyyə-
tini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirən, aldığı 
dəyərli nəzəri-tətbiqi nəticələrlə dünya biologiya elmi-
nin xəzinəsinə öz töhfələrini vermiş, görkəmli şəxsiy-
yət, akademik Cəlal Əlirza oğlu Əliyevin cari ildə  
90 yaşı tamam olur.  

Ömrünün 60 ildən artıq bir hissəsini əsasən müqəddəs nemətimiz olan çörəyin hazırlandığı 
buğdanın tədqiqinə həsr etmiş əməkdar elm xadimi, akademik Cəlal Əlirza oğlu Əliyev 1928-ci il 
iyun ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Təbiət 
elmlərinə olan hədsiz məhəbbəti Cəlal müəllimə sonrakı həyat yolunun müəyyənləşdirilməsində 
həlledici rol oynamış, 1944-cü ildə əvvəlcə O, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təbiətşünaslıq-
coğrafiya, 1951-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültələrini fərqlənmə 
diplomları ilə bitirmişdir. Hələ üçüncü kurs tələbəsi olarkən C.Əliyev bitkilərin fiziologiyası 
kafedrasında laborant vəzifəsində işləməyə başlamış və gələcək elmi fəaliyyəti üçün biologiyanın 
bu sahəsini seçmişdir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bitkilərin fiziologiyası ixtisası üzrə 
aspiranturasını bitirən C.Əliyev 1955-ci ildə “Mikroelementlərin buğdanın inkişafına və məhsul-
darlığına təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, seçdiyi istiqamətdə elmi 
tədqiqatların sonrakı inkişafı 1971-ci ildə “Bitkilərin fotosintetik fəaliyyəti, mineral elementlərlə 
qidalanması və məhsuldarlığı” mövzusunda müdafiə etdiyi doktorluq dissertasiyasında öz əksini 
tapmışdır. C.Əliyev elmi tədqiqat işlərini 1951-ci ildən 2016-cı ilə kimi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunda bitkilərin fiziologiyası (indiki bitkilərin fiziologiyası və biotexnologiya) və 1971-ci 
ildən paralel olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda yaratdığı 
məhsuldarlıq proseslərinin molekulyar-genetik əsasları (sonradan bioloji məhsuldarlığın funda-
mental problemləri) şöbələrində aparmışdır. Bu dövr ərzində Cəlal Əliyevin fəal elmi yaradıcılığı 
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kənd təsərrüfatı bitkilərinin, başlıca olaraq buğdanın fotosintetik məhsuldarlığının nəzəri və təcrübi 
əsaslarının tədqiqinə həsr olunmuşdur. 

1970-ci illərdən başlayaraq akademik C.Ə.Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə 
buğdanın elmi cəhətdən əsaslandırılmış seleksiyası sahəsində kəskin dönüş yaranmış, institutda ilk 
növbədə geriliyin aradan qaldırılması üçün uzun bir dövrü əhatə edən hərtərəfli, elmi əsaslı komp-
leks seleksiya proqramı hazırlanmışdır. Bu proqramın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının 
müxtəlif aqroekoloji şəraitinə uyğun, quraqlığa, duza, yüksək temperatura, soyuğa, şaxtaya, xəstəlik 
və zərərvericilərə və yatmaya kompleks davamlı, kənd təsərrüfatı istehsalının tələblərinə cavab 
verən intensiv tipli, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli dənli taxıl bitki sortlarının yaradılmasının 
nəzəri əsaslarının və təcrübi üsullarının işlənib hazırlanmasından ibarət olmuş və tədqiqatlara 
bitkilərin fiziologiyası, biokimya, texnologiya, genetika, seleksiya, entomologiya və fitopatologiya 
sahəsində çalışan mütəxəssislər yaxından cəlb edilmişlər. 

Lakin yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəliklərə və mühitin əlverişsiz amillərinə davamlı 
buğda sortlarının yaradılmasında nəzəri tədqiqatlar aparmaqla seçmə üçün yeni metodların və 
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına, elmi-texniki potensialın yaradılmasına böyük ehtiyac 
duyulurdu. Uzaqgörən, müdrik akademik biologiya, kənd təsərrüfatı və s. üzrə fundamental və 
tətbiqi sahədə tədqiqat aparmağa qabil kadrların hazırlanmasını ilkin vəzifələrdən biri kimi qarşıya 
məqsəd qoymuş və 1972-ci ildən başlayaraq müxtəlif elmi sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar: 
bioloqlar, kimyaçılar, aqronomlar, fiziklər, riyaziyyatçılar, mühəndislər instituta cəlb edilərək 
keçmiş ittifaqın müvafiq elmi mərkəzlərinə əvvəlcə 2 illik ixtisasartırma kurslarına, sonra isə 
məqsədli aspiranturaya göndərilmişlər. Akademik C.Əliyevin misilsiz xidməti nəticəsində 80 
nəfərdən artıq elmi işçi keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu elmi mərkəzlərində biofizika, biokimya, 
biotexnologiya, torpaq fizikası, aqrokimya, molekulyar biologiya, genetika, molekulyar genetika, 
bitkilərin fiziologiyası, aqroekosistemin riyazi modelləşdirilməsi, fotosintetik proseslərin riyazi 
modelləşdirilməsi, radiobiologiya, texniki kibernetika və informasiya nəzəriyyəsi, fitopatologiya, 
xəstəliyə qarşı bitkilərin immuniteti, quraqlığa davamlılıq üzrə seleksiya, elektron hesablama 
maşınlarının tətbiqi ilə təcrübi göstəricilərin riyazi işlənməsi və s. sahələr üzrə uzunmüddətli 
ixtisasartırma kursları keçmişlər. 

Bunun məntiqi nəticəsi olaraq, məqsədli aspirantura da daxil olmaqla Əkinçilik İnstitutunda 
400-dən çox yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmış, onlardan 259 nəfəri dissertasiya işlərini 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış, o cümlədən, bitkilərin 
fiziologiyası şöbəsində 32 nəfər “bitkilərin fiziologiyası”, 12 nəfər “bitkilərin biokimyası”, 16 nəfər 
“biofizika”, 1 nəfər “molekulyar biologiya”, 2 nəfər “bioüzvi kimya”, 4 nəfər “radiobiologiya”, 
2 nəfər “mikrobiologiya”, 5 nəfər “riyazi biologiya” ixtisasları üzrə 79 elmlər namizədi hazırlan-
mışdır. Onların 80 nəfərinə C.Əliyev şəxsən özü rəhbərlik etmişdir. Onun bir çox tələbələri MDB-
yə daxil olan, eləcə də ABŞ, Almaniya, Fransa, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, İsveç, İsrail, 
Birləşmiş Krallıq, Cənubi Koreya və başqa ölkələrə dəvət olunmuş və hal-hazırda orada müvəffə-
qiyyətlə çalışırlar. Akademik C.Əliyev və onun hazırladığı kadrlar 1993-cü ildə bioloji məhsul-
darlıq proseslərinin molekulyar əsaslarının öyrənilməsində böyük nailiyyətlərə görə Beynəlxalq 
Soros Fondunun 8 qrantına layiq görülmüşlər. 

Akademik C.Əliyevin dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə apardığı danışıqlar nəticəsində 
Əkinçilik İnstitutunun bir çox elmi işçiləri dəfələrlə CIMMYT, ICARDA, IPGRI, ICRISAT, ICBA 
və s. beynəlxalq təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə kənd təsərrüfatının müxtəlif prioritet istiqamətləri 
üzrə beynəlxalq ixtisasartırma kurslarında təhsil almışlar.  

Akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə Buğda və Qarğıdalının Yaxşılaşdırılması (CIMMYT), 
Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları (ICARDA) üzrə Beynəlxalq Mərkəzlərin, keçmiş 
Sovetlər birliyinə daxil olan və buğdanın seleksiyası ilə məşğul olan institutların hesabına müxtəlif 
morfofizioloji əlamətlərə malik zəngin buğda genofondu-gen bankı yaradılmışdır. Bu genofond 
fotosintez əlamətlərinin nəslə ötürülməsi və irsiyyətin öyrənilməsi, genotiplərin donor xüsusiyyətlə-
rinin aşkar olunması və başlıcası, məqsədyönlü seleksiyanın kompleks əlamətlərə əsasən həyata 
keçirilməsi üçün istifadə olunmağa başlanmış, bununla da C.Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 
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ilk dəfə olaraq buğdanın elmi əsaslandırılmış seleksiya proqramının həyata keçirilməsinin əsası 
qoyulmuşdur.  

Beləliklə, hələ ötən əsrin sonunda qısa boylu intensiv tipli buğda sortlarının məhsuldarlığının 
artırılmasına görə akademik C.Əliyevin nəzəri və təcrübi tədqiqatlarının nəticəsində əsl “Yaşıl 
inqilab” baş vermiş və bu bütün dünyada əks-sədaya səbəb olmuşdur. Buğdanın fotosintez fəaliy-
yətinin sirrlərini aydınlaşdırmaqla onu arzu olunan istiqamətə yönəltmək üçün genetik seleksiya 
işləri aparılmış, bununla da akademik C.Əliyev tərəfindən Azərbaycanda biologiya sahəsində 
tədqiqatları inkişaf etdirməklə molekulyar biologiyanın, gen biotexnologiyasının inkişafının əsası 
qoyulmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə aparılan molekulyar tədqiqatlar əsasında uyğun fermentlərin 
vasitəsi ilə buğda bitkisinin genom kitabxanası yaradılmış, sintez olunmuş plazmidlərin köməyi ilə 
genlərin köçürülməsi nəticəsində davamlılıq geni daşıyan bitki regenerantları alınmışdır. Bunun 
əsasında gen mühəndisliyindən istifadə etməklə yad genlərin köçürülməsi nəticəsində kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin klonal çoxalma sxemi işlənib hazırlanmışdır.  

Akademik Cəlal Əliyev uzun müddət aparılmış nəzəri və eksperimental tədqiqatlarla foto-
tənəffüs hadisəsinin əhəmiyyətinin aydınlaşdırılmasına nail olmuş, bu ideya, uzun illər tarla 
şəraitində müxtəlif bitki genotipləri üzərində aparılan məqsədyönlü və çoxşaxəli tədqiqatların 
nəticələrinə əsaslanmışdır. Bunun üçün ilk növbədə xəstəliklərə və mühitin qeyri əlverişli amillərinə 
(quraqlığa, torpaq şoranlığına və s.) davamlı yüksək məhsuldar sort və genotipləri özündə ehtiva 
edən zəngin buğda genofondu yaradılmışdı. Yüksək məhsuldar (7-9 t/ha) buğda genotiplərinə 
yüksək fotosintez intensivliyi ilə yanaşı yüksək fototənəffüs ölçülərinin də xas olması, orta və aşağı 
məhsuldarlıqlı (3 t/ha) genotiplərdə isə əksinə həm CO2 assimilyasiyasının, həm də fototənəffüsün 
intensivliyinin aşağı olması müəyyən edilmişdi. Müxtəlif məhsuldarlıqlı genotiplərdə həqiqi 
fotosintezin fototənəffüsə orta hesabla 3:1 nisbətində olması aydınlaşdırılmışdır. Beləliklə, aka-
demik C.Əliyev fotonəffüsün israfçılığının əksinə olaraq 40 il ərzində tarla şəraitində yetişdirilən və 
məhsuldarlığına görə təzadlı olan buğda genotiplərindən istifadə edərək, qaz mübadiləsinin 
intensivliyi, karbon metabolizmi və RBFK/O fermentinin aktivliyinə dair aparılmış müxtəlif 
istiqamətli tədqiqatlarla fototənəffüsün təkamüldə formalaşmış olan həyat əhəmiyyətli metabolik 
proses olduğunu, həmçinin tədqiqatlarda alınan nəticələrə əasalanaraq bitkilərdə məhsuldarlığın 
artırılması üçün fototənəffüsün müxtəlif yollarla zəiflədilməsinin əsassız olduğunu sübut etmişdir. 
Onun rəhbərliyi ilə fotosintez və fototənəffüsün əsas fermentlərinin – fosfoenolpiruvatkarboksilaza 
və fosfoqlükalatfosfatazanın tam şəkildə nukleotid və aminturşu ardıcıllığı təyin edilmişdir.   

Akademik C.Əliyevin əldə etdiyi bu nailiyyətlər, eləcə də Əkinçilik ET İnstitutunda bu əsasda 
yaradılan buğda sortları və onların respublikada geniş əkin sahəsinə malik olması 2011 və 2013-cü 
illərdə Bakıda keçirilən və “Davamlı İnkişaf üçün fotosintez tədqiqatları”na həsr olunmuş 
beynəlxalq konfranslarda təmsil olunan 41 ölkənin xarici elm adamları tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilmişdi. 

Konfransda Birləşmiş Krallıqdan Fotosintez tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin prezi-
denti Uilyam Ruzerford, həmin cəmiyyətin sabiq prezidenti Ceyms Barber, Yaponiyadan professor 
Norio Murata, ABŞ-dan professor Bob Blankenşip, Almaniyadan professor Qernot Reyncer, 
Macarıstandan professor Qyozo Qarab və başqaları akademik Cəlal Əliyevin fotosintez, xüsusən də 
fototənəffüs sahələrində əldə olunan elmi nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirmiş, bu illər ərzində 
əldə etdiyi uğurlardan yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütövlükdə dünya elminin də bəhrələ-
nəcəyini bildirmişlər. 

Bu baxımdan akademik Cəlal Əliyevin 2012-ci ildə Nyu Yorkda Dioqo F.Neves və Joao 
D.Sanzın redaktorluğu ilə çap olunan “Quraqlığa dair yeni tədqiqatlar” kitabında dərc olunan 
“Quraqlığa davamlı buğda (Triticum L.) genotiplərinin fizioloji və molekulyar əsasları”, İsveçdə 
“Fiziologiya Plantarum” jurnalında nəşr olunan “Buğda və soya genotiplərinin fotosintezi, 
fototənəffüsü və məhsuldarlığı” məqalələrində qaldırılan məsələlər və 40 ildən artıq bir dövr 
ərzində əldə olunan mühüm nəticələr dünya elmi ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olmuşdu.  

Keçən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində aparılan nəzəri və praktiki tədqiqatlar nəticəsində 
akademik C.Ə.Əliyev “İdeal buğda” bitkisinin modelini hazırlamış və onun testləri əsasında 
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seleksiya materiallarının seçilməsi ilə qiymətli formalar yaradılmışdır. Bu model özündə fotosin-
tetik fəaliyyətin göstəricilərinin və əlamətlərinin morfofizioloji və aqronomik xüsusiyyətlərinin, 
buğda genotiplərinin real və potensial imkanlarının xarici mühitin amilləri ilə birlikdə öyrənilməsini 
ehtiva etmiş və bu əsasda yüksək məhsuldarlığı təyin edən prinsiplər müəyyən edilmişdir. Bütün 
bunların nəticəsində 1980-ci illərdə bir çox qiymətli buğda hibridləri yaradılmış, respublikamızın 
müxtəlif regionlarında yerləşən bölgə təcrübə stansiyalarında ekoloji sınaqlardan keçirilmiş və 
onlardan stabil, yüksək məhsuldar, keyfiyyətli formalar seçilərək Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı 
və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına (hazırkı Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidməti) təqdim olunmuşdu. Aparılan sort sınaqlarının nəticələri əsasında rayonlaş-
dırılmış Mirbəşir 50, Qaraqılçlq 2, Vüqar, Şiraslan 23, Tərtər, Bərəkətli 95, Əlincə 84 bərk, 
Mirbəşir 128, Əkinçi 84, Qiymətli 2/17 yumşaq buğda sortları tezliklə respublikada geniş əkin 
sahəsi tutmağa başlamışdı. Hələ 1988-ci ildə bərk buğda proqramının məntiqi nəticəsi kimi 
akademik C.Əliyevin yaratmış olduğu məşhur Qaraqılçıq 2 bərk buğda sortu Azərbaycanda 
rayonlaşmaq üçün təsdiq olunmuş və tezliklə keçmiş Sovetlər Birliyinin Dövlət Sortsınağı 
Komissiyası yüksək məhsuldarlığına görə bu sortun Özbəkistan və Türkmənistan respublikalarında 
da rayonlaşmasına qərar vermişdir. Respublikada taxılın orta məhsuldarlığının iki dəfə artaraq 2,5-
2,6 t/ha çatmasında məhz bu sortların əkin sahələrinin tez bir zamanda genişlənməsinin də böyük 
rolu olmuşdur. Bunun üçün Əkinçilik İnstitutunun respublikanın hər bir bölgəsini əhatə edən 
təcrübə stansiyalarında yaradılmış yüksək məhsuldar taxıl sortlarının toxumçuluq sistemi sürətlə 
inkişaf etdirilmiş, hər  bölgə üçün işlənib hazırlanmış elmi əsaslandırılmış becərmə texnologiyasının 
tətbiqi ilə intensiv tipli bu sortlardan optimal şəraitdə hektardan 7-8 ton dən məhsulu almağın 
mümkünlüyü göstərilmişdir. İnstitutda yaradılmış sortların əksəriyyəti məhz bu modelin testləri 
əsasında həyata vəsiqə almışdır. Yaradılmış bu testlər qısa müddətdə minlərlə nümunələrin, ilkin 
seleksiya materiallarının qiymətləndirilməsinə imkan vermişdir.  

Ancaq mürəkkəb torpaq-iqlim şəraiti olan Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə uyğun yüksək 
məhsuldar, quraqlığa, şaxtaya, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, şoran və şorəkət torpaqlarda da 
nisbətən yüksək məhsul vermək qabiliyyətinə malik olan sortların yaradılması akademik C.Əliyevin 
son illərdə seleksiya proqramında inkişaf etdirdiyi istiqamətlərdən biri olmuşdur. Bunun üçün hibrid 
nəsillərin alınmasında yerli buğda sortlarından istifadə olunmasına böyük üstünlük verilmiş, 
Azərbaycanda xalq seleksiyasının «Qaraqılçıq», «Qırmızı buğda», «Sarı buğda», «Ağ buğda», 
«Şərq» və  s. kimi uzun müddət əkilən, təbii seçmə nəticəsində yeni şəraitə uyğunlaşan davamlı 
buğda genotipləri yeni intensiv sortlarla hibridləşdirilərək yeni nəsillər yaradılmışdı. Bunlardan 
perspektivli hesab olunan formaların ekstremal amillərə davamlılığının Əkinçilik İnstitutunda 
fəaliyyət göstərən fitotronda süni iqlim kameralarında öyrənilməsi tezliklə onların tarla şəraitində 
sınaqdan keçirilməsinə imkan yaratmış, bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində alınmış 
quraqlığa davamlı «Bərəkətli 95» bərk buğda sortu ilə yanaşı «Əzəmətli 95», «Qobustan», «Ruzi 
84», «Qızıl buğda», «Ləyaqətli 80» kimi yumşaq buğda sortlarının əkin sahəsi respublikanın quraq 
dəmyə regionlarında genişlənməsinə səbəb oldu. Bu tipli bir çox hibrid formaların tarla şəraitində 
suvarma rejimindən asılı olaraq fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yeni quraqlığa davamlı 
hibridlərin seçilməsinə zəmin yaratmışdı.  

Akademik C.Əliyevin mütərəqqi seleksiya proqramı, xüsusən də bərk buğdanın seleksiyası 
istiqamətində aparılan tədqiqatlar ölkədə səfərdə olan beynəlxalq nümayəndə heyətlərini hər dəfə 
heyran etmişdir. Azərbaycanda taxıl sortlarının seleksiyasının yüksək səviyyəsi CIMMYT-in 
rəhbərliyində böyük maraq doğurduğundan 1996-cı ildə birgə əməkdaşlıq haqqında protokol 
imzalanmışdır. Elə həmin dövrdən başlayaraq mütəmadi qaydada hər il akademik C.Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ayrı-ayrı bölgələrdə öyrənilərək yeni yerli hibrid nəsillərin yaradılması üçün istifadə 
edilən müxtəlif təyinatlı və bioloji xüsusiyyətli buğda sort və hibridləri CIMMYT və ICARDA-dan 
Azərbaycana gönlərilməyə başlanmışdır. Bu ənənə bu gün də davam edir. 

    Akademik C.Əliyevin əldə etdiyi elmi nailiyyətlər müəllifi olduğu, respublikada və xaricdə 
nəşr olunan 600-dən artıq elmi əsərdə, 25 monoqrafiya və kitablarda öz əksini tapmışdır. 
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Dünyanın bir çox ölkələrinin beynəlxalq təşkilatları, mütəxəssisləri və ölkədə çalışan tanınmış 
elm xadimləri əldə olunan nailiyyətlərlə tanış olduqdan sonra etiraf etmişlər ki, Azərbaycanda 
akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə buğda tədqiqatları üzrə güclü bir seleksiya mərkəzi 
yaranmış, nəzəri tədqiqatlara əsaslanan, daima təkmilləşən və dünya elmi ilə müntəzəm olaraq 
inteqrasiyada olan bu mərkəz dinamik inkişaf yolunda olub, yaradılmış elmi baza, zəngin taxıl 
genofondu, elmi əsaslanldırılmış selekisya proqramı bu mərkəzin əsas hərəkətverici qüvvəsidir.  

 Akademik C.Əliyevin əldə etdiyi elmi nəticələrin və nailiyyətlərin fermer təsərrüfatlarında 
tətbiqi Müsabiqəli Qrantlar Proqramının həyata keçirilməsində də mühüm rol oynamışdır. Bu 
proqram akademik C.Əliyevin gərgin zəhməti və əvəzsiz xidmətləri nəticəsində «Kənd Təsər-
rüfatının İnkişafı və Kreditləşdirilməsi» (KTİKL) layihəsinin tərkibinə daxil edilərək, 2000-ci ilin 
ortalarından Azərbaycanda həyata keçirilməyə başlanmış, bununla da ilk dəfə bu proqram vasitəsilə 
Azərbaycan aqrar elminə sərmayə qoyulmuşdur.  

Bu proqramdan əldə edilmiş nəticələrə əsaslanaraq akademik C.Ə.Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Şurası tərəfindən Milli Kənd Təsərrüfatı Sisteminin İslahatı Strate-
giyası işlənib hazırlanmış, bu strategiya hökumət səviyyəsində Dünya Bankının nümayəndələrinin 
də iştirakı ilə müzakirə edilərək əsas fəaliyyət sənədi kimi qəbul olunmuşdur. Bu baxımdan ilk 
addımda, ölkə üçün prioritet hesab olunan və əksər bölgələrdə müqayisəli üstünlüyü olan buğda, 
arpa, qarğıdalı və dənli-paxlalı bitkilər sahəsində fəaliyyət göstərməklə, Əkinçilik Elmi Tədqiqat 
İnstitutunun və onun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasının pilot model kimi götürülməsi və tam 
modernləşdirilməsi təxirəsalınmaz vəzifə olaraq seçilmişdi.  

C.Əliyev bir sıra beynəlxalq və milli cəmiyyətlərin, o cümlədən Bitkilərin Molekulyar 
Biologiyası üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin (1994), Amerika Bitki Bioloqları Cəmiyyətinin (1994), 
Fotosintez Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin (1995), Yaponiya Bitki Fizioloqları 
Cəmiyyətinin (1997), Hüceyrə Stresi üzrə Beynəlxalq Cəmiyyətin (1998) üzvü, eyni zamanda 
YUNESKO yanında «Bioetika, elmi bilikilərin və texnologiyaların etikası» Milli Komitəsinin 
(1999) və Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin (1999) sədri, 1994-cü 
ildən etibərən Azərbaycanda «Biologiya Elminin Yeni Sahələrinin İnkişafı» Fondunun (BEYSİF) 
prezidenti, Bitki Genetik Ehtiyatları üzrə Rəhbər Komitənin sədri və Genetik Ehtiyatlar üzrə Milli 
Proqramın rəhbəri (1996), Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin səlahiyyətli 
nümayəndəsi (2004), 1995-ci ildən 2015-ci ilə qədər Milli Məclisin deputatı olmuşdur.  Akademik 
C.Əliyev parlamentdə təhsil, elm və kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlərin müzakirələrində fəal 
iştirak edərək, həmişə  öz prinsipiallığı ilə fərqlənmişdir. 

Akademik Cəlal Əliyev elm qarşısında böyük xidmətlərinə görə 2 dəfə «Qırmızı Əmək 
Bayrağı» (1978, 1986), Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi (1982), Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının ən ali mükafatları - «İstiqlal» (1998), «Şərəf» (2013) və Gürcüstan Respublikasının 
«Şərəf» (2003) ordenləri ilə təltif olunmuşdur.  

Dünya şöhrətli alimin 25-dən artıq yaratdığı buğda sortları, seleksiya məktəbi, zəngin buğda 
genofondu, yazdığı qiymətli əsərlər Azərbaycan xalqının Milli sərvətidir. Bu irsin qorunaraq 
gələcək nəsillərə çatdırılması Azərbaycanın hər bir alim və ziyalısının müqəddəs borcudur.    

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun kollektivi adından: 
Cavanşir Təlai 
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АКАДЕМИК ДЖАЛАЛ АЛИЕВ – 90 ЛЕТ 

УЧЕНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ ОБОГАЩАЮЩИЙ 
СОКРОВИЩE МИРОВОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Академику Национальной Академии Наук Азербайджана, руководителю отделов 
Физиологии растений и биотехнологии  Института Земледелия МСХ и Фундаментальных 
проблем биологической продуктивности Института Ботаники НАНА, обогащающий своими, 
имеющими огромное значение, теоретическими и экспериментальными результатами 
сокровища мировой биологической науки Джалалу Алирза оглы Алиеву 30 июня текущего 
года исполняется 90 лет. Более 60 лет активного научного творчества профессора Джалала 
Алиева было посвяшено, в основном, исследованию теоретических и практических основ 
фотосинтетической продуктивности пщеницы. В результате многолетних исследований 
Дж.Алиевым в начале 80-ых годов прошлого века, на основе морфофизиологических 
показателей, была разработана модель «Идеальной пшеницы». В результате использования 
тестов этой модели были созданы многочисленные ценные формы пшеницы путем отбора 
селекционных материалов. 

Теоретические и экспериментальные данные, приведенные в работах академика 
Дж.А.Алиева, стали ключевыми в понимании явления фотодыхания. В противоположность 
распространенному ранее представлению о расточительстве фотодыхания, 40 летними 
разностронними исследованиями академик Дж.Алиев доказал, что оно является одним из 
эволюционно сформировавшимся жизненноважным метаболическим процессом и стрем-
ление различными способами снизить фотодыхание, с целью повышения продуктивности 
растений, безосновательно.  

Развивая исследования в области физико-химической биологии в Азербайджане, 
Дж.Алиев заложил основы развития молекулярной биологии, молекулярной генетики, ген-
ной и клеточной биотехнологии, математической биологии и биоинформатики в республике.  

Он является автором 23 районированных и перспективных сортов мягкой и твердой 
пшеницы, 25 монографий и книг, более 500 научных трудов. Сегодня его сорта Гарагылчыг 
2, Баракатли 95, Мирбашир 50, Вугар, Карабах, Гийматли 2/17, Азаматли 95, Гобустан, 
Гырмызы гюль 1, Тале 38 и др. с отличным  качеством зерна и урожайностью 7-8 т/га, 
занимают большую часть посевной площади пшениц Азербайджана.  

По инициативе академика Дж.Алиева подготовлено 259 кандидатов и докторов наук.  
80 из них подготовлены непосредственно Дж.Алиевым. Ряд его учеников приглашены и в 
настоящее  время работают в научных центрах СНГ, США, Германии, Франции, Канаде, 
Австралии, Японии, Швеции, Израиле, Соединенном Королевстве, Южной Кореи и др. 
странах мира. 

В 1998 году академик Дж. Алиев за большие заслуги перед наукой награжден высшей 
наградой республики – Ореденом «Независимости». 

Созданные сорта, селекционная школа, богатый генофонд пшеницы, написанные 
ценные труды, в целом научное наследие академика Дж. Алиева является Национальным 
достоянием Азербайджанского Народа. Сохранение этого наследия для будущих поколений 
является священным долгом каждого ученого и интеллектуала Азербайджана. 

От имени коллектива Научно-Исследовательского Института Земледелия: 
      Джаваншир Талаи 
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ACADEMICIAN JALAL ALIYEV – 90 YEARS 

 
AZERBAIJANI – ERUDITE ENRICHES WORLD BIOLOGICAL 

SCIENCE TREASURE 
 

The academician of National Academy of Sciences of Azerbaijan, the head of departments of 
Plant Physiology and Biotechnology at the Institute of Crop Husbandry Ministry of Agriculture and 
Fundamental Problems of Biological Productivity at the Institute of Botany of Azerbaijan National 
Academy of Sciences, enriching, having huge value, theoretical and experimental results of treasure 
of world biological science of Jalal Alirza Aliyev on 30th of June of this year will be 90 years. 
Professor J.Aliyev’s more than 60 years dynamic researches have been devoted, basically, to the 
study of theoretical and fundamental bases for photosynthetic productivity of wheat. As a result of 
long term researches of J.Aliyev in the beginning of 80-s' years of the last century, on basis of 
morphophysiological attributes had developed «ideal wheat» model. By use of this model tests 
numerous valuable wheat forms had been created by selection of breeding materials. 

Academician J.Aliyev’s theoretical and fundamental research results became principal in 
understanding of photorespiration. Contrary to the earlier conception about wastefulness of 
photorespiration, by 40 year versatile investigations academician J.Aliyev had confirmed that 
photorespiration, is one of the evolutionary developed vital metabolic process in plants and the 
tendency to reduce its intensity by various ways for the purpose of increasing the plant productivity 
is groundless. 

J.A.Aliyev educing researches in the field of physico-chemical biology, has acted as the 
founder of development of molecular biology, molecular genetics, gene and cellular biotechnology, 
mathematical biology and bioinformatics in the Republic of Azerbaijan.  

He has authored 23 zoned and advanced varieties of bread and durum wheat, 25 monographs 
and books, over 500 scientific publications. Today his durum  and   bread wheat varieties  such as 
Garagylchyg 2, Barakatli 95, Mirbashir 50, Vugar, Garabag, Giymatli 2/17, Azamatli 95, Gobustan, 
Gyrmyzy gul 1, Tale 38 and others with high grain quality and productivity of 7-8  tons per hectares 
occupy the most part of under crop area of wheat in Azerbaijan.  

Under initiative of the academician J.Aliyev 259 candidates and doctors of sciences have been 
trained and prepared. 80 of them successfully defended their thesis under J.Aliyev supervision. 
Some of them are now leading scientists in research centers like Commonwealth of Independent 
States, USA, Germany, France, Canada, Australia, Japan, Sweden, Israel, the United Kingdom, 
South Korea and other countries. 

For great contributions to the science J.Aliyev was honored with the Order of “Independence” 
in 1998.  

Through his leadership and dedication the created varieties, the breeders school, rich 
genefund of wheat, the written valuable works, as a whole scientific heritage of academician 
J.Aliyev is the National treasure of Azerbaijan nation. Preservation of this heritage for future 
generations is the sacred duty of every scientist and intellectual of Azerbaijan. 
 

 
On behalf of the Staff of Research Institute of Crop Husbandry: 

Javanshir Talai 
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN! 

 

Azərbaycan elminə ağır itki baş vermişdir. 21 yanvar 
2018-ci il tarixində dünya aqrar elminin xəzinəsini zəngin-
ləşdirmiş, zəmanəmizin görkəmli seleksiyaçı-toxumçu alimi, 
ömrünün əlli ildən artıq bir dövrünü müqəddəs nemətimiz 
olan buğdanın tədqiqatlarına həsr etmiş, Milli Kənd 
Təsərrüfatı Tədqiqatları Sisteminin inkişafında böyük 
xidmətləri olmuş, uzun müddət Aqrar Elm Mərkəzinə və 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutuna rəhbərlik etmiş, əsl elm 
fədaisi, ictimai xadimi Əsəd Cənnət oğlu Musayev ömrünün 
80-ci ilində dünyasını dəyişmişdir. 

Ə.C.Musayev 1938-ci il yanvarın 8-də tarixən əzəli Türk torpağı olan lakin məlum tarixi 
haqsızlıq nəticəsində Ermənistan adlandırılan respublikanın Amasiya rayonunun Oxçuoğlu kəndində 
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Uşaqlıq illərini Oxçuoğlu kəndində keçirən Əsəd Musayev 1953-
cü ildə həmin kənddə 7-illik məktəbi bitirdikdən sonra İrəvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil 
olmuş və oranı 1957-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Ə.Musayev hələ II dünya müharibəsindən sonrakı çətin günlərdə çörəyin qıt, taxılın az istehsal 
olunduğunu öz gözləri ilə görmüşdür. Bu müqəddəs nemətə münasibət onu Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunda oxuduğu illərdə Qazaxıstanın Kustanay vilayətində taxıl yığımına könüllü getməyə 
sövq etmişdir. Çörəyə bu sevgi və ehtiram gənc Əsədin sonrakı həyat yolunun müəyyənləşdiril-
məsində həlledici rol oynamışdır. Belə ki, o, 1957-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 
aqronomluq fakültəsinə daxil olmuş və 1962-ci ildə alim aqronom ixtisası üzrə oranı bitirmişdir. 

1962-1964-cü illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakı Torpaq Ekspedisiyasında əvvəlcə 
mühəndis-torpaqşünas, sonra isə dəstə rəisi kimi Kür-Araz ovalığının, xüsusilə Sabirabad, Salyan, 
Neftçala, habelə Siyəzən, Dəvəçi rayonlarının torpaq örtüyünün öyrənilməsində fəal iştirak etmişdir. 

1964-cü ildən etibarən respublikada taxılçılığın inkişafı problemləri ilə məşğul olmağa 
başlayan Ə.Musayev daha məhsuldar, yüksək dən keyfiyyətinə malik, yerə yatmayan, xəstəliklərə 
davamlı taxıl sortlarının yaradılması və toxumçuluğu istiqamətində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Əkinçilik İnstitutunda geniş tədqiqat işləri aparmış və 1969-cu ildə “Toxumluq əkinlərdə sort 
qarışıqlarının əmələ gəlməsi və onun qarşısını almaq yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə 
edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi adına layiq görülmüşdür. 

Əsəd Musayev aspiranturanı bitirdikdən sonra taxılçılığın əsas problemlərindən olan yüksək 
məhsuldarlığa malik taxıl sortlarının yaradılması ilə məşğul olmağa başlamışdır. Bu dövrdə 
Azarbaycanda becərilən taxıl sortları hündürboylu olduğundan yüksək aqrofonda  becərilən zaman 
yerə yatdığı üçün hər hektardan 30-35 sentnerdən artıq məhsul almağa imkan vermirdi. O illərdə 
seleksiya ilə məşğul olan alimlər lazımi nəticələr ala bilmirdilər. Əldə edilən hibridlər seleksiya 
prosesinin son mərhələsində yüksək məhsuldarlığa malik olsalar da ya dənin keyfıyyəti aşağı, ya da 
xəstəliklərə qarşı davamsız olurdu. Beləliklə, o dövrdə Əkinçilik ET institutunda dənli, dənli-paxlalı, 
tütün və qarğıdalının seleksiyası üzrə tədqiqat işləri davam etsə də elə də böyük uğurların qazanıl-
masına imkan vermirdi. Bu isə elmin yeni nailiyyətlərinə arxalanmadan bu vacib sahənin həllində 

ƏSƏD CƏNNƏT OĞLU MUSAYEV 
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uğur qazanılmasının mümkünsüzlüyünü bir daha təsdiqləyirdi. 
Ə.Musayev 1967-ci ildə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Abşeron Dayaq Məntəqəsinin 

müdiri, 1970-1972-ci illərdə Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasının direktoru vəzifələrində işləmişdir. 
1973-cü ildən Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutuna böyük elmi işçi keçirilmiş, 1976-cı ildə “Selek-
siya və Toxumçuluq” şöbəsinin müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 

Həmin illərdə biologiya elmində belə bir fıkir mövcud idi ki, xarici mühitin təsirindən bir növ 
başqa bir növə çevrilir. Ə.Musayev Şamaxı rayonunda dəmyə şəraitində apardığı tədqiqat işləri 
nəticəsində sübut etdi ki, həqiqətən eyni tarlada bir çox növmüxtəlifliklərinə rast gəlinir. Tədqiqatlar 
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, bir sıra buğda sortları açıq çiçəkləyir və təbii (spontan) hibridləşmə 
gedir. Sonrakı nəsillərdə parçalanma gedərək çoxlu sayda yeni növmüxtəlifliklərinin yaranmasına 
gətirib çıxarır. Belə təbii hibrid formaları toxumluq əkinlərin bioloji zibillənməsinə səbəb olsa da 
onlardan seleksiyada yeni sortların yaradılmasında qiymətli başlanğıc materialı kimi istifadə edilir. 
Bu tədqiqat işləri nəticəsində alim yüzlərlə buğda, çovdar təbii hibrid formaları toplamışdır ki, həmin 
təbii hibrid formaları sonralar seleksiya işlərində yeni taxıl sortlarının yaradılması üçün qiymətli 
valideyn formaları kimi istifadə edilmişdir. 

1970-ci ildə akademik C.Ə.Əliyevin rəhbərliyi ilə ET Əkinçilik İnstitutunda seleksiya işlərinin 
məqsədyönlü şəkildə aparılmasında biologiyanın, genetika və seleksiyanın ən yeni nailiyyətləri 
əsasında keçmiş SSRİ-də kənd təsərrüfatı elmində ilk dəfə olaraq çoxillik kompleks tədqiqat proq-
ramları hazırlanmış və bu işin yerinə yetirilməsinə seleksiyaçılarla yanaşı fızioloqlar, texnoloqlar, 
biokimyaçılar, bitki mühafizəsi ilə məşğul olan alimlər cəlb edilmişlər. Bu yeni proqram əsasında 
seleksiya işlərinin uğurla həyata keçirilməsində aparıcı bir mütəxəssis kimi Ə.Musayevin də böyük 
zəhməti olmuşdur. 

Ə.Musayev 1977-ci ildən Əkinçilik ET institutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 1979-cu 
ildən isə direktoru təyin edilmişdir. O, 1988-ci ildə respublikamızda Aqrar-Sənaye Kompleksinin 
elmi-təminatı mərkəzinin Elmi-Tədqiqat Əkinçilik institutunda yaradılması ilə əlaqədar  direktorun 
birinci müavini və seleksiya mərkəzinin rəhbəri, seleksiya şöbəsinın müdiri vəzifələrində işləmişdir. 
1993-cü ildə institutda seleksiya proqramının rəhbəri saxlanılmaqla, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
"Sort-Toxum” Birliyinə rəis, həmin ilin sentyabr ayından isə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun 
və taxıl toxumçuluğu ilə məşğul olan təsərrüfatların bazasında yaradılmış “ELİT” Elm-İstehsalat 
Birliyinin baş direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. Bütün bunlar həmişə axtarışda olan alimi, eləcə 
də onun həmkarlarını dənli, dənli-paxlalı bitkilərin seleksiyası işinin səmərəli təşkilinə və onun 
maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına səfərbər etmişdir. 

O, institutda rəhbərlik etdiyi seleksiya və toxumçuluq şöbəsində qırx ildən artıq bir müddətdə 
bir sıra buğda, arpa, qarğıdalı, soya, lobya, noxud, tritikale bitkilərinin 20 mindən çox genofondunu 
toplamağa nail olmuş, onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə dənli, dənli-paxlalı bitkilərin 90-dan 
çox sortu yaradılıb, Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasına 
(hazırkı Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət xidməti) təqdim edilmişdir ki, 
indiyədək onlardan 47-i rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və 
patentləşmişdir.  Bu sortlar hal-hazırda respublikada 700 min hektardan artıq sahədə əkilir. 

1987-ci ildə ET Əkinçilik institutuna bərk buğdanın yüksək məhsuldar, qısa gövdəli, yerə 
yatmayan sortlarının yaradılmasındakı nailiyyətlərinə görə SSRİ Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akade-
miyasının təqdimatı əsasında Seleksiya Mərkəzi statusu verilmişdir. Ə.Musayev ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından əsas strateji bitki hesab olunan rayonlaşdırılmış 32 
bərk və yumşaq buğda sortlarının müəllifidir. O, SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Baş 
Komitəsi tərəfindən yüksək məhsuldar, keyfiyyətli bərk buğda sortlarının yaradılması və tətbiqi 
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə bürünc, gümüş, qızıl medallara layiq görülmüşdür. O, 
həmçinin “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmiş, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi fəxri adına və 
Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. Ə.Musayev bitkiçilik, seleksiya və toxumçuluğa 
dair 100-dən çox elmi əsərin, tövsiyə, kitabça və kataloqların müəllifıdir. O, “Azərbaycanda dənli 
bitkilərin becərilməsi”, “Azərbaycanda elmi cəhətdən əsaslandırılmış əkinçilik sistemi”, “Payızlıq 
bitkilərin intensiv texnologiya ilə becərilməsi”, “Yeni taxıl sortları, onların becərilməsi texno-
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logiyası”, “İldə iki məhsul” adlı kitabçaların və “Aqronomun məlumat kitabı”nın əsas müəllif-
lərindən biridir. 

Ə.Musayevin seleksiya tədqiqatları beynəlxalq kənd təsərrüfatı təşkilatları tərəfındən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Hazırkı qlobal iqlim dəyişikliyi şəraitində istiliyə və quraqlığa davamlı sort-
ların yaradılması məqsədi ilə kompleks tədqiqat proqramların hazırlanması və həyata keçiril-
məsində Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Məsləhət Qrupuna (CGIAR) daxil olan 15 elm 
mərkəzinin bir çoxu ilə (ICARDA, CIMMYT, IPGRI, CIP, ILRI, IWMI, ICRISAT) səmərəli elmi-
texniki əmakdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasında alim məqsədyönlü fəaliyyət göstərmişdir. O, Bey-
nəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Məsləhət Qrupunun Mərkəzi Asiya  və Cənubi Qafqaz 
regionu üzrə Kənd Təsərrüfatının Davamlı  İnkişafı üzrə Birgə Proqramının rəhbər Komitəsinin 
üzvi seçilmişdir. Məhz bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq yumşaq buğdanın  “Əzəmətli 95”, “Nurlu 
99”, “Qobustan”, “Tale 38”, “Qızıl buğda”, “Ləyaqətli 80”, noxudun “Nərmin”, “Sultan” sortları 
yaradılaraq rayonlaşdırılmışdır ki, hazırda onların əkin sahəsi respublikamızda 200 min hektardan 
çoxdur. 

Ə.Musayev Əkinçilik ET İnstitutuna rəhbərlik etdiyi dövrdə elmi kadrların hazırlığına xüsusi 
fıkir vermiş, bilavasitə onun səyi ilə 120 elmlər namizədi və 5 elmlər doktoru hazırlanmışdır. 100 
nəfər müxtəlif  ölkələrdə elmin yeni sahələri üzrə ixtisasartırma kursu keçmişdir. 

Əsəd müəllim kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinə və məhsuldarlığına, xüsusən də 
taxılçılığa dair yeni texnologiyalar əldə etmək üçün tez-tez ezamiyyələrdə olub, Azərbaycanın əkin-
çilik mədəniyyətini dünyaya tanıtmışdır. O, respublikada təşkil edilən müşavirə və simpoziumlarda 
çıxışlar edir, ölkənin ayrı-ayrı rayonlarında elmi-istehsalat xarakterli müşavirələrin keçirilməsini 
təşkil edir, kənd təsərrüfatı əməkçiləri ilə tez-tez görüşürdü. Televiziya, radio və digər kütləvi 
informasiya vasitələri ilə elmi-texniki təbliğat sahəsində tədqiqatların kompleks aparılması, xarici 
ölkə alimləri ilə fermerlərə və digər təsərrüfat qurumlarına istehsalın elmi əsaslarla aparılması 
yolları və onun üstünlükləri barədə olduqca gərəkli tövsiyələr vermişdir. Məhz buna görə də o, 
“XXI əsr Azərbaycan Ziyalıları” Beynəlxalq layihənin qalibi adını almışdır. 

Bildiyimiz kimi, XXI əsr bütün dünya alimləri tərəfındən gen mübadiləsi əsri kimi qəbul 
edilmişdir. Bu mənada çox zəngin genetik ehtiyatlara malik respublikamızda genofondun toplan-
ması, saxlanması və istifadəsi istiqamətində Əsəd müəllimin rəhbərliyi və birbaşa iştirakı ilə geniş 
işlər aparılmışdır. 

Ə.Musayev ömrünün sonuna kimi aqrar elmdə islahatların aparılması, bu sahədə tədqiqat 
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, elmi nəticələrin istehsala tətbiqi, elmi əsaslarla toxum və ting 
istehsalının təşkili, regional aqrar elm mərkəzlərinin formalaşdırılması, beynəlxalq elmi-texniki 
əlaqələrin qurulması, bu sahədə dünya alimləri ilə təcrübə mübadiləsi və bir çox olduqca mühüm və 
çoxşaxəli istiqamətlərdə əzmlə çalışmışdır. 

Şərəfli ömür yolunu müqəddəs nemətimiz olan çörəyin bolluğuna-respublikamızda 
taxılçılığın inkişafına həsr etmiş tanınmış seleksiyaçı alimimiz Əsəd Cənnət oğlu Musayevin əziz 
xatirəsi qəlbimizdə hər zaman yaşayacaqdır.  Allah rəhmət eləsin! 

          C.M.Təlai 
     KTN, Əkinçilik ET İnstitutunun direktoru 

         Z.İ.Əkpərov 
        AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru 

İ.M.Hüseynova 
   AMEA, Molekulyar Biologiya və  

Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru 
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BAŞ MƏQALƏ 

STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AZƏRBAYCANDA ƏRZAQLIQ  
BUĞDA İSTEHSALININ ARTIRILMASI ÜÇÜN QARŞIDA DURAN ƏSAS VƏZİFƏLƏR, 
ƏKİNÇİLİK İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR VƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ 

NƏTİCƏLƏR 

C.M.TƏLAİ 
Aərbaycan KTN Əkinçilik ET İnstitutu, AZ1098, Bakı şəh., Sovxoz №2, 

talai_akinchi@mail.ru 

Məqalədə son beş ildə Azərbaycanda buğda istehsalı, istehlak istiqamətləri, ölkədə ərzaqlıq buğda 
istehsalının artırılması üçün qarşıda duran əsas vəzifələr, proqnozlar, risklər, limitləşdirici amillər, 
stimullaşdırıcı tədbirlər, şərtlər, milli seleksiya və toxumçuluğun inkişafı, kadr potensialının gücləndirilməsi, 
bərk buğdanın istehsalının artırılması ilə bağlı təkliflər, Azərbaycanda taxıl bitkilərinin təkmilləşdirilmiş 
seleksiya xəritəsinin işlənib hazırlanması, istehsalın intensivləşdirilməsi, innovativ texnologiyalar, payızlıq 
buğdanın normal inkişafı üçün tələb olunan torpaq-iqim şəraiti, Əkinçilik ET İnstitutunun rayonlaşmış və 
təqdim edilmiş buğda sortları, buğdanın tədqiqi ilə bağlı həlli vacib problemlər, müxtəlif reproduksiyalar 
üzrə toxum istehsalı və s. haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Strateji Yol Xəritəsinin icrası dövründə 
2017-ci ildə Əkinçilik ET İnstitutunun 2 yumşaq buğda sortu (“Ləyaqətli 80”, “Pərvin”) ölkənin dəmyə və 
suvarma bölgələrində əkilməsi üçün rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş 
və patentləşmişdir. Eyni zamanda 2017-ci ildə 2 yumşaq buğda (“Tunc”, “Əsəd 80”) və 2 bərk buğda 
(“Rəvan”, “Xəzər”) sortları rayonlaşma üçün Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinə təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: yumşaq buğda, bərk buğda, buğda istehsalı, strateji hədəflər, istehlak bölgüsü, istehsalı 
limitləşdirən amillər, stimullaşdırıcı tədbirlər, makaron istehsalı, təkliflər, seleksiya xəritəsi, torpaq-
iqlim şəraiti, rayonlaşmış sortlar, problemlər, toxum istehsalı 
Ключевые слова: мягкая пшеница, твердая пшеница, производство  пшеницы, стратегические 
цели, потребительское распределение, лимитирующие факторы производства, стимулирующие 
меры, производство макаронных изделий, предложения, селекционная карта, почвенно-клима-
тическое условие, районированные сорта, проблемы, производство семян  
Key words: bread wheat, durum wheat, wheat production, strategic objectives, consumer assignment, 
limiting factors of production, stimulating measures, pasta production, proposals, breeding map, soil 
and climatic conditions, released varieties, problems, seed production 

 Aqrar bölmənin əsas strateji sahələrindən olan taxılçılığın, xüsusən də buğdanın hər bir ölkə-
nin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında xüsusi çə-
kisi vardır. Digər tərəfdən taxılçılıq sahəsi heyvandarlığın qüvvəli və qaba yemə olan təlabatının 
ödənilməsində mühüm rol oynayır. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi daima dövlətimizin diqqət 
mərkəzində saxlanılır.Təsadüfi deyildir ki, ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanla 
təsdiqlədiyi “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi” ndə təsbit edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər 
zənciri üzrə artırılması” üzrə 2-ci və “Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının 
inkişafı və xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması” üzrə 4-cü strateji hədəflərdə müvafiq olaraq 
mövcud əkin sahələrini genişləndirmədən ərzaq təyinatlı yumşaq və bərk buğdanın istehsal həc-
minin artırılması və idxaldan asılılığın aradan qaldırılması, yerli toxum istehsalı potensialının 
gücləndirilməsi və təşviqi kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu isə taxılçılığın ölkə iqtisadiy-
yatında Azərbaycanın milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində başlıca strateji sahələrdən və 
dövlətin iqtisadi rifahının əsas indikatorlarından biri olduğunu bir daha təsdiqləyir [1]. 

:19-37 
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Cədvəl 1. Dünyada 2015-ci ildə ümumi buğda istehsalı və istehlak istiqamətləri 

Göstəricilər mln.ton % 

Ümumi istehsal 724,0 - 

Ümumi istehlak  718,3 99,2 

O cümlədən 

Ərzaqlıq üçün 497,4 69,3 

Yem məqsədilə  136,6 19,0 

Digər məqsədlər üçün 84,3 11,7 

      Son beş ildə dünyada ümumi buğda istehsalı 717-751 mln ton arasında dəyişmişdir. Ümumi 
buğda istehsalı 2013-cü illə müqayisədə 2017-ci ildə 34 mln ton və ya 4,5 % artmışdır. İstehsal 
olunan ümumi buğda məhsulunun 99,2 %-i istehlak olunur. Onun 69,3 %-i ərzaqlıq, 19,0 %-i yem, 
11,7 %-i isə digər məqsədlər üçün istehlak olunur (cədvəl 1).  2016-cı ildə iri buğda istehsal edən 
ölkələr sırasına ABŞ (56,8 mln ton), Avropa Birliyi (150,13 mln ton), Çin (130,0 mln ton), 
Hindistan (90,0 mln ton), Rusiya (53,5 mln ton), Kanada (29,0 mln ton), Ukrayna  (22,0 mln ton), 
Avstraliya (26,0 mln ton) və Qazaxıstan (12,5 mln ton) daxildir [2; 3]. 

Son beş ildə Azərbaycanda buğdanın ümumi əkin sahəsi 539,7-689,5 min hektar, ümumi 
məhsul istehsalı 1449,1-1893,3 min ton, orta məhsuldarlıq göstəriciləri 24,0-31,3 s/ha arasında 
dəyişmişdir (cədvəl 2). Cədvəldən göründüyü kimi, ümumi məhsul istehsalı əkin sahəsinin 
genişləndirilməsi hesabına deyil, orta məhsuldarlığın artması hesabına baş vermişdir [4; 5]. 

Cədvəl 2. Azərbaycanda buğdanın son beş ildə ümumi əkin sahəsi,  
məhsul istehsalı və orta məhsuldarlıq göstəriciləri 

Göstəricilər 
İLLƏR 

2013 2014 2015 2016 2017 

Əkin sahəsi, min. ha 689,5 609,8 539,7 590,6 596,1 
Ümumi məhsul istehsalı, min. ton 1893,3 1449,1 1687,7 1851,4 1818,7 
Orta məhsuldarlıq, s/ha 27,5 24,0 31,3 31,3 30,5 

Azərbaycanda 2016-ci ildə 997,5 min hektar sahədə dənli bitkilər əkilmişdir. Bunun 59,2%-i 
buğdanın (590,6 min.ha), 35,6%-i arpanın (355,2 min.ha), 3,59%-i qarğıdalının (35,9 min.ha), 
1,58%-i isə digər dənli (vələmir, çovdar və s.) və dənli paxlalı bitkilərin (15,8 min.ha) payına düşür 
(şəkil 1). Payızlıq yumşaq və bərk buğdalar Şəki-Zaqatala (94898 ha), Quba-Xaçmaz (53621 ha), 
Gəncə-Qazax (64681 ha), Dağlıq Şirvan(69523 ha), Aran (168774 ha), Lənkəran (69427 ha) və 
qismən də bir sıra başqa iqtisadi rayonlarda becərilir. 2016-cı ilin payızında 2017-ci ilin məhsulu 
üçün 596125 hektarda yumşaq və bərk buğda əkinləri həyata keçirilmişdir. 
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Şəkil 1. Azərbaycanda 2016-cı ildə dənli və dənli-paxlalı bitkilər üzrə əkin strukturu 
Mənbə: stat.gov.az 

 
Buğdanın ümumi əkin sahəsi Azərbaycanda 2015/2016-cı təsərrüfat ilində 590,6 min hektar, 

ümumi məhsul istehsalı 1851,4 min ton, orta məhsuldarlıq hektara 31,3 sentner təşkil etmişdir. Əldə 
edilmiş orta məhsuldarlıq göstəricisi dünya üzrə buğdanın orta məhsuldarlıq göstəricisindən (32,9 
s/ha) 1,60 s/ha aşağı olmuşdur. Prioritetlik baxımından ölkə üçün strateji bitkilər hesab olunan arpa 
və qarğıdalının orta məhsuldarlıq göstəricilərinə görə bu fərq, uyğun olaraq-2,8 s/ha və +6,3 s/ha 
olmuşdur (cədvəl 3). Cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycanda yalnız qarğıdalının orta məhsul-
darlığı dünya üzrə orta məhsuldarlıq göstəricisindən yüksək olmuşdur [2; 3; 4]. 

 
Cədvəl 3. Azərbaycanda və dünyada 2016-cı ildə dənli bitkilərin ümumi əkin sahəsi,  

məhsul istehsalı və orta məhsuldarlıq göstəriciləri 
         

Azərbaycanda Dünyada 
Orta 

məhsuldar-
lıqda fərq, 

s/ha 

Ümumi 
əkin 

sahəsi, 
min.ha 

Ümumi 
istehsal, 
min.ton 

Orta 
məhsuldar-

lıq, s/ha 

Ümumi 
əkin 

sahəsi, 
mln.ha

Ümumi 
istehsal, 
mln.ton 

Orta 
məhsul-
darlıq, 

s/ha 

BUĞDA 

590,6 1851,4 31,3 223,7 735,3 32,9 -1,60 

ARPA 

355,2 954,23 26,9 50,34 149,64 29,7 -2,80 

QARĞIDALI

35,8 223,9 60,1 181,01 973,45 53,8 +6,30 

Buğda 
590,6   min.haArpa 

355,2 min.ha

Qarğıdalı 
35,9 min.ha

Digər dənli və 
dənli paxlalılar 

15,8 min.ha

59,2%
35,6%

3,
59
%

1
,6
1
%
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Son yüz ildə Azərbaycanda ümumi taxıl və buğda istehsalının inkişafını 6 mərhələyə bölmək 
olar: təşəkkül (1917-1953), dəyişmə (1954-1973), 1-ci sürətli yüksəliş (1974-1988), tənəzzül (1989-
1998), 2-ci sürətli yüksəliş (1999-2009) və stabilləşmə (2010-2017). Keçən yüz ildə ümumi taxıl və 
buğda əkin sahələri müvafiq olaraq 393,6-1125,5 və 239,8-807,9 min hektar tərtibində dəyişmişdir. 
Əkin sahələri də sadalanan mərhələlərə uyğun variasiya etmişdir. Ümumi taxıl və buğda əkini 
sahələrinin minimal göstəriciləri (393,6 və 239,8 min.ha) 1989-cu ildə, maksimal göstəriciləri 
(1125,5 və 807,9 min.ha) isə 2009-cu ildə əldə edilmişdir. Bütün bu mərhələlər və illər üzrə ümumi 
buğda istehsalı 7,9 dəfə artaraq 269 min tondan 2141 min tona çatmışdır. Azərbaycanda buğda 
istehsalının ən yüksək pik nöqtəsi 2009-cu ildə əldə edilmiş 2141 min ton təşkil etmişdir [4; 5; 6]. 

Ümumiyyətlə, respublikada ümumi taxıl və buğda istehsalı əsasən 70-ci illərdən başlayaraq 
artmağa başlamışdır. 1970-80-ci illərdə ümumi taxıl və buğda istehsalında 1-ci sürətli inkişaf 
mərhələsi aqrar bölmədə zonal prinsiplər üzrə ixtisaslaşmanın müvəffəqiyyətlə başa çatması, aqrar 
sənaye kompleksində kadr potensialının, maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsi və inkişafı ilə 
bağlı idi. Elmi nailiyyətlərə və ayrı-ayrı təsərrüfatların əldə etdikləri qabaqcıl təcrübələrə söykənə-
rək və kompleks aqrotexniki tədbirləri tətbiq edərək dənli bitkilərdən yüksək məhsulun əldə 
edilməsinə böyük ehtiyac duyulurdu. Bunun üçün toxum materialının keyfiyyətinin artırılması tələb 
olunurdu. Həmçinin torpağın becərilməsində və məhsulun yığılmasında mütərəqqi texnologiya-
lardan istifadə edilməsi zərurəti yaranmışdı. Görülmüş kardinal tədbirlər taxılçılıqda vəziyyəti daha 
da yaxşılaşdırdı. Bu artım 1990-ci ilədək davam etmiş, ümumi taxıl və buğda istehsalı müvafiq 
olaraq 1414 və 912 min tona çatmışdı. Respublika 1989-1998-ci illərdə ümumi taxıl və buğda 
istehsalına görə tənəzzül mərhələsini yaşadı. Belə ki, bu dövrdə ümumi taxıl və buğda istehsalı 
azalaraq uyğun olaraq 950 və 719 min tona düşmüşdü. Bu da SSRİ-nin dağılması və ölkənin 
müstəqilliyinin yenicə bərpası ilə bağlı idi.  

Ümumi taxıl və buğda istehsalında 2-ci sürətli yüksəliş və stabilləşmə mərhələlərinə müs-
təqillik dövründə qədəm qoyuldu. Müstəqilliyimiz yenidən bərpa edildikdən sonra Azərbaycanda 
həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində k/t-nın digər sahələrində olduğu kimi, prioritet 
sahələrdən olan taxılçılıqda və onun əkin strukturunda da köklü dəyişikliklər baş verdi. Bu da ilk 
növbədə torpaq istifadəçilərinin bazarın tələbinə cavab verə biləcək və eləcə də ölkə əhalisinin 
ərzaq məhsullarına olan ehtiyaclarını ödəyəcək taxıl bitkiləri əsasən buğda, arpa və qarğıdalının 
becərilməsinə daha çox üstünlük vermələri ilə bağlı idi. Bu baxımdan Azərbaycanda tarla bitki-
lərinın ümumi əkin sahələrinin 60-65%-i illərdən asılı olaraq taxıl bitkilərinin payına düşmüşdür.  

Azərbaycanda buğdanın orta məhsuldarlığı 1913-1953-cü illərdə 5,9-8,6 s/ha, 1954-1973-cü 
illərdə 9,0-14,8 s/ha, 1974-1988-ci illərdə 15,1-26,8 s/ha, 1989-2000-ci illərdə 15,0-23,7 s/ha, 2001-
2016-cı illərdə 19,9-31,4 s/ha arasında dəyişmişdir. Buğdanın orta dən məhsuldarlığı əsasən 70-ci 
illərdən başlayaraq artmağa başlamışdır. Buğdanın son yüz ildə ən yüksək orta məhsuldarlıq 
göstəricisi (31,4 s/ha) 2016-cı ildə əldə edilmişdir [4; 5; 6]. 

Müstəqilliyimiz bərpa edildikdən və ümummilli Lider Heydər Əliyevin 2-ci dəfə hakimiyyətə 
gəlməsindən sonra ardıcıl aparılan aqrar islahatlar nəticəsində davamlı olaraq Azərbaycanda milli 
aqrar sənaye istehsalında bərpa prosesi həyata keçirilməyə başlandı. Mövcud dövlət aqrar siyasət və 
fəal büdcə dəstəyi aqrar sektorun inkişafına, kənd təsərrüfatına özəl investisiyaların cəlb edilməsinə 
münbit şərait yaratdı. Bu proseslərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 
təminatına dair Dövlət Proqramı” (25.08.2008-ci il), “2008-2015-ci iilərdə Azərbaycan Respublika-
sında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı Dövlət Proqramı” (28.06.2008-ci il), “Azər-
baycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, 
“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC-nin yaradılması haqqında (11.04.2016-cı il) 
imzaladığı Sərəncamlar müsbət təsir etdi. Bu sərəncamlar ölkədə iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması və dəstəklənməsində, yeni məhsuldar taxıl sortlarının sınaqdan keçirilməsi və rayon-
laşdırılmasında, məhsuldar və keyfiyyətli taxıl toxumlarının istehsalının stimullaşdırılmasında və 
daxili tələbatın ödənilməsində, taxıla olan dövlət ehtiyaclarının tənzimləmə mexanizminin işlənib 
hazırlanmasında, toxumçuluqda dövlət himayəsinin və k/t məhsullarının istehsalının inkişaf 
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etdirilməsi üçün kənd investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində, dövlət büdcə vəsaiti hesabına 
k/t məhsul istehsalçılarına yardımların göstərilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsində, vergi 
güzəştlərinin tətbiq edilməsində, kreditlərin verilməsi mexanizminin sadələşdirilməsində, güzəştli 
qiymətlərlə k/t texnikaları, aqrokimyəvi maddələr və pestisidlərlə təminatının yaxşılaşdırılmasında 
böyük rol oynadı. Həmçinin “Toxumçuluq haqqında” (11.03.1997), “Seleksiya nailiyyətləri 
haqqında” (15.11.1996), “Taxıl haqqında” (16.06.2000), “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” 
(14.06.2016) Azərbaycan Respublikasının Qanunları da ölkədə taxılçılıq sahəsinin inkişaf 
etdirilməsində möhkəm zəmin yaratdı.  

Bu gün Azərbaycanda cəmi ərzaqlıq buğdaya tələbat 1764 min ton, adambaşına istehlak 
norması isə 180 kq təşkil edir. Bununla belə, ölkədə ərzaqlıq buğdaya olan təlabatın yalnız 50,1 %-i 
ödənilir. 

Odur ki, ölkə əhalisinin ərzaqlıq buğdaya və heyvandarlığın yemə olan tələbatının yerli 
istehsal hesabına 100% ödənilməsi üçün Azərbaycanda taxılçılığın inkişafının əsas strateji məqsədi 
maksimal şəkildə təbii potensialdan səmərəli istifadə, davamlı olaraq ərzaqlıq və yemlik istiqamətli 
taxıla, xüsusən də buğdaya olan daxili tələbatın təmin edilməsi, k/t məhsul istehsalçılarının effektiv 
taxıl bazarının formalaşması əsasında mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməkdən ibarət 
olmalıdır [7; 8]. 

Bu baxımdan Azərbaycanda taxılçılığın inkişafı kontekstində ölkə əhalisinin ərzaqlıq 
buğdaya olan tələbatının tam ödənilməsi üçün qarşıda aşağıdakı  vəzifələrin qoyulması və 
icrası tələb olunur: 

 
 Azərbaycanda taxılçılıq sahəsinin inkişafına mane olan mövcud boşluqların müəyyən-

ləşdirilməsi və qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi; 
 Əkin sahələri genişləndirilmədən  ümumi məhsul istehsalı və məhsuldarlığın artırılması, 

taxıl istehsalı strukturunun optimallaşdırılması və torpaqdan səmərəli istifadənin stimul-
laşdırılması; 

 Taxılın və onun emal məhsullarının keyfiyyətinin artırılması; 
 Taxılçılıq sahəsinin innovasiya əsaslı inkişafı və bu istiqamətdə Azərbaycan taxılının 

istehsal xərclərinin azaldılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması; 
 Taxıl istehsalçıları və emalçılarının təkrar istehsal və istehsal edilmiş məhsulun likvidliyini 

təmin edəcək səviyyədə gəlirlərinin dəstəklənməsinin yeni mexanizmlərinin işlənib 
hazırlanması; 

 Taxılın və onun emal məhsullarının (burada bərk buğda nəzərdə tutulur) dünya bazarında 
mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə imkan verən ixrac potensialının artırılması; 

 Əsaslandırılmamış inzibati və texniki  maneələrin aradan götürülməsi; 
 Taxıl bazarında bütün iştirakçıların k/t məhsul istehsalı sektorunda büdcə vəsaitlərinə 

əlçatanlığının daha da genişləndirilməsi və investisiya cəlbediciliyinin artırılması; 
 Qabaqçıl taxıl bazarı infrastrukturunun dövlət-özəl qurumların birgə tərəfdaşlığı əsasında 

inkişafı; 
 Taxıl dövriyyəsi və onun emal məhsulları sahəsində rəqabət mühitinin daha da 

gücləndirilməsi; 
 Taxıl bazarının şəffaflığı və proqnozlaşdırılmasının informasiya təminatı; 
 Azərbaycanda Taxıl Birliyinin (assosiasiyasının) yaradılması, taxıl və onun emal məh-

sulları bazarında öz-özünü tənzimləmə mexanizmlərinin inkişafının stimullaşdırılması və 
digər məsələlərə dair dövlət əhəmiyyətli qərarların hazırlanmasında və qəbul edilməsində 
iştiraketmə hüquqlarının genişləndirilməsi. 
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Azərbaycanda taxılçılığın dinamik inkişafının təmin edilməsində aşağıdakı risklərin 
olmasını proqnozlaşdırmaq olar: 

 Makroiqtisadi risklər, ölkənin milli-iqtisadi və əhalinin gəlirlərinin artım tempilə tarif 
siyasəti, rəqabət mühitinin vəziyyəti, aqrar sektorda k/t məhsulları və resurslarının 
qiymətlərindəki fərq, siyasi kurs, dünya bazarının konyunkturası; 

 Konyunktur riskləri, taxılın qiymətlərində baş verəcək yüksək dəyişikliklər; 
 Təbii-iqlim riskləri, taxıl istehsalının əsas etibarilə asılı olduğu hava şəraiti və həmçinin 

qlobal iqlim dəyişikliyi; 
 Texnoloji və aqroekoloji risklər, taxıl və onun emal məhsullarının istehsalında və 

saxlanmasında texnoloji qaydalara əməl olunmaması; 
 Ticarət və iqtisadi risklər, dünyanın taxıl bazarında rəqabət mühitinin kəskinləşməsi, 

aqrar siyasətdə, o cümlədən ölkə daxilində k/t-nın dəstəklənməsində, Azərbaycan Ümum-
dünya Ticarət Təşkilatına daxil olarsa tarif kvotaları və gömrük rüsumlarının səviyyəsinə 
məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi; 

 Siyasi risklər, özünü kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin taxıl və onun emal məhsulları bazarının 
tənzimlənməsi üzrə qanunvericilik bazasının qeyri-təkmil olmasında, kifayət səviyyədə 
milli və beynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyi standartlarına uyğunlaşdırılmamasında göstərə 
bilər.  

Bütövlükdə taxılçılığın inkişafı kontekstində buğda istehsalını limitləşdirən aşağıdakı 
amilləri göstərmək olar: 

 Daxili tələbatın artması fonunda taxıl istehsalının geri qalması; 
 Maliyyə dəstəyi mexanizmləri və istiqamətlərinin istehsalda institutusional və texnoloji 

dəyişikliklərə uyğun gəlməməsi; 
 Qlobal iqlim dəyişmələri şəraitinə adaptasiya olunan biotexnoloji və digər yeni texno-

logiyalara dair nailiyyətlərin tətbiqi də daxil olmaqla innovativ inkişaf dinamikasının zəif 
olması; 

 Taxıl və onun emal məhsullarının satışını və istehlakını stimullaşdıran uzunmüddətli dövlət 
proqramlarının olmaması; 

 Mövsüm dövründə taxılın real qiymətlərində uyğunsuzluğun olması; 
 İnfrastruktur məhdudiyyətləri, o cümlədən taxılın saxlanması və kombinəedilmiş yemlərin 

istehsalı üçün respublikada kifayət qədər gücə malik müəssisələrin olmaması; 
 Taxılın və onun emal məhsularının ixracı üçün dövlət dəstəyinin bazarın tələbləri səviy-

yəsinə cavab verməməsi; 
 İrriqasiya sistemlərinin əkin sahələrinin həcminə uyğun gəlməməsi; 
 Torpaqların şorlaşması və torpaqların meliorativ vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması; 
 Kənd təsərrüfatına yaralı torpaqlardan təbii otlaq kimi qeyri rasional istifadə edilməsi; 
 Kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının qabaqcıl texnologiyalarla təminatının qeyri-

qənaətbəxş olması; 
 Kiçik fermer təsərrüfatlarının üstünlük təşkil etməsi; 
 Kiçik torpaq sahiblərinin könüllülük prinsipləri əsasında kooperasiyası üçün stimullaşdırıcı 

mühitin zəif olması; 
 Yeni sort və texnologiyalar haqqında məlumatların kifayət qədər olmaması.  
Beləliklə, Azərbaycanda taxılçılıq, xüsusəndə buğda istehsalı sahəsində sistemli şəkildə 

mövcud olan problemlər ondan ibarətdir ki, ölkədə taxıl və onun emal məhsullarının istehsalındakı 
rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi ölkənin aqro-iqlim potensialından, davamlı olaraq kənd təsər-
rüfatının maddi-texniki, kadr və təbii-ekoloji potensialından tam və səmərəli şəkildə istifadəyə 
imkan vermir və ya kifayət deyildir.  

Beləliklə, aqrar siyasət, sahibkarlıq fəaliyyəti bu tendesiyaların aradan qaldırılmasına, k/t 
məhsul, ərzaq bazarlarının formalaşmasına, davamlı və səmərəli olan aqrar sənaye istehsalının 
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inkişaf etdirilməsinə, ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırılmasına istiqamətlənməlidir. Dövlətin 
bu problemlərin həll edilməsində başlıca rolu bazar, istehsal və sosial infrastrukturların gələcək 
inkişafı, fəaliyyət göstərən mövcud bazarlara sosial-iqtisadi təsirlərin yumşaldılması, həmçinin təbii 
resurslardan istifadədə səmərəliliyin artırılması ilə müəyyən edilməlidir.  

Dövlət tərəfindən aşağıdakılar təmin edilməlidir: 
- Səmərəli rəqabət mühitinin formalaşdırılmasını; 
- İstehsalçıların təsərrüfat fəaliyyətində davamlı olaraq istehsalın və onun səmərəliliyinin 

artırılmasının motivasiyasını təmin edən taxıl bazarı konyunkturunun dəstəklənməsini; 
- Taxılçılıq sahəsi və ya biznesi ilə məşğul olan bütün subyektlərin maliyyə, maddi-texniki, 

əmək və innovasiya resursları bazarından yararlanmaq üçün əlverişli mühitin forma-
laşdırılmasını. 

Bu və ya digər vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi daima hökümətlə taxıl 
istehsalçıları arasında konstruktiv dialoqun həyata keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan Azərbay-
canda rəqabətqabiliyyətli taxıl və onun emal məhsullarının səmərəli istehsalı üçün stimullaşdırıcı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Bu da aqrar-sənaye kompleksində iqtisadi artımda, 
əlverişli iqtisadi mühitin formalaşmasında və rəqabətin inkişafında, taxıl və onun emal məhsulları 
bazarında şəffaflığın və proqnozlaşdırmanın artmasında, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsində və Azərbaycanın dünya kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında mövqeyinin güclənməsində 
müstəsna rol oynaya bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət əsas istehsal fondlarının, xüsusən də taxıl və onun emal 
məhsullarının saxlanması sahəsinin struktur-texnoloji cəhətdən yenilənməsi və modernləşməsi zəif 
templə getmişdir. Bu baxımdan innovativ texnologiyaların tətbiqini həyata keçirə biləcək yüksək 
ixtisaslı kadrlara böyük ehtiyac yaranmışdır.  

Ənənəvi torpaq becərmə texnologiyalarının geniş miqyas alması, taxıl resurslarının isteh-
salında, emalında və istifadəsi sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqində passivlik göstəril-
məsi aqrar sektorun inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə məhsuldarlığa görə ciddi fərqlərin yaran-
masına, istehsal olunan taxılın keyfiyyətinin qeyri-qənaətbəxş olmasına və taxıl istehsalçılarının 
keyfiyyətə görə əlavə mükafatlar əldə etməməsinə və gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarmışdır.  

Taxıl istehsalını ləngidən digər amillərdən biri də dövlət tənzimlənməsinin kifayət qədər 
səmərəli olmamasıdır, xüsusilə də k/t məhsul istehsalçılarının dəstəklənməsi üçün nəzərdə tutulan 
büdcə vəsaitlərinə əlçatanlığında bərabərləşdirici sistemin mövcud olması və əkin sahələrinin geniş-
lənməsinə və məhsul istehsalının artımına olan tələblərə uyğun gəlməməsidir. Mövcud mexanizim-
lər istehsal xərclərinin azaldılmasının stimullaşdırılmasına doğru istiqamətlənməmişdir. Digər 
tərəfdən əkinlərin sığortalanmaması k/t məhsul istehsalçılarını qeyri-əlverişli hava şəraiti zamanı 
gəlirlərdən məhrum edir. 

Taxıl istehsalını stimullaşdıran başlıca amillərdən biri də istehsal olunan məhsulun yüksək 
likvidliyi və qiymətlərin taxılın təkrar istehsalının genişlənməsinin təmin edilməsi istiqamətində 
dəstəklənməsidir. Dövlət tərəfindən taxıl bazarında taxılın sifarişi və tədarükü ilə bağlı məsələlərin 
tənzimlənməsi rəqabət mühitinin artmasına gətirib çıxarardı.  

Bu gün taxıl bazarında digər maneələrdən biri də daxili və ya xarici bazarlarda istehsal olunan 
məhsulun satışını çətinləşdirən bazar infrastrukturunun kifayət qədər inkişaf etməməsidir. Belə ki, 
ölkədə taxılın saxlanması üçün mövcud infrastrukturların texniki vəziyyəti və gücünün bazarda taxıl 
dövriyyəsinin tələblərinə cavab verməməsidir. 

Taxıl və onun emal məhsulları bazarında proqnozlaşdırılan göstəricilərə nail olmaq 
üçün əsas şərtlər aşağıdakılardır: 

 Dövlət proqramları çərçivəsində aqrar ərzaq sektorunun investisiya platformasının 
formalaşdırılması; 

 Taxıl bazarının fəaliyyətinin qanunvericilik və normativ hüquqi bazasının 
formalaşdırılması; 

 Müasir texnologiyalarla taxılın və onun emal məhsullarının istehsalı, biotexnologiyanın 
nailiyyətlərinin tətbiqi, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların əkin dövriyyəsinə daxil 
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edilməsi və məhsuldarlığın artırılmasına sürətli keçid üçün şəraitin yaradılması; 
 Taxıl və onun emal məhsullarının isthsalı üzrə subregional istehsal klasterlərinin forma-

laşdırılması, bazar mexanizmləri vasitəsilə gücləndirilməsi və dövlətin taxılın saxlanması 
və emalı güclərinin ərazi prinsipləri əsasında yerləşdirilməsinin optimallaşdırılmasına 
təsiri; 

 Taxıl və onun emal məhsullarının ixracında dövlət dəstəyi də daxil olmaqla daxili və xarici 
bazarlarda taxılın və onun emal məhsullarının satışı sistemində likvidliyinin artması üçün 
tədbirlərin görülməsi; 

 Dövlət-özəl tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında qabaqlayıcı bazar infrastrukturunun inkişafı; 
 Daxili istehlakın dəstəklənməsi dövlətin ehtiyacları üçün prioritetlik əsasında tədarük 

olunacaq ayrı-ayrı yerli məhsul növlərinin normalarının müəyyən edilməsi, az təminatlı 
ailələrə ünvanlı ərzaq yardımının təşkili, təhsil və sosial sahələrdə fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin ərzaqla təminatının və taxılın emal sahəsinin inkişaf etdirilməsinə xidmət 
edəcək proqramların həyata keçirilməsi; 

 Taxıl və onun emal məhsulları bazarında inzibati və texniki maneələrin aradan qaldırılması 
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi. 

Bazarın inkişafı taxıl istehsalının və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin dinamik artımı, ərazi 
istehsal strukturunun hər bir regionun təbii rəqabət üstünlükləri nəzərə alınmaqla optimallaş-
dırılması olmadan mümkün deyildir. Dövlət bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu məsələləri maliyyə-
kredit siyasəti istiqamətində görüləcək tədbirlər hesabına həll edə bilər.  

Aqrar sektorun büdcədən mövcud subsidiyalaşdırılması sistemi k/t fəaliyyətinin səmərə-
liliyinin artmasına, müasir texnologiyaların tətbiqinə, istifadə edilməyən k/t təyinatlı torpaqların 
əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsinə, torpaqların münbitliyinin mühafizəsinə yalnız aşağı səviyyədə 
real təsir gücünə malikdir. Faktiki olaraq innovativ texnologiyaları tətbiq edən, stabil olaraq k/t 
məhsulları istehsalını təmin edən təsərrüfatlar sadələşmiş ənənəvi texnologiyalardan geniş istifadə 
edən, növbəli əkinə, təbiəti mühafizə tələblərinin yerinə yetirilməsinə əməl etməyən təsərrüfatlarla 
eyni dərəcədə büdcə dəstəyinə malikdirlər. Bu halda onların istehsalın texnoloji meyar və 
parametrlərinə, əkin sahələrinin və k/t bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması üçün öhdəliklərə nə 
dərəcədə əməl etmələrini əsas götürərək k/t məhsul istehsalçılarının büdcə dəstəyinə əlçatanlığında 
sərt tələblərin tətbiqini zəruri edir. 

Kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının müasir texnologiyaların tətbiqinə dair gör-
dükləri işin nəticələrinə görə qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlardan istifadə olunması 
təklif olunur: 

 Tətbiq edilən əkin dövriyyəsinin müvafiq təbii-iqlim bölgələri üçün optimal olması; 
 Gübrələrin tətbiqi hesabına məhsulla birgə gedən qida elementlərinin kompensasiyası; 
 K/t bitkilərinin məhsuldarlığının artması, həmçinin k/t bitkilərinin bəyan olunan faktiki və 

potensial məhsuldarlığı arasında nisbətin nəzərə alınması. 
Bu zaman büdcə dəstəyi vəsaitlərinin alınması üçün elə təşkilati mexanizmlər işlənib 

hazırlanmalıdır ki, o nəzərdə tutulan texnoloji xəritənin razılaşdırılmasına, k/t məhsul istehsal-
çılarının məhsuldarlığın artırılması və əkin sahələrinin genişləndirilməsi sahələrindəki öhdəliklərə 
əməl etmələrinə imkan vermiş olsun.  

Dövlət Azərbaycan ərazisində becərilən əsas k/t bitkilərinin istehsalı və saxlanılmasına dair 
standart texnologiyaların işlənib hazırlanmasını təmin etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa 
Birliyi tərəfindən 1994-cü ildən başlayaraq bütün becərilən k/t bitkiləri üçün 26 fitosanitar 
texnologiya işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış fitosanitar texnologiyalar məhsuldarlığı 10-15% 
artırmağa və məhsul itkisini 8-20% azaltmağa, beynəlxalq taxıl ticarətində bir sıra hüquqi və 
normativ aktların harmonizasiyasına imkan verir.  

ASK-nin müvafiq idarəetmə orqanlarına k/t məhsul istehsalçılarına razılaşdırılmış 
texnologiyalara nə dərəcədə əməl etmələrinə nəzarət etmək və qiymətləndirmə aparmaq üçün 
xüsusi səlahiyyətlər verilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Monitorinqin nəticələrinə və rəyinə görə k/t 
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məhsul istehsalçılarına büdcə dəstəyinin göstərilməsi üçün hüquqlar verilir.  
İnnovativ texnologiyaların tətbiqi kənd təsərrüfatının ərzaq sektorunda xüsusi texnoloji 

modernləşdirmə proqramlarının həyata keçirilməsini tələb edir. Lakin innovativ inkişaf üçün dövlət 
dəstəyinin sistemli şəkil alması üçün k/t məhsul istehsalçılarının intensiv aqrotexnologiyaların 
tətbiqi üçün müasir innovativ k/t maşın və avadanlıqların alınması üçün götürüləcək uzunmüddətli 
kreditlərin faizlərinin müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasını ayrıca bəndlə 
göstərilməsi yaxşı olardı. Burada kimyəvi vasitələrə və yüksək keyfiyyətli toxumun əldə edilməsi 
üçün kredit resurslarına əlçatanlığın təmin edilməsi də vacib elementlərdən hesab olunur. 

Müasir aqrotexnologiyaların rəqabət üstünlükləri əsas etibarilə yüksək məhsuldar sort və 
hibrid toxumlarının sənaye şəraitində istehsalı ilə müəyyən edilir. Belə ki, innovasiya xarakterli 
yeni sort və hibridləri aqrotexnologiyanın resursmühafizəedici potensialını artırır.  

Milli seleksiya və toxumçuluğun istənilən inkişaf variantında yüksək texnoloji və inno-
vasiyaların bioloji elmlərin və k/t istehsalının tərkib hissəsi kimi baxılması nəzərdə tutulmalıdır. 
Bunun üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi tələb olunur: 

 “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, eləcə də AR Nazirlər 
Kabinetinin müvafiq qərarlarının yeni redaksiyada qəbul edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 
Burada seleksiyaçıların maraqlarının mühafizəsinin daha da gücləndirilməsi, seleksiya və 
toxumçuluğa özəl investisiyaların cəlb edilməsi kimi məsələlərin həlli nəzərdə tutulmalıdır. 

 İnstitusional dəyişikliklər yolu ilə seleksiya-toxumçuluq fəaliyyətlərinin bərabər hüquqlu 
dövlət və qeyri-dövlət formalarının inkişaf etdirilməsi pulsuz olaraq (və ya əvəzi 
ödənilmədən) torpaq sahələrinin verilməsi, güzəştli kredit resurslarına və büdcə dəstəyi 
vəsaitlərinə əlçatanlığın təmin edilməsi yolu ilə özəl toxumçuluq-seleksiya strukturlarının 
yaradılmasının stimullaşdırılması həyata keçirilməlidir. Bu təqdirdə rəqabət mühitini 
formalaşdırmaq mümkündür. 

 Yeni sort və hibridlərin qiymətəndirilməsi sisteminin yenidən təşkili, bu zaman sorta 
məxsus bəyan edilən faydalılıq xassələrinə, təsvirinə dair informasiyanın etibarlılığına görə 
sort müəllifinin məsuliyyəti nəzərə alınmalıdır. 

 Özəl sənaye əsaslı toxum istehsal edən yüksək texnoloji mərkəzin yaradılmasına dövlət 
dəstəyinin göstərilməsi, bura mühəndis qurğularının formalaşdırılmasına və modernləş-
dirilməsinə çəkiləcək xərclərin kompensasiyası daxildir. Bu sahədə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi tərəfindən əməli tədbirlər görülməkdədir. Artıq regionlarda emal gücü saatda 5 
ton olan toxumtəmizləmə zavodlarının tikilməsinə başlanılmışdır. Bu baxımdan Əkinçilik 
ET İnstitutunun 6 təcrübə təsərrüfatları (Qobustan BTS, Tərtər BTS, Zaqatala BTS, 
Cəlilabad BTS, Şəki DM, Abşeron YTT) Dünya Bankının xəttilə “Kənd Təsərrüfatının 
Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi” çərçivəsində emal gücü saatda 2 ton 
olan kompleks toxumtəmizləmə avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir.  

Kənd təsərrüfatının gələcək tərəqqisi dənli bitkilərdə məhsuldarlığın kəskin artması, 
istehlakçının tələbinə uyğun keyfiyyətli taxılın istehsalı, qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsirinin 
yumşaldılması müasir biotexnologiyanın metodlarının tətbiqindən aslıdır. Lakin bu sahədə 
Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrdən geri qalır. Kənd təsərrüfatının biotexnologiyası sahəsində 
fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılmasında hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və büdcə 
maliyyələşdirilməsi lazımdır ki, bu da Azərbaycanda əqli və təbii-iqlim potensialından istifadə 
etməyə imkan verəcəkdir. Eyni zamanda geni dəyişdirilmiş bitkilərin becərilməsi və istifadəsi 
üzərində səmərəli nəzarət sistemi yaradılmalıdır. Bu da bu bitkilər haqqında düzgün və şəffaf 
şəkildə məlumatların verilməsi baxımından böyük rol oynaya bilər.  

Kənd təsərrüfatında istehsalın səmərəliliyi onun ərazi strukturunun təbii rəqabət üstünlükləri 
əsasında optimallaşdırılması hesabına mümkündür.Bazar resursları və məhsulları regionlararası 
xarakterə malikdir və genişmiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsində əmtəə bazarında resurslara 
əlçatanlıqda güclü bazar məhdudiyyətləri ilə qarşılanması qaçılmazdır. Bu halda aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir:  

 aqroiqlim şəraiti, k/t strukturu (məhsul növləri üzrə) və əmtəə bazarı yaxın olan bölgələri 
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özündə birləşdirən iqtisadi rayon səviyyəsində dəstəklənməsi üçün tədbirlər sisteminin 
işlənib hazırlanması; 

 ASK-nin müxtəlif sahələrinin istehsal və emal sahələrinin gücündən asılı olaraq inkişafına, 
ərzağın daxili əmtəə bazarında istehlakına dair proqnozlara əsaslanaraq balanslaşdırılmış 
şəkildə kreditləşməsinə və investisiyalaşdırılmasına nail olunması üçün tövsiyələrin 
hazırlanması; 

 subregional klasterlərin formalaşmasının tənzimlənməsi və koordinasiyası. Bu işin əsa-
sında balanslaşdırılmış tələb və təklif proqnozları, istehlakçının gələcəkdə nəyə üstünlük 
verməsində baş verəcək dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi, resursların və istehsalın klaster 
çərçivəsində səmərəli paylanması, vahid biznes inkişaf planlarının işlənib hazırlanması, 
elmi-tədqiqat müəssisələrinin və regionlararası səviyyədə seleksiyanın məqsədli kompleks 
maliyyələşdirilmə sisteminin tətbiq edilməsi durur. 

Taxılın və onun emal məhsullarının istehsalında enerji və resursmühafizə edən müasir 
texnologiyaların geniş tətbiq edildiyi bir dövrdə kadr təminatına böyük ehtiyac yaranmışdır.  

Bu baxımdan aqrar sektorda kompleks şəkildə kadr potensialının inkişaf etdirilməsi 
tələb olunur, bu isə aşağıdakıların nəzərə alınmasını tələb edir: 

 ali təhsil müəssisələrinin müasir texnika və avadanlıqlarla təchiz edilməsi, tədrisdə və 
praktikada yeni metodlardan istifadə edilməsi. Bu baxımdan Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində əməli tədbirlər 
görülmüş və görülməkdədir;  

 mövcud sahənin inkişafından irəli gələn real tələbləri əsas götürərək məqsədli kadr 
hazırlığı işinin təşkili; 

 kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları və emalçılarının, taxıl bazarının digər iştirakçılarının 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə, öz əməkdaşlarının ali, orta ixtisas və texniki-
peşə müəssisələrində təhsil almalarına və ixtisaslarının artırılmasına yönəldiləcək maliyyə 
vəsaitlərinin dövlət büdcə vəsaiti hesabına kompensasiyalaşdırılması; 

 qabaqcıl təcrübəyə və innovativ texnologiyalara dair biliklərin artırılması sahəsində kadr 
hazırlığı işinin gücləndirilməsində digər sahə strukturlarının (şirkətlər, birliklər, asso-
siasiyalar və s.) cəlb edilməsi; 

 kənd təsərrüfatında informasiya təminatı və məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi. 

2016/2017-ci ildə qlobal səviyyədə yüksək məhsul istehsalı bərk buğdanın da (Triticum 
durum Desf) qiymətlərinə təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, Beynəlxalq Dənli Bitkilər  Şurasının 
(İnternational Grains Council) məlumatlarına görə dünyada bərk buğdanın istehsalı 3 faiz artaraq  
40,2 mln ton təşkil etmişdir [9]. Bu da son beş ilin orta göstəricisindən 9 faiz yüksək olmuşdur. 
Bərk buğdanın bir tonunun qiyməti 2016/2017-ci təsərrüfat ilində 4% aşağı düşmüş və  bu 
qiymətlər 303-309 ABŞ dollar arasında dəyişmişdir. Cari ildə ərzaqlıq buğdanın dünya bazarında 1 
buşelinin  (yəni 2721 kq) qiyməti 426-481 ABŞ dolları və ya 1tonunun qiyməti 154-177 ABŞ 
dolları, bərk buğda ilə müqayisədə fərq 149-132 ABŞ dolları arasında tərəddüd etmişdir. Qlobal 
səviyyədə insanlar tərəfindən bərk buğdaya olan təlabat dəyişməz olaraq təqribən 30 mln ton 
səviyyəsində qalmaqdadır. Azərbaycanda bərk buğdanın emal məhsullarına illik təlabat 150000 ton 
təşkil edir. 

Bu gün dünyada əsasən ümumi buğda ixracı ilə məşğul olan ölkələrin sayı 8-dir. Ondan dördü 
(Kanada, ABŞ, Avropa Birliyi, Meksika)  bərk buğdanın ixracatçısıdır. Bu ölkələr orta hesabla 
dünya üzrə istehsal edilən bərk buğdanın 95%-ni ixrac edirlər. Bu baxımdan ABŞ hər il 8 mln ton, 
Kanada 4 mln ton, Türkiyə 3 mln ton, Qazaxıstan 3 mln ton, Əlcəzair 2,5 mln ton, Meksika 2,2 mln 
ton, Avropa Birliyi ölkələri isə 1,4 mln ton bərk buğda istehsal edir. 

Statistikaya görə dünyada  İtaliya ən çox makaron istehsal edən ölkədir. 2010-cu ildə 
dünyada 12 mln. ton makaron istehsal olunmuşdur. Makaron istehsalı bir neçə ölkənin “əlində” 
cəmləşmişdir. İtaliya 3.1mln ton və ya  32 % paya malik olub dünyanın ən böyük makaron və 
spageti istehsalçısıdır. İtaliyanın ardınca isə ABŞ (12%),  Braziliya (11%) və Rusiya Federasiyası 
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(6%) gəlir. Türkiyə dünya makaron istehsalında 5-ci sırada olub, ümumi istehsaldakı payı 5%  təşkil 
edir. İtaliya makaron və spageti istehsal üçün bərk buğdanı əsasən Avropa Birliyinə daxil olan 
ölkələrdən, ABŞ və Kanadadan alır. Dünyada ən çox makaron məhsulları idxal edən ölkələr isə 
Almaniya, Fransa, İngiltərə, Yaponiya, Belçika və Hollandiyadır. 

Bərk buğda və digər tetraploid növlər ən qədim dövrlərdən Azərbaycanın düzən və dağətəyi 
bölgələrində, əsasən payızlıq əkinlərdə becərilmiş, hələ XX əsrin 60-cı illərinədək əkin sahəsinə 
görə birinci yeri tutmuş və payızlıq dənli bitki əkinlərinin 75 %-ni təşkil etmişdir. Bezostaya 1 kimi 
daha məhsuldar yumşaq buğda sortlarının yaradılması və tətbiqi nəticəsində yerli bərk buğda 
sortları tədricən sıxışdırılmağa başlanmışdır. 

Bərk buğda sortları sürmə, pas və digər göbələk xəstəlikləri ilə az sirayətlənir. Bundan başqa, 
aran bölgələrində bitkilərin süd və mum yetişmə fazaları, adətən yüksək temperatur və hava 
quraqlığı ilə müşayiət olunur. Belə şəraitlərdə yumşaq buğdalarda assimilyantların dənə axını–
attraksiya pozulur, məhsuldarlıq və dənin keyfiyyəti aşağı düşür. Min illər ərzində təbii və süni 
seçmənin süzgəcindən keçməklə yerli şəraitə uyğunlaşmış bərk buğdalar son illərdə müşahidə 
olunan anomal hərarətə daha dözümlüdürlər. Yumşaq buğdaların məhsuldarlığı ilk baxışda yüksək 
olsa da, vahid sahədən alınan məhsulun maya dəyərinə nəzər saldıqda təkcə toxumun və tarlanın 
pestisidlərlə dərmanlanmasına çəkilən xərclərin rentabelliyi aşağı salmasını görərik.  

Bərk buğdaya tələbat getdikcə artır. Beləki, o qidalılıq dəyərinə görə və iqtisadi  cəhətdən çox  
əhəmiyyətli bitki hesab olunur. Bərk buğda yüksək və keyfiyyətli kleykovinaya malik olub, 
makaron, vermişel, spageti istehsalında geniş istifadə olunur. Bərk buğdanın unu daha 
keyfiyyətlidir. Ondan hazırlananmış makaron qaynadılarkən dağılmır. Bunu  bərk və yumşaq 
buğdanın karbohidratlarının müxtəlif quruluşlu olması ilə izah etmək olur. Bərk buğdalarda nişasta 
kristal, yumşaq buğdalarda isə amorf quruluşa malik  olur. Bərk buğdanın dəyərli olması onun 
yüksək şüşəvarı, kəhrəba sarı rəngli dəninin olması və 14-17% zülallığı ilə qiymətləndirilir və 
dənində yumşaq buğdaya nisbətən zülalın miqdarı 1-4% yüksək olur [10; 11]. Bərk buğdalarda 
dənin bərkliyi, proteinin çox olması onun makaron istehsalında əhəmiyyətini artırır. Buğda dəninin 
keyfiyyəti onun yalnız bir xüsusiyyəti ilə deyil, eyni zamanda dartılması, kimyəvi tərkibi, bişirilmə 
şərtləri, acıma və xəmirinin fiziki xüsusiyyətləri ilə də müəyyən olunur. Bu baxımdan bərk 
buğdanın ümumi buğda istehsalında həcmini 35-40 faziə çatdırmaqla makaron, əriştə və yarma 
sənayesinin inkişaf etdirilməsinə nail olunması olduqca vacibdir. Onun satış  qiyməti yumşaq  
buğdadan yüksəkdir. Yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) torpaq quraqlığına  az  məruz  qalır,  
lakin havanın quraqlığına davamsızdır.  Bərk buğdalar isə daha çox torpaq quraqlığından əziyyət 
çəkir, havanın quraqlığına isə davamlıdır. Torpaqdan daha çox qidalı maddələr  toplaması dəndə  
zülalın  miqdarının yüksək olmasına səbəb olur. Bərk buğda sünbüldən dən töküməsinə davamlı 
olsa da onun döyülməsi çətinlik törədir. 

Makaron sənayesi ilə yanaşı, bərk buğdalar çörək bişirilmədə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Buğdanın seleksiyasında əsas məqsədlərdən biri onun çörəkbişirmə keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. 
Hətta, bərk buğda unundan 25-30 % yumşaq buğda ununa qatılması çörək çıxımını artırmaqla 
yanaşı həm də onun ətrini, dadını da xeyli yaxşılaşdırır. Bərk buğdanın dənindən yuxarıda qeyd 
edildiyi kimi kəhrəba rəngli qidalı makaron, vermeşil, əriştə, lavaş, müxtəlif yarmalar, bulğur, 
təndir çörəyi və s. milli xörəklərin hazırlanmasında geniş istifadə olunur, bəzi ölkələrdə makaron 
buğdası da adlandırılır. 

Bərk buğda becərənlər onun satış qiymətinin aşağı olmasını əsas göstərir, əslində isə bərk 
buğdanın dünya bazarında  satış qiyməti yumşaq buğdadan 50% yüksəkdir. Dənin emalı zamanı un 
çıxımı yumşaq buğdalarda (77-78%) bərk buğdalara (72-73%) nisbətən yüksəkdir.  Bərk buğdanın 
üyüdülməsi zamanı avadanlıqlar tez sıradan çıxır. Bu da onların dəninin, bərk və şüşəvari olması ilə 
əlaqədardır. Bu səbəbdən istehsalçılar daha çox yumşaq buğdaya üstünlük verirlər.  

Bərk buğda əsasən Azərbaycanın Gəncə-Qazax (20332 ha), Lənkəran (27895 ha), Aran 
(15239 ha) və Yuxarı Qarabağ (6736 ha) iqtisadi rayonlarda becərilir. Lənkəran iqtisadi rayonda 
becərilən bərk buğdanın əkin sahəsinin 80%-dən çoxu (22640 ha) Cəlilabad rayonunun payına 
düşür. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 2016-cı ilin payızında 2017-ci ilin məhsulu üçün 76350 
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hektarda bərk buğda əkinləri həyata keçirilmişdir. Bu qədər sahədən 200000 tondan artıq məhsul 
toplanmışdır. 

 
Bərk buğda ilə bağlı təkliflər: 

 
  Azərbaycanın bərk buğdanın yayılma və forma əmələgəlmə mərkəzlərindən biri olduğu 

nəzərə alınaraq ölkədə onun becərilməsi iqtisadi baxımdan məqsədəuyğundur. Belə ki, 
yayı isti, quru olan bölgələrimiz mövcuddur və respublikanın Gəncə-Qazax, Lənkəran, 
Aran, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarında becərilməsi üçün əlverişli torpaq-iqlim şəraiti 
vardır.  Bu zaman becərmə texnologiyasına, xüsusilə də növbəli əkin sisteminə, səpin və 
gübrə normalarına, səpin müddətlərinə əməl edilməsi vacib aqrotexniki şərtlərdən hesab 
olunur.   

 Emal sənayesinin tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli bərk buğda sortlarının 
respublikanın bölgələrinə uyğun düzgün seçilməsi və becərilmə texnologiyalarına düzgün 
əməl edilməsi tələb olunur. Bunu  üçün Əkinçilik ET Institutunun rayonlaşmış sortları 
(“Bərəkətli 95”, “Qarabağ”, “Qaraqılçıq 2”, “Əlincə 84”) və həmçinin Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində sınaqda olan perspektiv bərk 
buğda sortları (“Araz”, “Zəngəzur”, “Korifey 88”, “Rəvan”, “Xəzər”) vardır.   

 Bərk buğdanın tədarükündə qiymətlərin yumşaq buğdalarla müqayisədə 40-50% artırıl-
ması bu sahənin inkişafını stimullaşdırmış olar. Bu artım dünya bazarındakı qiymətlərlə 
uzlaşır. Hələ postsovet dönəmində bərk buğda dəninə və emal məhsullarına (makaron, 
əriştə, yarma və s.) ölkədaxili tələbatın ödənilməsi və ixrac potensialının artırılması üçün 
dövlət 50-70% həcmində stimullaşdırıcı əlavə subsidiyalar verirdi. Dünya bazarında bərk 
buğdanın qiymətinin yumşaq buğdaya nisbətən yüksək olması, ölkəmizdə günəşli günlərin 
bolluğu - yüksək günəş insolyasiyası fonunda bərk buğda dəninin keyfiyyət göstərici-
lərinin yüksək olması bərk buğda sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsini daha da 
aktuallaşdırır. 

 Respublikanın bərk buğda əkinləri üstünlük təşkil edən düzən Qarabağ və Muğan bölgə-
lərində makaron və digər emal məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması idxal-
dan asılılığı aradan qaldırılmış olar. Bu da fermer və emal müəssisələri arasında bağla-
nılmış müqavilələr əsasında yüksək keyfiyyətli bərk buğda dəninin istehsalının stimul-
laşdırılmasında müstəsna rol oynayardı. 

Taxılçılıq bölgələrində kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının və elevatorların yaradılması ən 
vacib məsələlərdəndir. Beləki, taxılın yığımdan sonrakı yetişmə müddəti vardır ki, bu da sortun 
bioloji xüsusiyyətindən  asılı olaraq ən azı 15-20 gün, bəzən isə bir aya qədər  davam edir. Bu müd-
dətdə buğdanın dən keyfiyyəti nisbətən yüksəlir. Yəni zülalların, xüsusilə də kleykovinanın miqdarı 
cüzi  artsa da, buğdada toplanan zülalların keyfiyyəti yüksəlir ki, bu da taxılın satış qiymətinə xeyli 
təsir göstərir. Respublikada fermerlər taxıl anbarlarına malik olmadıqlarına görə yığılan taxılı 
məcburən tez realizə etməyə çalışır ki, bu da onların həm məhsulunun keyfiyyətinin nisbətən aşağı 
olmasına, həm də  iqtisadi cəhətdən gəlirinin aşağı duşməsinə səbəb olur.  Bu baxımdan taxılçılıqla 
məşğul olan yaxın bölgələrdə yerləşən bir neçə böyük təsərrüfatların ərazisində orta həcmli taxıl 
anbarlarının tikilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 

Müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişiklikləri fonunda hər bir ölkənin kənd təsərrüfatının  zərurət 
kəsb edən əsas atributlarından biri öz ərazilərinin strateji əhəmiyyət kəsb edən çox sayda mədəni 
bitkilər, xüsusilə taxıllar, qismən buğda bitkisi üzrə seleksiya xəritəsinin müasir tələblərə uyğun-
laşdırılması,  mövcud olmadığı halda  yaradılması və tərtib edilməsidir. 

Hazırda ölkələrin müxtəlif  Beynəlxalq Təşkilatlara, o cümlədən Avropa Birliyinə inteq-
rasiyası zamanı hər bir dövlətin qarşısında qoyulan əsas tələblərdən biri də onların öz ərazilərinin 
geniş, hərtərəfli, elmi əsaslarla hazırlanmış strateji əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatı  bitkiləri, 
xüsusən də taxıl bitkiləri üzrə seleksiya xəritəsinin təqdim edilməsidir. Təbii ki, bu baxımdan 
Azərbaycan da istisna deyil və onun ərazisinin ekoloji cəhətdən son dərəcə rəngarəng olması, 
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torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi,  təxirəsalınmaz, təkmilləşdirilmiş müasir seleksiya xəritəsinin 
işlənib hazırlanmasını, təsvir və tərtib edilməsi problemini aktuallaşdırır.  

Strateji Yol Xəritəsinin tərkib hissəsi kimi Azərbaycanda taxıl bitkilərinin təkmilləş-
dirilmiş seleksiya xəritəsinin yaradılması probleminin aktuallığı müasir dövrün tələblərindən irəli 
gələn, təxirəsalınmadan həll edilməsi vacib olan məsələlərdən biri kimi gündəmdədir. Problemin 
həlli ilə bağlı Əkinçilik ET İnstitutunun  əməkdaşları tərəfindən  aşağıdakı işlərin və vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi tövsiyə olunur: 

 Azərbaycanın hər bir taxıl becərilən regionları üçün  yüksək adaptiv xüsusiyyətləri, təsər-
rüfat-qiymətli əlamətləri  ilə xarakterizə olunan sortların və perspektiv xətlərin seçilməsi;  

 Tədqiqatların aparıldığı  bütün bölgələrdə əsas aqrotexniki tədbirlərin (o cümlədən, səpin 
müddəti və norması, suvarma zonalarında  suyun norması və verilmə vaxtları,  gübrələrin 
norması və onların həcminin bir-biri ilə uyğunluğu  nəzərə alınmaqla birgə verilməsi, alaq-
lara qarşı herbisidlərlə mübarizə müddətləri və istifadə edilən herbisidlərin tipi, taxıl 
zərərvericilərinin yayıldığı ərazilərin insektisidlərlə işlənməsi müddəti və tətbiq olunan 
preparatların tipi) tətbiq edilməsi; 

  Azərbaycanın hər bir taxıl becərilən regionunda tədqiqat aparılacaq sahələrdə torpağın 
analizi və onun münbitliyini təmin edən əsas komponentlərin təyin edilməsi; 

 Tədqiq olunan hər bir konkret genotip üçün tətbiq ediləcək əsas aqrotexniki tədbirlərin 
optimal variantının müəyyən edilməsi; 

 Əldə edilən nəticələr əsasında torpağın münbitlik göstəricilərini və müasir iqlim şəraitini 
nəzərə almaqla yeni seleksiya xəritəsinin tərtib edilməsi; 

 Hər bir konkret taxıl becərilən region üçün və bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının 
ərazisini tam əhatə edəcək seleksiya xəritəsinin hazırlanması, nəşr edilməsi, geniş və 
səmərəli istifadəsi üçün fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri arasında yayımının təşkil 
edilməsi.         

Bu tip tədqiqat işlərinin respublikanın Qobustan, Cəlilabad, Saatlı, Bərdə, Ağcabədi və digər 
taxıl becərilən regionlarda intensiv tipli yumşaq buğda sortlarının cəlb edilməsi ilə həyata keçiril-
məsi və eyni zamanda təcrübələrin Naxçıvan MR-nın taxıl əkilən ərazilərində və ölkənin digər taxıl 
becərilən zonalarında belə təcrübələrin aparılması və eksperimentlərə Əkinçilik ET İnstitutu tərə-
findən yaradılan intensiv tipli sortların cəlb edilməsi gələcək perspektivdə nəzərdə tutulmuşdur. 
Bunun üçün Əkinçilik ET İnstitutu tərəfindən "Azərbaycanda taxıl bitkilərinin təkmilləşdirilmiş 
seleksiya xəritəsinin yaradılması” mövzusunda layihə hazırlanmışdır.  

Tədqiqatların həcminin son dərəcə böyük olduğu nəzərə alınaraq təcrübələrin mərhələ-
mərhələ  və eləcə də regionlar üzrə həyata keçirilərək icrası yekunlaşdıqca  seleksiya xəritəsinin  
yaradılması  və tərtib edilməsi  prosesi də müvafiq olaraq müəyyən ardıcıllıqlarla baş tutacaqdır. 
Analoji işlər Əkinçiklik ET İnstitutunun mandatına daxil olan digər mədəni bitkilərin  (bərk buğda, 
arpa, qarğıdalı, mərci, noxud, tütün) seleksiya xəritəsinin yaradılması üçün də tətbiq edilə bilər. Bu 
bir tərəfdən konkret regionda müxtəlif mədəni bitki sortlarının becərilməsi zamanı onların 
məhsuldarlıq və başqa keyfiyyət göstəricilərinin potensialını özündə əks etdirməsinə, digər tərəfdən, 
iri miqyasda böyük bir region üçün ümümiləşdirilmiş coğrafi seleksiya xəritəsinin hazırlanmasına 
və beləliklə də seleksiyanın  inkişafına xidmət göstərəcəkdir. 

Taxılçılıqda istehsalın maksimum intensivləşdirilməsi və məhsuldarığın yüksəldilməsi üçün 
innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsi tələb olunur. Avropa ölkələrində və ABŞ-da intensiv 
əkinçilik geniş inkişaf etmişdir. İntensiv əkinçilik sisteminin əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 
bu sistemdə intensiv bitki sortlarından, intensiv texnologiyalardan, mineral gübrələrin yüksək nor-
malarından, xəstəlik, zərərverici və alaqlara qaqşı kimyəvi mübarizənin intensiv formalarından isti-
fadə olunur [12; 13; 14]. İntensiv əkinçilikdə yeni yaradılmış intensiv taxıl sortlarından istifadə 
olunması əsas məsələ hesab olunur. Əkinçilik ET İnstitunda yaradılmış və potensial məhsuldarlığı 
70-80 s/ha olan intensiv tipli taxıl sortlarının əkilib becərilməsi fermerlərə böyük səmərə gətirə bilər 
[5; 6; 15]. Bu sortların qida maddələri ilə tam təmin olunması yüksək məhsulun əsasını təşkil edir. 
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İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində və ABŞ-da taxıl əkinlərinin hər hektarına fiziki çəkidə 1100-1300 
kq NPK gübrələri verilir  ki, bunun müqabilində də dən məhsuldarlığı hektardan 70-80 sentner 
təşkil edir. 

Cədvəl 4-də payızlıq buğdanın normal böyümə və inkişafı üçün tələb olunan torpaq-iqlim 
şəraiti verilmişdir [16; 17; 18].   

 
 

Cədvəl 4. Payızlıq buğdanın normal inkişafı üçün tələb olunan torpaq-iqlim şəraiti 
 

GÖSTƏRİCİLƏR Tövsiyə olunan optimal göstərici 

Səpin – tam yetişməyə qədər olan dövr üçün 
tələb olunan temperatur 

+2-320C 

Maksimal temperatur 30-350C 

Minimal temperatur  
(şaxtaya davamlılıq) 

-15-200C 

Çiçəkləmə (mayalanma) və dən dolma dövrü 
üçün tələb olunan optimal temperatur   

+20-250C 

Fəal temperaturların cəmi 
(100C-dən yuxarı) 

1800-22000C 

Rütubət  60-80% 
Hündürlük  
(dəniz səviyyəsindən) 

1900 metrə qədər 

Düşən yağıntıların miqdarı 350-550 mm 

Torpağın bonitet balı 50 baldan yuxarı 
Torpağın pH-ı 6,5-8,5 
Torpağın humusu 1,2 %-dən yuxarı 
Torpağın sıxlığı 1,1-1,3 q/sm3 
Torpağın şoranlığı (quru qalığa görə) 0,5 %-ə qədər 

Torpağın mexaniki tərkibi  orta gillicəli-gillicəli 
Becərildiyi torpaqlar Mədəniləşmiş qara və tünd şabalıdı zəif podzollaşmış, 

orta gillicəli, tünd meşə, tipik qonur dağ-meşə, tipik 
qəhvəyi dağ-meşə, yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə, 
karbonatlı və qismən bozqırlaşmış qəhvəyi dağ-meşə, 
çəmən şabalıdı, çəmən boz, subasar allivüal-çəmən və 
s. torpaqlarda payızlıq buğda yaxşı böyüyür. 

Suvarma  2-3 dəfə aparılacaq vegetasiya suvarmaları üçün 
hektara 1600-2400 m3 su tələb olunur. 

 
 

Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində Əkinçilik ET İnstitutunda  
görülmüş işlər və əldə edilmiş nəticələr: 

 
  2017-ci ildə institutun təcrübə bazalarında seleksiya və digər istiqamətlər üzrə yumşaq 

buğdanın 7532, bərk buğdanın 4605, arpanın 1688 nümunəsi (cəmi 13825) məhsuldarlığına, biotik 
və abiotik stres amillərə davamlılığına və ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilmiş və 
gələcək tədqiqatlar üçün perspektiv xətlər seçilmişdir (şəkil 2). 
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Şəkil 2. Əkinçilik ET İnstitutunun mandatına daxil olan dənli və  
dənli-paxlalı bitkilərin seleksiyası üzrə 2017-ci ildə görülmüş işlərin həcmi 

 
 

 2016-2017-ci vegetasiya ilində beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində SİMMİT və İKARDA 
xəttilə alınmış 943 yumşaq (799) və bərk (144) buğda nümunələri məhsuldarlığına və 
xəstəliklərə davamlılığına görə qiymətləndirilmiş və gələcək tədqiqatlar üçün 106 
perspektiv xətt seçilmişdir. 

 Seleksiya pitomniklərində vizual, xəstəliklərə davamlılığına və təsərrüfat əhəmiyyətli 
göstəricilərə görə aparılmış qiymətləndirmələr nəticəsində 1000-ə yaxın xətt seçilərək 
seleksiya pitomniki 1-ə, 510 xətt seleksiya pitomnikinə 2-yə, 70 perspektiv nömrə nəzarət 
pitomniki 1-ə, 60 perspektiv nömrə nəzarət pitomniki 2-yə, 150 perspektiv sort müsabiqəli 
sort sınağına keçirilmişdir.  

 2017-ci ildə  Əkinçilik ET İnstitutunun 2 yumşaq buğda (“Ləyaqətli 80”, “Pərvin”) sortu 
rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir 
(cədvəl 5).  

Cədvəl 5. Əkinçilik ET İnstitutunun 2017-ci ildə rayonlaşmış buğda və arpa sortları 
 

№ Sortun adı Bitkinin adı 
Rayonlaşmaya 

təqdim 
olunmuşdur 

Rayonlaşdırılan 
bölgələr 

Potensial 
məhsuldarlığı, s/ha 

1 Ləyaqətli-80 yumşaq buğda Qobustan BTS dəmyə 50-55 

2 Pərvin yumşaq buğda Tərtər BTS suvarma 65-70 

 

Arpa
(1688)

Qarğıdalı
(377)

Noxud
(448)

Bərk buğda
(4605)

Mərci
(234)

Yumşaq buğda 
(7532)

11,3%

30,9%

50,6%



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

34 

 2017-ci ildə  Əkinçilik ET İnstitutunun yeni “Tunc”, “Əsəd 80” yumşaq buğda və “Rəvan”, 
“Xəzər” bərk buğda sortlarının rayonlaşması üçün sənədləri KTN yanında Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir (cədvəl 6).  

 Son üç ildə (2015-2017-ci illər) Əkinçilik ET İnstitutunun 4 yumşaq buğda (“Günəşli”, 
“Fərəhim”, “Ləyaqətli-80”, “Pərvin”) sortları rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət 
Reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir. Respublikanın dəmyə və suvarma bölgələrində 
becərilməsi tövsiyə edilən bu sortlar yüksək dən məhsuldarlığı və keyfiyyəti ilə fərqlənirlər.  

 Son üç ildə (2015-2017-ci ildə) Əkinçilik ET İnstitutu tərəfindən yaradılmış 7 yumşaq 
buğda (“Əsgəran”, “Səma”, “Billur”, “Xırman”, “Dəyirman”, “Tunc”, “Əsəd 80”) və 5 
bərk buğda (“Zəngəzur”, “Araz”, “Korifey 88”, “Rəvan”, “Xəzər”) sortları rayonlaşmaq 
üçün sənədləri KTN-nin yanında Bitki  Sortlarının Qeydiyyatı  və Toxum Nəzarəti  üzrə 
Dövlət Xidmətinə təqdim edilmış  və  hal-hazırda sınaqdadırlar.  Bərk və yumşaq buğda 
sortlarının Dövlət Sort Sınağı məntəqlərində üçillik məhsuldarlıq göstəriciləri  suvarmada 
46,5-74,2 s/ha, dəmyədə  31,6-62,4 s/ha arasında dəyişmişdir. 

 
 

Cədvəl 6. Əkinçilik ET İnstitutunun 2017-ci ildə rayonlaşmaya təqdim olunmuş 
yumşaq və bərk buğda sortları 

 

№ Sortun adı Bitkinin adı 
Rayonlaşmaya təqdim 

olunmuşdur 
Tövsiyə olunan 

bölgələr 

1 Tunc yumşaq buğda Tərtər BTS suvarma 

2 Əsəd-80 yumşaq buğda Tərtər BTS suvarma 

3 Rəvan bərk buğda Tərtər BTS suvarma 

4 Xəzər bərk buğda Cəlilabad BTS dəmyə 

 

 Sarı pas xəstəliyinə qarşı məlum gen davamlılığına malik test buğda nümunələrinin ayrı-
ayrı bölgələrdə tədqiqi nəticəsində Yr3a-4a+, WYr4, WYrND, WYr7+, WYr32, WYrSP, 
Yr15, Yr5, WYr32 genləri Azərbaycan şəraitində sarı pasa, Lr22b, Lr1, Lr2a, Lr2b, Lr2c, Lr3, 
Lr3Ka, Lr3B9, Lr9 genləri isə qonur pasa qarşı öz davamlılıqlarını saxlaya bilmişdir.  

 Əkinçilik ET İnstitutuna məxsus 51 yerli yumşaq və bərk buğda sort nümunələrində sarı 
pasa qarşı davamlı genlər molekulyar səviyyədə Çin Xalq Respublikasının Northwest A 
and F Universitetinin “Bitki mühafizəsi” və “Bitki genomu” labaratoriyalarında  öyrənil-
mişdir. Bu nümunələrdə DNT analizləri aparılmış və Yr genlərinə  görə tədqiq edilmiş, 
nəticədə Azərbaycanın bir çox sortlarında sarı pasa davamlı genlər (Yr5, Yr15, Yr19, Yr10, 
Yr17, Yr18, Yr26) aşkarlanmışdır. Əldə edilən nəticələr seleksiya işlərində sarı pasa 
davamlı buğda sortlarının yaradılması üçün hibridləşmə proqramına daxil edilmişdir. 

 Yerli yumşaq buğdalar  arasında 19, bərk buğdalardan isə  10 sortun sırf yazlıq xassəli 
olduqları  aşkar edilmişdir ki,  bu da onlarda Vrn yarovizasiya gen sisteminin dominant 
allellərinin mövcudluğunu göstərir. Bu göstərici buğda sortlarının optimal səpin  
müddətlərinin müəyyənləşdirilməsində böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir [19]. 

 Tədqiqat ilində  aparılmış ekspedisiya nəticəsində toplanmış bioloji materialların təhlilinə 
əsasən taxıl aqrobiosenozunda ziyankar bağacıq, zəlicə böcəyi, buğda tripsi, Zaqafqaziya 
taxıl böcəyi, adi taxıl sümürtgən böcəyi, taxıl mişarçası, İsveç milçəyi və s. zərərvericilərin 
(8 dəstə və 21 fəsiləyə mənsub100-dən artıq həşərat növü) geniş yayıldığı müəyyən edilmiş 
və mübarizə tədbirləri işlənib hazırlanmışdır.  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

35 

 Tədqiqat ilində 100-dən artıq dənli və dənli-paxlalı bitki sort və xətlər keyfiyyət 
göstəricilərinə görə qiymətləndirilmişdir. Havaların 2017-ci ildə qeyri-sabit keçməsinə 
baxmayaraq əksər buğda sortlarında (“Aran”, “Qızıl buğda”, “Mahmud 80”, “Qırmızıgül-
1”, “Zirvə-85”, “Tale-38”) kleykovinanın miqdarı (30-34 %) yüksək olmuş və II keyfiyyət 
qrupuna (KDƏ 89,8-99,2) daxil olmuş və çörəkbişirmə sənayesinin tələblərinə cavab 
vermişdir.  

 Quraqlıq, duz stresi şəraitlərində aparılan fizioloji tədqiqatlarla fotosintezin daha yüksək 
sürətinə malik olmaqla vahid sahədə daha böyük assimilyasiya sahəsi, quru biokütlə 
formalaşdırmaq, nisbi su tutumu, fotosintetik piqmentlərin miqdarının maksimal ölçüləri, 
aşağı bitki örtüyü temperaturu xüsusiyyətlərinə malik buğda genotipləri müəyyənləşdirilmiş 
və seleksiya işlərinə cəlb edilmişdir. 

 Abşeronun suvarma şəraitində müxtəlif bitkilərdən ibarət qısa rotasiyalı növbəli və fasiləsiz 
əkinlərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, növbəli əkinlərdə 
soyanın dən məhsuldarlığı 25,1 s/ha, kök və kövşən qalığı 26,2 s/ha, rentabelliyi 182,8%, 
payızlıq buğdada və arpada müvafiq olaraq 41,6 s/ha, 45,4 s/ha, 125,3% və 37,7 s/ha, 41,0 
s/ha, 92,1% olmuşdur; 

 Qarabağ düzənliyi şəraitində adi səpinlərə nisbətən resursmühafizəedici innovativ tirəli 
səpin texnologiyalarında qidalanma şəraitindən asılı olaraq payızlıq yumşaq buğdalar 2,5-
8,6 s/ha, bərk buğdalar 1,2-8,0 və arpalar 1,6-4,0 s/ha artıq dən məhsulu formalaşdırmışdır. 
Tirəli səpin texnologiyalarında səpin normasına 30-40%, suvarma suyuna isə 25-30% 
qənaət edilir; 

 2016/2017-ci təsərrüfat ilində Əkinçilik ET İnstitutunun təcrübə bazalarında dənli bitkilər 
üzrə 26 k/t bitkilərinin,   o cümlədən 13 yumşaq buğda, 2 bərk buğda, 5 arpa, 3 qarğıdalı, 2 
noxud və 1 mərci sortlarının toxumçuluğu ilə məşğul olunmuşdur. 

 Əkinçilik ET İnstitutunun təcrübə stansiyalarında 2016/2017-ci təsərrüfat ilində  878,5 
hektar  sahədə 2227 ton ümumi taxıl məhsulu, müxtəlif reproduksiyalar üzrə 1258,14 ton 
toxum, o cümlədən 32,12 ton orijinal, 176,29 ton super elit və 1049,73 ton elit toxumları 
istehsal edilmişdir. İstehsal edilmiş elit toxumlar KTN-nin bölgüsü əsasında özəl və dövlət 
toxumçuluq təsərrüfatlarına paylanmışdır. 

 Əksər k/t məhsul istehsalçılarının torpaq sahələrinin kiçik və iqtisadi cəhətdən səmərəli 
olduğunu nəzərə alaraq keçən hesabat ilində qısa rotasiyalı növbəli əkin sxemlərini və 
üstünlüklərini özündə əks etdirən tövsiyələr hazırlanaraq çap etdirilmiş və bölgələrdə 
keçirilən təlimlərdə fermerlərə paylanmışdır. 

 İnstitutun əməkdaşları tərəfindən 2017-ci ildə “Kənd Təsərrüfatı üzrə Peşə Təhsilinə Dəstək 
Layihəsi” çərçivəsində taxılçılıq, qarğıdalı, cərgəarası becərilən bitkilərin əkini və sair 
mövzular üzrə dərs vəsaitləri hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən təsdiq və nəşr edilmişdir. 

 İnstitut əməkdaşları 2017-ci ildə Strateji Yol Xəritəsində təsbit edilmiş tədbirlər planına 
uyğun olaraq taxılçılıq üzrə respublikanın 3 rayonunda (Şəki, Tərtər, Qobustan) 6 dəfə 
müxtəlif strukturların birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş və 3-cü sinif buğdanın yetişdirilməsi, 
məhsuldarlığı və keyfiyyəti şərtləndirən amillər, quraqlığa davamlı buğda sortlarının 
nümayişi və toxumçuluğun təşkili, taxılçılıqda yeni sortlar və mütərəqqi becərmə 
texnologiyaları, resursqoruyucu becərmə texnologiyalarının üstünlüklərinin suvarma 
şəraitində nümayişi və sairəyə həsr edilmiş təlim və elmi-praktiki seminarlarda iştirak etmiş 
və təqdimatla çıxış etmişlər. Bu tədbirlərdə 500-dən artıq kənd təsərrüfatı məhsul 
istehsalçıları iştirak etmişlər. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ И 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТИТУТОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РАМКАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 
Дж.М.Талаи 

НИИ Земледелия МСХ Азербайджана, AZ1098 , Баку, Совхоз №2 
talai_akinchi@mail.ru 

 
В статье предоставлена подробная информация о производстве пшеницы в республике за 

последние пять лет, тенденции потребления, об основных задачах увеличения производства про-
довольственной пшеницы в стране, развитии национальной селекции и семеноводства, укреплении 
кадрового потенциала, рассматриваются прогнозы, риски, лимитирующие факторы, стимулирующие 
меры, условия, предложения для увеличения производства твердой пшеницы, создания усовершен-
ствованной селекционной карты зерновых культур в Азербайджане, интенсификации производства, 
инновационные технологии, почвенно-климатические условия для нормального роста и развития 
озимой пшеницы, о районированных и представленных на сортоиспытание сортах пшеницы, о 
проблемах безотлагательной важности в исследовании пшеницы, о производстве семян по различным 
репродукциям и т. д.  

В период реализации Стратегической Дорожной Карты в 2017-ом году были районированы, 
включены  в Государственный реестр селекционных достижений и запатентованы 2 сорта мягкой 
пшеницы («Лаягатли 80», «Парвин»)  НИИ Земледелия. Эти сорта районированы для возделывания в 
богарных и орошаемых зонах страны. А так же в 2017-ом году 2 сорта мягкой пшеницы («Тундж», 
«Асад 80») и 2 сорта  твердой пшеницы («Раван», «Хазар») переданы в Государственную Службу по 
Регистрации Сортов Растений и Контроля Семян для районирования.  

 
 

UPCOMING MAIN OBJECTIVES TO INCREASE FOOD WHEAT PRODUCTION IN 
AZERBAIJAN, WORKS AND RECEIVED RESULTS BY THE INSTITUTE OF CROP 

HUSBANDRY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STRATEGIC ROAD MAPS 
 

J.M.Talai 
Azerbaijan MA, Research Institute of Crop Husbandry, Baku-98, Sovkhoz №2 

 talai_akinchi@mail.ru 
 

The article provides detailed information on wheat production in the past five years, consumption 
trends, the main tasks of increasing the production of food wheat in the country, national breeding and seed 
production progress, strengthening of human resources, talk over predictions, risks, limiting factors, 
incentive measures, conditions,  proposals for durum wheat production increase, the creation of an improved 
breeding map of grain crops in Azerbaijan, intensification of production, innovative technologies, soil-
climatic conditions for normal growth and development of winter wheat cultivars, released and submitted to 
the variety testing wheat varieties, problems of urgent importance in wheat research, production of seeds for 
various reproductions, etc.  

During the implementation of the Strategic Road map in 2017, two varieties of bread wheat 
("Layagatly 80", "Parvin") of the Research Institute of Crop Husbandry were released, included in the State 
Register of Breeding Achievements and patented. These varieties are zoned for cultivation in rainfed and 
irrigated areas of the country. Also in 2017 year, 2 varieties of bread wheat ("Tunj", "Asad 80") and 2 
varieties of durum wheat ("Ravan", "Khazar") were submitted to the State Service for Registration of Plant 
Varieties and Seed Control for zoning. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

38 

I. GENETİKA, SELEKSİYA VƏ TOXUMÇULUQ 

UOT 633/635:631.52  

DÜZƏN QARABAĞIN SUVARMA ŞƏRAİTİNDƏ YUMŞAQ BUĞDANIN (T. aestivum L.) 
PERSPEKTİV SORTLARININ TƏDQİQİ 

A.M.ABDULLAYEV, C.M.TƏLAİ, S.K. HACIYEVA, Q.M.HƏSƏNOVA, 
E.R.İBRAHİMOV, E.B.ƏLİYEV, S.M.MƏMMƏDOVA 

KTN, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu, Bakı ş., Az1098, Sovxoz №2 
abdin_aetei@mail.ru 

Məqalədə buğdanın məhsuldarlığının artırılmasında seleksiyanın rolu, genetika, immuno-genetika, 
biotexnologiya və molekulyar biologiyanın müasir metodlarını tətbiq etməklə genetik resurslardan səmərəli 
istifadə, buğda sortlarının yeni modelinin optimallaşdırılması və rekonstruksiyasının perspektivliyi haqqında 
informativ məlumatlar verilmişdir. Həmçinin yumşaq buğdanın yeni perspektiv sortlarının və xətlərinin 
suvarma bölgələrində sınaqlarının nəticələri işıqlandırılmış, ələlxüsus məhsuldarlığa və dənin keyfiyyətinə, 
müxtəlif yarpaq xəstəliklərinə davamlılığa xüsusi diqqət yetirilmiş, nəticədə yüksək keyfiyyət göstəricilərinə 
malik:dəndə kleykovinanın miqdarı 30,0-34,8%, zülalın miqdarı 15,0-16,15%, şüşəvariliyi 70-100% olan və 
nisbətən yüksək məhsuldarlıqla fərqlənən perispektiv sortlar seçilmişdir. 

Açar sözlər: seleksiya, hibrid, xətt, sort, genotip, introduksiya, kleykovina, zülal, sedimentasiya, 
standart, genetika, immunogenetika, biotexnologiya, molekulyar biologiya 
Ключевые слова: селекция, гибрид, линия, сорт, генотип, интродукция, клейковина, белок, 
седиментация, стандарт, генетика, иммуногенетика, биотехнология, молекулярная биология 
Key words: breeding, hybrid, line, variety, genotype, introduction, gluten, protein,sedimentation, 
control, genetics, immune-genetics, biotechnology,molecular biology 

Giriş. Dənli bitkilər, kənd təsərrüfatının əsasını təşkil etməklə, dünyada becərilən bütün 
torpaqların ikidə bir hissəsi bu bitkilərin payına düşür. FAO-nun məlumatına görə 2017/2018-ci ildə 
dünya üzrə dənli bitkilərin istehsalı 2,611 mln. ton proqnozlaşdırılır, bunun da 748,8 mln. tonunu 
yalnız buğda təşkil edir. Mövcud qiymətləndirməyə əsasən ümumi məhsul istehsalında ayrı-ayrı 
bitkilər üzrə məhsulun stukturu: buğda-28%, düyü-26%, qarğıdalı-25%, arpa-%, vələmir-2%, 
çovdar-2%, digər bitkilər-7% təşkil etmişdir. 

Bu bitkilər içərisində buğda, həm istehsal həcminə, həm də qidalılıq dəyərinə görə əksər 
dünya ölkələri əhalisinin eləcədə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi stabitliyinin, ərzaq təhlükəsizliyinin 
vacib elementlərindən biri olmaqla alternativi olmayan qida məhsulu kimi mühüm strateji 
əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də buğda bitkisinin məhsuldarlıq və keyfiyyətinin artırılması, 
istehsalının səmərəliyinin yüksədilməsi vacib məsələlərdən biridir. Buna da seleksiya yolu ilə 
yüksək məhsuldar, keyfiyyətli və adaptiv xüsusiyyətlərə malik sortların yaradıması, becərmə 
texnologiyalarının intensivləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, buğdanın geniş becərmə şəraiti 
spektrinə uyğun zəngin genetik müxtəlifliyə malik, “genotip-mühitin qarşılıqlı əlaqəsi”-nin müsbət 
təsirini maksimum realizə edə bilən sortların tətbiq edilməsi [2], qısaca, mövcud resurslardan 
istifadənin optimallşdırılması hesabına nail olmaq mümkündür.  

Elmi ədəbiyyatlardan sortun, ümumilikdə məhsuldrlığın artırılmasındakı rolu haqqında bir-
birini təkzib edən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi mənbələrə görə məhsuldarlığın formalaş-
masında sortun payı 50% təşkil edirsə, 50% də aqrotexnikanın payına düşür [2]. Digər məlumatlara 
görə məhsuldarlığın yüksəldilməsi 50% mineral gübrələrin tətbiqi, 25% seleksiyanın uğurları 
sayəsində, 20-25% isə əkinçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, aqrotexnika və mühafizə vasitələrinin 
yaxşılaşdırması hesabına baş verir [1]. 

:38-44 
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Ancaq qərbi Avropa dövlətlərində:- Niderland, Fransa, Almaniya, Macarıstan və s.yüksək 
məhsuldar və tətbiq edilən yüksək aqrofondan maksimal istifadə etmək qabiliyyətinə malik buğda 
sortlarının yaradılıb istehsalata tətbiqi məhsuldarlığın 5-6, bəzi hallarda isə 10 dəfə artmasıbu 
fikirlərin sonuncunun xeyrinə dəyişməsinə müvəffəq olmuşdur. 

Buğdanın məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcə artmasına baxmayaraq müasir sortların 
potensial məhsuldarlığı ilə real məhsuldarlığı arasında hələ də böyük uyğunsuzluq qalmaqdadır. Bu 
uyğunsuzluğu aradan qaldırmq üçün müxtəlif təkliflər:əkinçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
genetik metodlarla yeni sort modeli hesabına mənsuldarlığın artırılması, məhsuldarlıqla sortun 
adaptasiya olunma qabiliyyəti arasında antoqanizmin aradan qaldırılması və s. mövcuddur[5; 9]. 
Ədəbiyyat məlumatlarına görə [3] 90-cı illərdə Hindistanda hetardan 10 ton məhsul almaq üçün 
yazlıq buğda sortlarının modeli tərtib edilmişdir. Bu modelə əsasən sortun topladığı biokütlə 20 
t/ha, yığım indeksi 50,0%, 1 m2-də məhsuldar gövdələrin sayı 500 ədəd, bir sünbüdə dənlərin sayı 
45,0 əd., 1000 dənin kütləsi 44 q., dən dolma müddəti 55 gün olmalıdır.  

Bəzi müəlliflərə [1]görə buğda bitkisinin məhsuldrlığının genetik potensialı 30,0 t/ha çata 
bilər. Ayrı-ayrı illərdə və müxtəlif ölkələrdə buğdadan alınmış rekord məhsuldarlıq göstəriciləri bu 
fikrin həqiqətdən o qədər də uzaq olmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir. Belə ki, Çexoslovakiyada 
30 hektar buğda sahəsindən 10,9 t/ha, Belarusiyada 34 ha Şedraya sortunun sahəsindən isə 10,46 
t/ha məhsul alınması faktları mövcuddur. Ancaq ən yüksək məhsuldarlıq (16,0t/ha) 1985-ci ildə 
İngiltərədə 100 hektar Lonqbey sortunun sahəsində qeydə alınmışdır. Belə yüsək məhsuldarlığın 
əldə olunmasında, uzun gün və intensiv günəş insolyasiyası şəraitində dən dolması dovrünün (55 
gün) uzunluğunu şərtləndirən iqlim faktorunun xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu göstərilir[4]. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, buğda bitkisinin məhsuldarlığının yüsəldilməsində 
genetik imkanlar tam tükənməmişdir. Genetikanın, immunogenetikanın, fiziologiyanın, biotexno-
logiyanın və molekulyar biologiyanın son nəaliyyətlərindən istifadə etməklə mövcud bioresursların 
potensialından səmərəli istifadə realizə oluna bilən potensial məhsuldrlığın yüksəlməsinə gətirib 
çıxaracaqdır. 

Azərbaycanda buğdanın seleksiyası üzrə tədqiqat işləri respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim 
şəraitini qismən də olsa təmsil edən nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin olunmuş cənubi Muğan, 
Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, suvarılan Abşeron və Düzən Qarabağ bölgələrində həyata keçirilir. 

Hazırki tədqiqat işi suvarma şəraitində, Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS) yerinə 
yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi suvarma bölgələrində aqroekoloji mühitdən səmərələli 
istifadə etməklə potensial məhsuldarlığını realizə edə bilən, yüksək keyfiyyət və texnoloji 
göstəricilərə malik, xəstəliklərə davamlı yumşaq buğda sortlarının yaradılmasından ibarətdir. 

Material və metodlar. Tədqiqatlarda ilkin material kimi yerli şəraitdə alınmış qiymətli 
əlamət və keyfiyyətləri özündə daşıyan seleksiya sort və xətləri, Beynəlxalq mərkəzlər CIMMYT 
və ICARDA-dan, eləcə də Türkiyə və İrandan alınmış sortnümunələrdən istifadə olunmuşdur.  

Aparılan tədqiqatlarda əsas metod kimi coğrafi-ekoloji cəhətdən uzaq hibridləşmə, məhdud-
sərbəst çarpazlaşdırma və tvel-metodl  aparılmış sadə, resiprok hibridləşmə və eyni zamanda 
bekkrosdan istifadə edilmişdir.  

Təcrübələr ümumi qəbul edilmiş metodikaya uyğun olaraq həyata keçirilmiş, nəzarət 
pitomniki və müsabiqəli sort sınağı 50 m2-lik ləklərdə müvafiq olaraq 2-4 təkrarda əkilmişdir. Pas 
xəstəlikləri ilə sirayətlənmə CIMMYT və ICARDA-nın beynəlxalq təlimatlarında tövsiyyə olunan 
Kobbun modifikasiya olunmuş şkalaları üzrə aparılmışdır (Peterson et all,1948; Instructions for the 
Management and Reporting the results for the FAWWON, 1995). 

Unlu şeh xəstəliyinə davamlılıq Avropa ölkələrində geniş tətbiq olunan N. Smilakoviçin 
(1966) tərtib etdiyi 9 ballı şkala əsasında hazırlanmış, Krivçenko V.İ. və başqaları tərəfindən (1980) 
təklif olunan metodiki göstərişlər əsasında öyrənilmişdir. 

Septoriya xəstəliyinə qarşı davamlılıq xəstəlik törədicisinin hər iki növü ilə (S.tritici, 
S.nodorum) bitkilərin yarpaq yarusları boyunca sirayətlənmə səviyyəsinə əsaslanan Eyal Z., A.L. 
Sari və J.M. Presskotun (1983) tərtib etdiyi 9 ballı şkalaəsasında müəyyən edilmişdir. 

Tam yetişmədə müvafiq pitomniklərdə nümunə dərzləri götürülüb struktur analizləri 
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aparılmışdır. Belə ki, bitkilərin boyu məhsuldar kollanması, sünbülün uzunluğu, bir sünbüldə 
sünbülcüklərin və dənlərin sayı, dənlərin kütləsi və 1000 dənin kütləsi müəyyənləşdirilmişdir. 

Dənin keyfiyyət analizləri ümumi qəbul olunmuş “Dənin keyfiyyətinin” qiymətləndirilməsi 
üzrə metodiki göstərişlər (1977) əsasında aparılmışdır. Sedimentasiya göstəricisinin təyini 
(Pumpyanski) üsulu, ümumi azotun təyini isə (Keldal üsulu) üsulu ilə aparılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatlara daxil edilmiş perspektiv nömrələrin 
məhsuldrlığı 52,0-56,5s/ha arasında tərəddüd etməklə standartla (40,0s/ha) müqayisədə 12,0-
16,5s/ha üstün göstəriciyə malik olmuşdur. Nisbətən kompleks göstəricilərlə  AB 03686/2  Zarya-2 
(Moskva) x TİB.841.(Türk) (məhsuldarlıq-56,5s/ha; 1000 dənin kütləsi-41,2 q.; şüşəvarilik-83,0%; 
kleykovinanın miqdarı-31,2%; sedimentsiya göstəricisi-30,0 ml) nömrəsi fərqlənmişdir (Cəvəl 1). 

 
Cədvəl 1. Nəzarət pitomnikində öyrənilən perspektiv xətlərin təsərrüfat göstəriciləri 

(Tərtər-2016) 
 

Kataloq N-si 
Məhsul-
darlıq, 
s/ha 

Start-
dartdan 

fərq, 
s/ha 

Keyfiyyət 
1000 
dənin 

kütləsi, qr

Şüşəva-
rilik, %

Kleyko
vina, % 

KDƏ, 
c.v. 

Sedimen-
tasiya, ml

 ET lutecsens Azəri x NORD 
DESPREZ 3N /3-2  

56,0 16,0 44.8 0 26.4 101.7 25.5 

AB  03686/2  Zarya-2 (Moskva) x 
TİB.841...(Türk) 

56,5 16,5 41.2 83 31.2 105.0 30.0 

ET     Azəri x NORD DESPREZ 
3N/3-4 

53,0 13,0 43.6 0 29.2 101.1 24,0 

 TT 09214/3 -7  lütessens  53,0 13,0 37.2 65 25.2 86.3 33.0 
Şəfəq-2  54,0 14,0 35.4 57.5 27.2 111.8 28.5 
TT 09214/3 -5-1lütessens 53,0 13,0 38.4 70 27.6 106.9 27.0 
TT 09214/3 -5-2lütessens 52,0 12,0 39.2 76 30.4 96.9 28.5 
Aran (st) 40,0 - 38.2 63 30.4 101.3 42.0 

 

Xəstəliklərə sirayətlənmə üzrə aparılan müşahidələr göstərdi ki, tədqiq olunan nümunələrin 3–ü 
sarı pasa davamlı, 5-i orta həssas, 2-i 30S səviyyəsində həsaslıq göstərmişlər. Əksər xətlər qonur 
pasa tam və orta davamlı və yalnız 2 nömrə orta həssas olmuşlar. Bir xət istisna olmaqla bütün 
xətlərlər unlu şehə davamlı olmuşlar (Qrafik 1). 

 

 
 

Qrafik 1. Nəzarət pitomniki II-də tədqiq olunan nümunələrin xəstəliklərlə sirayətlənməsi 
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Müsabiqəli sort sınağında öyrənilən perspektiv sortların (53) məhsuldarlığı minimum 55,0 
s/ha; maksimum 68,0s/ha təşkil etmişdir. Standart Aran sortu (53,0s/ha)  ilə müqayisədə məhsul 
artımı 2,0-15,0s/ha olmuşdur. Nisbətən üstün məhsuldarlığla - TT09704/2-4-1-1-1 lütessens  Mətin-
63,5s/ha; 00518 leukomelan-68,0s/ha; ET F-7 Azəri x (2nd RWGP-CWA03.16) SHA 4/SHIL-
63,5s/ha; Z 2009/3 eritrospermum Ummanka x Aran-63,5s/ha; ET F7 Tərəqqi x(2nd RWKLDN-
CWA 03 172) SKAUZ/4/TJB 916.46/CB 306 //2*MHB/3/BUC, eritros.-63,5s/ha; Azəri x N 16 
(SERI.1B//KAUZ/HEVO/ 3/AMAD, lütessens-62,5s/ha; AB 03568  lütessens 09704/2-1 (Az.) -
[(09602-(58368 X Şəfəq) X Səba] x Əzəmətli-95 (Az.)-63,5 s/ha; AB 03862/1 eritrosper. 
TT.09601/1-1  x Zimorodok (Rusiya)-59,5 s/ha; AB 03864/1 lütessens Zimorodok  (Rusiya) x 
Qobustan-61,5s/ha; ETCWANA-11thRWKLDN, SEKSAka-7/3/SHUHA2//NS72/HER   eritrosper-
mum-66,0s/ha; AB 03864/4  Zimorodok  (Rusiya) x Qobustan (Azərb.)-60,7s/ha; AB 03568 
09704/2-1 (Az.)-[(09602-(58368 X Şəfəq) X Səba] x Əzəmətli-95 (Az.)-62,0s/ha və s. sortları 
standartdan 8,5-15,0s/ha artıq məhsuldarlıqla fərqlənmişlər (Cədvəl 2). 

Kompleks keyfiyyət göstəricilərlərindən- dənin şüşəvariliyi (71-100%); kleykovinanın 
miqdarı (30,0-34,8%); zülalın miqdarı (15-16%) ilə fərqlənən TT 09214/7  lütessens, TT 09214/7 
lütessens, TT 09214/3-5  lütessens, TT 09701/2-1  lütessens,TT 09704/2-4-1 lütessens, TT 09706/2-
4 lütessens, AB 03568 lütessens 09704/2-1 (Az.) -[(09602-(58368 X Şəfəq) X Səba] x Əzəmətli-95 
(Az.), AB 03661/5-1 lütessens Əzəmətli-95 x Qiymətli 2/17, AB 03686/2-2 lütessens -Zarya-2 
(Rus.) x TİB.841.(Türk) və s. sortlar yüksək dən keyfiyyəti eyni zamanda yüksək məhsuldarlıqla 
xarakterizə olunurlar (Cədvəl 2). 
 

Cədvəl 2. Müsabiqəli sort sınağında öyrənilən perspektiv sortların təsərrüfat göstəriciləri 
(Tərtər-2016) 

 

Kataloq N-si 
Məhsul-
darlıq, 
s/ha 

Stan-
dartdan 

fərq, 
s/ha 

Keyfiyyət 
1000 
dənin 

kütləsi, 
qr 

Şüşə-
varilik, 

% 

Kleyko-
vina, % 

KDƏ, 
c.v. 

Sedi-
menta-
siya, 
ml 

Zülal, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TT 09214/7  lütessens 59,3 6,3 37.6 91 34.8 102.6 25.5 15.3 
TT 09214/7  lütessens Səba 2 55,0 2,0 36.8 100 34.8 100.9 25.5 15.7 
TT 09214/3 -5  lütessens 60,0 7,0 40.0 88 30.8 105.3 27.5 15.7 
TT  09701/2  -1  lütessens -Altun 2 60,0 7,0 40.4 87 32.8 100.3 28.5 15.0 
TT  09704/2-4-1  lütessens 
Şəfəq 2) 59,5 6,5 34.8 84 34.6 106.2 30.0 15.9 
TT  09706/2-4    Pərvin 62,0 9,0 39.2 77 30.8 106.6 25.5 16.0 
TT   09704/2-4-1-1 -1  lütessens 
Mətin 63,5 10,5 42.0 91 24.0 95.4 28.5 13.7 
Mətinseçmə 59,0 6,0 42.4 100 34.0 94.6 28.5 15.5 
Aran   st. 53,0 0,0 34.2 79 30.4 103.2 36.0 14.3 
 00518  leukomelan 68,0 15,0 48.0 100 28.8 96.1 15.0 14.6 
Qırmızıgül  1 60,0 7,0 33.6 36 28.0 105.9 28.5 15.7 
Z   2009/3  eritrospermum  -
Ummanka x Aran 63,5 10,5 38.8 63 32.0 110.0 34.5 15.0 
ET F7   Tərəqqi x(2nd RWKLDN-
CWA 03 . 172) SKAUZ/4/TJB 
916.46/CB 306 //2*MHB/3/BUC, 
eritros. 63,5 10,5 41.6 91 32,4 115.9 25.5 14.6 
TT   09704/2-1-1  albidum    
(09602(58368 X Şəfəq) X Səba 60,5 7,5 39.6 91 32.0 108.1 30.0 13.5 
AB   03568  lütessens  09704/2-1 
(Az.) -[(09602-(58368 X Şəfəq) X 
Səba] x Əzəmətli-95 (Az.) 63,0 10,0 35.2 90 31.2 106.3 33.0 15.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
AB  03661/5-1 lütessens Əzəmətli-
95  x Qiymətli 2/17  

60,0 7,0 49.2 92 31.2 114.9 27.0 16.1 

AB  03661/5 -2  lütessens  
Əzəmətli-95 x Qiymətli 2/17  

60,0 7,0 47.4 82 30.0 108.2 27.0 15.9 

AB  03686/2-2   lütessensZarya-2 
(Rus.) xTİB.841.(Türk) 

61,0 8,0 43.2 100 34.4 115.2 25.5 15.5 

AB 03844 /2   
lütessensZimorodok(Rus.) xAzəri 

59,5 6,5 42.0 68 31.6 104.8 31.5 16.0 

AB 03845/2   lütessens  Murov-2 x 
SH Morg (İngil.) 

58,0 5,0 42.8 48 34.0 115.2 34.5 15.2 

AB 03860/1 eritrospermum 
Əkinçi-84  x Tanya (Rus.) 

60,5 7,5 50.0 16 31.2 113.0 28.5 14.5 

AB 03864/4  Zimorodok  (Rusiya) 
x Qobustan (Azərb.) 

60,7 7,7 45.2 96 31.6 101.3 39.0 15.2 

TT   09704/2-4-1-2   lütessens 60,8 7,8 38.0 88 29.6 114.2 22.0 15.0 

Qeyd etmək lazımdır ki, mum yetişkənliyinin sonunda davamlı olaraq temperatur 
göstəricilərinin 35 Co-dən yüksək olması kleykovinanın keyfiyyət göstəricilərinə öz mənfi təsirini 
göstərmiş, iki sort istisna olmaqla qalan bütün sortlarda kleykovinanın deformasiya göstəricisi 
(KDƏ) 100%-dən çox olmuşdur. 

Tədqiqat ilində bitkilərin yaz vegetasiyası bol yağışlarla müşayiət olunduğundan yarpaq 
xəstəliklərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış və xəstəliklərə görə seiçim aparmağa real 
imkan yaranmışdır. Aparılan müşahidələr zamanı məlum olmuşdur ki, MSS-pitomnikindəki 53 
yumşaq buğda sortundan 8-i  (15,0%) sarı pas xəstəliyinə tam davamlı (0-R ), 21-ı (39,5%) orta 
davamlı (MR), 21-i (39,5%) orta həssas, cəmi 3-u (6,0%) həssas (S) olmuşdur (Qrafik 2).  

 

 
 

Qrafik: 2. Müsabiqəli sort sınağında öyrənilən sortların xəstəliklərə davamlılıq səviyyəsi 

Maraqlıdır ki, qonur pas xəstəliyinə davamlı sortaların sayı ötən ilə nisbətdə çox olmuşdur. 
Belə ki, 20 sort (38,0%) bu xəstəliyə tam davamlı (0-R), 23 sort (43,0%) orta həssas (MS), yalnız 
10 sort (19,0%) həssaslıq (S) göstərmişlər. Unlu şeh və septoriya  xəstəliyi ilə sirayətlənmə 
əhəmiyyətsiz səviyyədə olmuşdur. 

Beləliklə, suvarma bölgələrində perspektiv sortların müsabiqəli sort sınağında hərtərəfli 
tədqiqi, komppleks keyfiyyət göstəriciləri - yüksək şüşəvarilik, kleykovinanın və zülalın miqdarı 
yüksək olan və nisbətən yüksək məhsuldarlıqla fərqlənən sortların seçilməsinə imkan vermişdir. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ T.aestivum L. 

В ОРОЩАЕМЫХ УСЛОВИЯХ НИЗМЕННОГО КАРАБАХА 
 

А.М.Абдуллаев, Дж.М.Талаи, С.К.Гаджиева, Г.М.Гасанова,  
Е.Р.Ибрагимов, Э.Б.Алиев, С.М.Мамедова 

Научно-Исследовательский Институт Земледелия  
 

Статья, содержит информативное сообщение о роли селекции в повышении урожайности 
пшеницы, перспективности рационального использования генетических ресурсов, с применением 
современных методов генетики, иммуногенетики, биотехнологии, молекулярной биологии, рекон-
струкции и оптимизации новой модели сортов пшеницы. Так же, приведены результаты испытания 
новых перспективных сортов и линий мягкой пшеницы в орошаемых условиях. В частности, особое 
внимание уделено на урожайность и качество зерна, на устойчивость к различным листовым бо-
лезням в результате чего, выделены перспективные сорта с высоким содержанием (30,0-34,8%) клей-
ковины и белка (15,0-16,1%)в зерне, с высоким показателем (70,0-100%) стекловидности в сочетании 
с относительно высоким урожаем. 
 

INVESTIGATION OF ADVANCED VARIETIES OF BREAD WHEAT T.aestivum L. 
IN IRRIGATION CONDITIONS OF LOW-KARABAKH 

 

A.M.Abdullaev, J.M.Talai, S.K.Hajiyeva, G.M.Hasanova,  
E.R.Ibrahimov, E.B.Aliev, S.M.Mammadova 

Research Institute of Crop Husbandry 
 

The article contains information on the role of breeding in increasing the yield of wheat, the prospects 
for rational use of genetic resources, using modern methods of genetics, immune-genetics, biotechnology, 
molecular biology, reconstruction and optimization of a new model of wheat varieties. Also, the results of 
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testing of new promising varieties and lines ofbread wheat under irrigated conditions are given. In particular, 
special attention is paid to the yield and quality of grain, resistance to various foliar diseases, resulting in the 
identification of promising varieties with high content (30.0-34.8%) of gluten and protein (15.0-16.1%) in 
grain, with a high index (70.0-100%) of virtuousness combined with a relatively high yield. 

UOT 547.9:577.101 

AZƏRBAYCANIN YERLİ BUĞDA SORTLARININ YAZLIQ-PAYIZLIQ 
XÜSUSİYYƏTİNIN TƏDQİQİ VƏ SELEKSİYADA İSTİFADƏSİ 

E.B.ƏLİYEV,  S.K.HACIYEVA, S.М.МƏMMƏDOVA, Ş.Q.ƏHMƏDOV,  
A.M.ABDULLAYEV, Ə.C.MUSAYEV, C.M.TƏLAİ 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, AZ1098,  Pirşağı qəs. Sovxoz 2 

Məqalədə Azırbaycanın hər iki növə aid olan  qədim, müasir və yeni nəsil  perspektivli 83 yerli 
seleksiya buğda sortlarının “Həyat tərzi” xüsusiyyətinin təyin edilməsi ilə baqlı tədqiqat işlərinin nəticələri 
verilmiş və genotiplərin bu əlamətə görə təsnifatı və strukturu göstərilmişdir.Məlum olmuşdur ki, bəzi 
yumşaq buğda sortları – Nurlu 99, Qobustan, Gonən və Pirşahin 1və eləcə də  Göytəpə  bərk buğda sortu 
müxtəlif əkin vaxtlarından (payız, yaz və erkən yay əkinlərindən) asılı olmayaraq ən qısa vegatasiya  dövrü-
nün uzunluğu ilə xarakterizə olunan unikal yazlıq formalardır ki, bu da onların növbəli əkin sistemində bir 
hektardan iki məhsul almaq kimi problemin həllində uğurla istifadə edilməsinin mümkünlüyünü  göstər-
mişdir. 

Açar sözlər: buğda, sort, vegetasiya dövrünün uzunluğu, qısa fotoperioda reaksiya, yarovizasiya, 
həyat tərzi     
Ключевые слова: пшеница, сорт, продолжительность вегетационного периода, реакция на 
короткий фотопериод, яровизация, образ жизни 
Key words: wheat, a variety, duration of the vegetative period, reaction to the short photoperiod, 
vernalization, growth habit 

Giriş. Son illər  Azərbaycanda  yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik ultratezyetişən, təbii 
qisa neytral və zəif reaksiya xüsusiyyəti, eləcə də yazlıq həyat tərzi ilə xarakterizə olunan 
məhsuldar  yumşaq və bərk buğda sortlarının yaradılması, axtarışı və praktik seleksiyaya tətbiqi  ilə 
bağlı  intensiv tədqiqat işləri aparılır.      

Bu qəbildən olan sortların tədqiqatçıların və təsərrüfatçıların sərancamında mövcudliğu,  bir 
tərəfdən, stress amillərin sortların inkişafına təsiri ilə bağlı  çoxlu sayda məsələlərin araşdırılmasına, 
digər tərəfdən  əkin sahələrinin  hər hektarından il ərzində 2 məhsul  almaq kimi mühüm problemin 
həllinə imkan yaradacaq [1]. 

Təbii ki, sortların bioloji xüsusiyyətlərini dərindən tədqiq etmədən, hər bir əlamət və xüsu-
siyyətin genetik mexanizmini bilmədən bu istiqamətdə lazımi uğur əldə etmək mümkün olmayacaq 
[2-4]. Məhz, bu baxımdan hazırki mövzu üzrə həyata kecirilən tədqiqat işlərinin   mahiyyəti  xüsusi 
önəm təşkil edir. 

Problemə bu konteksdən yanaşaraq son 3 ildə (2015–2017-ci illərdə) Əkinçilik ET insti-
tutunun  Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanın qədim, müasir,  yeni nəsil  
perspektivli hər iki növə aid olan  yerli seleksiya sortlarını eksperimentlərə  cəlb etməklə  onların 
“həyat tərzi”nin, yəni əsl yazlıq və payızlıq xüsusiyyətlərinin   təyin edilməsi qarşıya bir məqsəd 
kimi qoyulmuşdur.  

Material və metodlar. Təcrübə üzrə əkin işləri bütün metodik göstəricilərə riayət edilməklə  
(əkin ləklərinin hazırlanması,  əkin sona çatan kimi həmən gün  təcrübə sahəsinin suvarılması, 
sortlar arasında 30 sm, bitkilər arasında 10 sm, dənin basdırılma dərinliyi 3-4 sm., olmaqla, 
vegetasiya dövründə bitkiləri müvafiq vaxtlarda gübrələməklə) yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat 
obyekti olaraq  yerli seleksiyanı təmsil edən 54 yumşaq (Türkiyə mənşəli Gönən və Rusiya – 

:44-50 
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Dərbənd mənşəli TSXA DUAN  yumşaq buğda sortları istisna olmaqla)  və 29 bərk buğda sortları 
götürülmüşdür. Bütövlükdə təcrübələrdə 83 yerli seleksiya sortları iştirak etmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Bəzi illərdə yaz fəslinin  mart və aprel aylarında  müşahidə 
olunan  aşağı  temperaturun  sortların inkişafına yarovizasiyaedici  təsiri ayrı-ayrı payızlıq sortların  
bu mühitdən istifadə etməklə aşağı temperatura tələbatlarının ödənilməsinin qarşısını almaq 
məqsədilə  bütün 3 tədqiqat illərində təcrübələr  erkən yay əkinində eyni bir tarixdə (26 may 
tarixində 31 mayda  kütləvi cücərtilər əldə edilməklə) həyata keçirilmişdir (cədvəl 1-4). Bu əkin 
tarixi heç də təsadüfi seçilməmişdir, çünki, məhz, həmən tarixdə Azərbaycan ərazisində günün işıqlı 
vaxtının uzunluğu (16 saat) fotoperiod amilinin təsirini neytrallaşdırmağa, yüksək temperatur 
göstəriciləri  isə (30 oC)  yarovizasiya effektinin tam aradan götürülməsinə imkan verir. 
 

Cədvəl 1. Erkən yay əkinində (26 may) yerli seleksiya yumşaq buğda sortlarının  
payızlıq “Həyat tərzi” xüsusiyyətinin təyin edilməsi 

 

S/s Sortların adı Çıxışlar Kollanma 
1. Qiymətli – 80 31.V 20. VI 
2. Mirbəşir – 128 31.V 23. VI 
3. Aran 31.V 20. VI 
4. Şəfəq – 2 31.V 20. VI 
5. Azəri 31.V 20. VI 
6. Əkinçi – 84 31.V 22. VI 
7. Səba 31.V 20. VI 
8. Murov 31.V 20. VI 
9. Şəki – 1 31.V 23. VI 

10. Ruzi – 84 31.V 23. VI 
11. Qızmızı gül – 1 31.V 23. VI 
12. Arzu 31.V 20. VI 
13. Tale – 38 31.V 20. VI 
14. Ləyaqətli-80 31.V 20. VI 
15. Günəşli 31.V 20. VI 
16. Dostluq 31.V 20. VI 
17. Səba -2 31.V 20. VI 
18. Birlik 31.V 20. VI 
19. Xəzri 31.V 20. VI 
20. Marxal 31.V 20. VI 
21. Pərvin 31.V 20. VI 

 22 Altun 2 31.V 22. VI 
23. TSXA DUAN 31.V 20.VI 

N ə z a r ə t          s o r t l a r ı 
24 Skorospelka 35 31.V 26.VI 
25. TD Vrno 31.V 23.VI 

 
Cədvəl 2. Erkən yay əkinində (26 may) yerli seleksiya bərk buğda sortlarının  

payızlıq “Həyat tərzi” xüsusiyyətinin təyin edilməsi 
 

S/s Sortların 
adı 

Çıxışlar Kollanma 

1 2 3 4 
1. Muğan 31.V 21.VII 
2. Arandəni 31.V 20. VI 
3. Qarabağ 31.V 20. VI 
4. Bərəkətli  - 95 31.V 20. VI 
5. Mirbəşir – 50 31.V 20. VI 
6. Şirvan -3 31.V 21. VI 
7. Şirvan -5 31.V 21. VI 
8. Tərtər 31.V 21. VI 
9. Tərtər -2 31.V 20. VI 
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1 2 3 4 
10. Qırmızı buğda 31.V 20. VI 
11. Cəfəri 31.V 20. VI 
12. Kəhrəba 31.V 22. VI 
13. Şərq 31.V 19. VI 
14. Şərq (ağ dən) 31.V 19. VI 
15. Şirvan buğda 31.V 19. VI 
16. Araz 31.V 20. VI 
17. Sevinc 31.V 19. VI 
18. Yaqut 31.V 13.VI 

 
Cədvəl 3.Yazlıq  yerli seleksiya yumşaq buğda sortlarının erkən  yay əkinində (26 may)  

sünbülləmə vaxtı və çıxış-sünbülləmə dövrünün uzunluğu 
 

 
 

s/s 

 
 

Sotrların adı 

T Ə D Q İ Q A T    İ L L Ə R İ 
2015 2016 2017 

Çıxış 
Sünbül-

ləmə 

Çıxış-
sünbülləmə, 

(gün) 
Çıxış Sünbülləmə 

Çıxış-
sünbül-
ləmə, 
(gün) 

Çıxış Sünbülləmə 
Çıxış-

sünbül-
ləmə, (gün)

1 Qiymətli 31.V 10. VII 40 31.V 12. VII 42 31.V 09.VII 39 
2 Pərzivan – 1 31.V 31.VII 61 31.V 01.VIII 62 ---- ---- ---- 
3 Pərzivan – 2 31.V 28. VII 58 31.V 24. VII 54 ---- ---- ---- 
4 Tərəqqi 31.V 10. VII 40 31.V 16. VII 46 31.V 06.VII 36 
5 Şəfəq 31.V 14. VII 44 31.V 11. VII 41 31.V 19.VII 49 
6 Pirşahin 31.V 28. VII 58 31.V 30. VII 60 31.V 10.VII 40 
7 Pirşahin – 1 31.V 02. VII 32 31.V 02. VII 32 31.V 03.VII 33 
8 Murov – 2 31.V 10. VII 40 31.V 11. VII 41 31.V 07.VII 37 
9 Əzəmətli-95 31.V 01.VII 31 31.V 04.VII 34 31.V 06.VII 36 

10 Bəyaz 31.V 05.VII 35 31.V 05.VII 35 31.V 06.VII 36 
11 Nurlu – 99 31.V 07. VII 37 31.V 06. VII 36 31.V 09.VII 39 
12 Uğur 31.V 10. VII 40 31.V 22. VII 52 31.V 05.VII 35 
13 Dürdanə 31.V 08. VII 38 31.V 06. VII 36 31.V 22.VII 52 
14 Qobustan 31.V 03. VII 33 31.V 05. VII 35 31.V 05.VII 35 
15 Qızıl buğda 31.V 19. VII 49 31.V 22. VII 52 31.V 12.VII 42 
16 Yeganə 31.V 10.VII 30 31.V 12.VII 42 31.V 02.VII 32 
17 Zirvə - 85 31.V 14.VII 44 31.V 17.VII 47 31.V 09.VII 39 
18 Fatimə 31.V 15. VII 45 31.V 23. VII 53 31.V 09.VII 39 
19 Fərahim 31.V 20. VII 50 31.V 23. VII 53 31.V 18.VII 48 
20 Ağalı 31.V 24. VII 54 31.V 26. VII 56 31.V 23.VII 53 
21 Bol buğda 31.V 22. VII 52 31.V 30. VII 60 31.V 23.VII 53 
22 Mahmud -80 31.V 17. VII 47 31.V 17. VII 47 31.V 17.VII 47 
23 Giləvar 31.V 09. VII 39 31.V 07. VII 37 31.V 11.VII 41 
24 Səma 31.V 16. VII 46 31.V 18. VII 48 31.V 16.VII 46 
25 Əsgəran 31.V 15. VII 45 31.V 19. VII 49 31.V 16.VII 46 
26 Qiymətli 80 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 23.VII 53 
27 Gönən ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.VII 02.VII 32 
28 Ruzi84 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 09.V 39 
29 Tale38 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 15.VII 45 
30 Ləyaqətli 80 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 20.VII 50 
31 Günəşli ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 18.VII 48 

N ə z a r ə t          s o r t l a r ı 
32 ÇS 31.V 23. VII 53 31.V 27. VII 57 31v 23.VII 53 
33 ŞHSN 31.V 08. VII 38 31.V 04. VII 34 31v 05.VII 35 
34 TD Vrn 1 31.V 13. VII 43 31.V 08. VII 38 31v 08.VII 38 
35 TD Vrn 2 31.V 18. VII 48 31.V 23. VII 53 31 v 12.VII 42 
36 TD Vrn 3 31.V 13. VII 43 31.V 03. VII 33 31v 15.VII 45 
37 Sarat   29 31.V 19. VII 49 31.V 09. VII 38 31v 07.VII 37 
38 Diamant 31.V 18. VII 48 31.V 15. VII 44 31v 16.VII 46 

Qeyd: (----) – Həmən ildə sortlar tədqiq olunmayıb. 
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Cədvəl 4. Yazlıq  yerli seleksiya bərk buğda sortlarının erkən yay əkinində (26 may)  
sünbülləmə vaxtı və çıxış-sünbülləmə dövrünün uzunluğu                   

       

 
 

s/s 

 
 

Sortların adı 

T Ə D Q İ Q A T    İ L L Ə R İ
2015 2016 2017 

Çıxış 
Sünbül 

ləmə 

Çıxış-
sünbül 
ləmə, 
(gün) 

Çıxış 
Sünbül 

ləmə 

Çıxış-
sünbül 
ləmə, 
(gün)

Çıxış 
Sünbül 

ləmə 

Çıxış-
sünbül 
ləmə, 
(gün)

1 Ağ buğda 13 31.V 10. VII 40 31.V 12. VII 42 ---- --- ---- 
2 Yaqut 31.V 15.VII 45 31.V 21.VII 51 31.V 13.VII 43 
3 Qaraqılçıq -2 31.V 22. VII 52 31.V 24. VII 54 31.V 20.VII 50 
4 Şir-Aslan -23 31.V 14. VII 44 31.V 16. VII 46 31.V 13.VII 43 
5 Turan 31.V 18. VII 48 31.V 11. VII 41 31.V 17.VII 47 
6 Əlincə -84 31.V 20. VII 50 31.V 16. VII 46 31.V 18.VII 48 
7 Altun 31.V 12. VII 42 31.V 04. VII 34 31.V 14.VII 44 
8 Mirvari 31.V 12. VII 42 31.V 11. VII 41 31.V 13.VII 43 
9 Şərq  (kəhraba 

dən) 
31.V 08.VII 38 31.V 04.VII 34 ---- ---- ---- 

10 Zəngəzur ---- ---- ---- 31V 05.VII 35 31.V 13.VII 43 
11 Göytəpə ---- ---- ---- ---- ---- ---- 31.V 06.VII 36 

Qeyd: (----) –  Həmən ildə sortlar tədqiq olunmayıb. 
 

Bütövlükdə 83 seleksiya sortuolmaqla, eksperimentlərə  yerli seleksiyanı təmsil edən 54 
yumşaq (Türkiyə mənşəli Gönən və Rusiya – Dərbənd mənşəli TSXA DUAN  yumşaq buğda 
sortları istisna olmaqla)  və 29 bərk buğda sortları cəlb edilmişdir.  

Nəzarət sortlar qismində genotipləri əvvəlcədən məlum olan yazlıq sortlar və xətlər 
(Saratovskaya 29, Diamant, Şarbati Sonora, Çayniz Sprinq və Triple Dirk sortunun  Vrn1. Vrn2, və 
Vrn3 izogen xətləri), və paylzlıq testlər kimi Skorospelka 35 və Triple Dirk sortunun  Vrn 0 
payızlıq izogen xətti iştiak etmişdir. 

 Bütün tədqiq olunan bitkilər üzərində müşahidələr sünbülləmə fazası da daxil olmaqla yetişmə 
fzasına qədər aparılmışdır. Gözlənildiyi kimi  hər iki növə aid olan payızlıq buğda sortları nəzarət 
payızlıq formalar da daxil olmaqla öz inkişaflarını kollanma fazasında saxlamışlar. (cədvəl 1, 2).  
Zəngin kollanmaları ilə xarakterizə olunun payızlıq bitkilər bəzi sortlarda tezliklə saralmağa 
başlamış, digərlərində isə boruya çıxma və sünbülləmə fazalarına çatmayaraq uzun müddət rozetka 
formasında  vegetasiyanın sonuna qədər yaşıl qalmışdılar. Öyrənilən yumşaq buğdalar arasında 23, 
bərk buğdalarda isə 18 sort əsil payızlıq xüsusiyyəti ilə səciyyələnmişdir (cədvəl  1, 2).    

O ki, qaldı  yazlıq sortlara, alınan nəticələrin təhlili göstərdi ki, 54 yumşaq buğdadan 31-i, bərk 
buğdalardan isə 29 sortdan 11-i tipik yazlıq xassəsi ilə xarakterizə olunmuşlar (Şəkil, Cədvəl 3,4). 
 

.
? ?? ?? ???? ??????  ? ???? ? ? 

???? ?? ? ? ? ??? ? ? ???? ?? 

??????? ?    83

63.4%
? ?????

54

36.6%

???????

29

57.7%

????? ?        

31

42.3%

? ???
? ?
23

37.9%

? ???? ?

11

62.1%

? ?? ? ? ?

18

.

 
Şəkil. Azərbaycanın hər iki növə aid olan yerli seleksiya buğda sortlarının 

“həyat tərzi”  xüsusiyyətinə görə  strukturu 
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Müxtəlif illərdə onların sünbülləmə vaxtı ayrı-ayrı sortlarda  01 iyul (2015-ci il) tarixindən 
başlayaraq 01 avqust (2016, 2017-ci illər) ayına qədər davam etmişdir və  bu zaman  çıxış-
sünbülləmə dövrünün uzunluğu  31 gündən 61 günə qədər (2015-ci il), 32–dən 62 günə (2016-cı il) 
və 32–dən 53 günə qədər (2017-ci il) təşkil etmişdir (cədvəl 3, 4). Yazlıq   yumşaq buğda sortları 
arasında ən qısa çıxış – sünbülləmə dövrünün uzunluğuna görə Gönən (32 gün), Nurlu 99, Pirşahin1 
(33 gün) və Qobustan (35 gün), bərk buğdalarda isə  Göytəpə sortu (36 gün) xüsusi  fərqlənmişlər. 
Bu sortlarda tam yetişmə fazası  58 – 60 günə başa çatmışdır ki,  bu da  iyulun 28–i - 30–u tarixinə 
təsadüf edir. Eyni ilə Göytəpə bərk buğda sortunun çıxış – tam yetişmə dövrü 58–60 gün çəkmişdir. 

Maraqlı fakt odur ki, sadalanan bu sortlar payız əkini zamanı  (əkin noyabrın I dekadasında  
aparılmışdır) qısa fotoperiod rejiminə ya neytral, ya da zəif reaksiya (Göytəpə sortu kimi) 
göstərmişdir. Bu sortlarda müşahidə olunan unikal xüsusiyyət onların genotipində iki genetik 
sistemin – fotoperiodizm  (Ppd genləri)  və  yarovizasiya (Vrn genləri)  gen  sistemlərinin  dominant 
allellərinin   birgə effekti ilə izah olunur ki, bu da onlara əkin vaxtından asılı olmayaraq vegetasiya 
dövrünü qisa zamanda başa vurmağa imkan verir. Məhz, onların bu bioloji təbiəti -  qisa vegetasiya 
dövrü - həmən sortları növbəli əkin sistemi zəncirində uğurlu halqa kimi bir əkin sahəsindən ildə iki 
məhsul almaq probleminin həllində  istifadə etməyə şərait yaradır.   

Bu eksperimentlərdə diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, müxtəlif illərdə yazlıq sortlar 
arasında sünbülləmə vaxtına görə fərq 63 gün təşkil edirdi (cədvəl 3, 4). Görünür belə bir fərq yaz-
lıq yumşaq buğdaların genotiplərində Vrn genlərinin sayı (onların yumşaq buğdalarda sayı 5–dir – 
Vrn1 – Vrn 5) və onların ekspressiyası ilə  əlaqədardır [5; 7; 8] (Cədvəl 5.). Fərqin yaranmasına 
digər izah kimi  genotiplərin özünəməxsus – fərdi tezyetişkənlik - anlayışı ola bilər ki, bu da tem-
peratura reaksiya xüsusiyyətinə nəzarət  edən  earliness Eps (per se) gen sistemi ilə  idarə olunur 
(cədvəl 5. )  [5; 6; 9].  
 
Cədvəl 5. Buğda bitkisinin vegetasiya dövrünün  uzunluğunu idarə edən əsas amillərin  gen sistemləri 

və onların sortların yazlıq-payızlıq (Həyat tərzi) xüsusiyyətinin təyin edilməsində allellik vəziyyəti 
 

                     Amillər 
 
Genotiplər 

Vrn  - yarovizasiya 
gen sistemi 

(75%) 

Ppd –fotoperiodizm 
gen sistemi 

(23%) 

Earliness per se Eps 
(per se) özünə məxsus 

gen sistemi (2%) 
Yazlıq Vrn 1 – Vrn5 Ppd1    Ppd4 Eps 1  - Eps2 
Payızlıq vrn1 – vrn 5 Ppd1    Ppd3 Eps 1  - Eps2 

eps1-eps2 
İkili həyat Vrn 1 – Vrn5 Ppd1    Ppd4 Eps 1  - Eps2 

eps1-eps2 
 

Beləliklə, hazırki eksperimentlərin nəticələri yüksək ehtimallıqla Azərbaycan alimləri tərə-
findən müxtəlif illərdə yaradılan yumşaq və bərk buğda sortlarının “həyat tərzi”nin bioloji təbiətini 
təyin etməyə imkan vermiş, onlardan bəzilərinin  vegetasiya dövrünün uzunluğuna görə unikallığını 
aşkarlamış, bu əlamətə görə  sortların təsnifatını tərtib etməklə yanaşı (Cədvəl 6), onların  növbəli 
əkin sistemində  bir hektardan iki məhsul almaq kimi problemin həllində uğurla istifadə edilməsinin 
mümkünlüyünü  göstərmişdir.  
 

Cədvəl 6. Azərbaycanın yerli seleksiya yumşaq və bərk buğda 
sortlarının “Həyat tərzinə”görə təsnifatı 

 
Tədqiqat 

illəri 

Tədqiq olunan sortların sayı 
Onlardan  

İkili həyat tərzi Yumşaq Bərk 
Yumşaq 

buğda sortları 
Bərk buğda 

sortları Yazlıq Payızlıq Yazlıq Payızlıq 
Yumşaq Bərk 

2015 48 26 25 23 8 18 25 9 
2016 48 27 25 23 9 18 25 10 
2017 51 26 29 23 8 18 29 11 

3 il ərzində 
Cəmi: 

 
54 

 
29 

 
31 

 
23 

 
11 

 
18 

 
31 

 
11` 
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Heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən amillərdən biri də hər iki növ buğdaların  təyin olunmuş  
yazlıq  formalarının  ikili həyat tərzli (rusca  двуручки),  başqa sözlə  fakultativ  formalar qismində 
geniş istifadə oluna bilməsidir ki, bu haqda növbəti çap işlərində geniş məlumat veriləcəkdir.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СОРТОВ ПШЕНИЦ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ 
 

Э.Б. Алиев, С.К.Гаджиева, С.М.Мамедова, Ш.Г.Ахмедов, A.M.Abdullayev, 
A.Дж.Мусаев, Дж.М.Талаи  

Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт Земледелия 
 

В статье изложены результаты исследования по выявлению «образа жизни» 83  перспективных 
сортов древнего, современного и нового поколения Азербайджана обоих видов, структура и 
классификация  по  этому признаку. Было обнаружено, что некоторые сорта мягкой пшеницы, такие 
как Нурлу 99, Гобустан, Гонен и Пиршахин 1 и твердая пшеница Гойтепе, являются уникальными 
весенними формами, характеризующимися самым коротким вегетационным периодом, независимо от 
времени посева (осенние, весенние и ранние летние культуры) , которое указывает на то, что может 
быть успешно использован при решении проблем, таких как получение двух урожаев с гектара. 

 
THE RESULTS OF  INVESTIGATION OF AZERBAIJAN'S LOCAL  WHEAT VARIETIES 

SEZONALITY FETURES  AND USE IN BREEDING  
 

E.B.Aliev, S.K.Hajiyeva, S.M.Mammadova, Sh.G.Ahmedov, A.M.Abdullaev,  
A.J.Musayev, J.M.Talai 

Research Institute of Crop Husbandry  
 

The article presents results  study on the identification of the "sezonality" of 83 promising varieties 
of the ancient, modern and new generation of Azerbaijan  wheat varieties, structure and classification 
according to this feature. It has been found that some bread wheat varieties, such as Nurlu 99, Gobustan, 
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Gonen and Pirshahin 1 and durum Goytepe, are unique spring forms characterized by the shortest growing 
season, regardless of the sowing time (autumn, spring and early summer crops), which indicates that it can 
be successfully used in solving problems, such as obtaining two harvests per hectare. 
 

 
UOT 636.084/087  

 
ABŞERON BÖLGƏSİ ŞƏRAİTİNDƏ YONCANIN SELEKSİYASI 

 
A.A.ZAMANOV, R.N.ZEYNALOV, T.Y.RÜSTƏMOVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Az.1098, Sovxoz № 2 

 
Məqalədə Abşeron rayonu şəraitində seleksiya pitomnikində  yonca nümunələrinin təsərrüfat bioloji 

əhmiyyətinin öyrənilməsi və onların müəyyən parametrlərə görə qiymətləndirilməsi verilmişdir. Tədqiqat 
nəticəsində məlum olmuşdur ki, öyrənilən yonca nümunələrindən boyunun hündürlüyünə görə 12 №-li 
(83sm), 2 №-li (84sm), 9 №-li  (86 sm) və 7 №-li (93 sm), yaşil kütlə və quru ot məhsuldarlığına görə isə 7 
№-li, 2 №-li və 9 №-li yonca nümunələri daha çox fərqlənmişdir. Yaşıl kütlə məhsuldarlığı 7 №-li genotipdə 
176,0 sen/ha (23,6%), 2-№-lidə 84,0 sen/ha (11,3%) və 9-№-lidə isə 79 sen/ha (10,6%) yüksək olduğu 
müəyyən edilmişdir. Quru ot məhsuldarlığı da qeyd edilən sortlarda standartla müqayisədə 8,5-24,2% 
yüksək olmuşdur. Toxum məhsuldarlığı isə nəzarətə nisbətən 7 №-li, 2 №-li və 8 №-li yonca sort 
nümunələrində 26,3-44,7 % daha çox olmuşdur.  

 
Açar sözlər: yonca, sort, seleksiya, qiymətli təsərrüfat əlamətləri, yem istehsalı 
Ключевые слова: люцерна, сорт, селекция, хозяйственно ценныe признакы, кормопроиз-
водство 
Key words: alfalfa, variety, selection, economically valuable traits, fodder production 
 

Giriş. Etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlılığının 
başlıca şərtidir. Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatının 
tam ödənilməsi üçün davamlı olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir. 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin baş-
lıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində heyvan-
darlıq məhsulları xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ölkənin qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamət hesab edilir. Heyvandarlığın inkişafında kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin səmərəliliyin artırılmasında balanslaşdırılmış yem ehtiyatının yaradıl-
ması əsas amildir. Ona görə də keyfiyyətli, ekoloji cəhətdən təmiz və kifayət qədər heyvandarlıq 
məhsulları istehsal etmək üçün respulikada yem istehsalının inkişafına diqqət verilməlidir.  

Heyvandarlığın inkişafında əsas problemlərdən biri də yem bazasının zəif olmasıdır. Heyvan-
darlığın inkişaf etdirilməsi və məhsuldarlığının artırılması üçün dayanıqlı yem bazasının yaradıl-
ması günün təxirə salınmaz vəzifələrindən biridir. Buna görə yemlərin istehsalını artırmaq və on-
ların keyfiyyətini yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Doğrudur, son illər bu sahə 
üzrə də xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, yem bitkilərinin əkin sahələri genişləndirilmiş, onlara aqro-
texniki qulluq qaydaları yaxşılaşdırılmış və məhsuldarlığı artırılmışdır. Lakin ölkədə heyvandarlığı 
inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər yüksək keyfiyyətli yem istehsal olunmasını təmin etmək lazım-
dır. Bu baxımdan Azərbaycan əhalisinin ərzaqla etibarlı təminatına dair çoxyönlü tədbirlər və ərzaq 
təhlükəsizliliyinin birbaşa asılı olduğu aqrar sahənin inkişafına yönələn irimiqyaslı dövlət proq-
ramları həyata keçirilir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsindədə bu sahəyə xüsusi önəm verilmişdir. İstehsalın intensivləşdirilməsinə istiqamətlənmiş 
tədbirlər iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi kənd təsərrüfatında da mühüm strateji 
əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan klassik genetikanın və seleksiyanın nailiyyətlərindən istifadə 

:50-55 
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etməklə mahiyyət etibarı ilə təbii iqlim şəraitinin zərərli təsirlərinə effektiv şəkildə uyğunluq 
göstərə bilən və eləcə də stress amillərə dözümlü olan yem bitki sortlarının yaradılması və onların 
rayonlaşdırılması kənd təsərrüfatında xüsusilə mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Heyvandarlığın səmərəli idarə edilməsi, hər şeydən əvvəl, yem bazasının sabitliyindən və 
tədarük olunmuş yemin keyfiyyətidən, xüsusilə də protein və enerji ilə zənginliyindən asılıdır.Yem 
istehsalında yemin tərkibini əsasən çoxillik yem bitkiləri təşkil edir ki, bunlar arasında paxlalı və 
dənli bitkilər üstünlük təşkil edir. Yemin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması probleminin həllində 
yüksək keyfiyyətli və eyni zamanda ən ucuz yem məhsullarının əsas mənbəyi olan çoxillik paxlalı 
otların rolu böyükdür. Tarla yemçiliyində paxlalı bitkilər arasında ən geniş yayılanı yonca bitkisidir. 

Yonca başqa, hətta paxlalı bitkilərlə müqayisədə, ot kimi, həm də yaxşı hazırlanmış zülallı-
vitaminli ot unu, quru otu və senajı xeyli miqdarda həzmə gedən proteinlə zəngindir. Yonca otunda 
və ondan hazırlanan yem növlərinin tərkibində zülallardan başqa vitaminlər, həzməgedən 
karbohidratlar, yağ, üzvi-mineral birləşmələr kalsium, fosfor, kalium, maqnezium, kükürd, natrium  
və s. vardır.Alınan yemin əla qidalılığa malik olması, yüksək məhsuldarlığı, çalımdan sonra yaxşı 
böyüməsi, uzun müddətli atmosfer quraqlığına davamlılığı və uzun ömürlü olması bu bitkinin 
müsbət dəyərlərinə aid edilir [3; 6]. 

İstiləşmə ilə bağlı iqlim dəyişkənliyi prosesləri, mövcud vegetasiya müddətinin əhəmiyyətli 
dərəcədə uzanmasına, şaxtaların müddətinin azalmasına gətirib çıxarır. Yay aylarında həmişə 
quraqlıqla müşayiət olunan isti hava, bitkilərdə zülalın keyfiyyətini pisləşdirir. O, bitki zoğlarının 
sayının azalmasına, onların ömrünün qısalmasına və məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olur. 
Bu halda dərin kök sisteminə malik olan yem bitkiləri prioritet əhəmiyyət kəsb edir [1; 2]. 

Ona görə də iqlim dəyişkənliyinin kənd təsərrüfatına mənfi təsirini azaltmaq üçün biotik və 
abiotik stress amillərinə davamlı məhsuldar bitki sortlarının yaradılması ilə bağlı fəaliyyət 
genişləndirilməlidir. İqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar hal-hazırda yem bitkilərinin seleksiyasının yeni 
strategiya və taktikası hazırlanır. Bu problemi yeni növlər introduksiya etmək və ya ənənəvi yem 
bitkilərinin xüsusi ekoloji əlamətlərə malik yeni sort və hibridlərin seleksiyasının köməyi ilə həll 
etmək olar [4]. 

Abşeron  şəraitində heyvandarlığın yemlə təmin olunmasında yonca bitkisi xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. Yoncanın güclü kök sisteminə malik olması onu quru, çöl rayonlarında becərməyə imkan 
verir. Güclü kök sisteminin olmasına görə  nisbətən quraqlığa davamlıdır. Güclü kök sistemi onun 
yaxşı məhsul verməsini təmin etməklə yanaşı, torpaqda xeyli miqdarda kök qalıqları saxlandığına 
görə torpağı üzvi maddələrlə zənginləşdirir.  

Yonca mezofit bitkilər tipinə aid olub, yaxşı gövdə və yarpaq əmələ gətirmək üçün lazımi 
miqdarda nəmlik tələb edir. Yem üçün yüksək məhsuldar ot çalımı durumunun formalaşması üçün 
optimal şərait vegetasiya dövründə kökün qidalanması qatında torpağın nəmliyini 70-80% 
səviyyəsində saxladıqda yaranır. Rütubət 50%-dək azaldıqda yoncada boy atma prosesi ləngiyir [3].  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Abşeron yarımadasında yoncanın seleksiya tingliyi 
yaradılmışdır. Seleksiya tingliyində fərdi seçmə yolu ilə əldə edilən 14 ədəd yonca 
sortnümunələrinin toxumları səpilmişdir. 

Aparılan tədqiqat işində məqsəd Abşeron rayonu şəraitində yerli aqroiqlim şəraitinə uyğun 
yüksək ot və toxum məhsulu verməsini təmin edən sort yaratmaq üçün yonca nümunələrinin 
qiymətli təsərrüfat əlamətlərini öyrənmək və perspektiv nümunələri müəyyənləşdirmək olmuşdur. 

Material və metodlar. Seleksiya işləri üzrə seleksiya pitomnikində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatının ərazisində 2013-cü ilin payızından səpin 
aparılmışdır. Seleksiya pitomnikində Ümumrusiya Bitkiçilik İnstitutundan alınmış müxtəlif ekoloji-
coğrafi mənşəyə malik və fərdi seçmə yolu ilə toplanmış yonca sortnümunələrindən istifadə 
olunmuşdur. 

Səpin norması, müddəti, üsulu və əkinlərə qulluq öyrənilən bitkinin zona üzrə nəzərdə tutulan 
becərmə texnologiyasına uyğun aparılmışdır. Təcrübələr ləkin sahəsi 2m2 olmaqla 3 təkrarda 
qoyulmuşdur. Standart Aran sortu çoxillik yem bitkilərinin selleksiyası üzrə metodik göstərişlərə 
uyğun olaraq səpilmişdir [5]. 
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Vegetasiya müddəti ərzində fenoloji müşahidələr, aqrotexniki qulluq, yaşıl kütlə, quru ot və 
toxum məhsulunun uçotu aparılmışdır. Yaşıl kütlə məhsulu qönçələnmə və ya çiçəkləmənin 
başlanğıcı fazasında, toxum isə 75-80% qonurlaşanda yığılmışdır. 

Bölgənin torpağı əsasən boz-qonurdur, qida elementləri ilə zəif təmin olunmuşdur. Mexaniki 
tərkibi gilli, qumsal və zəif struktura malikdir. Torpağın məhsuldar qatı əsasən 25-30 sm-ə qədərdir. 
Humusun miqdarı 20 sm dərinlikdə 1,45-1,65 % arasında dəyişir, 40-60 sm dərinlikdə isə iki dəfə 
azalır. Bölgənin yayı isti və quraq, qışı isə mülayim olaraq bəzən isə soyuq küləklərlə xarakterizə 
olunur. Havanın illik temperaturu 10oC-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 edirərək, bölgədə suvarma əkinçiliyinə daha çox üstünlük verilməsinə 
ehtiyac olduğunu göstərir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübə müddətində aparılmış fenoloji müşahidələr 
nəticəsində məlum olmuşdur ki, ayrı-ayrı qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə görə fərqlənən, bir çox 
sortnümunələrinin fenoloji fazaları standart Aran sortunun inkişafı mərhələləri ilə eynilik təşkil edir 
və ya 2-5 gün əvvəl başlayır.Vegetasiya müddətinin təhlili göstərir ki, seçilmiş sortnümunələrinin 
əksəriyyəti orta tez yetişən (125-136 gün) nümunələrdir. 

Yem bitkiləri üçün vegetativ orqanlarının morfoloji əlamətləri məhsuldarlığın əsas elemen-
tidir və məhsulun formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bitkilərin hündürlüyü, yar-
paqların forması, ölçüsü və yeri, onların miqdarı məhsul və onun keyfiyyəti ilə əlaqədar fizioloji 
prosesləri müəyyənləşdirir.  

Bitkinin boyu-adətən nümunənin məhsuldarlığı ilə əlaqəli bitkinin inkişaf gücünün göstərici-
lərindən biridir. Yaşıl yem, quru ot, senaj üçün istifadə olunan yem bitkilərinin seleksiya təcrü-
bəsində ən mühüm bir əlamətdir. O yatmaya davamlılıqla sıx əlaqəlidir və dolayısı ilə yem isteh-
salının göstəricisinə xidmət edir, çünki otluğun hündürlüyü və məhsuldarlığı arasında birbaşa 
korrelyativ əlaqə müəyyənləşdirilmişdir [5].  

 
Şəkil 1. Seleksiya pitomnikində yonca nümunələrinin boy göstəriciləri 

Aran 
(st)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13

Bitkinin boyu, (sm-lə) 65 60 84 70 78 75 67 93 80 86 73 70 83 80
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Yoncanın seleksiya pitomnikində öyrənilməsi göstərdi ki, yonca nümunələrinin hündürlüyü 
60-93 sm arasında dəyişmişdir (şəkil 1). Yonca nümunələrindən yalnız birinin boyu standart Aran 
sortundan aşağı (60 sm) olmuşdur. Qalan nümunələrin boyu standart Aran sortundan hündür 
olmuşdur. Ən hündür isə № 12 (83sm), № 2 (84sm), № 9 (86 sm) və № 7 (93 sm) yonca 
nümunələri olmuşdur.  

Yoncanın əsas məhsul və yemlik dəyəri xüsusiyyətlərinin-onun irsi (sortun genetik xüsusiy-
yətləri) və modifikasiya dəyişkənliyinin-ətraf mühitin təsiri altında baş verdiyi müəyyənləş-
dirilmişdir. Yoncanın becərilməsində əsas vacib məsələ yüksək keyfiyyətli daha cox yaşıl kütlə və 
quru ot əldə etməkdir. Buna görə də, bu əlamətlərin mənbəyi kimi onlardan istifadə etmək məq-
sədilə yüksək yem məhsuldarlığı ilə secilən sortnümunələrinin aşkarlanması  seleksiya işinin vacib 
bir hissəsidir.  

Təcrübə müddətində seleksiya pitomnikində yem bitkisi olan yoncanın əsas göstəricisi olan 
yaşıl kütlə və quru ot məhsuldarlığı qiymətləndirilmişdir (Şəkil 2). 

 

 
 

Seleksiya pitomnikində yonca sortnümunələrinin yaşıl kütlə və quru ot məhsuldarlığının 
formalaşmasının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, sortnümunələri bu parametrlərinə görə 
standart Aran sortundan fərqlənirlər. Tədqiqat müddətində yaşıl kütlənin miqdarı standart Aran 
sortunda 744,0 sen/ha olmuşdur. Bununla belə standartla müqayisədə 7 №-li genotipdə 176,0 sen/ha 
(23,6%), 2-№-lidə 84,0 sen/ha (11,3%) və 9-də isə 79 sen/ha (10,6%) yüksək olduğu müəyyən 
edilmişdir. Quru ot məhsuldarlığı da qeyd edilən sortlarda standartla müqayisədə 7 №-li genotipdə 
44,9 sen/ha (24,2%), 2-№-lidə 18,6 sen/ha (10,0%), 9--№-lidə 15,7 sen/ha (8,5%) yüksək olduğu 
müəyyən edilmişdir. Tədqiqat işinin yekunu kimi onu qeyd etmək olar ki, yaşıl kütlə, quru ot və 
toxum məhsuldarlığına görə 7 -№-li genotip digər nümunələrdən üstün olmuşdur. 

Quru ot məhsuldarlığı da qeyd edilən sortlarda standartla müqayisədə 7 -№-li genotipdə 44,0 
sen/ha (10,1%), 4 №-lidə 23sen/ha (12,9%), 9 nömrədə 19,0 sen/ha (8,9%)  yüksək olduğu 
müəyyən edilmişdir.  

Yonca sortlarının qiymətliliyinin əsas göstəricilərindən birinin də yüksək toxum məhsul-
darlığı olduğundan bizim əsas məqsədlərimizdə yüksək toxum məhsuldarlığı potensialı ilə fərqlənən 
sortların seçilməsi və gələcək tədqiqatlarda onların bu xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi olmuş-
dur. Həmin sortların toxum məhsuldarlığı da öyrənilmişdir. 

Aran 
(st)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13

Yaşıl kütlənin miqdarı (sen/ha) 744,0 690,0 828,0 687,0 756,0 789,0 663,0 920,0 697,0 823,0 687,0 680,0 812,0 765,0

Quru otun kütləsi sen/ha 185,1 171,7 203,7 169,7 187,7 194,0 161,2 230,0 172,3 200,8 170,4 168,8 200,4 189,8
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Şəkil 2. Seleksiya pitomnikində yonca nümunələrinin yaşıl kütlə və quru ot 
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Cədvəl. Abşeron şəraitində yonca sort nümunələrinin toxum məhsuldarlığı 
 

Sıra 
№-si 

Nümunənin adı və ya №-si 
Toxum 

məhsuldarlığı, 
sen/ha 

Nəzarətə nisbətən fərq 

sen/ha %-lə 

1 Aran (st) 3,8 0,0 0,0 
2 № 1 4,6 0,8 21,1 
3 № 2 5,0 1,2 31,6 
4 № 3 4,3 0,5 13,2 
5 № 4 4,5 0,7 18,4 
6 № 5 4,0 0,2 5,3 
7 № 6 3,8 0,0 0,0 
8 № 7 5,5 1,7 44,7 
9 № 8 4,8 1,0 26,3 
10 № 9 3,9 0,1 2,6 
11 № 10 3,6 -0,2 -5,3 
12 № 11 3,8 0,0 0,0 
13 № 12 4,5 0,7 18,4 
14 № 13 4,1 0,3 7,9 

 
 
Cədvəldən göründüyü kimi sinaqdan keçirilən sortnümunələrin yalnız birində standart Aran 

sortuna nisbətən 10 №-li sortnümunədə aşağı, qalan sortnümunələrdə isə standarta nisbətən çox 
olmuşdur. Ən yüksək toxum məhsuldarlığı  standarta nisbətən 7 №-li yonca nümunəsində 1,7 
sen/ha (44,7%), 2 №-li 1,2 sen/ha (31,6%) və 8 №-li 1,0 sen/ha (26,3%) olmuşdur. 

Bütün yonca sortnümunələri bir və ya bir necə təsərrüfat əlamətlərinə görə qiymətlən-
dirilmişdir. Öyrənilmiş nümunələrdən boyunun hündürlüyünə görə 12 №-li (83sm), 2 №-li (84sm), 
9 №-li  (86 sm) və 7 №-li (83 sm), yaşil kütlə və quru ot məhsuldarlığına görə isə 7 №-li, 2 №-li və 
9 №-li yonca nümunələri daha çox fərqlənmişdir. Yaşıl kütlə məhsuldarlığının 7 №-li genotipdə 
176,0 sen/ha (23,6%), 2-№-lidə 84,0 sen/ha (11,3%) və 9-№-lidə isə 79 sen/ha (10,6%) yüksək 
olduğu müəyyən edilmişdir. Quru ot məhsuldarlığı da qeyd edilən sortlarda standartla müqayisədə 
8,5-24,2% yüksək olmuşdur. Toxum məhsuldarlığı nəzarətə nisbətən 7 №-li, 2 №-li və 8 №-li 
yonca sortnümunələrində daha çox olmuşdur. 
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СЕЛЕКЦИЯ ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНСКОЙ ЗОНЫ 

А.А.Заманов, Р.Н.Зейналов, Т.Ю.Рустамова 
 Научно-Исследовательский Институт Земледелия  

В статье даны результаты изучение биологически хозяйственного значения  образцов люцерны 
селекционного питомника в условиях Апшеронского района и их оценка по определенным 
параметрам. В результате исследования было выявлено, что изучаемые образцы люцерны №12 
(83см), №2 (84см), № 9 (86см) и № 7 (93см) по высоте, а № 7, №2 и № 9 по урожайности зеленой 
массы и сена очень сильно различаются. Была выявлена высокая урожайность зеленой массы в 
генотипах №7 176,0 ц\га (23,6%), №2 84,0 ц\га (11,3%) а в №9 79,0 ц\га (10,6%). По сравнению со 
стандартом урожайности сена в указанных сорт образцах было на 8,5-24,2% выше.  В сорт образца 
люцерны № 7, №2 и № 8 урожайность семян относительно стандарта была на 26,3-44,7% больше. 

SELECTION OF ALFALFA ON THE APSHERON RGION CONDITION  

A.A.Zamanov, R.N.Zeynalov, T.Y.Rustamova 
Research Institute of Crop Husbandry  

The article presents results on study of economic biological volubility profile of alfalfa samples and 
their estimation according to certain parameters in selection nurseries under conditions of Absheron region. 
As a result of the research, was found out that according to the height of the plant neck, the samples of №12 
(83cm), № 2 (84cm) and № 9 (86cm) and according to the productivity of green mass and dry grass, the 
samples of № 7, №2, №9 had more difference. The green mass productivity was higher about 176, 0 cent / 
ha (23.6%) in the genotype №7, 84,0 cent/ha (11.3%) in the №2 and 79 cent/ha (10, 6%) in the №9. The dry 
grass yield was 8.5-24.2% higher than the standard variety. The seed yields increased about 26.3-44.7% in 
the №7, №2 and №8 alfalfa varieties samples more than the control. 

UOT 6311:631.52 

MİLLİ GENBANKDA SAXLANILAN YUMŞAQ BUĞDA (T. aestivum L.) 
NÜMUNƏLƏRİNİN GEN SPESİFİK MARKERLƏR ƏSASINDA 

GENOTİPLƏŞDİRİLMƏSİ   

M.Ə.ABBASOV1,2 

1AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Bakı, AZ1106, Azadlıq 155 
2Bakı Dövlət UniversitetiAZ 1148, Bakı, Z. Xəlilov küç. 23 

Tədqiqat işində KASP (Rəqabətli Allel Spesifik PZR/Kompetitive Allele Specific PCR) texnolo-
giyasından istifadə etməklə, 166 yumşaq buğda sort və növmüxtəlifliklərində 11 genin skrininqi həyata ke-
çirilmiş, üç gen (Lr 21, Tsn və Sr 2) istisna olmaqla qalan bütün genlər üçün müsbət allellərə malik 
genotiplər müəyənləşdirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində 146 nümunədə 1, 48 nümununədə 2, 14 nümunədə 3, 6 
nümunədə isə 4 müxtəlif lokus üzrə seleksiya əhəmiyyətli allellər qeydə alınmışdır. Seçilmiş yumşaq buğda 
genotiplərindən yüksək məhsuldarlıq və davamlılıq əlamətlərinə görə genetik variasiyanı genişləndimək və 
müxtəlif istiqamətli seleksiya proqramlarında genetik mənbə kimi istifadə olunması tövsiyə edilişdir.  

Açar sözlər: yumşaq buğda, növmüxtəlifliyi, KASP, marker əsaslı seleksiya 
Ключевые слова: пшеница мягкая, ботаническая разновидность, KASP, маркерная селекция  
Key words: bread wheat, botanical variety, KASP, marker assisted breeding 

Giriş. Buğda, illik məhsul istehsalı 650 milyon ton təşkil etməklə, qarğıdalı bitkisindən sonra 
ən çox əkilən dənli bitkidir. Dünya üzrə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 25%-i buğda 
bitkisinin becərilməsi üçün istifadə edilir [1]. Əhalinin buğdaya olan tələbatının ödənilməsi üçün 
buğda bitkisinin məhsuldarlığı hər il 2% artmalı olduğu halda, bu göstərici 1%-dən də aşağıdır [2]. 

:55-61 
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Əkinə yararlı torpaq sahələrinin artırılması imkanı məhdud olduğundan, məhsuldarlığın yüksəl-
dilməsi vahid sahədən olan məhsulun artırılması hesabına əldə edilə bilər. Dən məhsuldarlığının, 
biotik və abiotik stresə davamlılığın, dayanıqlı məhsuldarlığın, keyfiyyət göstəricilərinin artırılması 
buğda seleksiyasının ən əsas məqsədlərindəndir [3]. 

Yaşıl İnqilabın nəticəsi olaraq yaradılmış buğda sortları sudan effektli istifadə, gübrə tətbiqinə 
qarşı müsbət reaksiya vermək baxımından çox yaxşı göstəricilərə malik olmuş və uzun illər 
təsərrüfatlarda uğurla istifadə olunmuşdur. Lakin hazırda su ehtiyatları tükənməkdədir, gübrələrin 
istifadəsi isə bəzi ərazilərdə artıq çoxdan mümkün olan normanı aşmışdır [3]. Odur ki, yeni Yaşıl 
İnqilab müasir biotexnoloji və molekulyar genetik üsullara dayanmaqla, mövcud resurslardan daha 
səmərəli istifadə etməlidir. Müasir bitki seleksiyası təkmilləşdirilmiş fenotipləşdirmə və genotip-
ləşdirmə üsullarının tətbiqindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Marker əsaslı seleksiya bir qədər yeni 
və effektli yanaşma olmaqla, arzu olunan genom lokuslarının müəyyənləşdirilməsi və piramidalama 
yolu ilə bu lokusların bir genotipdə cəmləşdirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Molekulyar 
markerlər arasında tək nukleotid polimorfizmi (TNP) son nəsil markerlər qrupuna aid olmaqla 
molekulyar seleksiya və genetika sahəsində çox geniş tətbiq edilir [4]. 

Yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) bitkisinin də aid olduğu allopoliploid növlər diploid 
növlərə nisbətən daha mürəkkəb olub seleksiya işində müəyyən çətinliklər yaradır. Yumşaq 
buğdanın heksaploid genomu bir çox genlərin 3 homeoloji nüsxəsi üzrə çox aşağı polimorfizm 
dərəcəsinə malik üç müxtəlif genomdan təşkil olunmuşdur. Odur ki, buğda bitkisində TNP 
markerlərinin aşkar edilməsi diploid və tetraplod növlərə nisbətən daha çətindir. Buğda taxıllar 
arasında ən az polimorfzmə malik genom kimi qiymətləndirilir; burada TNP-lərin rastgəlmə tezliyi 
arpaya nisbətən 2.3-3.1 dəfə aşağıdır [5].   

Yüksək məhsuldar genotipləşdirmə metodlarının yaradılması ilə bitki genomlarından TNP-
lərin əldə edilməsi və seleksiya proqramlarında alət kimi istifadəsi prosesi daha da sürətləndi. TNP 
markerlərinin istifadəsi üçün səmərəli və sürətli üsullardan biri KASP (Kompetitive Allele Specific 
PCR) texnologiyasıdır [6].  KASP polimeraza zəncir reaksiyasının homogen, flüoresensiya-əsaslı 
genotipləşdirmə formasıdır. Texnologiya allel-spesifik oliqonukleotidlərin uzanması və siqnalın 
yaranması üçün flüoressens rezonans enerjinin ötürülməsinə əsaslanır. Unipleks KASP texno-
logiyası multipleks üsullarla (məs., çip texnologiyası) müqayisədə çox sürətlidir - bir neçə saata 
onlarla TNP və İndel-dən (insersiya və delesiya) dəqiq (99.8%) nəticə almağa imkan verir [7]. 
KASP texnologiyası valideyn populyasiyalarının QTL xəritələşdirilməsi, marker-əsaslı seleksiya və 
QTL dəqiq xəritəlşdirmə (fine mapping) sahəsində uğurla tətbiq olunur [8]. Son illərdə buğda 
bitkisində məhsuldarlıq, keyfiyyət göstəriciləri, xəstəliklərə davamlılıqla əlaqəli QTL-lər (kəmiyyət 
əlamətləri lokusları) müəyyən təşkilatlar tərəfindən KASP TNP markerlərinə çevrilmiş və elmi 
ictimaiyyətin istifadəsinə verilmişdir. Bu markerlər vasitəsilə yüzlərlə nümunəni eyni anda onlarla 
TNP markerinə görə dəqiq və sürətli analiz etmək mümkündür.  

Tədqiqat işində əsas məqsəd KASP texnologiyasından istifadə etməklə Milli genbankda 
saxlanılan yumşaq buğda kolleksiyasının məhsuldarlıq, keyfiyyət göstəriciləri və xəstəliklərlə bağlı 
11 müxtəlif lokus üzrə skrininqini həyata keçirmək və gələcək seleksiya işlərində donor kimi 
istifadə olunacaq genotipləri müəyyənləşdirməkdir.  

Material və metodika. Tədqiqat materialı kimi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Milli 
Genbankından əldə olunmuş 166 yumşaq buğda nümunəsindən istifadə olunmuşdur. Nümunələrdən 
35-i müxtəlif illərdə yaradılmış sortlar, qalanı isə respublikanın müxtəlif regionlardan toplanılmış, 3 
il ərzində sahə şəraitində öyrənilərək biomorfoloji əlamətlərinə görə seçilmiş və növmüxtəlifliyi 
dəqiq təyin olunmuş sabit nümunələrdir.  

Nümunələrdən DNT-nin ekstraksiyası CTAB protokolu ilə həyata keçirilmişdir. Genotipləş-
dirmə üçün istifadə olunmuş 11 KASP markeri LGC Genomics şirkəti tərəfindən dizayn olunmuş 
və şirkətin təqdim etdiyi müvafiq protokol əsasında həyata keçirilmişdir [9]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Seleksiya əhəmiyyətli istənilən əlamətin yaxşılaşdırılması 
həmin əlamətə görə geniş variasiyanın mövcudluğundan asılıdır. Bu əlaməti idarə edən genlərin 
müsbət allellərinin daşıyıcıları olan genotiplər potensial mənbə kimi birbaşa seleksiya işlərinə cəlb 
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oluna bilər. Yumşaq buğda kolleksiyasında qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə görə variasiyanı qiy-
mətləndirmək məqsədilə, KASP texnologiyasından istifadə etməklə, 11 gen üzrə genotipləşdirilmə 
həyata keçirilmiş, ayrı-ayrı və kompleks müsbət allellərə malik nümunələr seçilmişdir. Əldə 
olunmuş nəticələr məhsuldarlıq, dənin keyfiyyəti və xəstəliklərə davamlılıq kateqoriyalarına 
bölünməklə təhlil edilmişdir. 

Məhsuldarlıqla əlaqəli genlərin skrininqi. Bitkinin boyu, fotoperiodik qeyri-həssaslıq məh-
suldarlıqla əlaqəli ən mühüm fenotipik əlamətlərdən sayılır. Rht (boyun qısalması) genləri cırtdan-
boyluluq və yüksək məhsuldarlıq fenotipi ilə əlaqədar olub 1935-ci ildə aşkar edilmiş və Yaşıl 
İnqilabdan sonra buğdaların seleksiyasında geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Buğda bitkisində çox 
sayda Rht genləri olsa da, yalnız üçü - Rht-B1 (Rht1), Rht-D1 (Rht2) və Rht8 genləri seleksiya 
işlərində geniş şəkildə istifadə olunur [10; 11; 12]. Tədqiq edilən 166 yumşaq buğda genotipi 
arasından 43 nümunədə Rht-B1 geninin Rht-B1b, 5 nümunədə isə Rht-D1 geninin Rht-D1b mutant 
(cırtdanboyluluq) alleli aşkar edilmişdir. Bundan əlavə, 6 nümunənin Rht-B1, 4 nümunənin isə Rht-
D1 geninə görə heteroziqot olması müəyyən edilmişdir. Rht-B1b alleli aşkar edilən nümunələr 
arasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış növmüxtəliflikləri ilə yanaşı, Arzu, 
Qarabağ, Zərdabi, Əkinçi 84, Ruzi 84, Əzəmətli 95, Qobustan, Yeganə və s. kimi sortlar da yer 
almışdır. Sortlar arasında yalnız Günəşli sortunda Rht-D1b alleli qeydə alınmışdır. Ədəbiyyat 
məlumatlarına görə, qeyd olunan sortlar əsasən orta boylu və yatmaya qarşı davamlı olmaqla, 
bitkinin hündürlüyü 81-100 sm arasında dəyişmişdir. Boyun uzunluğuna görə ən aşağı göstərici 
(81-92 sm) Rht-D1b allelinə malik Günəşli sortunda qeydə alınmışdır [13]. Digər yumşaq buğda 
sortnümunələrinin Rht-B1a və Rht-D1a hündür boyluluq allellərinə malik olması müəyyən 
edilmişdir. Sortların hündürlüyü 100 sm-dən yuxarı olmaqla, Uğur, Şəki 1, Azəri, Şəfəq 2 
sortlarında 110-116 sm arasında dəyişmişdir. Məlumdur ki, Rht-B1b və Rht-D1b mutant cırtdan-
boyluluq allelləri hiberellinə qarşı qeyri-həssas olub, əlverişli mühit şəraitində məhsuldarlıq 
indeksinin və yatmaya qarşı davamlılığın yüksəlməsinə səbəb olur [14]. Bununla belə, əlverişsiz 
şəraitlərdə (məs., quraqlıq) mutant allellərin mövcudluğu, həm də koleoptilin uzunluğunun 
azalmasına və beləliklə, cücərtilərin zəif inkişafına və məhsul itkisinə də gətirib çıxara bilər [15]. 
Əksinə, qeyd olunan mutant allellərin heç birinə malik olmayan hündür genotiplər koleoptilin 
uzunluğunu azaltmadığından dəmyə şəraitində becərilmə üçün daha münasibdir [11; 16; 17]. Odur 
ki, Rht-B1b və Rht-D1b allelləri aşkar edilməmiş genotiplərin Respublikanın müxtəlif dəmyə 
bölgələrində becərilməsi daha məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Bəzi ədəbiyyat məlumatlarına görə 
qeyd edilən iki mutant allelin birgə mövcudluğu məhsuldarlığın kəskin şəkildə azalmasına səbəb 
olur [17]. Tədqiq olunan yumşaq buğda kolleksiyasında hər iki allelə malik genotiplər müşahidə 
olunmamışdır.  

Yumşaq buğda sortlarının müxtəlif mühit şəraitinə adaptasiyası çiçəkləmə vaxtı ilə sıx 
əlaqədar olub fotoperiodizmə cavab reaksiyası genlərinin (Ppd) də daxil olduğu bir sıra genlər 
qrupu ilə idarə olunur [18]. 2DS xromosomunda yerləşən Ppd-D1 geninin Ppd-D1a alleli buğda 
bitkisində fotoperiodik qeyri-həssaslığı və erkən çiçəkləməni, digər ressesiv allel - Ppd-D1b isə 
fotoperiodik həsaslığı təmin edir [19]. Analizlər nəticəsində yumşaq buğda nümunələrinin yarıdan 
çoxunun - 53%-nin fotoperiodik qeyri-həssas, 41.5%-nin isə həssas olduğu müəyyənləşdirilmiş, 9 
nümunədə qeyd olunan lokusa görə heteroziqotluq müşahidə edilmişdir. Tədqiq edilən 35 sortdan 
24-nün fotoperiodik qeyri-həssas, yerli Bol buğda, Pərzivan 1, Pərzivan 2 və s. kimi sortların isə 
həssas olduğu müşahidə olunmuşdur. Əldə olunan göstəricilər bir sıra əbədiyyat mənbələri ilə 
müqayisədə üstünlük təşkil edir. Guedira və b. (2010) 174 yumşaq buğda xətti ilə aparılmış 
tədqiqatlarda genotiplərin yalnız 32%-də Ppd-D1a alleli aşkar olunmuşdur [20].Ppd-D1a və 
cırtdanboyluluq allellərinin birgə pleyotrop təsiri yüksək biokütlənin formalaşmasına müsbət təsir 
edir [3]. Tədqiqatda fotoperiodik qeyri-həssaslıq allelinə malik 88 nümunədən üçünün həm də Rht-
D1b, 31 genotipin isə Rht-B1b allelinə malik olması müəyyən edilmişdir. Müxtəlif illərdə yara-
dılmış 10 seleksiya sortunun da daxil olduğu bu genotiplər kompleks müsbət əlamətlərə malik yeni 
sortların yaradılmasında uğurla istifadə edilə bilər.  

Dənin keyfiyyət göstəriciləri ilə əlaqəli genlərin skrininqi. Buğda dəninin protein tərkibi və 
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keyfiyyət göstəriciləri seleksiyada ən mühüm əlamətlərdən biri hesab edilir və müxtəlif fiziki, 
funksional, biokimyəvi üsullarla qiymətləndirilir. 1-ci homeoloji xromosomun uzun çiynində 
yerləşən və ağır molekullu qlutenin subvahidlərini kodlaşdıran Glu-D1 geninin [21, 22]Glu-D1a 
alleli yumşaq buğdalarda geniş yayılmış və çorəkbişirmə keyfiyyətinə müsbət təsir göstərən 
parametrlərdən biridir [23]. Tədqiqata cəlb olunmuş yumşaq buğda sort və nümunələrinin qeyd 
olunan genə görə skrininqi zamanı, ümumilikdə 34 genotipdə Glu-D1a alleli aşkarlanmış, 31 
nümunənin bu allelə görə homoziqot, 3-nün isə heteroziqot olması müəyyən edilmişdir. 31 
genotipdən 7-si seleksiya sortları (Səba, Tale 38, Sianotrix 334/12, Arzu, Qarabağ, Zərdabi və 
Günəşli), qalanları isə əsasən var.alborubrum və var.erythrospermum növmüxtəlifliyinə aid 
genotiplərdir. Jin və həmkarları (2011)20 ölkədən olan 718 sortun Glu-A1 and Glu-D1 genləri ilə 
ilişikli markerlərlə skrininqi zamanı sortların 50%-nin Glu-A1b və ya Glu-D1d allelərinə malik 
olmasını müəyyən etmişdir [24]. 

Digər göstərici – dənin protein tərkibi (GPC) suyun absorbsiyasına və xəmirin formalaşma 
müddətinə təsir göstərdiyindən çörəkbişirmədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu əlamətə görə genetik 
variasiya az olduğundan, həmçinin GPC və dən məhsuldarlığı arasında mənfi korrelyasiya mövcud 
olduğundan bu problem yüksək GPC üzrə seleksiya prosesində bir qədər çətinlik yaradır [25]. 
Tədqiqatımızda yalnız Ağdamdan toplanmış var.milturum növmüxtəlifliyinə aid 1 nümunədə 
yüksək protein tərkibi ilə əlaqəli allel aşkar edilmiş, qalan genotiplərin bu allelə görə neqativ olması 
müşahidə edilmişdir. Qeyd edilən genotip yüksək protein tərkibi üzrə seleksiya proqramlarında 
donor kimi istifadə oluna bilər.  

Biotik stresə davamlılıq genlərinə görə skrininq. Əksər göbələk xəstəlikləri biotrof (məs, 
gövdə, yarpaq və sarı pas; unlu şeh və s.) və hemibiotrof (məs., qonur ləkəlilik, sarı ləkəlilik və 
sünbülün fuzariozu) patogenləri özündə cəmləşdirir. Bu günə qədər 71 yarpaq pası (Lr) və 57 gövdə 
pası (Sr) geni müəyyən edilmiş [26] və seleksiya proqramlarında istifadə olunmuşdur. Lr 21 və Lr 
34 geni yetkin bitkilərin pas xəstəliyinə davamlılığını təmin edir. Qeyd olunan genlərin skrininqi 
nəticəsində nümunələrdə Lr 21 geni aşkar edilməmiş, bütün genotiplərin həssas olduğu müəyyən-
ləşdirilmişdir. Bununla belə, 17 genotipin Lr 34 geninə görə davamlı olması, 33 genotipin isə 
heteroziqot vəziyyətdə davamlılıq genini daşıdığı aşkar edilmişdir. Sortlar arasında yalnız Səba və 
Günəşli-də Lr 34 davamlılıq geni qeydə alınmışdır. 17 nümunədən onunun var.alborubrum 
növmüxtəlifliyinə aid olması müəyyən edilmişdir. Qeyd olunan nümunələr seleksiya işlərində qonur 
pasa davamlılığın yaxşılaşdırılması üçün qiymətli mənbə kimi istifadə oluna bilər.   

Pas göbələyi ştamlarının yüksək variasiyası onlara qarşı davamlılıq tədbirlərinin də zaman-
zaman təkmilləşdirilməsini, yeni genlərin aşkarlanmasını, çox sayda davamlılıq geninə malik 
sortların yaradılmasını tələb edir. Gövdə pasına qarşı uzun müddətli davamlılığı təmin edən və 
ştam-spesifik olmayan yeganə gen Triticum turgidumssp.dicoccum (Schrank ex Schubler) Thell 
(Triticumdicoccum Schrank ex Schubler) növündən əldə olunmuş Sr2 genidir[27]. Kolleksiyanın 
Sr2 geninə görə skrininqi nəticəsində tədqiq olunan genotiplərin hamısının gövdə pası xəstəliyinə 
həssas olması aşkar edilmişdir.  

Tədqiq olunan yumşaq buğda kolleksiyası biotrof patogenlərlə yanaşı, hemibiotrof sarı 
ləkəlilik (Tsn) və sünbülün fuzariozu (FHB) xəstəliklərinə davamlılığına görə də analiz olunmuş, 
müxtəlif nəticələr əldə edilmişdir.   

Sünübülün fuzariozu xəstəliyinə davamlılıqla bağlı 1 neçə QTL müəyyən olunsa da əksər 
tədqiqatlar 3BS xromosomunda yerləşən Fhb1, 6BS xromosomundakı Fhb2 və 5 AS xromosumda 
yerləşən Fhb5 genlərinin daha önəmli olduğunu vurğulayır [28]. FHB 5A lokusunun skirininqinin 
nəticələri 47 genotipin bu lokusa görə davamlı, qalanlarının isə həssas olduğunu göstərmişdir. 
Onlardan 4 nümunədə qeyd olunan lokusa görə heteroziqotluq müşahidə edilmişdir. Yerli və 
müxtəlif illərdə yaradılmış Bol buğda, Birlik, Gürgənə 1, Qızıl buğda və s. sortlarla yanaşı, yeni 
yaradılmış Start və Leyla sortlarının da davamlı olması müəyyən edilmişdir.  

Lin və əməkdaşları (2006) FHB 5A lokusuna görə davamlı olan genotiplərin həssaslara 
nisbətən 55% az sirayətləndiyini müşahidə etmiş, I tip davamlılıq qrupuna aid edilən bu lokusun 
xəstəlik üzrə fenotipik variasiyanın 16-27%-ni izah etdiyini təyin etmişlər [29]. 
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II tip davamlılığı təmin edən Fhb1 geni FHB-nin sünbüldə yayılmasının qarşısını almaqla 
onun dən məhsuldarlığına təsirini effektli şəkildə azaltmağa imkan verir [30]. Tədqiq etdiyimiz 
kolleksiyada yalnız var.barbarossa növmüxtəlifliyinə aid 1 nümunədə Fhb1 geninin müsbət 
(davamlılığı təmin edən) alleli aşkar edilmiş, digər 1 nümunənin isə (var.alborubrum - Ağsu) 
heteroziqot halda davamlılıq allelinə malik olması müəyyənləşdirilmişdir. Ədəbiyyat məlumat-
larında da bu genin pozitiv allelinin populyasiyalarda az rast gəlindiyi (2-10%) qeyd edilir. Sallam 
və əməkdaşları (2017) 53 yüksək məhsuldar buğda xəttinin KASP markerləri ilə skrininqi zamanı 
yalnız 3 genotipin qeyd olunan allelə malik olduğunu müşahidə etmişlər [31].Fhb1 geni FHB-yə 
uzun müddətli davamlılığı təmin etdiyindən buğda seleksiya proqramları üçün xüsusilə önəmlidir. 
[32]. Odur ki, qeyd olunan davamlılıq allelinə malik genotiplər seleksiya proqramlarında uğurla 
istifadə oluna bilər.  

Mesterhazy (1995) öz tədqiqatlarında bitkinin boyu ilə FHB davamlılıq arasında neqativ 
korrelyasiyanın olduğunu göstərmişdir. Qeyd edilmişdir ki, cırtdanboyluluq genlərin özü-özlüyündə 
FHB simptomlarının daha güclü şəkildə təzahür etməsinə səbəb ola bilər. Bizim tədqiqatlarda da 
Rht-B1b cırtdanboyluluq allelinə malik 43 genotipdən 36-nın FHB-yə qarşı həssas olduğu müəyyən 
edilmişdir [33]. 

Sarı ləkəlilik xəstəliyinə davamlılıq genlərinin skrininqi kolleksiyadakı nümunələrin 
hamısının həssas olduğunu göstərmişdir.  

Beləliklə, 166 yumşaq buğda sort və növmüxtəlifliklərinin müxtəlif qiymətli təsərrüfat əla-
mətlərini idarə edən 11 lokus üzrə skrininqinin nəticələri kolleksiyada yeni qiymətli gen 
mənbələrinin olduğunu deməyə əsas verir. 3 lokusu (Lr 21, Tsn və Sr 2) çıxmaq şərtilə, qalan bütün 
genlər üçün seleksiya əhəmiyyəli allellərə malik genotiplər müəyənləşdirilmişdir. Tədqiq edilən 166 
genotipdən, yalnız 20-də müsbət nəticələr əldə edilməmiş, qalan 146 nümunənin hər birində ən azı 
bir (homo- və ya heteroziqot halda) arzuolunan allelə təsadüf edilmişdir. Bu nümunələr buğda 
bitkisində donor kimi müxtəlif istiqamətli seleksiya işlərində məhsuldarlıq və davamlılıq 
əlamətlərinə görə genetik variasiyanı genişləndimək məqsədilə istifadə oluna bilər. 48 
nümununənin 2, 14 nümunənin (o cümlədən 5 sortun) 3, 6 nümunənin isə eyni anda 4 müxtəlif 
alleli (homoziqot vəziyyətdə) özündə birləşdirməsi aşkar edilmişdir. 4 müsbət allelə malik 
genotiplərdən biri Günəşli sortu, 4-ü var.alborubrum, 1-i isə var.meridionale növmüxtəlifliyinə aid 
genotiplərdir. Qeyd olunan sortnümunələr kompleks müsbət əlamətlərə malik genotiplər kimi 
qiymətləndirilməklə, müxtəlif təsərrüfatlarda yüksək və keyfiyyətli məhsul alınması məqsədilə 
becərilə və valideyn forma kimi çaprazlaşdırma işlərinə cəlb oluna bilər.  
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (T.aestivum L.) ИЗ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕНБАНКАНА ОСНОВЕ ГЕН - СПЕЦИФИЧНЫХ МАРКЕРОВ 

M.A.Aббасов1,2 
1Институт генетических ресурсов НАНА, 2Бакинский государственный университет 

В настоящем исследовании был проведен скрининг 11 генов у 166 селекционных сортов и 
ботанических разновидностей мягкой пшеницы  с использованием технологии KASP (Конкурентная 
Аллель-Специфицичная ПЦР /Kompetitive Allele Specific PCR). Для всех генов, за исключением трех  
(Lr 21, Tsn və Sr2), были идентифицированы  генотипы, несущие  положительные  аллели. В 
результате исследования  были выявлены:  у 146 образцов - 1, у 48 образцов -2, у 14 генотипов – 3 и у 
6 образцов -  4 селекционно - значимых аллелей.  Отобранные с высокой урожайностью и  устойчи-
востью генотипы мягкой пшеницы могут быть рекомендованы с целью  расширения генетической  
вариации и в качестве   генетического  источника  для различных  селекционных программ. 

GENOTYPING OF BREAD WHEAT (T. aestivum L.) ACCESSIONS FROM NATIONAL 
GENEBANK BASED ON GENE SPECIFIC MARKERS  

M.A.Abbasov1,2 

1Genetic Resources Institute of ANAS,  2Baku State University 

The KASP (Competitive Allele Specific PCR) technology was used to screen 166 bread wheat 
varieties and botanical varieties for 11 genes of agronomic importance. For all genes, excluding Lr 21, Tsn 
and Sr 2, the genotypes with positive alleles were identified. As a result of experiment 146 accessions were 
recorded to have 1, 48 accessions 2, 14 accessions 3 and 6 accessions 4 alleles of breeding importance for 
different loci. The use of selected bread wheat accessions as a genetic source to broaden genetic variation for 
high productivity and disease resistance in different breeding programs was recommended.   

UOT 581.32; 633.1 

BEYNƏLXALQ MƏRKƏZLƏRDƏN İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ  
BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN TƏDQİQİ 

İ.Q.İBRAHİMOVA, S.A.ABDULBAQİYEVA, F.Ə.ƏHMƏDOVA, A.A.ZAMANOV, 
G.V.MİRZƏYEVA 

Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ1098, Sovxoz №2, 
sevda_30@mail.ru 

Məqalədə Beynəlxalq Mərkəzlərdən introduksiya olunmuş buğda pitomniklərinin ilkin ekoloji 
sınağından seçilmiş “98” buğda sortnümunəsi üzərində aparılan tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Bitki-
lərin boyu, sünbülləməsi, xəstəliklərə davamlılığı, struktur və məhsuldarlıq elementləri müqayisəli analiz 
edilmiş, tədqiq edilən bu göstəricilər arasındakı korelyasiya əlaqəsi öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: bitki, buğda, genotip, genofond, sünbülləmə müddəti, seleksiya, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: растение, пшеница, генотип, генофонд, дата колошения, селекция, продук-
тивность 
Key words: plant, wheat, genotype, genopool, heading date, breeding, productivity  
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Giriş. Əhalinin sayının surətlə artdığı, qlоbal iqlim dəyişikliklərinin baş vеrdiyi bir zamanda 
buğda sоrtlarının biоtik və abiоtik amillərin təsirinə davamlılığının, еləcə də məhsuldarlığının və 
kеyfiyyətinin yüksəldilməsi zərurəti mеydana çıхmışdır. Həm yüksək məhsuldar, həm də keyfiy-
yətli buğda sortlarının yaradılması istiqamətində aparılan tədqiqatlar uzun bir dövrü əhatə etmiş və 
hal-hazırda da davam etdirilir [5]. 

Müasir bitki fiziоlоgiyası еlminin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin yüksək məhsuldarlığının nəzəri əsaslarının hazırlanması və sеlеksiyada tətbiq еdil-
məsidir. Rеspublikada kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının kəmiyyət və kеyfiyyətcə yük-
səldilməsinə aid kоmplеks tədqiqatlar akadеmik C.Ə.Əliyеv tərəfindən aparılmağa başlanmış, bu 
tədqiqatlarda bir sıra kənd təsərrüfatı bitkilərinin, о cümlədən, buğdanın fоtоsintеz fəaliyyəti, minе-
ral еlеmеntlərlə qidalanması və məhsuldarlığı öyrənilmişdir [1; 2]. Akadеmik C.Ə.Əliyеvin rəhbər-
liyi ilə aparılan sоnrakı tədqiqatlar buğdada fоtоsintеz prosesinin mоlеkulyar-gеnеtik səviyyədən 
əkin səviyyəsinə qədər kоmplеks şəkildə öyrənilməsinə həsr оlunmuşdur [3].  

Beynəlxalq Mərkəzlərdən (CIMMYT - Buğda və Qarğıdalının Yaхşılaşdırılması üzrə Beynəl-
xalq Mərkəz, ICARDA - Quraq Bölgələrdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Mərkəz) 
taxılçılığın inkişafı proqramına əsasən introduksiya olunmuş sortnümunələrin ilkin tədqiqi bitkinin 
boyu, xəstələiklərə davamlılığı və məhsuldarlığına görə donorların müəyyənləşdiriməsinə və müx-
təlif aqroekoloji bölgələr üçün başlanğıc materialın seçilməsinə imkan verməklə seleksiya üçün 
material bazası yaradır. Bu baxımdan Əkinçilik ET İnstitutunun “Bitki fiziоlоgiyası və biotex-
nologiya” şöbəsindəbeynəlxalqmərkəzlərdən intrоduksiya оlunmuş dənli taxıl bitki sortnümunə-
lərinin tədqiqi elmi cəhətdən əsaslandırılmış məqsədyönlü seleksiya işlərinin müvəffəqiyyətlə 
aparılmasına şərait yaradır. 

Material və metodlar. Tarla təcrübələri Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron 
Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında 2015-2017-ci illərdə qoyulmuşdur. Fenoloji müşahidələr çıxışdan 
başlayaraq tam yetişmə fazasına qədər Kupermana görə [6], xəstəliklərə sirayətlənmənin qiymət-
ləndirilməsi Beynəlxalq mərkəzlərin metodikaları əsasında aparılmışdır [7; 11]. Tədqiqat obyekti 
beynəlxalqmərkəzlərdən (CIMMYT və ICARDA) intrоduksiya оlunmuş bərk və yumşaq buğda  
sortnümunələri olmuşdur. Məhsuldarlıq vahid sahədən götürülmüş dərzlərə görə hesablanmışdır.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. İntroduksiya olunmuş genotiplərin ilkin qiymətləndirilməsi 
göstərmişdir ki, hətta bir çох müsbət əlamətlərə malik olan gеnоtiplər bеlə, müхtəlif еkоlоji şəraitdə 
pоtеnsial imkanlarını tam rеalizə еdə bilmirlər.  Respublikanın müxtəlif regionlarında ekoloji 
sınaqların nəticələrinə əsasən demək olar ki, intriduksiya materiallarının heç də hamısı  yerli torpaq-
iqlim şəraiti üçün uyğun olmamışdır. Əsasən,  Türkiyə, CIMMYT və  ICARDA-nın  birgə proqramı 
(IWWIP - payızlıq buğdanın yaxşılaşdırılması üzrə beynəlxalq proqram) əsasında hazırlanmış və ilk 
ekoloji sınaqları Türkiyədə keçirilmiş suvarma və yarım quraq bölgələr üçün payızlıq və fakultativ 
yumşaq buğdanın müşahidə və sortsınağı pitomniklərindəki nümunələr əsasən orta gec və gec 
sünbülləyən, orta və hündürboylu, orta məsuldarlıqlı (430-560), pas xəstəliklərinə orta həssas və 
həssaslıq reaksiyası göstərən nümunələr olmuşlar.   CIMMYT xətti ilə Meksikadan gəlmiş, 
qışlaması zəif, tez sünbülləyən (yanvarın 1-dən 85-100 gün), sarı və qonur pas xəstəliklərinə orta 
həssas və həssas, alçaqboylu, sunbüldə dənləri tökülən, əksər yazlıq yumşaq buğda sort nümunələri 
isə Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitinə daha az uyğun nümunələr olmuşlar [4].  

 Beynəlxalq Mərkəzlərdən introduksiya olunmuş (2015-2016) buğda genofondunun ilkin 
ekoloji sınağı nəticəsində seçilmiş “98” nümunədən ibarət pitomnik 2016-2017-ci tədqiqat illəri 
üçün institutun Abşeron YTT-da əkilmişdir. Tarla təcrübələri 11 pitomnikdən seçilmiş bərk və 
yumşaq buğda nümunələrini əhatə etmişdir. Nümunələrə bütün inkişaf fazalarında ümumi qəbul 
edilmiş metodikaya uyğun olaraq aqrotexniki qulluq göstərilmişdir. Bitkilər üzərində bütün 
vegetasiya müddəti ərzində dinamik olaraq fenoloji müşahidələr aparılmışdır. Tədqiq olunan 
nümunələrin həyat tərzləri, sünbülləmə tarixləri müəyyən edilmiş, xəstəliklərə davamlılığı 
öyrənilmişdir. Cədvəl 1-də  “98” nümunədən ibarət pitomnikdə tədqiq edilmiş buğda genotiplərinin  
bəzi  göstəriciləri verilmişdir.  
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Cədvəl 1. “98” nümunədən ibarət pitomnikdəki buğda genotiplərinin bəzi göstəriciləri 

S/s Pitomniklərin adı Nümunələrin 
sayı,  ədəd 

Bitkinin boyu, 
sm 

Bitkinin boyu 
variasiya, sm 

Məhsuldarlıq, 

q/m
2

1 23
rd

 FAWWON-IR 13 92,5 75,0-110 560 

2 23
rd

 FAWWON-SA 7 97,0 84,0-110 500 

3 18
th

 IWWYT-SA 6 87,2 78,0-96,4 430 

4 19
th

 IWWYT-IR 12 83,4 72,4-94,4 520 

5 CWANA16
th

DSBWYT 6 85,0 78,6-88,6 660 

6 CWANA-14
th
SBW-ON 8 85,4 83,6-87,2 420 

7 CWANA-14
th
SBWON-HT 18 82,8 75,2-89,6 610 

8 CWANA-14
th
ESBWYT 2 73,0 72,0-75,0 520 

9 CWANA-14
th
İSBWYT 4 82,5 75,0-90,0 495 

Tale 38 (st) 88,2 529 
10 39thIDON-MD 11 80,0 69,4-90,4 480 
11 39

th
IDYT-MD 8 82,7 79,0-86,4 600 

Bərəkətli 95 (st) 88,0 696 

Ən tez sünbülləmə 22.04.-27.04.17-ci il tarixlərində 23nd FAWWON-İR pitomnikində  4, 
25.04.-28.04.17-ci il tarixlərində CWANA-16 th DSBWYT pitomnikində 5 və 02.03-27.04.17-ci il 
tarixlərində 18th İWWYT-İR pitomnikində 2 nümunədə qeydə alınmışdır. Qalan nümunələr isə 
02.05.-25.05.17-ci il tarixlərində sünbnülləmişlər. 

Öyrənilən nümunələrin orta boy göstəricisi də müəyyən edilmişir. İki pitomnikdə  (23th 
FAWWON-IR və FAWWON-SA)  bitkilərin orta boyu (92,5 və 97,0 sm) standart kimi götürülmüş 
Tale 38 sortundan yüksək olmuş, bu pitomniklərdə boy variasiyası uyğun olaraq,  75,0-110 sm və 

84,0-110 sm intervalında dəyişmişdir. CWANA 14
th

ESBWYT pitomnikində bitkilər digər pitomnik-

lərə nisbətən alçaqboylu (72-75sm) olmuşlar. Bərk buğdalarda isə (39th IDON-MD və 39
rd

 IDYT-
MD) orta boy göstəricisi standart kimi götürülmüş Bərəkətli 95 sortundan az (uyğun olaraq, 80,0 və 
82,7 sm) olmuşdur. 

Xəstəliklər dünyada ərzaq istehsalını 10%-ə qədər azaldır ki, bu da ərzaq çatışmazlığı 
təhlükəsi yaradır [10]. Xəstəliklərin təsirindən məhsul itkisini azaltmaq üçün yeni davamlı sortların 
yaradılması əsas şərtlərdən biridir [8; 9]. Pitomniklərdə olan nümunələrin vegetasiya dövründə 
xəstəliklərə davamlılığı da öyrənilmişdir. Numunələr əsasən unlu şeh xəstəliyi ilə daha çox 
sirayətlənmiş və 9 ballı şkala üzrə qiymətləndirilmişdir. 17 nümunə orta davamlı (3-4 bal) və qalan 
81 nümünə isə orta həssas və həssas (5-8 bal) olmuşlar. Qonur pas xəstəliyi “98” nümunədən yalnız 
14-də (5S-20S səviyyəsində) müşahidə edilmiş, digər nümunələr isə davamlı olmuşlar. Digər 
xəstəliklərlə sirayətlənmə  müşahıdə edilməmişdir. 

Pitomniklərin orta məhsuldarlıgı da öyrənilmiş, müəyyən edilmişdir ki, CWANA 14th

DSBWYT,  CWANA 14
th

SBWON-HT və 23
rd

 FAWWON-IR pitomniklərində sortnümunələrin orta
məhsuldarlığı yüksək (uyğun olaraq, 660,  610 və 560 q/m2) olmuşdur.  Bu da standart kimi 
götürülmüş Tale 38 sortundan (529 q/m2) uyğun olaraq, 131, 81,0 və 31,0 q/m2 çox olmuşdur.  
Digər tədqiq edilən pitomniklərdə isə orta məhsuldarlıq standartdan aşağı olmuşdur.  Bərk 

buğdalarda (39th IDON-MD və 39
rd

 IDYT-MD) orta məhsuldarlıq standart kimi götürülmüş
Bərəkətli 95 sortundan az (uyğun olaraq, 216 və 96,0 q/m2 ) olmuşdur. 

“98” nümunədən ibarət pitomnikdəki buğda genotiplərində məhsulun struktur elementlərinin 
analizləri də aparılmışdır (cədvəl 2). Sünbülün kütləsinin orta qiyməti isə 39th IDON-MD 

pitomnikində  ən yüksək (3,66 q), CWANA-14
th

ESBWYT-də ən aşağı (2,25 q) olmuşdur. Öyrənilən
pitomniklərdə sünbülün uzunluğunun orta qiyməti  6,40-12,2 sm,  sünbüldə dənin sayı və kütləsi isə  
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uyğun olaraq, 32,3-54,7 ədəd və 2,00-300 q ntervalında dəyişmişdir. 1000 dənin kütləsinin orta 
qiyməti bərk buğda pitomniklərində (50,1 və 54,1 q) yumşaq buğda pitomniklərinə (38,9-45,7 q) 
nisbətən daha yüksək olmuşdur.     

Məhsuldarlıqla məhsul komponentləri arasında korelyasiya əlaqəsi öyrənilmiş və sünbüldə 
dənin sayı ilə sünbülün eni, sünbüldə dənin kütləsi ilə sünbülün kütləsi, 1000 dənin kütləsi ilə 
sünbülün kütləsi və sünbüldə dənin kütləsi arasında müsbət əhəmiyyətli korelyasiya əlaqəsi 
müəyyən edilmişdir (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Məhsuldarlıqla məhsul komponentləri arasında korelyasiya əlaqəsi 

BB SK SU SE SS SDS SDK MDK DM 

BB 1 

SK 0,484 1 

SU 0,239 0,201 1 

SE 0,259 0,110 0,618 1 
SS 0,212 0,352 0,370 0,419 1 
SDS 0,923 0,092 0,351 0,805** 0,589 1 

SDK 0,787 0,677* 0,110 0,503 0,313 0,328 1 

MDK 0,708 0,739** 0,015 0,764 0,756 0,351 0,704* 1 

DM 0,943 0,182 0,187 0,271 0,428 0,529 0,068 0,992 1 

Qeyd:    İxtisarlar aşagıdakı kimidir: BB- bitkinin boyu, SK- sünbülün kütləsi, SU - sünbülün uzunluğu,  
SE- sünbülün eni, SS- sünbülcüklərin sayı, SDS - sünbüldə dənin sayı, SDK - sünbüldə dənin kütləsi,  
MDK – 1000 dənin kütləsi, DM – dən məhsuldarlığı 

Beləliklə, 2015-2017-ci illərdə introduksiya olunmuş müxtəlif təyinatlı beynəlxalq pitomnik-
lərin ekoloji sınağı nəticəsində seçilmiş “98” (77 yumşaq, 21 bərk) buğda sortnümunəsi üzərində 
aparılan tədqiqatlar nəticəsində 43 perspektiv buğda genotipi müəyyən edilmişdir ki, bunların da 
55,6%-i Türkiyə, CIMMYT və ICARDA-nın birgə proqramı əsasında tərtib edilmiş və  Türkiyə 

Rеspublikasındakı rеgiоnal təcrübə bazasında ilkin ekoloji sınağı keçirilmiş pitomniklərə (23
th

FAWWON-IR, 23
th

 FAWWON-SA, 18
th

 IWWYT-SA və 19
th

WWYT-IR) aid olan nümunələrdir.
Tədqiqatın nəticələrinə əsasən demək olar ki, yazlıq yumşaq buğda pitomniklərinə nisbətən IWWIP 
proqramı əsasında tərtib edilmiş payızlıq buğda pitomnikləri Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitinə 
daha uyğun olmuşdur.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ИЗ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ 

И.Г.Ибрагимова, С.А.Абдулбагиева, Ф.А.Ахмедова, А.А.Заманов, Г.В.Мирзоева  
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приведены результаты исследований «98» сортообразцов пшеницы отобранных из 
питомников первичных экологических испытаний интродуцированных из международных центров. 
Анализированы высота растений, дата колошения, устойчивость к болезням, структурные элементы и 
продуктивность сортообразцов, изучена корреляционная связь между этими показателями.  

STUDY OF WHEAT GENOTYPES INTRODUCED FROM INTERNATIONAL CENTERS 
STUDY 

I.G.Ibrahimova, S.A.Abdulbagiyeva, F.A.Akhmedova, A.A.Zamanov, G.V.Mirzoyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results of researches on 98 wheat variety samples selected from nurseries of initial 
ecological testing of introduced from International Centers. The height of plants, heading date, disease 
resistance, yield structural elements, productivity were comparatively analyzed, correlation between these 
indicators has been studied.  

UOT 633.353.631 

YENİ  NOXUD  SORTU,  “QARACA-85” 

2R.V.ƏMİROV, 2İ.M.HACIMƏMMƏDOV, 1P.Ü.FƏTULLAYEV ,1T.H.TALIBOV 
1-Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu,Naxçıvan şəhəri, Babək küçəsi 10 

e-mail: reshadet-amirov @mail/ru 
2-Azərbaycan Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı-98, Pirşağı qəsəbəsi, 2№-li sovxoz 

Seleksiya işlərinə 2006-cı ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun təcrübə 
sahələrində noxud (Cicer arietinum L.) bitkisinin ICARDA-dan alınmış 12 sort nümunəsi üzərində, təbii 
şəraitdə başlanmışdır. 

Çoxillik təcrübələrdə Naxçıvan MR-in kəskin iqlim şəraitinə uyğunlaşan, xəstəlik və zərərvericilərə, 
quraqlığa davamlı sortnümunələri seçilmişdir. Bu nümunələrin içərisindən isə yüksək məhsuldarlığı və 
keyfiyyəti ilə fərqlənən Flip 03-115C seçilmiş “Qaraca-85” adı altında rayonlaşdırılmışdır. 

Açar sözlər: noxud, sort, nümunə, seçmə, paxlalı, zülal, keyfiyyət    
Ключевые слова: нут, сорт, образец, выведение, бобовые, белок, качество 
Key words: chick pea, variety samples, selection, food legumes, protein, quality 
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Giriş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlim və torpaq şəraiti dənli, paxlalı və texniki 
bitkilərin intensiv inkişaf edərək yüksək məhsul toplamağa imkan verir. Əhalinin qida maddələrinə 
olan tələbatının yüksək templərlə artması kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri qarşısında mühüm və 
məsuliyyətli vəzifələr qoyur. 

İnsanların qidasının əsasını təşkil edən bitki zülalları, bitki yağları və karbohidratlarla 
heyvandarlığı və quşçuluğun isə yüksək keyfiyyətli yem komponentləri ilə təmin olunmasında  
dənli-paxlalı bitkilərin əhəmiyyəti əvəzsizdir. 

Dənli-paxlalı bitkilərin dənində zülalın miqdarı buğdaya nisbətən 2-3 dəfə çox olmaqla 20-
45%-ə çatır. Əksər dənli-paxlalı bitkilər müxtəlif vitamin və əvəz olunmayan amin turşuları ilə 
zəngin olur. Ona görə də bəzən çörək zavodlarında çörəyin keyfiyyətini yüksəltmək üçün ona dənli-
paxlalı bitkilərin unu qarışdırılır. 

Muxtar Respublikada hər il 2000 hektardan çox ərzaqlıq paxlalı bitkilər əkilir ki, bunun da 
1000 hektardan çoxunu noxud bitkisi təşkil edir və bundan kifayət qədər yüksək  dən məhsulu 
alınır.  

Tədqiqatın məqsədi yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, 
xəstəliklərə, zərərvericilərə dözümlü və quraqlığa davamlı yeni noxud sortu yaratmaqdan ibarət 
olmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqat materialı olaraq noxud bitkisinin Azərbaycan Əkinçilik Elmi 
Tədqiqat İnstitutundan alınmış 120 noxud (ICARDA-dan intraduksiya edilmiş) sortnümunələri 
üzərində aparılmışdır. Təcrübələrin qoyulmasında Ə.C.Musayev, H.S.Hüseynov, Z.A.Məmmədov 
“Dənli taxıl bitkilərinin seleksiyası sahəsində tədqiqat işlərinə dair tarla təcrübələrinin metodikası” 
88 s., B.A.Dospexovun “Методика полевого опыта” (s.19-26), P.Q.Naydinanın redaktəsi ilə 
“Полевой опыт” (s. 46-51), zərərvericilərin və xəstəliklərin təyin olunmasında İ.M.Belyayev, 
M.V.Qorlenko və baş. “ Вредители и болезни полевых культур” (s. 14-17) metodikalarından və 
“Опредитель насекомых Европейской части СССР” [1;2;3;4;5;6] təyinat kitablarından istifadə 
olunmuşdur. Əkinlərə qulluq zona üçün ümumi qəbul olunmuş aqrotexniki qaydalarda aparılmışdır.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Naxçıvan Muxtar Respublikasında noxud Cicer arietinum 
L.bitkisinin əkin sahələri və məhsuldarlığı ağır templərlə olsa da ilbəil artmaqdadır. Belə ki, 2012-ci 
ildə bu bitkinin əkin sahəsi 886 hektar təşkil etdiyi halda, 2016-cı ildə 1500 hektara catmışdır. 

Şəkil 1. Qaraca-85 noxud sortunun dən və paxlasının görünüşü 
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Şəkil 2. Qaraca-85 noxud sortunun bitkisinin ümumi görüntüsü 

Нохудун йени йарадылмыш «Гараcа-85» сортu ICАРДА бейнялхалг seleksiya мяркя-
зиндян алынмыш Флип 03-115c nümunəsindən фярди вя кцтляви сечмя методлары иля йарадылмышдыр. 
Сорт дянлик истигамятлидир вя ярзаг цчцн гиймятлидир.  

 «Гараcа-85» нохуд сортунун сяпин мцддяти Нахчыван Мухтар Республикасынын бцтцн 
инзибати районларында март айынын ЫЫЫ декадасындан-апрел айынын сонуна гядярдир. Веэетасийа 
мцддяти 115-130 эцндцр. Биткиляри тцнд йашыл рянэдяtəşkil edir. Cцcярмя фазасында сцрятля бой 
атыр. Чичякляри аьдыр. Пахлалары вя саманы сары рянэдядир. Йетишмя дюврцндя пахлалары тюкцлмцр. 
Дяни ачыг-чящрайы рянэдя олуб, кабулу типлидир. Кюкляриндя чохлу сайда (70-100 ядяд) 
азотфиксасийа едян кюкйумруcугларı müşahidə edilir. Бу йумруcуглар биткиляри тябии азотла 
тямин етмякля йанашы торпаьы да бу елементля зянэинляшдирир.  

Суйа вя торпаьа аз тялябкардыр. 1000 дянин кцтляси 380-390 грамдыр. Дяндя зцлалын миг-
дары 29%-я гядярдир. Щектардан зцлал çıxımı 623 кг-дыр. Сортун биткиляри аскохитоз хястялийиня 
гаршы давамлыдыр (1 бал). Биткилярин бойу 90-95 см-я чатыр. Илкин пахлалар йер сятщиндян 25-30 см 
щцндцрлцкдя йерляшир вя сорт механики сяпиня, беcярмяйя вя йыьымa йарарлыдыр. Щектардан 
потенсиал мящсулдарлыьы 25 сентнердян чохдур. 

Yeni yaradılmış “Qaraca-85” noxud sortu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
1997-ci il 19 may tarixli 51 nömrəli Qərarı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilən səlahiyyət əsa-
sında yeni seleksiya nailiyyətinə 00171 №-li müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Azərbaycan Res-
publikası üzrə rayonlaşdırılmış bu sort artıq 2014-cü ildən təsərrüfatlarda əkilməyə başlanmışdır. 
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НОВЫЙ СОРТ НУТА « ГАРАДЖА-85» 

2Р.В.Амиров,  2И.М.Гаджимаммадов,  1П.У.Фатуллаев,  1Т.Г.Талыбов 
1-Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА; 

 2- Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Селекционные работы начались в 2006 году в опытном участке института Биоресурсов 
Нахчыванского Отделения НАНА с 120 сортообразцами нута (Cicer аrietinum L.) интродуцирован-
ными из  ИКАРДА. 

В многолетных опытах были выделены сортаобразцы с высокой адаптацией к суровым клима-
тическим условиям Нахчыванской АР, устойчивостью к засухе, а также с к вредителям и болезням. 
Из этих образцов выделена линия Flip 03-115C отличающася более высокой урожайностью и 
качеством зерна, которая районирован и дальнейшем  назван « Гараджа-85». 

NEW VARIETY OF CHICK PEA "GARAGA-85" 

2R.V.Amirov, 2I.M.Hajimammadov, 1P.U.Fatullaev, 1T.G.Talybov 
1-Institute of Bioresources of Nakhchivan Branch of ANAS;  

2-Azerbaijan Research Institute of Crop Husbandry 

Breeding works started in 2006 in the experimental field of the Institute of Bioresources of 
Nakhchivan Branch of ANAS with 120 chickpea (Cicer arietinum L.) introduced from ICARDA. 

In long term experiments, variety samples were identified with a high adaptation to the severe climatic 
conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic, resistance to drought, and  to pests and diseases. From 
these samples, the Flip 03-115C was distinguished, featuring a higher yield and quality, which was later 
named "Garaja-85". 

UOT 633/635:631.52  

BUĞDANIN Triticum aestivum və Triticum durum NÖVLƏRARASI HİBRİDLƏRİNDƏ 
FORMAƏMƏLƏGƏLMƏNİN TƏDQİQİ 

S.K.HACIYEVA 
KTN, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu, Bakı ş., Az1098, Sovxoz №2 

sevda.hajiyeva@mail.ru 

Triticum aestivum və Triticum durum növlərarası ikinci nəsil (F2) hibridlər morfofizioloji əlamət və 
xüsusiyyətlərə görə geniş spektrdə parçalanma aşkarlanmışdır.  Belə ki, hibridləşmiyə cəlb edilən 
genotiplərdən asılı olaraq parçalanan nəsillərdə əksər halrda qismən və tam steril fərdlər aşkar edilmişdir. 
Erkən nəsillərdə fertilliyin səviyyəsi 47,6-57,7% təşkil etdiyi halda, yuxarı nəsillərə getdikcə fertilliyin 
yüksəlməsinə doğru müsbət irəliləyiş (70-90%) müşahidə edilmişdir. Altıncı nəsil (F6) hibridlərdən sünbüldə 
dən sayı və 1000 dənin kütləsi yüksək olan, nisbətən sabitləşmiş 10 xətt seçlərək seleksiya proqramına daxil 
edilmişdir.  

Açar sözlər: seleksiya, yumşaq buğda, bərk buğda, hibrid xətlər, steril 
Ключевые слова: селекция, мягкий пшеница, твердая пшеница, гибридные линии, стерил 
Key words: breeding, bread wheat, durum wheat, hybrid lines, steril 

Giriş. Buğda bitkisi (T.aestivum L., T.durum Desf.) Yer kürəsinin ən əhəmiyyətli və 
mədəniləşdirilmiş ərzaq bitkilərindən olub, əhalinin qidasının əsasını təşkil edir. Buğda, geniş 
becərilən 3 əsas (düyü, qarğıdalı, buğda) dənli bitkilərdən biri olmaqla, dünya əhalisinin 36%-dən 
çox hissəsinin təxminən 2 milyardı üçün başlıca qida mənbəyidir. Dünyada buğdanın  illik istehsalı 
təxminən 600 milyon tondur və 2020-ci ilə qədər bu rəqəmin 760 milyon tona çatacağı 
proqnozlaşdırılır. 2050-ci ildə isə dünya əhalisinin 9 milyarddan, buğda bitkisinə olan tələbatın isə 
900 milyon tondan çox olacağı ehtimal edilir [1; 2].  

:69-72 
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Məlumdur ki, dünyada ən mühüm problemlərdən biri ərzaq çatışmazlığıdır və dünya 
əhalisinin bir milyarddan çoxu “xroniki” aclıqdan əziyyət çəkir. Buğda bitkisinə getdikcə artan 
tələbatın ödənilməsi, qlobal iqlim dəyişkənliyi nəticəsində artan abiotik və biotik stres amilləri 
(temperaturun yüksəlməsi, quraqlıq və ya su çatışmazlığı, torpaqların deqradasiyası, xəstəliklərin 
yeni raslarının  yaranması və s.) fonunda olduqca çətindir. Odur ki, bu problemlərin həlli üçün 
dünyda mövcud olan genetik biomüxtəlifliklərdən səmərəli istifadə, yeni genetik mənbələrin 
axtarılıb tapılması, bir çox müsbət əlmətlərin daşıyıcıları olan yabanı əcdadların yeni sortyaratma 
prossesinə cəlb olunmsı və s. istiqamətlərdə geniş tədqiqatlar aparılır, növlərarası, cinslərarası 
hibridləşmələrdən istifadə olunur. 

Məlum olduğu kimi Azərbaycanda Qafqaz florasının 65% və ya dünya florasının 11%-ni 
təşkil edən təqribən 4500 növ ali bitki qeydə alınmışdır ki, bunun da 25 növü taxıllar fəsiləsinə 
aiddir [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 altındadır. 
Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün məqsədyönlü tədqiqat işləri davam etdirilməlidir [5]. 

H.Kihara T. polonicum x T. spelta növlərarası ikinci (F2) nəsil hibridlərinin 422 bitkisində 
tədqiqatlar apararaq, xromosom sayı 28-dən 42-yə yaxınlaşdıqca sünbüldə dən sayının artdığını, 31 
xromosomlu bitkidə isə ən aşağı olduğunu, 35 xromosomlu bitkidə isə sünbüldə dən sayına görə 
50% fertillik müşahidə etdiyini göstərmişdir [6].  

Digər tədqiqatçılar Triticum aestivum x Triticum durum növlərarası ikinci (F2) nəsil 
hibridlərinin sünbüldə dən sayının və kütləsinin ən aşağı həddinin 2n=33, 32 və 34 xromosomlu 
bitkilərdə olduğunu, ən yüksək nəticələrin isə 2n=28 xromosomlu bitkilərdə olduğunu göstərmişlər. 
Tədqiqatçılar növlərarası hibridlərdə müxtəlif formaların alındığını xüsusi ilə qeyd etmişlər. Bu 
formaların xromosom sayları sabit həddə çatınca aralıq formaların zaman keçdikcə müxtəlif 
səbəblərdən sıradan çıxdıqlarını, eyni zamanda növlərarası hibridlərin 50%-nin steril olduğunu 
göstərmişlər [7; 8].  

Material və metodlar. Tədqiqatlarda 2011-2017-ci illərdə yerli mənşəli sortlardan 3 bərk 
buğda (Qaraqılçıq 2, Əlincə 84, Qarabağ) 1 yumşaq buğa (Azəri), xarici  mənşəli sortlardan isə 1 
bərk buğda (Zatino-Fransa) və 3 yumşaq buğda (Pamyat-Rusiya, SH Morg-İngiltərə və Fin buğdası- 
Finlandiya) sortlarından hibridləşmədə istifadə edilmiş və 500-dən artıq ikinci nəsil (F2) hibrid 
bitkilərində bəzi kəmiyyət əlamətlərinin formalaşması tədqiq edilmişdir.  

Tədqiqatlar Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında,  
suvarma şəraitində, sələf paxlalı bitkilər olmaqla həyata keçirimişdir. 

Hər bir xəttin əkin sahəsi toxum materialından asılı olaraq 1-8 m2 təşkil etmişdir. Təcrübə 
sahəsinə səpin qabağı şum altına hektara 100 kq fiziki çəkidə kompleks gübrə (nitrofoska), erkən 
yazda kollanma fazasında hektara təsiredici maddə hesabı ilə 90 kq ammonium-nitrat (NH4NO3) 
gübrəsi verilmişdir. Vegetasiya müddətində nümunələr boruyaçıxma (21.IV), sünbülləmə (17.V) 
fazalarında və dənin formalaşması (05.VI) mərhələlərində suvarılaraq təcrübə sahəsində bölgə üçün 
nəzərdə tutulmuş aqrotexniki qulluq işləri həyata keçirilmişdir. 

Bitkilər üzərində müşahidələr və məhsulun struktur elementləri mövcud metodikaya uyğun 
olaraq həyata keçirilmişdir [9].   

Nəticələr və onların müzakirəsi. Çarpazlaşmaya cəlb edilmiş müxtəlif coğrafi mənşəli 4 
yumşaq və 4 bərk buğdanın ikinci nəsil hibridlərinin tədqiqi zamanı valideyin formalardan asılı 
olaraq müxtəlif əlamət və xüsusiyyətlərə ğörə (bitkinin boyu, sünbülün forması, iriliyi, rəngi, 
qılçıqlılığı, dənin forma və rəngi) geniş spektrdə förmaəmələgəlmə müşahidə olunmşdur. Belə ki, 
parçalanma nəticəsində hibridridlərdə valideyin formalara oxşarlıqla yanaşı, pərinc və turgiduma 
bənzər formalar, aralıq fərdlər üstünlük təşkil etmişdir. Bərk buğdanın yerli mənşəli Əlincə 84 sortu 
ilə yumşaq buğdanın Finlandiya mənşəli Fin buğdası arasında aparılan çarpazlaşma nəticəsində 
(Əlincə 84 x Fin buğdası) alınmış ikinci nəsil hibridlərdə pərincin (2n=2x=14) müxtəlif (qılçıqlı, 
qılçıqsız, qabıqdan asan ayrılan, çətin ayrılan, sünbülün və dənin  rənginə görə fərqlənən) formaları, 
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eləcə də  yumşaq və bərk buğdanın müxtəlif növmüxtəlifliklərinə aid genotiplərin əmələ gəlməsi 
müşahidə edilmişdir (şəkil  a.)   

 Geniş formaəmələgətirmə xüsusiyyəti ilə  yerli yumşaq buğda Azəri və Fransa mənşəli Zatino 
bərk buğda sortlarının  çarpazlaşmasından alınmış kombinasiya (Azəri x Zatino) fərqlənmişdir. 
Parçalanma nəticəsində yumşaq və bərk buğdanın qılçıqlı və qılçıqsız, aralıq, dənin və sünbülün 
rənginə və s. görə fərqlənən genotiplər müşahidə edilmişdir (şəkil b.)  

Qeyd etmək lazımdır ki, parçalanan formaların bir çoxu tam steril və yarım steril olmuş, ayrı-
ayrı fərdlərdə fertillik 47,6-57,7% arasında dəyişmişdir. 

Analoji nəticələr digər hibrid kombinasiyalarda da Pamyat (Rusiya) x Qaraqılçıq 2 
(Azərbaycan), SH Morg (İngiltərə) x Qaraqılçıq 2 (Azərbaycan), Qarabağ (Azərbaycan) x  

Fin buğdası (Finlandiya) qeydə alınmışdır. 

Şəkil. Növlərarası (Əlincə 84 (2n=4x=28) x Fin buğdası (2n=6x=42) və (Azəri (2n=6x=42) x Zatino 
(2n=4x=28)) ikinçi nəsil (F2) buğda  hibridlərində müxtəlif biomorfoloji formalar 

Tədqiq olunan hibridlərədə yuxarı nəsillərə doğru gietdikcə fertilliyin səviyyəsi xeyli 
yüksəlmiş, bəzi altıncı (F2) nəsil sabitləşmiş xətlərdə bu göstərici 70,0-90,0%-ə çatmışdir. 

2016-2017 ci illərdə, nisbətən sabitləşmiş 78 xətt üzərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, intensiv seçmə nəticəsində yeni yardılmış bərk buğda hibridlərində bir 
sünbüldə dən sayı 50,5-59,5 ədəd, 1000 dənin kütləsi 59,2-64,4 q.-a qədər yüksəlmişdir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində tədqiq olunan hibrid xətlər müxtəlif əlamətlərə görə 
qiymətləndirilmiş, transqressiv əlamətlərə görə seçilmiş 10 hibrid xətt seçlərək seleksiya proqramına 
daxil edilmişdir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗВАНИЯ У МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ  
Triticum aestivum и Triticum durum   

С.K.Гаджиева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия  

Mежвидовые гибриды Triticum aestivum и Triticum durumво втором поколении по морфо-
физиологическим признакам и свойствам проявляли широкий спектр расщепления. При этом в 
зависимости от компонентов скрещивания в расщепляющихся поколениях в большинстве случаев 
преобладаю особи c частичной и полной стерильностью. В ранних поколениях уровень фертильности 
составляет 47,6-57,7%, тогда как, по мере возрастания поколений произошли, положительные сдвиги 
в сторону повышения фертильности, достигающая до 70,0-90,0%. Выделены сравнительно ста-
бильные линии  6-го поколения с большим числом зерен с колоса и высокой массой 1000 зерен, из 
которые 10 включены в селекционную программу. 

INVESTIGATION OF FORM GENERATION AT INTERSPECIFIC HYBRIDS OF 
TRITICUM AESTIVUM AND TRITICUM DURUM WHEAT 

S.K.Hajiyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

Interspecific hybrids Triticum aestivum and Triticum durum at the second generation show a wide 
range of segregation according to morphophysiological characteristics and properties. In this case, depending 
on the components of crossing in the segregating generations, in the majority of cases, individuals with 
partial and complete sterility predominate. In the early generations, the level of fertility was 47.6-57.7%, 
whereas, at the further generations, positive trend towards increasing of fertility (70.0-90.0%) occurred. 
Selected 10 relatively constant lines from 6th generation on large number of grains per spike and a high 
weight of 1000 kernels are included in the breeding program. 
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Məqalədə qarğıdalının dünyada sürətlə və geniş yayılmasını şərtləndirən genetik potensialından, onun 
adaptivliyi, becərmə zonasının torpaq-iqlim potensialını istifadə etməyə imkan verib, məhsuldarlığın və onun 
stabilliyinin sonrakı artımının təmin edilməsi yollarından bəhs edilərək,hibrid qarğıdalı seleksiyası, qlobal 
iqlim dəyişkənliyi fonunda “yeni nəsil” sortlarla yanaşı qarğıdalının torpaq iqlim şəraitinə uyğun intensiv 
tipli yerli F1 hibridlərinin yaradılmasının əhəmiyyəti  əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: qarğıdalı, hibridlər,  kolleksiya nümunələri, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, образцы коллекции, урожайность 
Key words: maize, hybrids, collection accessions, productivity 

Giriş. Qarğıdalının yüksək məhsuldar və çox istiqamətli istifadə imkanlarına malik 
olmasıonun dünyada sürətlə və geniş yayılmasını şərtləndirir. 

Məhsuldarlıq potensialı, yeyinti sənayesi və yemlik üstünlükləri ilə qarğıdalı ən əhəmiyyətli 
dənli bitkilərdən biridir. Əkinlərinin suvarmada genişləndirilməsi və intensiv becərmə texnolo-
giyalarının tətbiqi son illərdə qarğıdalı dəni məhsuldarlığının və ümumi məhsul yığımının ikiqat 
artımını təmin edir. Hibridlərin potensial dən məhsuldarlığı 20 t/ha və ya daha çox ola bilir [1]. 

Qarğıdalı yüksək məhsuldarlıq və adaptivlik potensialı olan universal taxıl bitkisi kimi 
yüksək plastikliyinə görə torpaq və iqlim faktorlarını məhsuldar istifadə etmək imkanına malik 
olub, torpağın su və qida rejimlərinin, əkinlərin ümumi aqrotexniki vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
masına məhsuldarlığın artımı ilə cavab verir [2]. 

Yekun məhsula kompleks amillər təsir edir ki, bunların arasında sort aparıcı rola malikdir. 
Tədqiqatlarda müasir şəraitdə istehsalata xüsusi torpaq və iqlim şəraitlərinə uyğunlaşmış yerli sort 
və hibridlərin tətbiqinin zəruriliyi qeyd edilir. Sort və ya hibrid, dəyişən xarici mühit şərtlərinə 
uyğunlaşa bildikdə, hər il sabit yüksək məhsul verir. Bu gün sortun  genotipi və məskunlaşma 
yerinin uyğunluğu xüsusilə aktualdır. Bu baxımdan, k/t məhsulları istehsalında xarici seleksiya 
sortlarına nisbətən yerli sortlara  daha çox üstünlük verilməlidir [3]. 

Yerli sort və hibridlər əlverişsiz hava şəraiti baxımından kifayət qədər adaptiv olduğundan  
idxal olunan hibrid və ya sortlardan daha üstündür.  

Ümumi məhsul yığımı və qarğıdalı dəni istehsalının effektliliyinin artırılması üçün ən 
əlverişli mənbələrdən biri - optimal sort strukturundan  istifadədir.Zonaların torpaq-iqlim şərtlərinə 
əsasən əkinlərin optimal sort strukturunun müəyyənləşməsi zamanı müxtəlif tələb və stabillik 
səviyyələrinə, vegetasiya dövrünün uzunluğuna  malik sort və hibridlərin kompleksi mövcud 
olmalıdır. Yalnız sort və hibridlərin optimal nisbəti  maksimal dərəcədə regionun mövcud torpaq-
iqlim potensialını istifadə etməyə imkan verib, məhsuldarlığın və onun stabilliyinin sonrakı artımını 
təmin edir [4].  

Hazırda rəqbətqabiliyyətliliyinə görə intensiv tipli sort və hibridlərə üstünlük verilməsinə 
baxmayaraq onlar adaptivliyinin zəif olması  səbəbindən  çox vaxt ekstremal şəraitlərdə digərlərinə 
nisbətən daha az məhsul verir.  Bu baxımdan morfoloji əlamətlərə görə seçmə aparıldıqdan sonra, 
genotipin ümumi adaptivlik qabiliyyətinin də yoxlanması zəruridir. Yəni genotiplərin reaksiya 
norması ilə şərtlənən sort aqrotexnikası elementlərinin optimallaşdırılması, müəyyən texnoloji 
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tələblərə cavab verən, dəyişkənlik və məskunlaşma yerinin dəyişən şəraitinə uyğunlaşmaq qabiliy-
yətinin olmasıilə regionun torpaq iqlim şəraitini kifayət qədər istifadə edən və eyni zamanda 
mühitin  əlverişsiz amillərinin cəminə tələb edilən davamlılıq dərəcəsinə malik adaptiv hibridlərin 
seçilməsi zəruridir. Bu halda müxtəlif tələb, stabillik və vegetasiya dövrü uzunluğuna malik sort və 
hibrid kompleksinin olması zəruridir. Yalnız sort və hibridlərin optimal nisbəti rayonun torpaq 
iqlim  potensialını maksimal səviyyədə istifadə etməyə imkan verib, məsuldarlığın artmasına və 
onun stabilliyinə şərait yaradır. 

Qarğıdalı  nəmliyi çox qənaətlə istifadə etmə kimi mühüm bioloji xüsusiyyətə malikdir, belə ki, o 
1 ton quru maddə yaradılmasına əksər dənli taxıl bitkilərindən təqribən 2 dəfə az su sərf edir[5; 6]. 

Lakin nisbətən kiçik transpirasiya əmsalı  qarğıdalını su rejiminə tolerant bitki hesab etməyə 
əsas vermir. N.A.Drozdova görə daha yüksək məhsuldarlıq  bitkilərin  çiçəkləməsinin ən yaxşı 
nəmlik şəraitində keçdiyi səpin müddtələrində əldə edilir. O, qeyd edir ki,qarğıdalı əkinində ən 
yaxşı səpin müddətini səhvsiz müəyyən etmək üçün yağıntıların düşməsinin daimiliyinə qəti 
zəmanət olmalıdır[7].Bu bitki yüksək məhsuldarlığa və uzun inkişaf tsiklinə malik olmaqla, 
vegetasiya dövrü ərzində  ümumi su ehtiyatlarına kifayət qədər yüksək tələbgöstərir[8].Lakin  
qrğıdalı tərəfindən suyun istifadəsi zaman çərçivəsində qeyri bərabər paylaşan prosesdir. Onun 
maksimal istifadəsi süpürgələmədən 10 gün əvvəl başlayıb, ondan 20 gün  sonra başa şatır ki, bu da 
kritik susərfi dövrünü təşkil edir[9]. 

P.Meidemaya görə bu dövrdə torpaqdakı nəmlik ehtiyatından çox yağıntılar böyük rol 
oynayır[10].Qarğıdalının  böyüməsi, inkişafı və məhsuldarlığına  su çatışmazlığının təsiri bitkinin 
inkişaf fazasından asılıdır. İlkin inkişaf dövründə (cücərmə -10-11 yarpaq) qarğıdalının suya 
ehtiyacı minimaldır, lakin bu fazalarda stres situasiyalar yarpaqların inkişafını tormozlandırır. Bu 
hadisə bitki yuvenil fazadan çıxdıqdan sonra da - fotosintetik aktivliyin maksimumunun  daha gec 
tarixlərə sürüşməsində və s.  özünü göstərir. Ən çox zərər  kritik dövrdə vurulur. Bu fazada quraqlıq 
tozcuq və dişiciklərin qurumasına, meyozun pozulmasına,  bununla da  qıçada dənsizliyə (keçəlliyə) 
və barsız bitkilərin yaranmasına səbəb olur [11; 12; 13]. 

Stresin intensivliyi və davametməsindən asılı olaraq məhsul itkisi 20-50% hətta çox da ola 
bilir [14]. 

Qarğıdalı bitkisi quraqlığa müəyyən dərəcədə davamlılıq göstərə bilir ki, bu hibridin fenoloji 
eyniliyi, yüksək su saxlama qabiliyyəti, xlorofil “b”-nin yüksək miqdarı, tənəffüs və fotosintezin 
sabitliyi, transpirasiyanın müxtəlif intensivlik səviyyələrinə sürətlə keçmə qabiliyyəti kimi 
fizioloji mexanizmlər kompleksi sayəsində baş verir [15; 16]. Qarğıdalı həyatiliyini saxlamaqla 
kifayət qədər uzun müddətdə soluxmuş vəziyyətdə qalıb, yağıntıların düşməsi ilə normal fəaliy-
yətini bərpa edə bilir [17]. Yalnız rayonun təbii amillərinin tam səciyyəsi əsasında seleksiyaçılar  
gələcək sortda  toplanacaq  xassə və əlamətləri əks etdirən bitki modelini yarada bilərlər [18]. Ge-
notipin fenotipdə reallaşmasının fizioloji mexanizmi olduqca mürəkkəbdir. Bu halda məskun-
laşma mühiti bir çox kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə təsir edərək aktiv rol oynayır. 
Toxumların istehsalının aparıldığı ətraf mühitin elementləriorqanizmin inkişafı üçün zəruridir. 
Artırılan  sortlar genetik potensialını yalnız yaradıldıqları şəraitdə reallaşdırır [19].  

Fon dolayı formada təbii seçmə elementi olub, xüsusi mühit şəraitinə spesifik olaraq 
uyğunlaşmış genotiplərin seleksiya baxımından üstünlüyünü üzə çıxarır [20]. Qlobal iqlim 
dəyişkənliyi  şəraitində adaptiv sortlar  yaradılarkən ənənəvi metodların istifadəsi  perspektiv deyil-
dir. Bu istiqamətdə daha effektli işllər ekoloji seleksiya  metodları ilə aparıla bilər ki, bunlardan biri 
ilkin materialın seçilməsi və qiymətləndirilməsinin ekofonlarda adaptivlik parametrlərinə əsasən 
aparılmasıdır. 

Qarğıdalı sort və hibridləri bir-birindən bir çox bioloji, iqtisadi, morfoloji, genetik xüsusiyyət 
və əlamətləri ilə fərqlənirlər. Ümumilikdə dənin sənaye istehsalında ən zəruri problemlərdən biri, 
əsas xəstəlik və zərərvericilərə immun və adaptiv, məhsuldarlığın yüksək genetik potensialına malik 
sort və hibridlərin olmasıdır. 

Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan yeni qarğıdalı hibridlərinin istehsalata tətbiqi ilə onların 
məhsuldarlığını sabitləşdirmək məsələsi kəskin xarakter almışdır: yalnız hibridlərin xüsusi ətraf 
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mühit şəraitlərinə və aqrotexnika səviyyəsinə zəif uyğunlaşması ilə məhsul itkisi 30% və daha çox 
olur [21]. Bundan əlavə qeyd edilməlidir ki, müasir qarğıdalı hibridlərinin ekoloji davamlılığı XX 
əsrinsortlarına nisbətən aşağıdır [22]. 

Bəzi tədqiqatlara görə yeni sortun uğurla seçilmiş genlərin ahəngi və birləşməsi,yüksək 
məhsuldarlıq üzrə seçmənin isə ən çətin vəzifələrdən biri olduğu vurğulanır. Yeni yaradılmış 
sortların məhsuldarlığı səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə artım əldə etmək üçün böyük əmək tələb 
olunur. Bununla yanaşı, əkinçiliyin təkmilləşdirilməsi ilə birgə yeni yüksək məhsuldar sort və 
qarğıdalı hibridlərinin tətbiqi qısa müddətdə dən istehsalını 2 dəfəvə ya daha çox artırmağa imkan 
verir [23]. 

İntensiv tipli sort  və hibridlər istənilən şəraitdə yaxşı məhsul verə bilmir, yüksək agrofon və 
yüksək gübrə normaları tələb edir. Xarici seleksiyanın intensiv tipli qarğıdalı hibridləri stresli 
şəraitlərdə yerlilərlə müqayisədə daha çox əziyyət çəkir. Müasir şəraitdə sort və hibridlərin müxtəlif 
aqronomik üsullara  fərdi cavab verməsi ilə əlaqədar onların hər biri üçün torpaq-iqlim şəraitinə 
uyğun sort aqrotexnikasının təmin edilməsi zəruridir. 

Hibrid qarğıdalı inbred xətlərdən istifadə etməklə arzu olunan əlamətin  ayrı-ayrılıqda 
valideynlərdən daha güclü  olduğuuna görə istehsal edilir və seçilir.  F1 nəsildə bütün xəttlər inkişaf 
və böyümədə eyni olub, aqronomik göstəricilər və keyfiyyətə görə geniş həddə fərqlənirlər. 
Hibridlər seçilərkən yetişkənlik, xəstəliklərə davamlılıq və potensial məhsuldarlığın nəzərə alınması 
zəruridir [24].  

Hibrid qarğıdalı seleksiyasında hibrid gücü və yaxud heterozis hadisəsi xüsusi yer tutur. 
Genotipinə görə, yəni mənşəyinə, ekoloji cəhətlərinə, kompleks morfoloji və bioloji, habelə 
təsərrüfat xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kəskin fərqlənən nümunələr hibridləşdirildikdə yüksək 
heterozislik meydana çıxır. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təmiz xətləri bir-biri ilə 
hibridləşdirdikdə (Fı) birinci nəsil bir sıra əlamət və xüsusiyyətlərinə görə əksər hallarda, valideyn 
formalara nisbətən, məhsuldarlığına, vegetativ orqanların inkişafına, qeyri-uyğun mühit şəraitinə 
davamlılığına və digər əlamətlərə görə üstün olur. Heterozis hadisəsinin xüsusiyyətlərindən biri də 
ondan ibarətdir ki, hibrid gücü yalnız birinci nəsildə müşahidə olunur, sonrakı nəsillərdə get-gedə 
azalır.  

Beləliklə, şərh edilən ədəbiyyat icmalına əsasən qlobal iqlim dəyişkənliyi fonunda “yeni 
nəsil” sortlarla yanaşı torpaq iqlim şəraitinə uyğun intensiv tipli  qarğıdalı  hibridlərinin yaradılması 
böyük  əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən biri kimi, əhalinin 
ərzaq məhsullarına olan tələbatının çox hissəsini təmin edir. Respublikada əhalinin zəruri ərzaq 
məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə aqrar bölmədə aparılan köklü islahatlar bu sahənin daha 
sürətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmış və müvafiq olaraq heyvandarlıq məhsulu istehsalının 
artırılması sahəsində qarşıya vacib məsələlər qoyulmuşdur. Bu məsələlərin həlli baxımından 
heyvandarlıq məhsullarına ildən ilə artan tələbata uyğun olaraq bütün yem növlərinin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması, bununla yanaşı onların təminedici dərəcədə artırılması tələb edilir. 

Qarğıdalınınəhəmiyyətli yem mənbəyi olmasıonun dən və yaşıl kütləsinin yüksək keyfiyyəti, 
yemçilikdə  istifadəsinin müxtəlifliyi,aşağı nəmlik şəraitində  yüksək məhsuldarlıq formalaşdırmaq 
potensialı ilə şərtlənir. Ölkəmizdə  qarğıdalının çox saylı məhsuldar sortları yaradılmış, onların 
becərilmə texnologiyalarıişlənmişdir. Bununla bərabər, daha tezyetişən sort və hibridlərin  yaradıl-
ması, onların məhsuldarlığı və toxum keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə zəmanətli yetişməsinə və 
tam mənada potensial imkanlarını reallaşdırmağa şərait yaradan bir çox problemlərin həlli təmin 
edilməmişdir. 

Məlumdur ki, qarğıdalı məhsulunun təxminən 78%-i  heyvandarlıqda istifadə edilir. Qarğıdalı 
dəni qaramal və quş üçün ən qiymətli yemdir. Bir kiloqram quru dəndə 1,34 yem vahidi və 78 qram 
həzm olunan protein vardır. Dənindən həm qarışıq yem istehsalında istifadə olunur, həm də, çox 
keyfiyyətli silos alınır.Bu istiqamətdə heyvandarlığın inkişafı üçün tərkibində zülal, karbohidrat, 
mineral duz və bir sıra vitaminlərlə zəngin yem istehsalının artırılması çox əhəmiyyətlidir.  

Heyvandarlığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə hazırda respublikamızda 
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qarğıdalı istehsalının artırılması yollarının araşdırılması aktualdır. 
Buna görə də, seleksiya yolu ilə təkmilləşdirilmə ilə yanaşı, qarğıdalının yeni sort və hibrid-

lərinin yaradılması və kondisiyalı toxum istehsalı texnologiyasının mövcud elementlərinin yaxşılaş-
dırılmasınaciddi zərurət vardır. 

Son illərdə respublikada xarici hibridlərin istifadəsinin perspektivliyi xüsusi qeyd edilir. 
Ultrateayetişən sort-populyasiyalar və hibridlərin daha gecyetişənlərə nisbətən üstünlüyü, məhsul-
darlıq potensialının aşağı olmasına baxmayaraq, onların tam yetişmə mərhələsində yığılmasının 
mümkünlüyü ilə müəyyən edildiyindən, quru dən əldə etməklə yanaşı, həm qurutma xərclərinin bir 
hissəsinin azalması, həm də növbəti əkinə hazırlıq üçün sahənin  daha tez boşalmasınaşərait yaranır. 

Yerli seleksiyaya mənsub sort-populyasiyaların və ya hibridlərin əkin üçün istifadəsinin 
kifayət qədər yüksək dən məhsulunun əldə edilməsinə və hər il təsərrüfatların hibrid toxumu 
satınalma ehtiyacından azad olmasına imkan yaradacağı nəzərə alınaraq, stres faktorlara davamlılıq 
baxımından qarğıdalının respublikamızın  müxtəlif becərmə şəraitləri üçün müvafiq yerli F1

hibridlərinin yaradılması və istehsalı aktual  hesab edilir.  
Seleksiya işi baxımından uzun illər ərzində Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda, duplikat 

nüsxələri  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun nəzdində yerləşən Azərbaycan Respublikası Milli 
Genbankında mühafizə edilən, yeni hibrid və sortların alınmasına geniş potensial imkanlar 
açanyerli və introduksiya edilmiş 500-ə yaxın kolleksiya nümunəsindən ibarət zəngin ilkin material 
fondu toplanmışdır. 

Təqdim edilmiş işin məqsədi respublikanın müxtəlif becərmə şəraitlərinə (nəmliklə təmin 
olnmuş, nəmliklə qismən  təmin olnmuş və suvarma) uyğun intensiv tipli yüksək məhsuldar 
qarğıdalı hibridlərinin yaradılmasıperspektivlərinin tədqiqi olmuşdur. 

Material və metodlar. Zaqatala  Bölgə Təcrübə Stansiyasının (BTS) Pərzivan sahəsində 
2015-2017-ci illərdə 400 kolleksiya nümunəsinin əkini aparılmış, stress faktorlara davamlılıq və 
məhsuldarlıq elementlərinin tədqiqinə əsasən 3 ilə görə hibrid qarğıdalı istehsalı məqsədi ilə 
ümumilikdə, müsbət təsərrüfat əhəmiyyətli göstəricilərə malik 79nümunə  müəyyənləşdirilmişdir. 
Hibrid qarğıdalı istehsalı üçün növbəti illərdə bu nümunələrin ana valideyn kimi yüksək irsi 
dəyişkənliyin alınması məqsədi iləyüksək məhsuldar orta gecyetişkən Zaqatala 68, Zaqatala 420 və 
Yerli Yaxşılaşdırılmış Zaqatala sortları ilə çarpazlaşdırılması və kombinasiyalılıq qabiliyyətinin 
müəyyənləşdirilməsinəzərdə tutulur. 

Tədqiqat materialı kimi 2015-2017-ci illərdəxəstəlik və zərərvericilərə kompleks davamlı, 
bitki boyu 130 sm olan UGSH 111, EHM 337, UGSH 358; 138 sm olan UGSH 23, EHM 384;  160 
sm olan EHM 463,  EHM 227, EHM 243;  165 sm olan EHM 218 və başqalarından ibarət 79 kol-
leksiya nümunəsi, həmçinin  Zaqatala 68, Zaqatala 420 və Yerli Yaxşılaşdırılmış Zaqatala sortları 
götürülmüşdür. 

Kompleks qiymətləndiriləcək kolleksiya nümunələri 5m2 sahəli ləklərdə qarğıdalının 
becərilməsi üçün ümumi qəbul edulmiş metodikaya uyğun olaraq kvadrat yuva üsulu (70 x 70 sm) 
ilə, bölgə üçün optimal müddət(aprelin III- mayın I ongünlüyündə) və tövsiyə olunan aqrotexniki 
tələblərə uyğun olaraq hektara 20 kq cücərə bilən dən səpin normasında əkilmişdir. Vegetasiya 
müddətində  müvafiq fenoloji müşahidələrlə yanaşı vizual qiymətləndirmələr də aparılmışdır [25]. 

Təcrübələrdə çarpaz tozlanmanın qarşısını almaq üçün seçilmiş bitkilərdə qıçaların perqament 
torbalarla təcrid olunması təmin edilmişdir.  

Xəstəliklərə davamlılıq “Qarğıdalı xəstəliklərinin sahə identifikasiyası” Beynəlxalq meto-
dikası əsasındaaparılmışdır [26]. Təsərrüfat bioloji göstəricilərdən bitki boyu, qıçanın gövdəyə  
birləşmə hündürlüyü, yarpaq sayı, qıça uzunluğu və 1000 dənin kütləsi təyin edilmişdir [27; 25]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Qarğıdalıda bitki boyu ən əhəmiyyətli morfoloji əlamət 
olub, qıçanın birləşmə hündürlüyü, yarpaq sayı, yatmaya davamlılıq vəməhsuldarlıq kimi digər 
göstəricilərlə korelyativ əlaqəlidir. Bundan əlavə, bitkinin hündürlüyü qarğıdalının sənaye tex-
nologiyası ilə becərilməsi və hibridləşmə sahələrində valideyn cütlərinin  seçilməsi zamanı böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Adətən hibridlərin bitki boyu valideyn formaların boyundan  əhəmiyyətli 
dərəcədə asılı olur. Qıçanın gövdəyə birləşmə hündürlüyü – bitki boyu və qıçadan dən sayı ilə 
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müsbət korelyasiya təşkil edən əlamətdir. Öyrənilən əlamətin vegetasiya dövrünün uzunluğunun 
göstəricisi olan yığım zamanı qıçalarda quru maddə miqdarı ilə əksərən əhəmiyyətsiz, lakin mənfi 
korrelyasiya təşkil etdiyi qeyd edilir [28]. 

Dən məhsulu və qıçanın uzunluğu arasında çox vaxt kifayət qədər sıx əlaqə olmasa da, bu 
göstərici qarğıdalı məhsulununəsas kəmiyyət göstəricilərindən olub, onunstrukturunu təşkil edən 
əsas elementlərdəndir. Qıçanın uzunluğu əlaməti  qarğıdalıda kifayət qədər dəyişkən  kəmiyyət 
əlaməti olub,hibrid və xətlərdə onun mütləq qiyməti becərmə şəraitindən asılı olaraq əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişir [29]. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq tərəfimizdən qarğıdalının F1hibridinin istehsalı məqsədi ilə ana 
valideyn kmi qısa boylu və nisbətən orta böylu nümunələrin seçilməsinə diqqət yetirilmişdir. 

2015-2017-ci illərdə sahə şəraitində seçilən 76 sabit xəttdən bitki boyu, qıçanın birləşmə 
hündürlüyü, yarpaq sayı və 1000 dən kütləsinə görə 42 nümunə kompleks müsbət göstəriciləri ilə 
fərqlənmişdir. Belə ki, 5 nümunədə bitki boyu 130-165 sm, qıçanın birləşmə hündürlüyü  45-65 sm, 
yarpaq sayı 10-12 ədəd, 1000 dənin kütləsi 204-283 qr, 21 nümunədə bitki boyu 170-190 sm, 
qıçanın birləşmə hündürlüyü 50-80 sm, yarpaq sayı 10-12 ədəd, 1000 dənin kütləsi 213-313 qr, 16 
nümunədə isə bitki boyunun 200-210 sm, qıçanın birləşmə hündürlüyünün 60-90 sm, yarpaq 
sayının 11-13 ədəd, 1000 dənin kütləsinin 231-363qr intervalında dəyişdiyimüəyyən edilmişdir. Bu 
nümunələrdə qovuqlu sürmə və fuzarioz xəstəliyinə sirayətlənmə müşahidə edilməmişdir. Zaqatala 
68, Zaqatala 420və Yerli Yaxşılaşdırılmış Zaqatala sortlarında isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 
271; 273 və 330 sm, 110; 113  və  117 sm, 14; 14;  və 16 ədəd,  325; 357 və  365  qr təşkil etmişdir 
(Cədvəl). 

Cədvəl. Qarğıdalının yerli F1hibridlərinin yaradılmsı üçün seçilmiş valideyn cütlərinin təsərrüfat 
bioloji göstəriciləri (3 ildən orta) 

S/s Nümunənin adı 
Bitkinin boyu, 

sm 
Qıçanın gövdəyə birləşmə 

hündürlüyü, sm 
Yarpaq sayı, 

ədəd 
1000 dən kütləsi, 

qr 
1 2 3 4 5 6

1. UGSH 23 138 45 12 275 ±0.10 
2. UGSH 28 170 65 12 216 ±0.07 
3. UGSH 45 170 54 11 236 ±0.10 
4. UGSH 59 190 60 11 255 ±0.10 
5. AHM 61 200 65 11 265 ±0.03 
6. UGSH 67 175 65 11 277 ±0.03 
7. EHM 95 /1 210 90 12 309 ±0.03 
8. EHM 95/2 210 90 12 308 ±0.10 
9. UGSH 107 210 90 13 296 ± 0.07 
10. UGSH 111 130 50 11 204 ± 0.07 
11. UGSH 114 210 80 12 279 ± 0.07 
12. UGSH 117 170 60 11 263 ± 0.03 
13. UGSH 118 200 80 12 363 ± 0.10 
14. UGSH 119 200 70 12 238 ± 0.07 
15. UGSH 135 210 80 12 250 ± 0.07 
16. UGSH 135 200 80 13 269 ± 0.07 
17. UGSH 154 200 80 12 271 ± 0.03 
18. AHM 243 160 65 11 217 ± 0.03 
19. AHM 248 165 65 11 218 ± 0.03 
20. UGSH 304 180 80 11 237 ± 0.03 
21. EHM 309 190 60 12 289 ± 0.07 
22. UGSH 314 200 60 11 318 ± 0.07 
23. EHM 330 180 80 12 237 ± 0.10 
24. EHM 331 180 70 12 274 ±0.10 
25. UGSH 358 130 50 10 283 ±0.10 
26. EHM 370 190 50 11 225 ±0.03 
27. UGSH 371 210 90 12 242 ±0.03 
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1 2 3 4 5 6
28. AHM 376 190 80 11 260 ±0.03 
29. AHM 387 203 80 11 246 ±0.10 
30. EHM 395 180 50 10 213 ±0.10 
31. UGSH 397 200 75 12 231 ±0.10 
32. UGSH 398 187 73 12 257 ±0.07 
33. EHM 402 170 60 11 230 ±0.07 
34. UGSH 407 190 65 12 266 ±0.07 
35. AHM 446 200 85 13 245 ±0.03 
36. UGSH 472 190 75 12 228 ±0.03 
37. EHM 473 190 80 12 235 ±0.07 
38. UGSH 476 190 80 12 282 ±0.10 
39. UGSH 478 190 70 12 254 ±0.10 
40. EHM 488 180 80 11 313 ±0.10 
41. UGSH 489 190 80 12 235 ± 0.03 
42. UGSH 490 200 60 11 245 ±0.03 
43. Zaqatala 68 271 110 14 325 ±0.03 
44. Zaqatala 420 273 113 14 357 ±0.07 
45. Yerli Yaxş. Zaqatala 330 117 16 365 ± 0.07 

Qıça elementlərindən - qıçanın uzunluğu, qıçada dən cərgələrinin sayı, cərgədə dən sayı və 
dən çıxımı müəyyən edilmişdir. Nümunələr arasında bu göstəricilər  müvafiq olaraq  19,1-23,1 sm, 
14-16 ədəd, 40-50 ədəd, 80,8-82,2% intervalında dəyişmiş,Zaqatala 68, Zaqatala 420və Yerli 
Yaxşılaşdırılmış Zaqatalasortlarında isə müvafiq olaraq,  25, 24, 24sm,16; 14; 16 ədəd, 49; 45; 51 
ədəd və 82,7; 80,8; 81,6%  təşkil etmişdir. 

Yerli qarğıdalı hibridlərinin alınması üzrə tədqiqatlar davam etdiriləcək, növbəti mərhələdə 
ilkin olaraqseçilmiş valideyn cütləri(inbred xətlər və Zaqatala 68, Zaqatala 420, Yerli Yaxşılaş-
dırılmış Zaqatalasortları) ZaqatalaBTS-dəəkilərək, onlar arasında tozlandırma aparılacaq, sonra isə 
müvafiq olaraq, həm Zaqatala BTS-də, həm də Şəki DM və Tərtər BTS-də hər kombinasiya üzrə 
alınan hibrid ailələri əkilərək, müsbət göstəricilərə malik nümunələr müəyyənləşdiriləcək və 
həmçinin hibrid xətlər arasında diallel çarpazlaşdırma üsulu tətbiq edilib,alınmış F1 hibridlərin  
nəmliklə təmin olunmuş dəmyə, qismən nəmliklə təmin olunmuş dəmyə və suvarma şəraitlərində 
istehsalat sınağı keçiriləcəkdir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ (F1) ГИБРИДОВ  КУКУРУЗЫ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

С.М.Мамедова1,3, С.А.Абдулбагиева1, С.А.Дунямалиев1, И.М. Гаджимамедов1,  
Э.Р.Ибрагимов1, Г.С.Софиев2 

1 - Научно-Исследовательский Институт Земледелия;  
2 - Закатальская ЗОС;  

3 - Институт Генетических Ресурсов НАНА 

В статье рассматривается генетический потенциалкукурузы обусловливающий  ее штрокое  
использование  в мире, ее адаптивность и пути дальнейшего роста урожайности и ее стабильности 
обеспечением использования почвенно-климатического потенциала зоны выращивания. Обоснована 
селекция гибридов кукурузы, важность создания местных F1 гибридов интенсивного типа соответ-
ствующих  к почвенно-климатическим  условиям на фоне глобального изменения климата,  наряду с 
сортами «нового поколения». 
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PERSPECTIVES OF AZERBAIJAN ORIGIN (F1) MAIZE HYBRIDS CREATION   

S.M.Mammadova1,3, S.A.Abdulbagiyeva1, S.A.Dunyamaliyev1, I.M.Hacimammadov1, 
 E.R.Ibrahimov1, H.S.Sofiyev2 

1- Research Institute of Crop Husbandry; 2- Zagatala RES; 3- Genetic Resources Institute, ANAS 

The article deals with  information about the genetic potential of maize which is governing rapidly and 
widespreading in the world, its adaptability and the ways to ensure subsequent growth of productivity and its 
stability by use of the soil-climatic potential of the cultivation zone. Hybrid maize selection, as well as the 
"new generation" varieties in the background of global climate change,  importance of intensive type local F1 
maize hybrids creation corresponding to  the  soil-climatic condition  have been proved. 
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ŞƏKİ DAYAQ MƏNTƏQƏSİNDƏ PAYIZLIQ BUĞDA SELEKSİYASININ 
PERSPEKTİVLƏRİ 
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Məqalədə Şəki DM-də yumşaq buğda sortnümunələrinin təsərrüfat bioloji göstəricilərinin tədqiqinin 
nəticələri verilmişdir. Kompleks müsbət göstəricilərə malik yeni yumşaq buğda sortnümunələri seçilmişdir. 

Açar sözlər: bitki, buğda, seleksiya, seçmə, sort, məhsuldarlıq, keyfiyyət 
Ключевые слова: растение, пшеница, селекция, отбор, сорт, урожайность, качество 
Key words: plant, wheat, breeding, selection, variety, yield, quality 

Giriş. Avropa ilə Asiyanın ayrıcında yerləşən Azərbaycan əlverişli təbii-coğrafi şəraitə, 
mülayim iqlimə, münbit torpağa, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətə malikdir. Bəşər tarixinin ən 
qədim və əsas kəşflərindən biri, insanlar üçün həyati məna kəsb edən əkinçilik mədəniyyətidir. 
Ərazimizin əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malik olması burada qədim zamanlardan müxtəlif 
təsərrüfat sahələrinin yaranması və sonrakı inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır. Azərbaycan təkcə 
Qafqazda deyil, həm də Şərq ölkələri arasında ən qədim kənd təsərrüfatı ölkələrindən biri kimi 
tanınır. Burada hələ Neolit dövründə dəmyə əkinçilik əhalinin təsərrüfat həyatında əsas yerlərdən 
birini tutmuşdur [1].  

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 [2]. Respublikamızda əhalinin ərzaq tələbatının əsas hissəsini buğda unundan hazırlanmış  
məhsullar təşkil edir.  

Əhalinin sayının sürətlə artdığı, qlobal iqlim dəyişikliklərinin baş verdiyi bir zamanda 
buğdanın biotik və abiotik amillərə davamlılığının və eləcə də  bu aspektdə  məhsuldarlığının və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi zərurəti meydana çıxmışdır  [3]. 

Taxılçılığın inkişafı təkcə əkin sahələrinin  artırılması hesabına deyil  yüksək məhsuldar  və 
keyfiyyətli  yeni sortların yaradılması və onların istehsalata  tətbiq edilməsi  hesabına olmalıdır.  Bu 
bir zərurət kimi seleksiyaçıların qarşısında durur. Bu problemin həlli  yollarından biri  kolleksiya 
materiallarının genetik xüsusiyyətlərindən daha səmərəli istifadə etmək yerli buğda populya-
siyalarını  diqqətlə öyrənmək, dünyanın müxtəlif yerlərində yaradılmış sortların, hibrid xətlərin  
yerli şəraitdə  məhsul vermə imkanlarını və digər  göstəricilərini  müəyyənləşdirməklə  yanaşı 
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onlardan  hibridləşmədə geniş istifadə etməkdir [4]. 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən buğdanın məhsuldarlığının artırılması üçün 

istehsalın texnoloji xüsusiyyətlərə malik sortlarla təmin olunmasında mühüm rol seleksiyanın 
üzərinə düşür. Böyük zaman kəsiyində buğda məhsuldarığının artım dinamikasının tədqiqi göstər-
mişdir ki, bu artımda seleksiyanın payı 50%-dən artıq təşkil edir. Həmçinin Azərbaycan       
Respublikasının torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi yüksək adaptasiya qabiliyyətinə   malik   buğda  
sortlarının yaradılmasını seleksiyaçılar qarşısında mühüm vəzifələrdən biri kimi qoyur. Məhsul-
darlığın yüksəldilməsində iqtisadi cəhətdən ən səmərəli tədirlərdən biri  seleksiya  yolu  ilə daha 
məhsuldar, yatmaya və xəstəliklərə davamlı, yüksək dən keyfiyyətinə malik yeni sortların yaradıl-
masıdır. Lakin yüksək  məhsuldarlıq potensialı, yüksək  texnoloji  xüsusiyyətlər, müxtəlif abiotik və 
biotik stress  amillərinə davamlılıq əlamətlərinin bir genotipdə birləşdirilməsi seleksiya prosesində 
ən mürəkkəb məsələlərdən biridir [5]. 

Buğda ekoloji baxımdan geniş becərilmə spektrinə və digər dənli bitki növlərilə müqayisədə 
adaptasiya xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir [6]. 

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 [2]. 

Əkinçilik ET İnstitutunda yerli və Beynəlxalq Mərkəzlərlə əməkdaşlıq əsasında introduksiya 
olunmuş buğda sortnümunələrindən ibarət zəngin genofond toplanmışdır. Bu genofonddan  biotik 
və abiotik streslərə davamlılığına, arxitektonikasına, məhsuldarlıq və dən keyfiyyəti göstəricilərinə 
görə nümunələr seçilmiş və seleksiyada ilkin material kimi istifadə edilir. Təsərrüfat bioloji 
göstəricilərinə görə və müxtəlif ekoloji bölgələrə uyğun düzgün seçmə aparmaqla  və təkrar 
qiymətləndirilməklə çoxsaylı perspektiv formalar yaradılmışdır. Belə perspektiv formalar arasından 
morfobioloji göstəricilərinə görə müxtəlif aqroekoloji bölgələr üçün müvafiq nümünələrin ilkin 
müəyyənləşdirilməsi və sonrakı sınaqlarının birbaşa yerlərdə keçirilməsi ilə konkret şəraitə 
adaptasiya olan, kompleks müsbət göstəricilərə malik  nümunələrin seçilməsi aparılır. 

Agroekoloji şəraitin müxtəlifliyi səbəbindən ölkədə hər bölgə üçün müvafiq sortun 
yaradılması və toxumçuluğunun təşkili əhalinin taxıl məhsullarına tələbatının ödənilməsində 
əhəmiyyətli olduğundan perspektiv sortnümunələrin müxtəlif aqroekoloji  bölgələrdə sınaqdan 
keçirilməsi  həmin bölgə üçün daha səmərəlisinin seçilməsi üçün vacibdir. 

Bitkilərin məhsuldarlığı vegetasiya ərzində ona təsir edən təbii faktorlardan, yaradılan 
şəraitdən və bitkinin genetik xüsusiyyətlərindən asılıdır [7; 8]. 

Ekoloji tarazlığın pozulması və təbiətdə abiotik stres amillərinin mövcudluğu respublikamızın 
bölgələrinə uyğun, daha plastik buğda sortlarının yaradılmasını tələb edir [9]. 

Şəki-Zaqatala  bölgəsinin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraiti üçün qısa və orta boylu 
intensiv tipli payızlıq buğda sortları  yaratmaq məqsədi ilə  1996-cı ildən Əkinçilik ET İnstitutunun 
Şəki Dayaq Məntəqəsində geniş miqyaslı seleksiya işləri aparılır [10].  

Bu işlər  təmin olunmuş dəmyə şəraitinə uyğun  hibrid və sortların müəyyənləşdirilməsi,  qısa 
boylu,  intensiv tipli  məhsuldar və yüksək keyfiyyətli sort yaradılması məqsədi ilə hazırda daha 
intensiv aparılır. Seleksiya pitomniki I (F2), Seleksiya pitomniki II (F3), Nəzarət pitomniki, 
Müsabiqəli sort sınağı və Artırma pitomniklərində öyrənilən nümunələr təsərrüfat bioloji göstə-
ricilərinə görə qiymətləndirilir. İqlim şəraitindən asılı olmayaraq verilən ərazidə sabit məhsulun 
alınmasını təmin edən sortların yaradılma məqsədi ilə kompleks müsbət əlamətləri - tezyetişkənlik, 
bölgə üçün xarakterik olan əsas xəstəliklər, quraqlıq, soyuq və s. bu kimi biotik və abiotik  stres 
amillərə  davamlılığı, yüksək  məhsuldarlığı  və dən keyfiyyəti əlamətlərini özündə əks etdirən 
intensiv tipli,  qısa və orta boylu olmaları ilə səciyyələnən nümunələrə üstünlük verilir. Şəki DM-də 
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uzun illər ərzində məqsədyönlü və elmi əsaslarla aparılmış seleksiya işlərinin məntiqi nəticəsi kimi 
yaradılan və təsərrüfat şəraitində özünü təsdiqləyən yumşaq buğda sortlarının mövcud olması ilə 
yanaşı respublikamızın əsas taxılçılıq bölgələrində stress faktorların şərtləndirdiyi ekoloji 
mürəkkəbliyin  yüksək dən məhsulu alınmasında çətinlik törətdiyini nəzərə alaraq, yeni sortlar 
hesabına ölkədə  taxıl istehsalının artırılmasına  əsaslı zəmin yaratmaq məqsədi ilə bu istiqamətdə 
işlər genişləndirilir.  

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 [11]. 

Araşdırılmış ədəbiyyat məlumatlarına əsasən respublikamızda buğdanın seleksiyası üzrə 
aparılan geniş miqyaslı tədqiqat işləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır, nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin 
olunmuş aqroekoloji şəraitdə adaptasiya oluna bilən payızlıq buğda sortlarının yaradılması 
aktualdır.  

Bu baxımdan yüksək məhsuldarlığa və dən keyfiyyətinə malik, quraqlığa və əsasən sürmə, 
pas, unlu şeh, septorioz xəstəliklərinə davamlı orta tez yetişən yumşaq buğda sortlarının yaradılması 
məqsədi ilə Şəki DM-də hər il yüzlərlə yeni hibrid nəsilləri əkilərək, müsbət təsərrüfat bioloji 
göstəricilərinə görə seçilmiş nümunələr müvafiq pitomniklərdə tədqiq edilir. 

Material və metodlar. Şəki Dayaq Məntəqəsi dəniz səviyyəsindən 401,0 m yüksəklikdə 
yerləşib, torpaqları əsasən dağ-çəmən toraq tipinə aid olub, humusun miqdarı 1,2-5,5% arasında 
dəyişir.  

2016-2017-ci ildə Şəki DM-də Seleksiya pitomnikində (SP) 184, Nəzarət pitomnikində (NP) 
23, Müsabiqəli sort sınağında (MSS) 24, Artırmada isə 1 nümunə olmaqla,  ümumilikdə 232 
sortnümunə öyrənilmişdir. Səpin Hibrid və Seleksiya pitomnikində toxumun miqdarından asılı 
olaraq müxtəlif ölçülü ləklərdə, Nəzarət pitomnikində təkrarsız 10 m2, Müsabiqəli sort sınağında isə 
50 m2  sahəli ləklərdə 4 təkrarda aparılmışdır [12]. 

Səpin hektara 4 milyon ədəd cücərə bilən dən hesabı ilə 2016-cı il oktyabrın  II 
ongünlüyündə, qara herikdə aparılmış, şum altına hektara 165 kq hesabıilə mürəkkəb gübrə - 
ammofos, yemləmə məqsədilə ammoniumnitrat gübrəsi verilmiş, alaqlara qarşı herbisid çilənmiş, 
lazımi aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tədqiqatda standart olaraq bölgə üçün rayonlaşmış 
Şəki-1 sortu götürülmüşdür. Vegetasiya dövründə fenoloji müşahidələr aparılmış, xəstəlik və 
zərərvericilərə davamlılıq qiymətləndirilmişdir. 

Pas xəstəlikləri ilə sirayətlənmə SİMMİT və İKARDA-nın təlimatlarında tövsiyyə olunan 
Kobbun modifikasiya olunmuş şkalaları üzrə təyin edilmiş [13], məhsuldarlıq elementləri tam 
yetişkənlik fazasında götürülmüş nümunə dərzləri əsasında müəyyənləşdirilmiş [12], dən keyfiyyəti 
analizləri ƏETİ-nin “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında ümumi qəbul olunmuş Dənin 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə metodiki göstərişlər (1977) əsasında [14], sedimentasiya 
göstəricisi Pumpyanski, ümumi azotun miqdarı isə Keldal üsulu ilə təyin edilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. 2016-2017-ci mövsüm ilində Şəki-Zaqatala bölgəsinin 
aqrometeoroloji şəraiti buğda bitkilərinin inkişafı üçün qənaətbəxş olmuşdur  (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Yağıntıların miqdarı, mm (Şəki HMS, 2017). 

Aylar I II	 III	 IV V VI VII Cəmi 

Yağıntıların 
miqdarı 

35.7 15.2 40.8 58.1 125.7 109.8 43.6 428.9 
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Seleksiya pitomnikində əkilmiş nümunələrin təbii şəraitdə xəstəlilklərə yoluxma səviyyəsi 
qiymətləndirilmiş, əkində əsasən sarı və qonur pas, unlu şeh xəstəlikləri qeydə alınmışdır. Tədqiqat 
ilində pas xəstəliklərinin intensivliyi nisbətən çox olmuşdur ki, bu da düşən yağıntıların miqdarının 
çoxluğu nəticəsində patogenlərin inkişafı və yayılması üçün əlverişli şəraitin yaranması ilə 
əlaqədardır. 

Seleksiya pitomnikində öyrənilən sabitləşmiş beşinci nəsil (F5) hibrid nümunələrindən 
sünbülün  uzunluğu,  dənin  iriliyi, yatmaya  davamlılıq və s.  xüsusiyyətlərinə  görə S.H.2011/32 - 
17thFAWWON-IR, P-4, N14 (SİM.) X Əzəmətli-95 (Azərb.), S.H.2011/12 - 17thFAWWON-IR, P-
4, N14 (SİM.) X Əzəmətli-95 (Azərb.), S.H.2011/15 - Nota (Rusiya) X Uğur (Azərb.), S.H.2011/20 
- Qobustan (Azərb.) X 17th FAWWON-IR, P-4, N37 (SİM.), S.H.2011/36 - AB.01704/2-4-1 
(Azərb.) X Fin buğdası (Finlandiya), S.H.2011/40 - Fin buğdası (Finlandiya) X Azəri (Azərb.), 
S.H.2011/25 - 17th FAWWON-IR,p-4.N37 (SİM.) X Əzəmətli-95 (Azərb.), S.H.2011/45 - 
TT.09214/3 (Azərb.) X SG.4.7063 (SİM.), S.H.2011/46 - TT.09214/3 (Azərb.) X SG.4.7063 
(SİM.), S.H.2011/29 - Sanzor-4 (Özbəkistan) X Qobustan (Azərb.), S.H.2011/9 - Zatino (Fransa) X 
Bərəkətli-95 (Azərb.) nümunələri fərqlənmişlər.  

Nəzarət pitomnikində əkilən nümunələrdə müvafiq olaraq bitkinin boyu, sünbülün uzunluğu, 
sünbülcüklərin sayı, sünbüldə dən sayı və dən çəkisi, 1000 dənin kütləsi və dən məhsuldarlığ və s. 
təsərrüfat bioloji göstəricilərin tədqiqinin nəticələri Cədvəl 2-də verilmişdir. 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi standart Şəki 1 sortunda məhsuldarlıq 23 s/ha olduğu 
halda,tədqiq edilən nümunələrdə bu göstərici19-33s/haintervalında dəyişmişdir. Məhsuldarlığına 
görə tədqiq edilən sortnümunələr standart sortdan üstün, eyni və geridə qalmaqla üç qrupa 
bölünmüşlər. Belə ki, birinci qrupa daxil olan nümunələrin məhsuldarlığı standartdan üstün - çox 
olub, 0,3-10,0 s/ha intervalında dəyişmiş,ikinci qrupadaxil olan  nümunələrinməhsuldarlığı isə 
standartdan geri qalıb - az olub, 1,0-4,0 s/ha intervalında dəyişmişdir. İki nümunə (Lutescens 63/11 
və Erythrospermum 77/11) isə hündürboylu olub, digər göstəricilərinə görə standartdan geri qalsalar 
da məhsuldarlıqları eynidir. 

Cədvəl 2. Nəzarət pitomnikində tədqiq edilən yumşaq buğda nümunələrinin 
təsərrüfat bioloji göstəriciləri  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Şəki-1  st. 118 13 25 66 2,9 1 R 0 23 - 
2 №75 109 11 20 46 3,0 0 R 2 25 +2,0 
3 Az-026-10\4 122 14 27 66 2,9 1 R 1 25   +2,0 
4 №6/1 110 14 20 45 2,8 1 R 0 28 +5,0 
5 Ferrigineum-31 x Lutescens-28 112 12 17 36 2,5 0 R 2 27 +4,0 
6 CWANA-CA 11thIRSBWYT 

(2010-2011) SAAMID-3 
ICW98-0226-9AP-OAPS-
030AP-9AP-7AP-0AP 

108 13 17 33 2,5 0 R 1 30 +7,0 

7 CWANA-CA 11thIRSBWYT 
(2010-2011) REINA-4 ICW00-
0634-1AP-0AP-0AP-1AP-0AP 

115 12 13 32 2,2 0 R 2 23,3 +0,3 

8 Lutescens 63/11 122 16 17 38 2,4 0 R 0 23 0 
9 Lutescens 57/11 120 11 14 36 2,6 0 R 0 21 -2,0 

10 Lutescens 61/11 124 13 17 47 2,6 0 R 2 29   +6,0 
11 Erythrospermum  81/11 130 14 18 45 2,9 1 R 0 33 +10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12 14thIWWYT for irrigated areas 

(2010-2011) SONMEZ Turkey 
120 13 21 48 2,9 2 R 2 28 +5,0 

13 14thIWWYT for irrigated areas 
(2010-2011)  9852  LUFER-
1/KINACI97 TCI 001287 

118 14 26 44 2,5 1 R 0 21 -2,0 

14 Erythrospermum 140/11 130 13 24 39 2,4 2 R 2 21   -2,0 
15 №7 126 17 26 38 2,8 3 R 0 24   +1,0 
16 CWANA-CA 11th IRSBWYT 

(2010-2011) ZAIN-6 ICW98-
0203-2AP-OAPS-030AP-6AP-
6AP-5AP-0AP 

118 16 25 44 3,0 0 R 1 20 -3,0 

17 №145 117 16 23 46 2,8 0 R 0 22 -1,0 
18 CWANA- 3rd SRR FA/IR-

SBWYT (2010-2011). 
QAFZAH-33/FLORKWA-2    
ICW02-00423-10AP/OTS-AP-
0AP-17AP-030KUL-
0AP/0KUL-0ODZ/0AP-
0NJ/0AP-0AP 

136 13 28 47 2,8 0 R 0 24 +1,0 

19 2ndWWSRRN 2010-2011  
060464  OK82282//BOW/ 
NKT/3/SARDARI-HD75   
TCI198-0043 

123 12 25 42 2,7 0 R 0 22 -1,0 

20 2ndWWSRRN (2010-2011)  
950193  Sonmez Turkey 

121 11 27 44 2,6 0 R 0 21   -2,0 

21 Erythrospermum 77/11 134 14 28 45 2,5 1 R 0 23 0 
22 CWANA 11thSBW-ON (2010-

2011)   REBWAH-
12/ZEMAMRA-8  ICW01-
00193-0AP-11AP0AP-0AP-
1AP-0AP 

125 14 25 43 2,8 1 R 0 19 -4,0 

23 CWANA- 3rd SRR FA/IR-
SBWYT 2010-2011. SOONOT-
11   ICW01-21144-4AP-5AP-
0AP-0AP-6AP-0AP/OKUL-
0DZ/0AP-ONJ-OAP-OAP 

130 13.5 22 42 2,9 1 R 0 22  -1,0 

Ümumilikdə, tədqiq edilən bəzi sortnümunələrdə  bitki boyunun, sünbülün uzunluğunun, 
sünbülcüklərin sayı, sünbüldə dən sayı və dən çəkisinin standart sortdan az və ya eyni olmasına 
baxmayaraq, standartdan fərqli olaraq əldə edilmiş yüksək məhsuldarlıq əsasən məhsuldar kolların 
sayının çoxluğu ilə izah edilir.  Tədqiq edilən nümunələrdən Az-026-10\4 sortnümunəsi boyuna 
(122 sm) görə  hündür, sünbülünün daha uzun (14 sm), sünbülcük sayının  (27) çox, sünbüldən dən 
sayı  (66 ədəd) və dən çəkisinin (2,9 qr) eyni olmasına baxmayaraq  məhsuldarlığı 25 s/ha təşkil 
etməklə, standart  Şəki 1 sortundan 2,0 s artıq olmuşdur. Standart  Şəki 1 sortunda bu göstəricilər 
müvüfiq olaraq, 118 sm, 13 sm, 25 ədəd, 66 ədəd, 2,9 qr., 23 s/ha təşkil etmişdir.Birinci qrupa daxil 
olan Ferrigineum-31 x Lutescens-28; CWANA-CA 11thIRSBWYT (2010-2011) SAAMID-3 
ICW98-0226-9AP-OAPS-030AP-9AP-7AP-0AP; Lutescens 61/11; Erythrospermum 81/11; 
14thIWWYT for irrigated areas (2010-2011) Sonmez Turkey sortnümunələrində müvafiq olaraq 
bitkinin boyu 112; 124; 130; 108 və 120 sm, sünbülün uzunluğu  12; 13; 13; 14 və 13 sm, 
sünbülcük sayı 17; 17; 17; 18 və 21 ədəd,  sünbüldə dən sayı 36; 33; 47; 45 və 48 ədəd və dən 
çəkisi 2,5; 2,5; 2,6; 2,9 və 2,9 qr olmaqla məhsuldarlığı 27; 30; 29; 33 və 28 s/ha təşkil etmişdir ki, 
bu da Şəki 1 sortundan 4,0; 7,0; 6,0; 10,0 və 5,0 s/ha çoxdur. 

İkinci qrupda isə bu göstəricilər standart sortdan - №145, 2ndWWSRRN 2010-2011   060464 
OK82282//BOW/NKT/3/SARDARI-HD75  TCI198-0043 və CWANA- 3rd SRR FA/IR-SBWYT 
2010-2011 SOONOT-11 ICW01-21144-4AP-5AP-0AP-0AP-6AP-0AP/OKUL-0DZ/0AP-ONJ-
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OAP-OAP sortnümunələrində 1,0;  Lutescens 57/11,  14thIWWYT for irrigated areas (2010-2011) 
9852  LUFER-1/KINACI97 TCI 001287 və 2ndWWSRRN (2010-2011)   950193 Sonmez Turkey 
sortnümunələrində 2,0; CWANA-CA 11thIRSBWYT (2010-2011)ZAIN-6 ICW98-0203-2AP-
OAPS-030AP-6AP-6AP-5AP-0AP sortnümunəsində 3,0; CWANA 11thSBW-ON (2010-2011) 
REBWAH-12/ZEMAMRA-8 ICW01-00193-0AP-11AP0AP-0AP-1AP-0AP sortnümunəsində  isə 
4,0 sentner az olmuşdur.  

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi mühit şəraitinin təsirindən NP-də öyrənilən sortnümunələrdə 
məhsuldarlığın struktur elementlərində artım müşahidə edilmiş, sünbülün uzunluğu, sünbülcüklərin 
sayı, sünbüldə dən sayı və kütləsi  nisbətən yüksək olmuşdur ki, bu da sonda məhsuldarlığın artması 
ilə nəticələnmişdir. Sortnümunələr vegetasiya dövründə müşahidə edilən göbələk xəstəliklərinə 
nisbətən davamlılıq göstərmişlər. Tədqiq edilən nümunələrdə dənin keyfiyyət göstəriciləri Cədvəl 
3-də verilmişdir. Cədvəldən  göründüyü  kimi nəzarət pitomniki nümunələrindən  standart  Şəki-1 
sortu digər nümunələrlə müqaisədə aşağı göstəricilərə malik olmuşdur. 

Cədvəl 3. Nəzarət pitomnikində sortnümunələrin dən keyfiyyəti göstəriciləri 

s/s Nümunənin adı 
1000 dən 
kütləsi, q

Şüşə-
varilik,% 

Nəm-
lik,%

Kleyko-
vina, %

KDƏ, 
c.g. 

Sedimen-
tasiya, ml 

Zülal, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Şəki-1  st. 28,0 40 10.4 34.4 105.8 29,9 11,3 
2 №75 36,0 34 10,0 32.0 105.9 29,1 12,0
3 Az-026-10\4 36,4 0 10.3 28.8 105.9 27,0 13,7 
4 №6/1 41,6 33 10.4 29.2 100.6 30,0 13,7
5 Ferrigineum-31 x Lutenscens-28 45,4 42 11,0 22.8 101.8 28,5 14,7 
6 CWANA-CA 11thIRSBWYT 

(2010-2011) SAAMID-3 ICW98-
0226-9AP-OAPS-030AP-9AP-
7AP-0AP 

41,0 0 10.6 26,0 103,0 24,0 11,8 

7 CWANA-CA 11thIRSBWYT  
(2010-2011) REINA-4 ICW00-
0634-1AP-0AP-0AP-1AP-0AP 

41,4 59 10.1 31.2 104.4 24,4 11,1 

8 Lutescens 63/11 40,2 87 10.1 30.0 98.6 28,4 13,8 
9 Lutescens 57/11 43,6 80 10.4 31.2 100,6 31,5 14,8 

10 Lutescens 61/11 45,6 58 11.0 26.4 104.8 25,5 12,0 
11 Erythrospermum 81/11 35,6 51 10.5 33.2 119.8 27,0 15,9 
12 14thIWWYT for irrig. areas 

(2010-2011) Sonmez Turkey 
40,6 0 10.3 21.6 82.2 30,0 11,8 

13 14thIWWYT for irrig. areas 
(2010-2011)  9852  LUFER-
1/KINACI97 TCI 001287 

40,6 0 10.3 22.6 92.2 30,0 11,8 

14 Erythrospermum 140/11 44,2 49 10.3 30.0 108.6 25,5 13,7 
15 №7 42,0 86 10.4 27.6 103.5 12,0 13,5
16 CWANA-CA 11thIRSBWYT 

(2010-2011) ZAIN-6 ICW98-
0203-2AP-OAPS-030AP-6AP-
6AP-5AP-0AP 

41,0 0 10.3 26.0 101.6 24,0 11,8 

17 №145 38,4 100 10.1 32.4 114.8 36,0 14,1
18 CWANA- 3rd SRR FA/IR-

SBWYT (2010-2011) QAFZAH-
33/FLORKWA-2    ICW02-
00423-10AP/OTS-AP-0AP-
17AP-030KUL-0AP/0KUL-
0ODZ/0AP-0NJ/0AP-0AP 

43,2 49 10,5 26,8 95,6 30,0 14,2 

19 2ndWWSRRN 2010-2011  
060464  OK82282// 
BOW/NKT/3/SARDARI-HD75  
TCI198-0043 

45,2 55 10,7 32,8 101,3 39,0 14,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Erythrospermum 77/11 43,4 0 10,0 29,6 100,0 30,0 13,3 

22 CWANA 11thSBW-ON (2010-
2011)   REBWAH-
12/ZEMAMRA-8  ICW01-
00193-0AP-11AP0AP-0AP-1AP-
0AP 

50,0 73 10,7 31,2 97,2 33,0 14,1 

Nümunələrdən isə Ferrigineum-31 x Lutescens-28; Lutescens 57/11 və Erythrospermum 
81/11-də  müvafiq olaraq 1000 dən kütləsi -45,4; 43,6; 35,6 qr,  şüşəvarilik - 42; 80; 51%; 
kleykovnanın miqdarı -  22,8; 31,2; 33,2%,  KDƏ- 28,5; 31,5; 27,0  c.g. və  zülal miqdarı isə  
14,7;14,8 və  15,9%, standart Səki 1 sorunda isə müvafiq olaraq 28,0 qr; 40,0%; 34,4%; 29,9  c.g. 
və 11,3% təşkil etmişdir. Dəndə zülalın miqdarına görə Ferrigineum-31 x Lutenscens-28 (14,7%); 
Lutescens 57/11 (14,8%), Erythrospermum 81/11 (15,9%) sortnümunələri fərqlənmişlər. Tədqiq 
edilən nümunələrdən  texnoloji keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan Lutescens 63/11; CWANA-3rd

SRR FA/IR-SBWYT (2010-2011) QAFZAH-33/FLORKWA-2 ICW02-00423-10AP/OTS-AP-
0AP-17AP-030KUL-0AP/0KUL-0ODZ/0AP-0NJ/0AP-0AP; 2ndWWSRRN (2010-2011)   950193 
Sonmez Turkey və CWANA 11thSBW-ON (2010-2011) REBWAH-12/ZEMAMRA-8  ICW01-
00193-0AP-11AP0AP-0AP-1AP-0AP sortnümunələri seçilmişdir. 

Müsabiqəli Sort Sınağında (MSS) öyrənilən sortnümunələrdə boy göstəriciləri nisbətən 
aşağı,məhsuldarlıq göstəriciləri isə yüksək olub, müvafiq olaraq, 90,0-120,0 sm və 25,0-33,2 s/ha 
intervalında dəyişmişdir. Standart Şəki 1 sortunda bu göstəricilər müvafiq  olaraq, 123 sm və 23,6 
s/ha təşkil etmişdir. MSS–də tədqiq edilən sortnümunələrin təsərrüfat bioloji göstəriciləri Cədvəl 4-
də verilmişdir. Sortnümunələr göbələk xəstəliklərinə əsasən davamlı olmuş, bəzilərində bu və ya 
digər dərəcədə sirayətlənmə müşahidə edilmişdir. MSS-də öyrənilən sortnümunələrin böyük 
əksəriyyətinin (79,2%) məhsuldarlığı standartdan 1,4-9,6 s/ha yüksək olmuşdur.  

 Cədvəl 4. Müsabiqəli Sort Sınağında öyrənilən yumşaq buğda sortnümunələrinin   
təsərrüfat bioloji göstəriciləri  

S/s Sortnümunələr 
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1 Şəki 1 (St.) 123 12 3,5 22 2,7 1 R 0 23,6 - 

2 Lutescens-20 95 14 3,3 24 2,8 2 5MS 0 28,6 +5,0 
3 Marxal 105 10 3,2 18 2,7 1 R 0 32,0 +8,4 
4 Lutescens-2 115 11 3,4 20 2,7 2 R 1 29,0 +5,4 
5 Lutescens 25 108 9 2,5 21 2,0 3 R 2 33,2 +9,6 
6 Albidium-9 90 11 3,1 25 2,8 0 R 0 28,0 +4,4 
7 Ferrigineum-31 109 10 2,1 18 1,8 0 R 1 30,0 +6.4 
8 №6/1 115 11 2,5 17 2,5 0 R 0 26,0 +2,4 
9 Mahmud 80 105 11 3,1 21 2,9 1 4MS 0 29,0 +5,4 

10 Qafqaz pit. N 4 (seçmə) 120 12 3,1 21 3,0 1 R 0 28,5 +4,9 
11 U11 AGEC -17 112 12 2,2 18 2,9 0 R 0 27,0 +3,4 
12 A4T SİR 5002 115 14 2,1 19 2,5 0 R 0 26,0 +2,4 
13 Erythrospermum 78/11 120 14 3,0 20 2,2 0 R 0 28,0 +4,4 
14 Şəfəq 2 115 14 2,5 19 2,1 0 R 0 25,0 +1,4 
15 Super bugda N 42 120 16 2,4 19 2,2 0 R 0 26,0 +2,4 

MSS-də öyrənilən sortnümunələr keyfiyyət göstəricilərinə görə də fərqlənmişlər. Bir çox 
nümunələrdə şüşəvarilik, kleykovinanın miqdarı standarta nisbətən yüksək, kleykovinanın  
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keyfiyyəti  (deformasiya əmsalı çox) isə aşağı olmuşdur. Lutescens 20, Marxal, Lutescens 25, 
Ferrigineum-31 və s. genotiplərdə məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəriciləri uzlaşaraq - nisbətən 
yüksək olmuşdur (Cədvəl 5). 

Cədvəl 5.  MSS-də öyrənilən sortnümunələrin keyfiyyət göstəriciləri  

s/s Sortnümunənin adı 
1000 dən 
kütləsi, q 

Şüşə-
varilik, 

% 

Nəmlik,
% 

Kleyko-
vina, % 

KDƏ, 
c.g. 

Sedimen-
tasiya, 

ml 

Zülal,% 

1 Şəki-1 st 36.6 44 10.4 22.4 92.9 22.5 11.3 
2 Lütessens-20 40.6 0 10.6 29.6 107.9 27.0 13.3 
3 Marxal 43.0 73 10.6 28.8 93.1 39.0 13.2 
4 Lütessens-2 40.8 85 11.1 29.6 111.8 30.0 12.8 
5 Lütessens 25 41.6 100 10.7 34.0 116.4 31.5 14.4 
6 Albidium-9 40.8 24 11.0 31.2 100.8 30. 0 13.5 
7 Ferrugineum-31 45.2 48 10.3 32.8 110.0 30.0 14.6 
8 AZ-026-10\4 36.4 0 10.3 28.8 105.9 27.0 13.7 
9 Dürdanə.XF3 41.0 20 10.3 30.0 103.2 39.0 13.0

10 
Wint. W. lines for test. in CA 
(2010-2011)U11 AGEC -16 

35.0 54 10.2 32.0 108.8 31.5 13.8 

11 PPO/Atilla//Rinoci 197 40.6 59 10.3 33.2 98.0 36.0 14.6 
12 Ferrugineum 97/11 38.8 92 10.2 29.2 98.0 27.0 14.2 
13 Qafqaz pit. N 4 (seçmə) 40.2 75 10.2 30.8 99.4 30.0 14.2
14 Möhtəsim N 85/2005 39.6 91 10.5 32.0 105.3 22.5 14.4 
15 Erythrospermum 77/11 38.8 92 10.2 29.2 98.0 27.0 14.2 
16 №6/1 38.4 100 10.1 32.4 114.8 36.0 14.1
17 Mahmud 80 42.2 94 10.6 29.6 89.0 30.0 14.3 
18 Qafqaz pit.  N 4 (seçmə) 40.2 75 10.2 30.8 99.4 30.0 14.2

19 
Wint. W. lines for test. in CA 
(2010-2011)  U11 AGEC -17 

36.8 50 10.5 25.2 93.5 25.5 13.2 

20 A4T SİR 5002 47.8 20 10.3 29.6 106.9 34.5 13.0 
21 Qafqaz pit. N 2 (seçmə) 39.4 64 10.0 31.2 99.1 24.0 14.5
22 Erythrospermum 78/11 41.6 21 10.3 24.8 111.9 25.5 12.4 
23 Şəfəq-2 43.6 99 11.0 31.6 109.9 16.5 13.8
24 Super bugda N 42 43.4 40.0 9.9 32.0 109.7 31.5 14.4 

Cədvəl  5-dən göründüyü  kimi standart  Şəki 1  sortu ilə müqaisədə  AZ-026-10\4  (36,4 qr) 
və  Wint. W. lines for test. in CA (2010-2011)  U11 AGEC -16  (35,0 qr) sortnümunələri istisna 
olmaqla digər tədqiq edilən sortlarda 1000  dənin kütləsi yüksək olub, 36,8-45,0 qr intervalında 
dəyişmişdir. Şəki 1 sortunda 1000 dənin kütləsi 36,6 qr təşkil etmişdir.  Dənin şüşəvarliyi  0-100 %, 
kleykovinanın miqdarı 24,8-34,0 %, kleykovinanın deformasiya əmsalı 89,0-116,0 c.g., sedimen-
tasiya 16,5- 39,0 ml, zülalın miqdarı isə 12,4-14,6% intervalnda dəyişmiş, Şəki 1 sortunda isə bu 
göstəricilər müvafiq olaraq 44%, 22,4%, 92,9 c.g., 22,5 ml və 11,3%  təşkil etmişdir.  

Maraqlı haldır ki, Şəki  DM-də yaradılmış Marxal sortunda bu göstəricilər standart sortla 
yanaşı tədqiq edilən əksər nümunələrdən üstün, texnoloji keyfiyyət göstəriciləri qənaətbəxş 
olub,1000 dənin kütləsi43.0 qr, dənin şüşəvarliyi 73%, kleykovinanın miqdarı 28,8 %,  kleyko-
vinanın deformasiya əmsalı 93,1 c.g., sedimentasiya 39,0 ml, zülalın miqdarı isə 13,2 % təşkil 
etmişdir ki, bu da yüksək məhsuldar və dən keyfiyyətinə malik yeni sortların yaradılmasında  yerli 
şəraitə uyğunlaşmış nümunələrin seçilməsi baxımından aparılmış seleksiya işlərinin əhəmiyyətini 
bir daha təsdiq edir. 

Aparılmış tədqiqat nəticəsində Şəki DM-i şəraitində yüksək məhsuldarlığa və dən 
keyfiyyətinə görə seçilən perspektivli sortnümunələrdən bölgə üçün yeni yumşaq buğda sortlarının 
yaradılması üzrə tədqiqatlar davam etdiriləcəkdir.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
В ШЕКИНСКОМ ОПРОРНОМ ПУНКТЕ 

Н.С.Ахмедов, М.Ш.Шукюров, Е.С.Юсифов 
Шекинский Опорный Пункт НИИ Земледелия

В статье отражены результаты изучения хозяйственно биологических показателей сорто-
образцов мягкой пшеницы в Шекинском Опорном Пункте. Отобранные новые сортообразцы мягкой 
пшеницы, характеризуются  комплексом хозяйственноценных показателей.  

PERTSPECTIVES OF WINTER WHEAT BREEDING IN SHAKI BASE STATION 

N.S.Akhmedov, M.Sh.Shukurov, E.S.Yusifov 
Shaki Base Station of Research Institute of Crop Husbandry  

The article presents results of study of bread wheat accessions agronomic characteristics in Shaki 
BS. Selected new accessions of bread wheat, characterized by economically valuable features. 
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UOT633/635;631.52;633.1 

YUXARI QARABAĞIN SUVARMA ZONASI ÜÇÜN  YÜKSƏK MƏHSULDARLIĞI 
TƏMİN EDƏN ARPA SORTU MODELİNIN ƏSAS ELEMENTLƏRİ 

H.C.HƏŞİMOVA, V.Ə.ABBASOV 
Əkinkçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası 

 Az4351, Zolgörən kəndi,Tərtər BTS 
leila29-12-05@yandex.ru 

Məqalədə Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS) kolleksiya materialı və seleksiya sortlarının 
təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətlərinin uzunmüddətli tədqiqinin nəticələrinə əsasən, Yuxarı Qarabağda müxtəlif 
ideotip və təsərrüfat məqsədli payızlıq arpanın model sortlarının optimal parametrlərinin işlənib hazırlan-
masından bəhs edilir. Arpa ideotiplərinin təsnifatı verilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Yuxarı Qarabağ 
şəraitində payızlıq arpa məhsuldarlığının artmasına, həm sünbülün dəntutmasının və dənin ölçüsünün, həm 
də məhsuldar kollanmanıın artırılması və bir bitkidən kifayət qədər yüksək dən kütləsi ilə nail olmaq 
mümkündür. 

Açar sözlər:  arpa, sort, kolleksiya materialı, seleksiya, qiymətləndirmə, kök sistemi,  kolun forması, 
yatmaya davamlılıq, məhsuldarlıq  
Ключевые слова: ячменю,  сорт, коллекционный материал, селекция, оценка, корневая 
система, форма куста, устойчивость к полеганию, урожайность 
Key words: barley, variety, collection accessions, breeding, estimation, root system, bush shape, 
lodging tolerance, productivity 

Giriş. Arpa  bitkisi dünyada çox geniş becəriən taxıl bitkilərindəndir. Onun ətraf mühitə tez 
uygunlaşma qabiliyyəti bu bitkinin demək olar ki, bütün növ torpaqlada becərilməsinə imkan verir. 
Belə ki, arpa bitkisi yüksək məhsuldar torpaqlarla bərabər  aşağı keyfiyyətli  torpaqıarda və 
əlveriçsiz mühitlərdə belə becərilir. Bu bitki heyvandarliğın inkişafi üçün vacib yem mənbəyi 
olmaqla bərabər insanlar üçün də qida və içki məhsullarının hazırlanmasında geniş istifadə edilir 
[1].  Bu bitkinin əkin sahələri  inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə  geniş yayılmaqdadır. 
Arpanın əsas istehsalçıları  güclü iqtisadiyyata malik Fransa, Almaniya və Rusiya kimi ölkələr 
olmasına baxmayaraq Efiopiya, İran, Hindistan, İraq, Mərakeş, Suriya və Türkiyə kimi inkişaf 
etməkdə olan ölkələr də bu bitkinin geniş istehsalçıları sirasındadırlar [2].  

Arpa bitkisinin qlobal əhəmiyyətinə baxmayaraq son onillikdə bu bitkinin məhsuldarlığında 
durğunluq əmələ gəlmişdir.  Hətta bəzi ölkələrdə  istehsalın artması məhsuldarlığın arması hesabına 
deyil güclü investisiyanın hesabınadır.  Ümumi məhsuldarlığın azalmasının səbəblərindən biri də 
iqlim dəyişiklikləri  ilə əlaqələndirilir  [3].  Bu təsirin gələcəkdə daha da kəskinləşəcəyi ehtimal 
olunur. Bütün bunlar hər bir konkret bölgə üçün  yüksək məhsuldarlığı təmin edən yeni arpa sortu 
modelinin yaradılması zərurətini  aktual  edir. 

Ümumilikdə həll ediləcək problem və tədqiqat məqsədindən asılı olaraq müvafiq bitki 
modelləri müəyyən aqro-iqlim şəraiti, cəmiyyətin inkişafı və tələblərinə uyğun olaraq yaradılır.  

Gələcəkdə kənd təsərrüfatının inkişafı  əsasən zaman-zaman dəyişən ətraf mühitə daha yaxşı 
uygunlaşmış sortların yaradılması ilə baş verəcəyi ehtimal edilərək  yeni bitki modellərinin 
yaradılması davamlı olaraq aparılır.  

İdeal sort modelinin yaradılması üzərə tədqiqatlar seleksiyaçıya daha məqsədyönlü işləməyə 
və mövcud şərait üçün  ideal sort modelinə  daha yaxın sortnümunələrin yaradılmasına imkan verir. 
Xüsusi şərtlərə və nəticələrə əsaslanaraq yaradılmış  model  müəyyən dərəcədə şərti xarakter kəsb 
edur [4].  

Bu gün dünyanın müxtəlif ölklərində seleksiyaçıların müvafiq bitki modellərini yaratması və 
mövcud proqramlarda istifadə etməsi sadəcə bir yenilik - dəb deyil, bütün mümkün amillərin nəzərə 
alıması ilə yaradılmış seleksiya programlarının tələbidir [5].  

Konkret regionun muhit şəraitinə uyğun  yeni modelin yaradılması üçün  ilkin mərhələdə 

:89-92 
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başlanğıc materialın yaradılması tələb olunur  [6].  
Sortun modelləşdirilməsi yalnız seleksiyadakı movcud nəticələrin nəzəri cəhətdən 

əsaslandırılması deyil, konkret torpaq - iqlim şəraitinə uyğun  yeni modelin və bunun əldə edilməsi 
üçün praktiki yolların təklif edilməsidir.  

Müqayisə məqsədilə nəzərdə tutulmuş konkret bölgədə rayonlaşmış ən yaxşı sort götürülür.  
Modelə uyğun gələn sort yaratmaq cox mürəkkəb  prosesdir. Belə ki, məhsuldarlıq, müxtəlif 

amillərin kombinativ təsirindən hər il dəyişə bilir. Bunun üçün sortun morfoloji və genetik 
əlamətləri,  uyğun gəldiyi torpaq iqlim şəraiti dəqiq və ətraflı tədqiq edilməlidir. 

Sortun modeli özündə əsas morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətləri əlverişsiz hava 
şəraitinə davamlılıq, vegetasiya müddəti, məhsulun keyfiyyəti və s. xüsusiyyətləri birləşdirməlidir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, praktiki tətbiq zamanı bəzi dəyişikliklər aparıla bilir. Lakin zəruri 
xüsusiyyətlərin optimal birləşdirilməsi əsas şərtdir.  

Şərh edilənləri nəzərə alaraq respublikamızın əsas taxılçılıq bölgələrinə uyğun yüksək 
məhsuldar arpa sortlarının yaradılması aktuallığını əsas götürüb, Yuxarı Qarabağın suvarma zonası 
üçün  yüksək məhsuldarlığı təmin edən arpa sortu modelinin  yaradılması istiqamətində tədqiqat 
aparılmışdır. 

Material və metodlar. Tədqiqatlar 2010-2017-ci vegetasiya illəri ərzində Tərtər BTS-in 
təcrübə sahəsi və seleksiya əkinlərində aparılmışdır. Tədqiqat materialı olaraq kompleks tədqiq 
edilmiş kolleksiya, eləcə də nəzarət və musabiqəli sort sınağı pitomniklərində becərilən, 
ümumilikdə 600  nümunə gotürülmüşdür.  

Nümunələrin əkini hər biri 1 m2 sahəli ləklərdə olmaqla, 2 təkrarda   aparılmışdır [7]. Standart 
olaraq bölgə üçün ən son rayonlaşmış Qarabag 22 sortu  götürülmüşdür. Tədqiqat zamanı Ümum-
Rusiya Bitkiçilik İnstitutunun (VİR) metodik göstərişlərindən istifadə edilmişdir [8].  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat illərində müvafiq pitomnikllərdə əkilmiş 
nümunələrin əsas təsərrüfat bioloji göstəricilərə əsasən hərtərəfli qiymətləndirilməsi aparılmışdır.  

Vegetasiya müddəti: Məlumdur ki, vegetasiya müddəti məhsuldarlığa ciddi təsir edir. 
Tərəfimizdən aparılmış tədqiqqatlar zamanı tədqiq edilən nümunələrdə bu göstəricinin 190-240 gün 
olmaqla geniş intervalda  dəyişdiyi,  vegetasiya müddəti nisbətən qısa  (210-215 gün) olan bitklərin 
ilkin yazda, aprel  və may aylarında yağan yağışlardan maksimum istifadə edərək, Yuxarı 
Qarabağın Suvarma Zonası üçün xarakterik olan - iyun ayında kəskinləşən istilərdən qaça bilməsi 
və bunun da məcburi yetişmənin qarşısını alması muəyyən edilmişdir. Vegetasiya müddəti 7-10 gün 
uzun olan sortlarda may ayının sonu iyun ayının əvvəlində yuksələn temperaturun bitkilərin suya 
tələbatını artırması və su çatışmadıqda məcburi yetişmə baş verdiyindən dənlər cılızlaşır ki, bu da 
məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olub,  məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir ğöstərir.  

2010-2017-ci illər ərzində  aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu zonada 
kollanma fazası yanvar və fevral aylarının əvvəllərində  (yanvar ayının üçüncü ongünlüyündən 
fevral ayinin birinci ongünlüyünə qədər)  baş verir. Kollanma fazasının uzun olması və bu aylarda 
havanın temperatur və rütubətinin əlverişli olması bitkilərdə daha çox məhsuldar kolların 
formalaşmasına  şərait yaradır. Tədqiqatlar göstərir ki, kollanma fazası uzun (40-45) gün, tam 
yetişmə fazası qısa (15-20 gün) olduqda bitkilər əlverişsiz hava şətaitindən daha az zərər görür ki, 
bu da öz növbəsində məhsuldarlıq elementlərinin artmasına  gətirib çıxarır. 

Yatmaya davamlılıq: Arpa bitkisinin hündürlüyü genetik xüsusiyyət olmaqla yanaşı hava 
şəraitindən asılı olaraq geniş dəyişikliyə uğrayan bir əlamətdir. Tədqiq edilən nümunələrdə bu 
əlamətin 95-130 santimetr intervalında dəyişdiyi müəyyən edilmişdir. 

Bitkinin hündürlüyü və yatmaya davamlılığı, sünbülün ğövdəyə düşən yükünü müəyyən-
ləşdirən samanın (küləşin), dənə olan nisbəti (küləşin ümumi kütləsinin həmin kütlədən əldə edilən 
dənə nisbəti) ilə də əlaqəlidir. Tərəfimizdən müəyyən olunmuşdur ki, tədqiqat aparılan zona üçün 
ən əlverişli nisbət 2:1 olan nisbətdir.  Bu nisbətdə  olan sortların yatmaya daha davalı olduğu 
müşahidə edilmişdir.    

Kök sistemi: Yuxarı Qarabağın Suvarma Zonası şəraitində  aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir 
ki, müxtəlif sort və sortnümunələrdə rüşeym kökcüyünün  əmələ gəlmə sayı və inkişaf fazası 
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müxtəlıfdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, tədqiqat aparılan zona üçün 
rüşeym kökcüyünün ən əlverişli sayı  6-7 ədəd və  düyün köklərinin ən əlverişli inkişaf fazası  
kollanma fazası ilə üst-üstə düşür və düz mütənasibdir. Eyni zamanda məhsuldar kollanma uyğun 
olaraq  bitkinin hündürlüyü ilə tərs mütanasib olduğu üçün kollanma əmsalı yuxarı olan nümunələr 
yatmaya daha  davamlı olurlar. 

Məhsuldar kollanma: Aparılmış tədqiqqatlar zamanı tədqiq edilən nümunələrdə bu 
göstəricinin 5-17 ədəd olmaqla, geniş intervalda  dəyişdiyi müşahidə edilmişdir.  Belə ki, 1m2–də 
250-280 ədəd bitki olduğu halda yüksək 700-1200 qr dən məhsulu  alınmışdır. Bu miqdarı təmin 
etmək üçün hektara 3,0 milyon cücərə bilən dən səpilməsi məqsədəuyğundur. Bir m2-də sünbüllərin 
sayı kollanma əmsalından asılıdır və onu aqrotexniki tədbirlər vasitəsilə artırmaq mümkündür. Bu 
halda  1m2-də cücərə bilən dən sayının 300  əddəddən yuxarı olmaması təmin edilməlidir.  

Sünbülün məhsuldarlığı: Sünbülün dən tutması bitkinin məhsuldarlığı ilə əlaqədar olan 
seleksiya əlaməti hesab edilir. Bu əlamət sortun irsi xüsusiyyətlərindən və xüsusilə sünbülün 
formalaşması dövründə torpaq və hava nəmliyindən asılı olur. Sünbüldə  dən sayı və 1000 dən 
kütləsi qarşılıqlı asılıdır. Bunu nəzərə alaraq, əlamətlər arasında əlverişli asılılığın müəyyən 
edilməsi zəruridir. Sünbüldə dənlərin sayı çox olduqda müvafiq olaraq dənlər cılızlaşır və  1000 
dənin kütləsi aşağı olur, sünbüldə dən sayı az olduqda isə dənlər nisbətən iri olduğu üçün 1000 
dənin kütləsi də çox olur.   

Tədqiq edilən nümunələrdə sünbül elementlərinin: sünbülün uzunluğunun 4-12 sm, 
sünbülcüyün sayının 9-35 ədəd, sünbüldə dənin sayının 15-60 ədəd, bir sünbüldən dən kütləsinin 
0,8-3,0 qram olmaqla, geniş intervalda  dəyişdiyi müəyyən edilmişdir (Cədvəl).   

Cədvəl. Yuxarı Qarabağın suvarma zonasına uyğun  yüksək məhsuldar  
arpa sortu modelinin bəzi parametrəri 
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Standart 110-120 5-7 4-5 10-11.5 29-33 1.6-1.8 26-28 1.3-1.5 46-50 3:1 
Model 100-105 7-11 7-9 9-10 29-31 1.7-1.8 26-29 1.4-1.5 47-49 2:1 

Uzunmüddətli  tədqiqatlar  nəticəsində tərəfimizdəm yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsi 
üçün sünbül elementlərinin optimal qiymətlərinin müvafiq olaraq  sünbül uzunluğunun 10-11 sm, 
sünbülcük sayının 29-31 ədəd, dən sayının 25-29 ədəd, dən cəkisinin 1,2-1,5qr  tərtibində olmasının 
məqsədəuyğunluğu aşkar edilmişdir . 

Beləliklə,  aparılmış tədqiqat nəticələrinə əsaslanaraq, Yuxarı Qarabağın Suvarma Zonası 
üçün yüksək məhsuldarlığı təmin edən arpa sortu modelinin əsas elementləri kimi, vegetasiya 
müddətinin  210-215 gün, bitki boyununn 100-105 sm,   ümumi kollanmanın 9-10 ədəd, məhsuldar 
kollanmanın 7-8 ədəd, sünbülün uzunluğunun 9-10 sm, sünbülcük sayının 27-29 sm, sünbülün 
kütləsinin 1,4 qr, bir sünbüldə dən sayının 25-27 ədəd,  bir sünbüldə dən kütləsinin 1,2-1,4 qr, 
1000 dən kütləsinin 45-50 qr və küləşin dənə nisbətinin 2:1 olmasının optimallığı 
müəyyənləşdirilmişdir. 
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МОДЕЛЬ СОРТА ЯЧМЕНЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКУЮ УРОЖАЙНОСТЬ  
ДЛЯ ОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ ВЕРХНЕГО КАРАБАХА 

Г.Дж.Гашимова, В.А.Абасов 
Научно- Исследовательский Институт Земледелия, Тертерская ЗОС 

В статье приводится информация о разработке оптимальных параметров модельных сортов 
озимого ячменя различных идиотипов и хозяйственного использования по результатам многолетнего 
изучения хозяйственно-биологических показателей коллекционного материала и сортов селекции для  
Верхного Карабаха в ТертерскиоЗонално - Опытной  Станции. Приведена классификация идиотипов 
ячменя и установлено, что увеличение урожайности озимого ячменя в условиях Верхного Карабаха 
можно достичь как за счет увеличения озерненности колоса и крупности зерна, так и повышения 
продуктивной кустистости и достаточно высокой массы зерна с растения.  

MODEL OF THE BARLEY VARIETIES PROVIDING HIGH YIELDING  
FOR THE UPPER GARABAGH ZONE 

H.J.Hashimova,  V.A.Abasov 
Research Institute of Crop husbandry, Terter RES 

The article presents information on the development of optimal parameters for winter barley varieties 
of various idiocy and economic uses based on the results of a long-term study of the economic and biological 
indicators of collection material and breeding varieties for the Upper Garabagh in Terter Regional-
Experimental Station. Classification of idiotypes of barley is given and was established that an increase in 
yield of winter barley in conditions of Upper Garabagh can be achieved both by increasing the grain number 
per spike and the grain size, and increasing productive tillering and a sufficiently high mass of grain per 
plant. 
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CƏNUBİ MUĞANIN DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ APARILAN BƏRK BUĞDA 
SELEKSİYASININ  BƏZİ NƏTİCƏLƏRİ 

    F.A.XUDAYEV1, Ə.C.MUSAYEV1, S.K.HACIYEVA1, S.İ.HÜSEYNOV,  
H.A.FEYZULLAYEV2, Ş.S.ƏSƏDULLAYEV2 

1-Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnsititutu, Sovxoz, №2, Bakı, Azərbaycan 
Tel.: 5516130, 4974931;  

2-Cəlilabad BTS,  
AZ3930, Cəlilabad r., S.Vurğun küç. 29, Tel.:(050) 3220298 

Məqalədə nəmliklə təmin olunmamış dəmyə şəraitində 2014-2015- ci illərdə bərk buğdanın 30 
nümunəsi Cəlilabad Bölgə Təcrübə stansiyasında(BTS) standart Bərəkətli 95 sortu ilə müqayisəli öyrənilərək 
xəstəliklərə sirayətlənməsi (sarı və qonur pas), keyfiyyət və məhsuldarlıq göstəriciləri verilmişdir. 

Açar sözlər: bərk  buğda, dəmyə  şəraiti, seleksiya, standart, pitomnik 
Ключевые слова: твердая пшеница, богара, селекция, стандарт, питомник 
Key words: durum wheat, rainfed condition, breeding, standard, nursery  

Giriş. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da buğda bitkisi əhalinin əsas 
qida mənbəyi hesab olunur. Buğdadan hazırlanan geniş çeşidli məhsullar artıq neçə minilliklərdir ki, 
əhalinin ərzağa olan təlabatının ödənilməsində başlıca yer tutur. Elə bu səbəbdən də Respublikamızda 
taxılçılıq kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri hesab olunur. Respublikamızda aparılan torpaq 
islahatları, digər tərəfdən əkinə yararlı torpaq sahələrinin azalması ilə bağlı müşahidə olunan bəzi 
problemlər artıq ölkəmizdə taxılçılığın inkişaf etdirilməsini əkin sahələrinin artırılması hesabına deyil, 
yüksək məhsuldar, keyfiyyətli yeni sortların yaradılması və onların istehsalata tədbiq edilməsi hesabına 
həyata keçirilməsini gündəmə gətirir.  

Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitini nəzərə almaqla, hər bir bölgənin ekoloji amillərinin təsirinə 
adaptiv xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən yüksək məhsuldar, keyfiyyətli buğda sortlarının yaradılması və 
onların istehsalata tətbiq edilməsi bir zərurət kimi seleksiyaçıların qarşısında duran vəzifələrdəndir. 

Ona görə də nəmliklə təmin olunmamış quraq dəmyə şəraiti üçün Cəlilabad bölgəsində aparılan 
seleksiya işlərinin əsas məqsədi quraqlığa və xəstəliklərə davamlı, yüksək dən keyfiyyətinə malik 
məhsuldar  bərk buğda sortlarının yaradılmasıdır .  

Cəlilabad təmin olunmamış dəmyə əkinçilik bölgəsinə aiddir, burada tez-tez quru, isti küləklər 
əsir, havanın orta illik temperaturu 14,3 C0  olur, ən isti ay iyul və avqust aylarıdır ki, orta aylıq 
temperatur 26-27 C0, mütləq maksimum temperatur iyul ayında 38 C0 -ə çatır. İldə şaxtasız günlərin sayı 
250 günə qədər olur [1]. 

Çox illik məlumatlara görə Cəlilabad bölgəsində yağmurların orta illik miqdarı 450-500 mm 
arasında dəyişir. Düşən atmosfer çöküntülərinin yarıdan çoxu payız- qış aylarına təsadüf edir, elə ona 
görə də bölgə ərazisində havanın quraq keçməsi ilə müşahidə edilir. Bu səbəbdən də Cənubi Muğan 
şəraitində məhsuldarlıq aşağı düşür. 

Respublikamızda becərilən bərk buğda sortlarının əksəriyyətinin dən keyfiyyətinin qənaətbəxş 
olmadığını nəzərə alsaq bu sahədə tədqiqatların aparılmasının nə dərəcədə mühüm rol oynadığını dərk 
etmək bir o qədər də çətin olmaz [2]. 

2014-2015-ci illərdə Cəlilabad BTS-da seleksiyanın müxtəlif pitomniklərində-Nəzarət-1, Nəzarət-
2 və Müsabiqəli sortsınağı pitomniklərində bərk buğdanın 30 nümunəsi standartla müqayisə olunaraq 
öyrənilmişdir (cədvəl 1; 2; 3). 

Material və metodlar. Nəzarət pitomniki 1-də öyrənilən hər nümunənin sahəsi 30 m2 olmaqla  
1 təkrarda, nəzarət pitomniki 2-də öyrənilən hər nümunə sahəsi 30 m2 olmaqla 2 təkrarda, müsabiqəli 
sort sınağında öyrənilən hər sortun sahəsi 30 m2 olmaqla 4 təkrarda əkilmişdir. 

:93-97 
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Öyrənilən sort və nümunələrin struktur elementləri Ə.C.Musayev, H.S.Hüseynov, 
Z.A.Məmmədov [3] metodikasına əsasən öyrənilmiş, dənin keyfiyyət göstəriciləri ƏETİ-nin “Dənin 
keyfiyyəti” laboratoriyasında təyin edilmiş, xəstəliklərin hesabatı qəbul olunmuş beynəlxalq şkala 
(CIMMYT) əsasında aparılmışdır [4; 5; 6]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Nəzarət pitomniki 1-də (NP-1) öyrənilən nümunələrin boyu, 
keyfiyyət göstəriciləri, xəstəliklərə sirayətlənməsi və məhsuldarlıq göstəriciləri cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1. Nəzarət pitomnikində (NP-1) öyrənilən bərk buğda nümunələrinin 
xəstəliklərə sirayətlənmə səviyyəsi, məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəriciləri 

S/s 
Sort və sortnümunələri 

Bitkinin 
boyu, 

sm 

Sarı 
pas 

Qonur
pas 

1000 
dən 

kütləsi, 
q 

Şüşəvarilik 
%-lə 

Kleyko-
vinanın 
miqdarı 

%-lə 

KDƏ , 
c.g 

Məhsuldarlıq

s/ha 
fərq 
s/ha 

1 Bərəkətli 95 st 87,0 0 0 44,0 85,0 32,0 95,0 20,0 - 

2 
SP1 -15. Vüqar (Az) x 
Rac-91 (Hindistan)/ 
leucomelan 

132,0 0 0 48,0 86,0 33,2 94,2 20,0 - 

3 

SP2 -12. KSİN12-2008 (Az) 
x 4th  FAWWON.IB.P4 

N52 (CİMMYT) 03903/ 
leucomelan 

97,0 0 0 42,0 98,0 31,6 98,0 30,8 +10,8

4 
SP2 -19.19/1  Tərtər (Az) 
x Pərinc (qırm) (Az) 

100,0 0 0 39,6 
83,0 28,8 98,2 20,0 - 

5 SP2 -32. Leucurum 
(2012-2013) 

125,0 0 0 46,0 94,0 32,0 90,7 19,2 -0,8 

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi Nəzarət pitomniki 1-də öyrənilən bərk buğda 
nümunələrinin boyu (87,0-132,0 sm) olmaqla standart Bərəkətli 95 (87,0 sm) sortu bütün 
numunələrdən 10,0-45,0 sm kiçik olmuş, xəstəliklərə qarşı nümunələr davamlı olmuşdur. 

Öyrənilən bərk buğda nümunələrində 1000 dənin kütləsi 39,6 -48,0 qr arasında dəyişmişdir. 
Standart Bərəkətli-95 sortu (44,0 q) 2 nümunədən 2-4,4 qr artıq, digər 2 nümunədən isə 2,0-4,0 qr 
aşağı olmuşdur.  Ən yüksək göstərici SP1 -15. Vüqar (Az) x Rac-91 (Hindistan)/ leucomelan (48,0 
qr) nümunəsində olmuşdur.  

Şüşəvarilik st. Bərəkətli-95 sortunda (85,0%) öyrənilən nümunələrdə isə 83,0-98,0% arasında 
dəyişilmişdir. Bunlardan 1-i (83,0%) olmaqla standartdan aşağı, 3 nümunə isə  (86,0-98,0%) 
standartdan yüksək olmuşdur. SP2 -12. KSİN12-2008 (Az) x 4th  FAWWON.IB.P4  N52 
(CİMMYT) 03903/ leucomelan 98,0 % nümunəsi  fərqlənmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi öyrənilən nümunələrdə kleykovinanın miqdarı 28,8-33,2 % 
arasında olmuşdur. St Bərəkətli-95 sortu bu göstəriciyə görə 1 nümunə ilə (32,0 %) eyni, 2 nümunə 
standartdan (28,8-31,6 %) 0,4-3,2 % aşağı, 1 nümunə isə (33,2%) 1,2 % üstün olmuşdur. 
Kleykovinanın miqdarına görə SP1 -15. Vüqar (Az) x Rac-91 (Hindistan)/ leucomelan (33,2%) 
nümunəsi fərqlənmişdir. 

Kleykovinanın defermasiya əmsalı öyrənilən nümunələrdə 90,7-98,2 arasında dəyişmiş, 
standartda isə 95,0 cihaz göstəricisinə malik olmuşdur. Məhsuldarlıq göstəricisi nümunələrdə 20,0-
30,8 s/h arasında dəyişmiş və 2 nümunədə standartla  (20 s/h) bərabər, 1 nümunədə (30,8 s/h) 
standartdan 10,8 s/h çox, 1 nümunədə  isə  (19,2 s/h) standartdan 0,8s/ha az olmuş və 11 nümunə-
dən 6 nümunə aşağı göstəriciyə malik olduğu üçün çıxdaş edilmişdir. 

Nəzarət pitomniki 2-də (NP2) bərk buğdanın 8 sort nümunəsi hər sort 30 m2 sahədə 2 təkrarda 
standart Bərəkətli 95 sortu ilə müqayisə olunaraq öyrənilmişdir. Məhsuldarlığı təyin edilmiş bərk 
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buğda nümunələrinin boyu ölçülmüş, xəstəliklərə sirayətlənməsi, keyfiyyət göstəriciləri 2 saylı 
cədvəldə verilmişdir  (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Nəzarət pitomnikində (NP-2) öyrənilən bərk buğda nümunələrinin  
xəstəliklərə sirayətlənmə səviyyəsi, məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəriciləri 

S/s 
Sort və sortnümunələr 

Bitkinin 
boyu, 

sm 

Sarı 
pas 

Qonur 
pas 

1000 
dən. 

kütləsi,
q 

Şüşə-
varilik, 
%-lə 

Kleyko-
vinanın 
miqdarı 

%-lə 

KDƏ, 
c.g 

Məhsuldarlıq 

s/ha 
fərq, 
s/ha 

1 Bərəkətli 95 st 98,0 0 0 40,0 92,0 30,0 100,0 32,5 
2 NP1-21.N72/ Leukomelan 90,0 0 0 41,6 94,0 32,4 87,9 33,0 +0,5 
3 SP2-11. Qaraqılçıq-2 (Az) x 

DKLD.N00-01N41 
(CİMMYT)-03897 
Eritromelan 

105,0 0 0 38,4 93,0 29,2 106,4 34,2 +1,7 

4 SP2-17. 4/2 Əlincə-84  (Az) 
x Bərəkətli-95 (Az) 
Leukurum 

90,0 0 0 40,4 85,0 25,2 92,5 36,7 +4,2 

5 SP2-18. 6/1Tərtər- (Az) x 
Turan(Az)Provensiale 

93,0 0 0 53,6 95,0 29,2 90,7 32,5 

6 SP2-26. N-1(2012-2013)/ 
Hordeiforme 

95,0 0 0 40,4 84,0 29,6 95,3 30,0 -2,5 

Nəzarət bitomniki 2-də (NP2) öyrənilən bərk buğdalarda bitkilərin boyu (90-105sm) arasında 
olmuşdur. Öyrənilən nümunələrdən 4-ü standart Bərəkətli 95 (98,0 sm) sortundan 3,0-8,0 sm alçaq, 
1 nümunə 7,0 sm standartdan  hündür, xəstəliklərə qarşı isə davamlı olmuşdur. 

1000-dənin kütləsinə  görə nümunələrdə göstərici 40,4-53,6 qr arasında olmuşdur. 1 nümunə 
st Bərəkətli-95 (40,0 qr) sortundan 1,6 q aşağı, 4 nümunə isə (40,4 q-53,6 q) 0,4-13,6q yüksək 
olmuşdur. SP2-18. 6/1Tərtər- (Az) x Turan(Az) Provensiale nümunəsi (53,6 q) fərqlənmişdir. 

Şüşəvarilik st Bərəkətli-95 sortunda (92,0%), öyrənilən nümunələrdə isə 84,0-95,0% arasında 
dəyişmişdir. Bunlardan 2 (84,0-85,0%) nümunə standartdan aşağı, 3 nümunə  (93,0-95,0%) 
standartdan yüksək olmuşdur. SP2-18. 6/1 Tərtər-(Az) x Turan (Az) Provensiale (98,0 %) nümunəsi  
fərqlənmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi öyrənilən nümunələrdə kleykovinanın miqdarı 25,2-32,4% 
arasında dəyişmişdir. St Bərəkətli-95 sortu (30,0 %) 4 nümunədən (25,2-29,6%) 0,4-4,8 % yüksək, 
1 nümunədən isə (32,4%) 2,4 % aşağı olmuşdur. Kleykovinanın miqdarına görə NP1-21.N72/ 
Leukomelan (32,4 %) nümunəsi fərqlənmişdir. 

Kleykovinanın deformasiya əmsalı öyrənilən nümunələrdə 87,9-106,4 cihaz göstəricisinə 
malik olmuşdur. 

Məhsuldarlıq st. Bərəkətli-95 sortunda 32,5 s/ha, nümunələrdə isə 30,0-36,7s/ha olmuşdur. 
Standart Bərəkətli-95 sortu bu göstəriciyə görə 3 nümunədən  (0,5-4,2 s/h) aşağı, 1 nümunə ilə 
bərabər, 1 nümunədən isə 2,5 s/ha yüksək olmuşdur. SP2-17. 4/2 Əlincə-84 (Az) x Bərəkətli-95 
(Az) Leukurum (36,7 s/ha) nümunəsi fərqlənmişdir və 2 nümunə çıxdaş edilmişdir.  

2014-2015-ci ildə müsabiqəli sortsınağında öyrənilən bərk buğda nümunələrinin  xəstəliyə 
davamlılığı, keyfiyyət göstəriciləri tədqiq olunaraq cədvəl 3-də verilmişdir.  

Müsabiqəli sort sınağında bərk buğdanın 11 sort nümunəsi 30 m2 sahədə 4 təkrarda 
öyrənilmişdir. 

3 saylı cədvəldən göründüyü kimi öyrənilən bəkr buğda nümunələrinin boyu 90,0-103,0 sm 
arasında dəyişmişdir. Standart Bərəkətli-95 sortu  (90,0 sm)  1 sortla bərabər, qalan nümunələrdən 
isə 2-13 sm aşağı, xəstəliklərə qarşı isə sort nümunələr davamlı olmuşlar. 
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Cədvəl 3. Müsabiqəli sortsınağında öyrənilən bərk buğda nümunələrinin məhsuldarlıq,  
keyfiyyət və xəstəliklərə davamlılığı (Cəlilabad BTS, 2015-ci il) 

S/s 
Sort və sortnümunələr 

Bitkinin 
boyu, 
sm 

Sarı 
pas 

Qonur
pas 

1000 
dən  

kütləsi,
q 

Şüşəvari
lik, 

%-lə 

Kleykovinanın 
miqdarı %-lə 

KDƏ, 
c.g 

Məhsuldarlıq

s/ha 
fərq, 
s/ha 

1 Bərəkətli 95 st 90,0 0 0 43,2 90,0 27,5 96,0 32,5 

2 NP2-21. (N-72. 2010-
2011)– Leukomelan 

90,0 0 0 33,2 93,0 29,6 88,2 31,6 -0,9 

3 NP2-22.  (HP-64. 2008-
2009)–hordeiforme 92,0 0 0 44,0 85,0 24,0 97,3 38,3 +5,8

4 MSS-13.Leukurum-
03241 98,0 0 0 46,0 83,0 27,2 95,8 34,1 +1,6

5 MSS-17.Eritromelan 
03346/2 103,0 

0 0 45,6 
89,0 28,0 96,3 33,3 +0,8

6 MSS-20.Leukomelan-
02257/1-1 95,0 0 0 43,6 90,0 25,2 100,7 34,7 +2,2

1000 dənin kütləsi 33,2-46,0 qr arasında dəyişmişdir. Bu göstəriciyə görə standart Bərəkətli 
95 (43,2 qr) sortu 1 nümunədən 10,0 qr artıq, qalan nümunələrdən isə (0,8-2,8 qr) aşağı olmuşdur.  
MSS-1 Leukurum-03241 nümunəsi  46,0 qr olmaqla fərqlənmişdir. 

Şüşəvarilik öyrənilən nümunələrdə 83,0-93,0% arasında dəyişmişdir. Nümunələrdən 1-i 
standarla bərabər (90,0 %), 3 nümunə aşağı, 1 nümunə isə NP2-21. (N-72. 2010-2011)–Leukomelan 
(93,0 %)  yüksək  olmuşdur. 

Kleykovinanın miqdarı bərk buğda nümunələrində 24,0-29,6 % arasında dəyişmişdir. 
Nümunələrdən 2-si (28,0-29,6 %) standartdan 0,5-2,1% üstün, 3 isə 0,3-3,5 % aşağı olmuşdur. 
NP2-21. (N-72.2010-2011)- Leukomelan (38,8%) nümunəsi digərlərindən fərqlənmişdir. 

Kleykovinanın deformasiya əmsalı öyrənilən nümunələrdə 88,2-100,7 cihaz göstəricisinə 
malik olmuşdur. 

Bərk buğda nümunələrinin məhsuldarlığı 30,8-38,3 s/ha arasında dəyişmişdir. Öyrənilən 
nümunələrdən 3-nün məhsuldarlığı standart Bərəkətli 95 (32,5 s/ ha) sortundan 0,8-5,8 s/h çox, 
qalan bir nümunə isə 0,9 s/ha  aşağı olmuşdur. NP2-22.  (HP-64. 2008-2009) hordeiforme-38,3 s/h, 
MSS-20. Leukomelan-02257/1-1-34,7 s/h, MSS-13 Leukurum-03241-34,1 s/h, MSS-17 
Eritromelan 03346/2-33,3 s/ha nümunələri yüksək məhsuldarlığa malik olmuş  və 5 nümunə çıxdaş 
edilmişdir. 

Öyrənilən əlamətlərə görə yüksək göstəriciyə malik olan nümunələr seçilmiş və 2015-2016-ci 
il üçün seleksiya proqramına daxil edilmişdir.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ  
В УСЛОВИЯХ НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ ЮЖНОЙ МУГАНИ 

Ф.А.Худаев, А.Дж.Мусаев, С.К.Гаджиева, С.И.Гусейнов,  
Г.А.Фейзуллаев, Ш.С.Асадуллаев  

Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Джалилабадская ЗОС 

В статье изложены результаты изучения в 2014-2015 гг. поражаемости 30-и образцов твердой 
пшеницы желтой и бурой ржавчиной на необеспеченной богаре Джалилабадской ЗОС, а также 
приведены данные по урожайности качеству и зерна этих образцов в сравнении со стандартом 
Берекетли 95. Отобранные линии по комплексным признакам включены в селекционную программу 
для дальнейшего изучения.      

THE SOME RESULTS OF BREEDING WORKS OF DURUM WHEAT CONDUCTED 
ON THE RAINFED CONDITION OF SOUTHERN MUGHAN 

F.A.Khudayev, A.J.Musayev, S.K.Haciyeva, S.I.Huseynov,  H.A.Feyzullayev, Sh.S.Asadullayev 
Research Institute of Crop husbandry, Jalilabad RES 

In the article, has been provided the information on the diseases resistance (yellow and leaf rust), grain 
quality and productivity indicators of the 30 samples of durum wheat that were studied compared to a 
standard variety of Barakatli 95 on  rainfed condition in Jalilabad Regional Experimental Station in 2014-
2015.    

УДК 635.657.658 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУРВ РЕСПУБЛИКЕ 

К.Б. ШИХАЛИЕВА1, Л.А. АМИРОВ1-2, Р.С. МИРЗОЕВ2, Г.С. ДАМИРОВА2 

1-Институт Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана,  
AZ1106, Азербайджан, г. Баку, проспект Азадлыг 155, e-mail: kamila53@mail.ru. 

2-Научно-Иследовательский Институт Земледелия,  
АZ1098, Азербайджан, г.Баку, пос. Пиршаги,Совхоз №2 

В статье представлен обзор направлений по сбору, изучению, размножению и полезности 
использования генофонда зернобобовых культур в селекционных направлениях. С учетом требований 
настоящего времени и агроклиматического потенциала страны в последние годы, в коллекцию было 
включено около 600 образцов нута и чечевицы, представленных экспедиционными сборами, 
местными и селекционными сортами с известными свойствами, собранными из всех регионов 
страны и некоторые интродуцированные зарубежные сортообразцы, полученные из Междуна-
родного центра ICARDA. По актуальным направлениям селекции нами созданы новые сорта нута 
«Джамиля» и чечевицы «Жасмин», которые проходят государственные сортовые испытания. 

Ключевые слова: генетические коллекции, изучение, источники ценных форм, разнообразие, 
сорт 
Açar sözlər: genetik kolleksiyalar, tədqiqatlar, qiymətli forma mənbələri, müxtəliflik, sort 
Key words: genetic collections, study, sources of valuable forms, diversity, variety 

Введение. В национальное богатство любой страны, наравне с учитываемыми всеми 
материальными ценностями включают также землю, недра и зеленый покров. Однако 
генетический фонд полезных растений является самым драгоценным богатством страны и 
народа, одаренным природой родной землей. К ним должно быть всегда самое внимательное, 
доброжелательное и заботливое отношение, их надо всесторонне изучать, беречь и 

:97-102 
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рационально использовать. Как говорят в народе “потерянный день, никогда не 
возвращается”, также потерянный полезный вид растений сам по себе не возвращается, 
исчезает навсегда. Сегодня весь мир обеспокоен за судьбу живой природы - генетического 
фонда растений и животных. 

Проблема сохранения генофонда тесно связана с проблемой окружающей среды, 
необходимостью увеличения ресурсов питания человека, животных, также сырьевых 
ресурсов легкой, пищевой и фармакологической промышленности. 

Мы сегодня обсуждаем роль генетического фонда растений в реализации Продо-
вольственной программы страны. Нет сомнения, что успех в создании новых, более 
продуктивных сортов растений в большей степени зависит от исходного материала, которым 
пользуются все генетики и селекционеры мира. Мудрая поговорка гласит: “От худого семени 
не жди доброго племени”, поэтому у нас в республике обращается серьезное внимание на 
сбор, изучение и рациональное использование генетического фонда растительных ресурсов 
не только у себя на родине, но и во всех странах мира. Основоположником создания 
генофонда мировых растительных ресурсов был наш учитель и наставник академик Н.И. 
Вавилов еще на заре XX века. 

До настоящего времени эту задачу, в основном выполнял ВИР им. Н.И. Вавилова и 
можно сказать довольно успешно он справляется со своей задачей. Однако, скорость 
антропогенных, техногенных и других факторов времени настолько велики и губительны для 
растений и животных, что их сбором и сохранением должны заниматься все научные 
учреждения биологического, сельскохозяйственного направления и соответствующие 
высшие учебные заведения во всех краях, областях республики с богатыми растительными 
ресурсами. Н.И. Вавилов придавал большое значение растительным ресурсам Закавказья и 
Ближнего Востока [2]. 

Обеспечение населения земного шара продовольствием является самым актуальным 
вопросом сегодняшнего дня. В общей проблеме питания человечества решающее места 
занимает и будет занимать белковая проблема. Зернобобовые являются высокобелковыми 
культурами, что определяет их важную роль в решении проблемы растительного белка. Они 
используются как в питании населения, так и в кормлении сельскохозяйственных животных. 
Кроме того, они имеют и немаловажное агротехническое значение, обогащая почву азотом 
атмосферы и являясь хорошими предшественниками для многих культур севооборота. 
Однако в настоящее время научно-исследовательская работа по зернобобовым в сравнении с 
другими зерновыми культурами отстаёт от запросов производства. Зернобобовые культуры в 
республике (люпин, горох, вика, чина, соя, фасоль, нут, чечевица) в настоящее время 
возделываются на зерно и зеленую массу. Как известно, современные сорта зернобобовых 
культур хорошо растут как на плодородных, так и на бедных почвах с рН от 5,0 до 7,5. К 
тому же это высокопроизводительный биозавод по фиксации азота воздуха. Азот корневых и 
пожнивных остатков практически не вымывается, т.к. минерализуется постепенно, в течение 
3-5 лет. Зернобобовые культуры- это самый надежный и выгодный компонент в смешанных 
посевах, что обусловлено их способностью активной фиксации азота и большой засухо-
устойчивостью. Зернобобовые культуры являются бережливыми и экономными “хозяевами” 
на поле. Они улучшают почву, а соответственно, являются отличными предшественниками 
для многих культур [5]. 

На фоне того, что более 800 миллионов людей по всему миру страдают от острого или 
хронического истощения, а также ввиду нарастания проблем со здоровьем, связанных с 
недостатком питания, Международный год зернобобовых 2016 призван продемонстрировать 
ключевую роль, которую эти продукты с высоким содержанием питательных веществ 
играют в поддержании мировой продовольственной безопасности и обеспечении питанием. 
Зернобобовые представляют собой съедобные высушенные зерна бобовых культур, включая 
фасоль, горох, нут и чечевицу. Это многообразная группа основных продуктов питания 
выращивается различными цивилизациями по всему миру уже более 10 тысяч лет. 
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Указанные культуры характеризуются высоким содержанием белков, клетчатки, различных 
витаминов и аминокислот, а также обладают большой энергетической ценностью. Зерно-
бобовые входят в “продуктовую корзину”, используемую при разработке стратегий со-
действия в обеспечении населения продовольствием в рамках Всемирной продовольственной 
программы. 

Являясь доступным в ценовом плане, богатым питательными веществами и мало-
жирным источником белка и клетчатки, зернобобовые также безопасны для экологии 
планеты. Они отличаются низким уровнем выбросов углекислого газа и обогащают почву, в 
которой выращиваются, служа пищей для почвенных микроорганизмов и улучшая состояние 
почвы, а также снижают потребность в минеральных удобрениях. Зернобобовые могли бы 
играть важную роль в снижении рисков мировой системы продовольственного обеспечения, 
обусловленных излишней зависимостью от ряда ведущих культур, таких как пшеница, 
кукуруза и рис, создавая при этом новые инвестиционные возможности [7]. 

Реализация Продовольственной программы в значительной степени зависит от решения 
проблемы дефицита белка. Наиболее рациональный источник связанного азота- важнейшего 
компонента растительного белка- атмосферный азот, биологически фиксируемый клубень-
ковыми бактериями Rhizobium leguminosarum (Frank) Baldvvin et Fred в симбиозе с бобо-
выми. Без азота не могут быть получены нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) обес-
печивающие хранение и передачу наследственной информации, хлорофилл, фосфоро-
протеиды и другие жизненно необходимые органические соединения [6]. 

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур во многом зависит от 
обеспеченности их элементами минерального питания. Необходимо отметить, что нередко 
вносят в почву навоз, некомпостированный торф. Внимание ученых многих стран в настоя-
щее время привлечено к биологическому азоту. Бобовые культуры не только обогащают 
почву азотом, но и дают корм, богатый белками. В общем, несомненная польза бобовых 
растений установлена огромным опытом, и следует стремиться к более полному их 
использованию. 

Однако на современном этапе развития сельского хозяйства и промышленности, 
потенциал зернобобовых культур не только не использован в должной мере, но и по нашему 
убеждению, еще и не выявлен полностью. С хозяйственной точки зрения важно получение 
не только большого урожая, но и урожая хорошего качества. 

Каждый новый сорт должен обладать комплексом признаков, полностью или в 
максимальной степени удовлетворяющих указанным требованиям производства. Следует 
подчеркнуть необходимость создания сортов, характеризующихся экологической   пластич-
ностью, то есть способностью давать высокий хозяйственный урожай, как в условиях разных 
лет, так и в разных географических пунктах, и при разных сроках посева [3]. 

Новые сорта и образцы происходят в основном путем взаимообмена, привлечением 
материала из генбанков зарубежных стран как: Сирия, Иран, Турция, Украина и Россия. 

Способы пополнения коллекции разнообразны. Это экспедиционные сборы на 
территории Республики, обмен с другими генбанками, а также создание собственных сортов 
и селекционного материала. Включение нового материала в коллекцию ведется с учетом 
приоритетных направлений селекционного улучшения культур нута и чечевицы: высокой 
семенной продуктивности, скороспелости, крупности семян, высокого прикрепления нижних 
бобов (пригодность для механизированной уборки), устойчивости к полеганию (компактная 
форма куста), устойчивости к аскохитозу и фузариозу; засухоустойчивости и жаростойкости, 
легкой разваримости зерна, высокого содержания в семенах белка и жира. Постоянно 
ведется поиск источников всех перечисленных признаков [4]. 

Глобальные изменения климата в сторону потепления приводит к тому, что все 
большие территории периодически подвергаются воздействию засухи. В связи с этим в 
земледелии возникает необходимость расширения зоны возделывания засухоустойчивых 
культур, к числу которых относится нут и чечевица. Во многих сельскохозяйственных 
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регионах Республики, подверженных периодическим засухам, в последние годы происходит 
увеличение посевных площадей под этими культурами (нут: в 2016-ом году 4515 га; в 2017-
ом году 9804 га, а чечевица: в 2016-ом году 697 га; в 2017-ом году 1259 га) как одних из 
самых засухоустойчивых и жаростойких среди зернобобовых. Производительность нута 
выросла в 2016-ом году и составила 8095 тонн, а чечевицы 1056 тонн в сравнение с 
предыдущими годами. 

Учитывая перспективность и ценность коллекций зернобобовых культур в Институте 
Генетических Ресурсов НАНА с 2003-го года проводятся работы по выявлению, сбору, 
воспроизводству и охране генофонда от уничтожения, а также по изучению и использованию 
образцов нута и чечевицы, как и других зернобобовых культур. В коллекцию привлекается 
материал, первую очередь необходимый для удовлетворения актуальных направлений 
отечественной селекции. Это местные и селекционные сорта с известными свойствами, из 
разных местообитаний для максимально полной представленности фенотипического, 
экотипического и генотипического разнообразия генофонда зернобобовых. 

Основной целью представленной работы было изучение из обшей коллекции 
зернобобовых культур более 600 образцов нута и чечевицы и на этой основе выделить 
наиболее ценный исходный материал.  

Материал и методы исследования. Объектами исследования являлись местные 
образцы из  Национального Генбанка и интродуцированные из ICARDA. 

Погодные условия 2016-2017-ых годов соответствовали биологическим особенностям 
развития зернобобовых и по всем исследованным образцам был получен урожай зерна. 
Посев коллекционных образцов проводили на Апшеронской базе Института в третьей декаде 
ноября 2016 года, вручную в делянки площадью-1,5 кв.м. Образцы изучали и оценивали в 
соответствии с методическими указаниями и классификатором ICARDA. Посев, уход за 
растениями, а также оценку устойчивости к болезням проводили по общепринятой методике. 
Основная задача по уходу за растениями заключался в борьбе с сорными растениями, 
рыхлении. В сухое время посевы обильно поливались. Для защиты от птиц над посевами 
натягивали сетку. 

Результаты и их обсуждение. Нут (Cicer arietinum L.) является одной из перспек-
тивных культур среди зернобобовых, возделываемых в нашей Республике особенно для 
продовольственных целей. Между тем, по питательной ценности нут превосходит все другие 
виды зерновых бобовых культур. Нут - более теплолюбивая и засухоустойчивая культура. 
Благодаря хорошо развитой корневой системе и экономному расходованию воды легко 
переносит почвенную и воздушную засуху. 

К почвам нут не очень требователен, но лучшие урожаи дает на черноземах, светло- и 
темно-каштановых, сероземных и бурых легких и средних по механическому составу почвах 
[1].  

Почвы Апшеронского полуострова песчаные, серозёмно-бурые. Содержание гумуса в 
почвах невысокое: в верхних слоях колеблется от 1,29-1,76%, а в нижнем слое-0,44%. 
Количество общего азота колеблется от 0,11 до 0,05% однако начиная с 28 см слоя почвы и 
дальше этот элемент отсутствует. Таким образом, почвы бедны основными питательными 
элементами (азотом, фосфором). Нуждаются в ежегодном внесении фосфорно-калийных 
удобрений осенью и азотных удобрений в подкормку весной. Годы опытов несколько 
отличались по температурному и водному режиму как между собой, так и от средне-
многолетних показателей. 

Нут не переносит избыточного увлажнения. При длительной дождливой погоде у него 
задерживается цветение и оплодотворение, появляются заболевания (аскохитоз, фузариоз и 
др.). Местный генофонд нута в основном восприимчив к аскохитозу. Среди изученных 
генотипов нута наилучшими источниками устойчивости оказались образцы из коллекции 
ICARDA: Flip 96-706, F.04-25, F.97-32, F.03-34, F.03-36, F.01-52, F.03-48 и районированный 
сорт “Султан”. Из выделенных образцов нута отобраны элитные растения и нами созданы 
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отдельные линии. Следует отметить что семенные материалы некоторых форм нута, 
выделившиеся комплексом хозяйственно-ценных признаков, были размножены и переданы 
фермерским хозяйством Сальянского, Кусарского и Габалинского районов республики. 

Чечевица (Lens culinaris Medik.) - однолетнее бобовое растение высотой от 15 до 60 см. 
К влаге чечевица довольно требовательна, особенно впервые фазы роста. Хорошие урожаи 
чечевица дает на рыхлых суглинистых и супесчаных богатых известью почвах. Чечевица 
относится к числу важнейших бобовых культур и имеет большое народнохозяйственное 
значение. Семена ее характеризуются высоким содержанием белка (27-36%), в котором 
содержатся почти все незаменимые аминокислоты, а также витамины группы В. Важна 
чечевица и как кормовая культура [1]. 

В основном нут и чечевица культуры богарного земледелия. Фермеры, выращивающие 
эти культуры, сталкиваются некоторыми биотическими и абиотическими стрессовыми 
факторами, ограничивающие увеличения его производства. Засуха обычное явление для 
региона. В ряде районов имеют место такие абиотические факторы, влияющие на урожай-
ность культур, как низкая температура в период всходов, засуха и высокая температура во 
время цветения и бобообразования. Генетическое разнообразие форм и сравнительное 
изучение их в экологически различных зонах республики дали возможность выделить цен-
нейшие источники, отличающиеся как высокой урожайностью, так и агробиологическими 
признаками. К ним относятся местные образцы из Джалилабада, Ярдымлы, Акстафы, 
Масаллы, Кусары, Нахчыванской АР и др. Отобранные образцы отличаются наибольшей 
пластичностью, т.е. приспособленностью к местным условиям. 

Испытания местных и интродуцированных сортов позволили выявить ряд пер-
спективных направлений для широкого внедрения их в производства, а также для целе-
направленного использования в качестве исходного материала в селекционном процессе 
получения новых сортов нута и чечевицы. 

В 2014-2015-ые годы в Государственную Комиссию по Испытанию и Охране Селек-
ционных Достижений (ныне Государственная служба по регистрации культур и контролю 
семян) были представлены новые - высокоурожайный краснозерный сорт чечевицы “Жас-
мин” и высокорослый, зимостойкий, аскохитоустойчивый и высокоурожайный сорт нута 
“Джамиля”, полученные нами методом повторного индивидуального отбора из коллекции 
ICARDA. 

Проведенными исследованиями подтвердилось важность подбора в качестве роди-
тельских форм, подходящих высокоурожайных сортов нута и чечевицы, и создание на их 
основе новых, более пригодных для механизированной уборки высокорослых, с высоким 
прикреплением нижних бобов, дружно созревающих и неосыпающихся, а также устойчивых 
к грибным, бактериальным и вирусным болезням сортов. 

 Для обеспечения дальнейшего роста производства зерна бобовых культур, необходимо 
резкое повышение их урожайности на основе последовательного подъема культуры 
земледелия, внедрения новых интенсивных сортов, а также существенного расширения 
посевных площадей.  
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RESPUBLİKADA DƏNLİ-PAXLALI BİTKİLƏR ÜZRƏ  
MÜASİR SELEKSİYADAKI PROBLEM VƏ PERSPEKTİVLƏR 
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Məqalədə dənli paxlalı bitki genofondunun toplanması, öyrənilməsi, çoxaldılması və seleksiyada 
əhəmiyyətli istifadə olunması istiqamətlərindən bəhs edilır. Hal-hazırki dövrun tələblərinə uygun olaraq, 
respublikanın aqrobioloji potensialı nəzərə alınaraq son illər kolleksiyaya ekspedisiya materialları, həmçinin 
respublikanın regionlarından toplanmış müxtəlif sort və nümunələr və ICARDA Beynəlxalq mərkəzindən 
introduksiya edilmişlər də olmaqla 600-ə qədər yeni noxud və mərcimək nümunəsi daxil edilmişdir. 
Seleksiyanın aktual istiqamətlərinə əsaslanaraq yaradılmış noxudun yeni Cəmilə və mərciməyin Jasmin 
sortları Dövlət Sortsınagında təcrubədən keçirilir. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN BREEDING OF FOOD LEGUMES 
IN REPUBLIC 

K.B. Shikhaliyeva1, L.A. Amirov1-2, R.S. Mirzoyev2, G.S.Damirova2 

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

The article contains an overview of issues and areas to collecting, study, multiplication  and use of 
the gene pool of legumes in breeding. Taking into account the requirements of the nowadays and 
agroclimatic potential of the country in recent years, about 600 accessions of chickpea and lentils were 
included into collection, presented by expedition missions, local and breeding varieties with known 
properties, collected from all regions of the country and some introduced varietisamples obtained from 
International center ICARDA. In the relevant areas of the breeding we have created new varieties of 
chickpea "Jamila" and lentil “Jasmine”, which tested at The State Variety Trials. 
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BƏRK BUĞDA NÜMUNƏLƏRİNİN ZÜLAL VƏ BİOMORFOLOJİ MARKERLƏRLƏ 
ANALİZİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

R.K.ABDULLAYEVA 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2 

Məqalə yerli və intriduksiya olunmuş bəzi bərk buğda sort və sort-nümunələrinin genetik 
müxtəlifliyinin biomorfoloji əlamətlər və qliadin zülalları əsasında öyrənilməsi və alınan nəticələrin 
müqayisəsinə  həsr olunmuşdur. 

Açar sözlər: bərk buğda, genetik müxtəliflik, SDS-sedimentasiya, qliadin zülalları, biomorfoloji 
markerlər 
Ключевые слова: твердая пшеница, генетическое разнообразие, SDS-седиментация, глиадины, 
биоморфологические маркеры 
Key words: durum wheat, genetic diversity, SDS-sedimentation, gliadins, biomorfologic markers 

:102-105 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

103 

Giriş. Populyasiya, populyasiya qrupları və ya növün genetik xarakteristikasının əsası olan 
genetik müxtəlifliyin öyrənilməsi və qorunub saxlanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir [1]. Belə ki, 
dünya əhalisinin sürətlə artımı, biomüxtəlifliyin azalması, əkinə yararalı torpaqların məhdudlaşması 
insanların qida tələbatını ödəməkdə ciddi problemlər yarada bilər. Bu təhlükənin qarşısını kənd 
təsərrüfatı əhəmiyyətli bitkilərin məhsuldarlığının artırılması yolu ilə almaq olar [2]. Məhsuldarlığın 
artırılması kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olduğu  məhsuldar sortların yaradılması ilə 
mümkündür. Belə genotipləri yaradarkən tədqiq olunan populyasiyaların genetik müxtəlifliyi öyrənil-
məli, həmçinin əlamətlərin genetik idarəolunma sistemləri haqqında informasiya toplanmalıdır. 

Hər hansı bir növün daxilində genetik müxtəlifliyin azalması növün faydalı və vacib xüsusiy-
yətlərinin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Genetik  müxtəlifliyin itirilməsi ehtiyat resursların gələcəkdə 
istifadəsi imkanlarını azaldır. Xüsusilə, qida əhəmiyyətli bitkilərin, məsələn buğdanın genetik 
müxtəlifliyinin öyrənilməsi çox vacibdir. Bunun bir sıra səbəbləri vardır. Məsələn, çarpazlaşma üçün 
genetik əsaslandırılmış başlanğıc materialın seçilməsi, gələcək nəsillər üçün gen banklarda buğdanın 
daha geniş genetik müxtəliflik ehtiyatlarının saxlanılması və s. [3]. 

 Genetik müxtəlifliyin strukturu müxtəlif markerlərlə öyrənilir ki, onları da şərti şəkildə 3 qrupa 
bölmək olar: kompleks keyfiyyət və kəmiyyət əlamətlərinin dəyişməsinə əsaslanan üsullar (morfoloji 
markerlər), zülal markerləri və DNT markerlərinin tədqiqinə əsaslanan üsullar.  

Bərk buğda becərilmə sahəsinə görə dünyada yumşaq buğdadan sonra ikinci yeri tutur və 
makaron, manna yarması istehsalında və çörəkbişirmədə yaxşılaşdırıcı kimi istifadə olunur.   Bərk 
buğdanın tərkibində zülalın miqdarının yüksək olması (26%-ə qədər) və kleykovinasının keyfiyyətliliyi 
bu bitkinin seleksiyaçılar üçün əhəmiyyətini artırır ki, bu da onun genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi və 
qorunub saxlanılmasını zəruri edir [4].  

Məqalə yerli və intriduksiya olunmuş bəzi bərk buğda sort və sort-nümunələrinin genetik 
müxtəlifliyinin biomorfoloji əlamətlər və qliadin zülalları əsasında öyrənilməsi və alınan nəticələrin 
müqayisəsinə  həsr olunmuşdur. 

Material və metodika. Tədqiqat işi üçün Abşeron YTT-da becərilmiş 53 bərk buğda sortnü-
munəsi və onların valideynləri olan 22 bərk buğda sortu götürülmüşdür. Bu nümunələrdə kleykovina, 
KDƏ, SDS-sedimentasiya Pena metodu [5], zülalın miqdarı Keldal üsulu  ilə [6], qliadin zülalları isə 
poliakrilamid gelində elektroforez üsulu ilə öyrənilmişdir. Həmçinin həmin nümunələrin biomorfoloji 
əlamətləri tədqiq olunmuşdur. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiq olunan nümunələrin genetik müxtəlifliyi ilk olaraq 
biomorfoloji markerlər əsasında öyrənilmişdir. Belə ki, 53 bərk buğda sortnümunəsinin boyu, 
buğumların sayı, sünbül altlığı, əsas sünbül və qılçığın uzunluğu, sünbülcüklərin, sünbülcükdə dənin və 
əsas sünbüldə toxumların sayı, sünbülün kütləsi, biokütlə, ümumi və məhsuldar gövdələrin sayı, 
məhsuldarlıq kimi biomorfoloji əlamətləri, kleykovinanın miqdarı, KDƏ, sedimentasiya, zülalın 
miqdarı kimi keyfiyyət göstəriciləri tədqiq olunmuşdur. 

Keyfiyyət analizlərindən xüsusən, SDS –sedimentasiyanı qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bir neçə il 
təkrar aparılan analizlər nəticəsində tədqiq olunan nümunələrin içərisində 12-nin güclü (13.0-18.0 ml), 
18-nin orta güclü (10.0-13.0 ml) və 23-nün zəif buğdalar (10.0 ml-dən aşağı) qrupuna aid olunduğu 
müəyyən edildi. 

Ümumilikdə, öyrənilmiş bütün keyfiyyət  əlamətləri arasında əlaqələrə nəzər salsaq görərik ki, 
kleykovinanın miqdarı “orta güclü” nümunələrdə daha yüksəkdir (Cədvəl 1). KDƏ-nin ən yüksək 
qiymətinə güclü buğda qrupunda, ən aşağı isə zəif qrupda toplanan sortnümunələrdə rast gəlinir. Deməli, 
SDS-sedimentasiyanın göstəricisinə görə güclü olan qrupda toplanan buğdalarda kleykovinanın 
keyfiyyəti də yüksək olur.  Bu isə nümunənin dən  keyfiyyətinin yüksək olduğunu deməyə imkan verir. 

Zülalın miqdarı yüksək olan nümunələr də “güclü buğda” qrupuna aiddir.  
Həmçinin, nümunələrin qliadin ehtiyat zülalları da öyrənilmişdir. Zülalın ehtiyat zülalı olan 

qliadinlərin tədqiqi bərk buğdaların genetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində effektiv olub, bu 
kulturanın sort və formalarının genetik əsaslandırılmış qeydiyyat sistemini yaratmağa və onun 
seleksiyasının sürətləndirilməsinə imkan verir. Tədqiqat zamanı qliadin zülalları Acid-PAGE 
metodu əsasında poliakrilamid gellərində elektroforez olunmaqla  analiz  edilmiş,  klaster analizinin 
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Cədvəl 1. Keyfiyyət əlamətləri arasında əlaqələr 

SDS-sedimentasiya, ml Kleykovina, % KDƏ, c.ş.v Zülal, %
Güclü  33.4 93.0 15.7 
Orta güclü 35.5 97.5 14.5 
Zəif 33.6 111.5 14.8

Şəkil 1. Bərk buğda nümunələrinin qliadin zülallarının  
müxtəlifliyinə əsasən klasterlərdə qruplaşdırılması 

tətbiqi ilə hesablanmış nümunələrarası Nei genetik məsafə indeksinin qiymətləri əsasında genotiplər 
9 klasterdə birləşdirilmişdir. (Şəkil 1). 

Onların içərisində 6,7 və 8-ci klasterlər nisbətən çox sayda nümunəni özündə birləşdirir. 2 və 
3-cü klasterlər hər biri bir, 5 və 9-cu klasterlər isə hərəsi iki nümunəni birləşdirir.  

Klaster analizi Nei genetik məsafə  indeksi əsasında aparılmışdır. Belə ki, əgər nümunələr 
arasında genetik məsafə 0-1 arasındadırsa, deməli onlar bir-birinə çox yaxındılar. Lakin əgər məsafə 
1-ə bərabərdirsə deməli, nümunələr genetik cəhətdən 100 %  fərqlidirlər. 23, 31, 35, 37, 45, 53-cü 
nümunələrlə  digər nümunələr arasında genetik məsafə nisbətən böyük olduğundan, onlar genetik 
cəhətdən daha fərqlidirlər. 

Keyfiyyət əlamətlərinin analizlərinin nəticələri Acid-PAGE metodunun tətbiqi ilə əldə 
olunmuş nəticələrlə müqayisə edilmişdir. SDS –sedimentasiya göstəricisinə görə “güclü”, “orta 
güclü” və “zəif” buğdalar qrupuna aid nümunələr qliadin zülallarının müxtəlifliyinin klaster analizi 
nəticəsində də bir-birlərindən fərqləndirilərək, ayrı-ayrı klasterlərdə birləşdirilmişlər; belə ki, 
“güclü” buğdalar qrupuna aid Tərtər-Kəhrəba və Tərtər-Mirvari çarpazlaşmalarından alınan hibrid-
lər 4-cü klasterdə, “zəif” buğdalar qrupuna aid Tərtər-Zedoni 3D 56, Şiraslan-Vüqar, Bərəkətli 95-
Əlincə 84 hibrid nümunələri 6-cı klasterdə, “orta güclü” buğdalar qrupunda toplanmış nümunələr 
isə 8-ci klasterdə lokallaşmışlar. Beləliklə, Acid-PAGE metodunun tətbiqi nəticəsində aşkar edilmiş 
zülal spektrləri bizə bu və ya digər nümunənin keyfiyyət əlamətləri haqqında əvvəlcədən fikir 
yürütməyə imkan verir. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
ГЛИАДИНОВЫМИ И БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ 

Р.К.АБДУЛЛАЕВА 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Статья посвящена изучению генетического разнообразия некоторых сортов твердой пшеницы 
по биоморфологическим признакам и белкам глиадина и сопоставлению результатов. 

COMPARISON OF THE RESULTS OF ANALYSIS OF SAMPLES OF DURUM WHEAT BY 
GLIADINE AND BIOMORPHOLOGICAL MARKERS 

R.K.ABDULLAEVA 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article is devoted to the study of the genetic diversity of some durum wheat varieties according to 
biomorphological features and gliadin proteins and the comparison of results. 

UOT 633.31.37; 635.65 

MÜXTƏLİF MƏNŞƏLİ NOXUD (C. arietinum L.) GENOTİPLƏRİNİN  
MOLEKULYAR MARKERLƏRLƏ MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ  

J.A.NƏSİBOVA, K.B.ŞIXƏLİYEVA, V.İ. İZZƏTULLAYEVA, S.M.BABAYEVA
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, AZ1106, Azadlıq 155 

Təsadüfi amplifikasiya olunmuş polimorf DNT (RAPD- Random amplified polimorphic DNA) və 
mikrosatellitlərarası lokusların polimorfizmi (ISSR- Inter simple sequence repeat) markerlərindən istifadə 
etməklə müxtəlif mənşəli 45 noxud sort və nümunəsinin genetik müxtəlifliyi tədqiq olunmuşdur. Ümumilikdə, 
5 ISSR praymeri ilə 30, 2 RAPD praymeri ilə isə 16 bənd sintez olunmuş, kolleksiyada polimorfizm faizi, 
müvafiq olaraq, 30% və 24% təşkil etmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində noxud kolleksiyasında genetik 
müxtəlifliyin aşağı (GMİ=0.36) olduğu müəyyən edilmişdir. RAPD markerlərinin tədqiq edilən əksər 
parametrlər üzrə ISSR markerlərdən üstün olması müşahidə olunmuşdur. Cakkard genetik oxşarlıq əmsalı 
əsasında genotiplər 5 əsas klasterdə qruplaşmış, nümunələrin toplandığı coğrafi regionla genetik quruluş 
arasında əlaqə aşkar olunmamışdır. ISSR markerlərdən IS 11, RAPD markerlərdən isə OPJ 20 praymerinin 
daha informativ olduğu  müəyyən edilmişdir. Əldə olunmuş nəticələr genetik baxımdan uzaq və yaxın olan 
genotipləri müəyyənləşdirməklə seleksiya prosesinin effektivliyini artırmağa imkan verir.   

Açar sözlər: noxud, molekulyar markerlər, ISSR, RAPD, genetik müxtəliflik  
Ключевые слова: нут, ISSR, RAPD, генетическое разнобразие 
Key words: chick pea, molecular markers, ISSR, RAPD, genetic diversity 
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Giriş. Noxud (Cicer arietinum L.) öz-özünə tozlanan diploid paxlalı bitki olub, buğda, arpa, 
çovdar və mərcimək ilə birlikdə 12000-10000 il əvvəl Məhsuldar Ayparada kənd təsərrüfatı 
təkamülünün bir hissəsi kimi mədəniləşdirilmişdir [1]. Noxud bitkisi yüksək qida dəyərinə malik 
olub, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə ucuz protein mənbəyi kimi, həmçinin torpaq münbitliyinin 
artırılması məqsədilə geniş şəkildə becərilir [2]. Becərilmə sahəsinə, məhsuldarlığına görə dünyada 
üçüncü yeri tutan, sosial-iqtisadi cəhətdən, eləcə də ərzaq bitkisi olaraq böyük əhəmiyyətə malik 
noxud bitkisi Azərbaycan Respublikasında da ən çox yetişdirilən dənli-paxlalı bitkilərdən biridir. 
Azərbaycanda noxud əsasən Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Füzuli, Bərdə, Sabirabad, Şamaxı, 
İmişli, Ucar, Qazax rayonlarında və Naxçıvan MR-da əkilib becərilir.  

Noxudun nisbətən kiçik ölçülü (738 Mb) haploid genomu onun model bitki kimi genom 
tədqiqatlarında istifadəsinə imkan verir [3]. Yüksək məhsuldar, tez yetişən, davamlı sortların 
yaradılması noxud yaxşılaşdırma proqramlarının başlıca vəzifələrindəndir. Əksər bitkilərdə olduğu 
kimi, müasir bitki seleksiyası proqramları yerli, adaptasiya olumuş xalq seleksiyası sortlarını 
genetik baxımdan eynicinsli müasir sortlarla əvəz etməklə, mədəni noxudun genetik müxtəlifliyinin 
azalmasına səbəb olmuşdur [4]. Bir çox milli və beynəlxalq kolleksiyalarda noxud bitkisinin 
ənənəvi sortlarından, seleksiya xətlərindən və yabanı əcdadlarından ibarət genofondu qorunub 
saxlanılır. Genetik variasiyaların əsas mənbəyi hesab olunan bu təbii ehtiyatların noxud bitkisinin 
genetik müxtəlifliyinin zənginləşdirilməsi məqsədilə istifadəsi onların sürətli və düzgün 
qiymətləndirilməsindən, təsərrüfat əhəmiyyətli allelərin müəyyən edilməsindən əhəmiyyətli dərə-
cədə asılıdır. Bütün genomu əhatə edən və ətraf mühit amillərindən asılı olmayan molekulyar 
markerlər genetik müxtəlifliyin tədqiqində əvəzsiz vasitə hesab edilir. Müxtəlif qrup DNT 
markerlər arasında ISSR və RAPD markerləri sürətli, ucuz və nisbətən sadə olduğundan geniş 
şəkildə istifadə edilir [5]. RAPD markerləri qısa oliqonukleotid praymerlər vasitəsilə genomun 
təsadüfi hissələrinin, ISSR markerlər isə bir-birinə əks istiqamətdə yerləşən iki mikrosatellit lokus 
arasındakı DNT hissəsinin amplifikasiyasını nəzərdə tutur. ISSR və RAPD texnologiyası müxtəlif 
bitki kolleksiyalarının genetik identifikasiyası, nümunələr arasında genetik məsafənin təyini və s. 
istiqamətlərdə tətbiq olunmuşdur [6; 7; 8].  

Tədqiqat işində məqsəd RAPD və ISSR markerlərlə müxtəlif mənşəli noxud sort və 
nümunələrinin genetik müxtəlifliyinin və qohumluğunun tədqiqindən ibarətdir.    

Material və metodlar. Tədqiqat materialı olaraq, müxtəlif illərdə AMEA Genetik Ehtiyatlar 
İnstitutunun elmi-təcrübə bazasında tədqiq edilərək genbanka təhvil verilmiş 45 noxud (Cicer 
arietinum L.) genotipindən istifadə edilmişdir (cədvəl 1). Nümunələrdən DNT-nin ekstraksiyası 
CTAB protokolu əsasında həyata keçirilmişdir [9]. PZR reaksiyasının ümumi həcmi 20 µl olmaqla, 
2µl 10x PZR buferi, 1 µl 50 mM MgCl2, 1 µl  10 mM dNTP, 2 µl 10 µM praymer, 0.1 µl5U/µl Taq 
polimeraza və 2 µl 50 nq/µl DNT-dən təşkil olunmuşdur. PZR reaksiyası ilkin denaturasiya (94 °C 
temperaturda 3 dəqiqə), 38 tsikl (94 °C-də 40 saniyə, praymerin birləşmə temperaturunda 40 saniyə,  

Cədvəl 1. Tədqiqatda istifadə olunmuş noxud genotipləri 

№ 
Noxud 

nümunələri 
№ 

Noxud 
nümunələri 

№ 
Noxud 

nümunələri 
№ 

Noxud 
nümunələri 

1 CIAR-31 13 RUF-9-04 25 Cəmilə 37 F.09-60
2 CIAR-32 14 RUF-10-04 26 Nəzrin 38 F.03-14
3 CIAR-35 15 Seçmə L. 27 AG-343 39 ILC 263 
4 CIAR-38 16 Seçmə-1 28 AG-345 40 ILC 1929
5 CIAR-39 17 Seçmə-2 29 Odisey  41 ILC 482 
6 CIAR-42 18 Sultan 30 Smachniy 42 F.03-141 
7 CIAR-45 19 Sultan-2 31 Krasen 43 F.03-36 
8 CIAR-55 20 Qəbələ sarısı 32 Pamyatch 44 F.03-34 
9 CIAR-356 21 Yerli popul. 33 Sanford 45 TH 45/1-04 
10 CIAR-266 22 Yerli popul. 34 F.06-164 
11 Yerli popul. 23 Yerli iridənli 35 F.09-34 
12 Yerli popul. 24 Nərmin 36 F.09-21
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72°C-də 2 dəqiqə) və son elonqasiya (72°C-də 1 dəqiqə) mərhələlərindən ibarət olmuşdur. 
Amplifikasiya məhsulları 1xTBE buferində 1.2%-li aqaroz gelində elektroforetik analiz edilmiş, 
“Gel documentation system”-i vasitəsilə görüntülənmişdir. Genetik Müxtəliflik İndeksi Weir [10], 
polimorf informasiya tutumu - PIC Roldan-Ruiz və b.[11], effektiv multipleks əmsalı (EMR) və 
marker indeksi (MI) Powell və b. [12], görüntüləmə qabiliyyəti (RP) və orta görüntüləmə 
qabiliyyəti (MRP) Prevost və Wilkinson [13] düsturu əsasında hesablanmışdır. SPSS kompyuter 
proqramı vasitəsilə Cakkard genetik oxşarlıq indeksi əsasında dendroqram tərtib edilmiş və 
nümunələr qruplaşdırılmışdır [22]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Genetik müxtəliflik haqqında informasiya seleksiya 
prosesi, nümunələrin identifikasiyası, dublikatların aradan qaldırılması və özək kolleksiyaların yara-
dılması ilə bağlı tədqiqatlarda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Valideynlər arasındakı genetik müxtə-
liflik aqronomik əlamətlərə görə daha üstün seqreqatların əldə edilməsi üçün ilkin şərtdir [14].  

Müxtəlif mənşəli noxud genotiplərinin genetik müxtəlifliyi 7 ISSR və 2 RAPD markerindən 
istifadə etməklə müqayisəli şəkildə qiymətləndirilmişdir. Yeddi ISSR praymerindən ikisi (UBC 810 
və UBC 823) monomorf xarakterli olmuş, analizlər 5 praymerlə davam etdirilmişdir. Ümumilikdə, 
45 noxud genotipi üçün ISSR praymerlərlə 30 bənd sintez olunmuş, hər praymerə düşən ümumi 
bənd sayı 6, polimorf bənd sayı isə 1.8 ədəd təşkil etmişdir (cədvəl 2). Ən yüksək polimorfizm 
göstəricisi IS 11 (43%), ən aşağı göstərici isə UBC 818 (17%) praymeri ilə əldə olunmuşdur.  

Cədvəl 2. ISSR və RAPD praymerləri ilə noxud genotiplərində  
təyin olunmuş polimorfizm və genetik müxtəliflik ölçüləri  

Praymer 
adı 

Praymer 
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 ISSR praymerlər 
IS 11 HVH(TCC)6 7 3 43 0.52 0.40 1.30 0.61 1.84 0.52 
IS 15 (GA)8C 6 2 33 0.28 0.23 0.67 0.14 0.28 0.06 
UBC 818 (CA)8G 6 1 17 0.27 0.26 0.17 0.32 0.32 0.04 
UBC 834 (AG)8YT 3 1 33 0.17 0.12 0.33 0.04 0.14 0.04 
UBC 835 (AG)8YC 8 2 25 0.28 0.23 0.50 0.27 0.54 0.12 
Ümumi 30 9
Orta 6 1.8 30.2 0.30 0.25 0.59 0.28 0.62 0.16 

RAPD praymerlər 
OPJ20 AAGCGGCCT

C 
11 3 27.3 0.78 0.36 0.81 0.68 2.04 0.3 

R26091 GAACCTACG
G 

5 1 20 0.04 0.04 0.2 0.08 0.08 0.01

Ümumi 16 4 
Orta 8 2 23.7 0.41 0.2 0.51 0.38 1.06 0.16

ISSR və RAPD birgə  
Ümumi 46 13 
Orta 6.6 1.9 27 0.36 0.23 0.55 0.33 0.84 0.16 

Qeyd:  H= A, C, T ; V= A, C, G ; Y= C, T 
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Genetik müxtəliflik əmsalı 0.17-0.52 arasında dəyişmiş, orta hesabla kolleksiyada 0.30 vahid 
müxtəlifliyin olduğu müəyyən edilmişdir. Ən mühüm göstəricilərdən biri olan polimorfizm 
informasiya tutumunun (PIC) maksimum qiyməti IS 11 (0.40), minimum qiyməti isə UBC 834 
(0.12) praymeri üçün qeydə alınmış, kolleksiya üçün orta göstərici 0.25 vahid təşkil etmişdir. Əldə 
olunmuş nəticələr tədqiq olunan noxud kolleksiyasının 7 ISSR lokusa görə aşağı polimorfizmə  
(30.2%) və genetik müxtəlifliyə malik olduğunu göstərir. Alınmış nəticələr ədəbiyyat məlumatları 
ilə uyğunluq təşkil edir [15, 16]. Tədqiqatlar nəticəsində IS11 praymerinin bütün parametrlərə görə 
üstün olduğu müəyyən edilmişdir (cədvəl 2). Əksinə, UBC 834 praymeri GMƏ və PIC-lə yanaşı, 
MRP, RP və MI indekslərinin də ən aşağı göstəriciləri ilə səciyyələnmişdir. Oxşar nəticələr Gautam 
və əməkdaşları tərəfindən də əldə olunmuş, 13 noxud nümunəsinin 10 ISSR praymeri ilə tədqiqi 
zamanı (AG)8YT motivli UBC 834 praymeri üçün ən aşağı nəticə qeydə alınmışdır [16]. 

Tədqiqata cəlb olunmuş 2 RAPD praymeri ilə 16 bənd sintez olunmuş, bunlardan yalnız 4-ü 
polimorf xarakterli olmuşdur (cədvəl 2). Kolleksiyada RAPD markerlərlə aşkar edilmiş 
polimorfizm faizi ISSR markerlərlə müqayisədə bir qədər aşağı ~24% təşkil etmişdir. Ümumi və 
polimorf bənd sayının aşağı olması öyrənilən lokusların sayının azlığı ilə də əlaqədar ola bilər. 
Digər göstəricilərdən PIC və EMR əmsalının qiymətinin də ISSR lokuslara nisbətən aşağı olmasına 
baxmayaraq, ümumilikdə noxud sort və nümunələrinin genetik identifikasiyası üçün RAPD 
markerlərinin daha effektli olduğu aşkar edilmişdir. Genetik müxtəlif indeksi (0.41) və görüntüləmə 
qabiliyyətinin nisbətən yüksək qiymətləri bunu bir daha təsdiq edir. MRP və RP parametrləri 
praymerin kolleksiyaya daxil olan nümunələri identifikasiya etmək qabiliyyətini xarakterizə edir. 
Tədqiqatda RAPD markerlərlə əldə edilmiş MRP və RP göstəriciləri ISSR lokuslara nibətən yüksək 
olub, müvafiq olaraq, 0.38 və 1.06 vahid təşkil etmişdir. OPJ 20 praymeri sintez olunmuş bəndlərin 
sayına və genetik müxtəliflik əmsalına (GMƏ=0.78) görə öyrənilən bütün lokuslar arasında 
maksimum qiymətə malik olmuşdur. Həsənova (2017) 62 noxud nümunəsinin 8 ISSR və 11 RAPD 
markeri ilə müqayisəli tədqiqi zamanı RAPD markerlərinin daha informativ olduğunu müşahidə 
etmişdir [17]. Chowdhury və b. 22 RAPD və 22 ISSR markerindən istifadə etməklə, 19 noxud 
genotipini qiymətləndirmiş, ISSR makerlərin daha aşağı polimorfizm nümayiş etdirdiyini qeyd 
etmişdir [18]. Digər bir tədqiqatda isə Rao və əməkdaşları mədəni noxud və onun yabanı əcdadı 
Cicer reticulatum L. nümunələrinin genetik identifikasiyasını həyata keçirmiş, ISSR markerlərinin 
daha etibarlı olduğunu müəyyən etmişdir [19].  

 Ümumilikdə, 2 RAPD və 5 ISSR praymeri üzrə tədqiq olunan noxud kolleksiyasında 
genetik müxtəliflik və polimorf informasiya tutumunun qiymətinin çox aşağı, müvafiq olaraq, 0.26 
və 0.18 vahid olması müəyyən edilmişdir. Noxud kolleksiyasında genetik variasiyanın aşağı olması 
gözləniləndir. Noxud ən qədim mədəniləşdirilən bitkilərdən biri olmasına baxmayaraq, onun yabanı 
əcdadı Cicer reticulatum L. yalnız kiçik bir arealda (cənub şərqi Türkiyə) yayılmışdır. Bu fakt 
məhdud adaptiv variasiya malik əcdaddan mədəniləşdirlmiş noxudun genetik bazasının darlığının 
ən əsas səbəbi kimi qiymətləndirilir [1]. Bundan əlavə, mədəniləşdirmə və yazlıq formaya keçid 
prosesində noxud genomu ikinci və üçüncü dəfə daralmaya məruz qalmışdır [20]. Noxud 
genomunun məhdud variasiyaya malik olması bir sıra tədqiqatlarda qeyd olunur [21]. 

ISSR və RAPD praymerləri ilə ümumilikdə 46 bənd sintez olunmuş, bəndlər əsasında binar 
matris tərtib olunaraq, Cakkard genetik oxşarlıq əmsalı hesablanmış və dendroqram qurulmuşdur. 
Klaster analizi nəticəsində tədqiq olunmuş 45 noxud genotipi 5 əsas klasterdə qruplaşmışdır. 
Klaster I ən böyük qrup olmaqla, əksər nümunələri öz aralarında eynilik nümayiş etdirən 19 
genotipdən təşkil olunmuşdur. ICARDA-dan əldə olunmuş 11 genotipdən 6-sı bu qrupda yer 
almışdır. F. 03-34 seleksiya xəttini çıxmaq şərtilə, bu genotiplər arasında 100% genetik oxşarlıq 
müşahidə olunmuşdur. Klaster II Azərbaycan mənşəli 3 və Ukrayna mənşəli 2, klaster III isə 3 
Azərbaycan, 1 ICARDA və 1 İran mənşəli genotipdən təşkil olunmuşdur. Ordubaddan toplanmış 
CİAR-39 və Pirşağıdan toplanmış RUF-9-04 xalq seleksiyası sortları 50% oxşarlıq nümayiş 
etdirməklə klaster IV-ü formalaşdırmışdır. V klaster 3 subklasterdə qruplaşan 14 genotipi özündə 
birləşdirir. Subklasterlərdən biri yalnız 1 – Ağstafa ərazisindən toplanmış CİAR-42 nümunəsindən 
ibarət olub, genotip üçün IS 15 parymeri ilə sintez olunmuş 1 unikal bənd müəyyən edilmişdir.  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

109 

Beləliklə, noxud sort və nümunələrinin DNT markerləri ilə tədqiqi kolleksiyada aşağı 
polimorfizm və genetik müxtəlifliyin olduğunu aşkar etmiş, tədqiq edilən kolleksiyanın qiymətlən-
dirilməsində RAPD markerlərinin ISSR markerlərlə müqayisədə daha effektli olduğunu göstər-
mişdir. Klaster analizi ilə kolleksiyada ayrı-ayrı qruplarda yer almış genetik baxımdan fərqli geno-
tiplər müəyyən edilmişdir. ISSR markerlərdən IS 11, RAPD markerlərdən isə OPJ 20 praymerinin 
daha informativ olduğu aşkar edilmişdir.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОТИПОВ НУТА (C. arietinum L.) РАЗЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

Дж.А.Насибова, К.Б.Шихалиева, В.И.Иззатуллаева, С.М.Бабаева 
Институт Генетических Ресурсов НАНА 

Генетическое разнобразие 45 сортов и образцов нута различного происхождения было изучено с 
использованием RAPD (Random амплифицированной полиморфной ДНК) и ISSR (Inter sequence sequence 
repeat) маркеров. В общей сложности были синтезированы 30 фрагментов с пятью ISSR и 16 фрагментов 
двумя RAPD праймерами; процент полиморфизма в коллекции составлял 30% и 24%, соответственно. В 
результате исследования для коллекции нута было определено низкое генетическое разнообразие (ИГР = 
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0,36). Было установлено превосходство RAPD маркеров по сравнению ISSR по большинству изученных 
параметров. Генотипы были сгруппированы в 5 основных кластеров на основе индекса генетического 
сходства Джаккарда. Не выявлена связь между географическим регионом и генетической структурой. 
Среди ISSR и RAPD маркеров IS 11 и OPJ 20 праймеры, соответственно, были определены как наиболее 
информативные. Полученные результаты позволяют повысить эффективность селекционного процесса 
путем выявления генетически близких и отдаленных генотипов. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHICKPEA (C. arietinum L.) GENOTYPES OF DIFFERENT 
ORIGIN USING MOLECULAR MARKERS 

J.A.Nasibova, K.B.Shikhaliyeva, V.I.Izzatullayeva, S.M.Babayeva 
Genetic Resources Institute of ANAS 

The genetic diversity of 45 chickpea varieties and accessions of diverse origin was studied using 
RAPD (Random amplified polimorphic DNA) and ISSR (Inter sequence sequence repeat) markers. In total, 
30 bands were amplified by 5 ISSR and 16 bands by 2 RAPD primers, the polymorphism percentage in the 
collection was 30% and 24%, respectively. As a result of the research, the genetic diversity in the chickpea 
collection was determined to be low (GDI = 0.36). RAPD markers were superior to ISSR markers for the 
most studied parameters. Genotypes were grouped into 5 major clusters based on Jaccard’s genetic similarity 
index. No relation was noted between the geographical region and the genetic structure of accessions. 
Among ISSR markers IS 11 and among RAPD markers OPJ 20 were identified to be more informative. The 
obtained results allow to increase the effectiveness of the selection process by identifying genotypically close 
and distant genotypes.   

UOT 633/635:631.52  

BƏRK BUĞDANIN BİRİNCİ NƏSİL (F1) HİBRİDLƏRİNDƏ  
BƏZİ KƏMİYYƏT ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

S.T.HACIYEVA  
KTN, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu, Bakı ş., Az1098, Sovxoz №2 

sevda_eliyeva89@mail.ru 

Məqalədə 2016-2017-ci vegetasiya ilində bərk buğdanın yeni yaradılmış birinci nəsil (F1) 
hibridlərində bəzi kəmiyyət əlamətlərinin tədqiqinin nəticələri öz əksini tapmışdır. Tədqiqatlarla bərk 
buğdanın 33 hibrid xətlərində sünbülün uzunluğu, sünbüldə sünbülcüklərin sayı, sünbüldə dənin sayı və 
kütləsi valideyin formalarla müqayisəli öyrənilərək, heterozis və dominantlıq dərəcəsi müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: seleksiya, bərk buğda, valideyn forma, hibrid formalar, heterozis, dominantlıq, 
depresiya, irsiyyət 
Ключевые слова: селекция, твердая пшеница,родительская форма, гибридные формы, 
гетерозис, доминирование,  депрессия,  наследование  
Key words: breeding, durum wheat, parental form, hybrid forms, heterozis, domination, depresion, 
heredity 

Giriş. Respublikada buğda əsas ərzaq bitkisi sayıldığından, onun istehsalının artırılması ən 
mühüm məsələlərdən biri kmi ön plana çəkilmişdir və bu sahənin inkişaf etdirilməsi ölkəmizdə 
prioritet istiqamətlərdən biri hesab olunur. Taxılçılığı inkişaf etdirmək və respublikada makaron 
istehsalı üçün  xammal olan bərk buğdalara olan 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, proteinin çox olması onun makaron 
istehsalında əhəmiyyətini artırır. Bərk buğdanın dənindən makaron, əriştə, lavaş, müxtəlif yarmalar, 
bulğur, təndir çörəyi və s. milli xörəklərin hazırlanmasında geniş istifadə olunur və bəzi ölkələrdə 

:111-116 
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onu makaron buğdası da adlandırırlar. Hal-hazırda ölkə iqtisadiyatının sürətli inkişafı makoron və 
vermeşil sənayesində istifadə olunan xammala olan tələbatı daha da artırır. Bu tələbatı ödəmək üçün 
məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı olan yeni bərk buğda sortlarının 
yaradılmasına ehtiyac vardır. 

Bir çox tədqiqatçılar qeyd etmişlər ki, ekoloji tarazılığın  pozulması və təbiətdə abiotik stres 
amillərinin mövcudluğu respublikanın bölgələrinə uyğun, daha plastik buğda sortlarının yaradıl-
masını tələb edir. Onlar bu istiqamətdə seleksiya işlərinin aparılmasının böyük əhəmiyyət kəsb 
etdiyini göstərmişlər [ 1; 2; 3]. 

Bir çox tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, yeni məhsuldar sortların yaradılmasında başlanğıc 
materialın rolu son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. N.İ.Vavilova görə  yüksək heterozis gücünə 
malik hibridlərin alınması üçün birinci növbədə valideyin formaları düzgün seçilməlidir [ 4; 5].  

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 [6].  

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ayrı ayrı yüksək əlamətlərə 
malik sortnümunələrdən hibridləşmədə istifadə etməklə yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyətə malik 
yeni sortların alınmasına nail olmaq mümkündür. 

Material və metodlar. Hibridləşmədə bərk buğdanın keçmiş (Şərq, Şiran 5 və s.) və yeni 
yaradılmış (Göytəpə, Zəngəzur və s.) yerli sortnümunələrindən, Fransa mənşəli Zatino, Rusiya 
mənşəli Karol Odesskaya sortlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatlarda 80-ci illərdə Azərbaycanda 
becərilən və Vavilov adına Rusiya Bitkiçilik İnstitutunun genbankında qorunub saxlanılan 6 bərk 
buğda genotipindən ana forma kimi hibridləşmədə istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatlar zamanı 33 kombinasiya birinci (F1) nəsil hibridləri Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında 2016-cı il noyabr ayının 10-da suvarma 
şəraitində, sələf paxlalı bitkilər olmaqla aprılmışdır. Səpin P ♀- F1 -P ♂5 x 25 sm sxemi ilə 
səpilmişdir. Təcrübə sahəsinə səpin qabağı şum altına hektara 100 kq fiziki çəkidə kompleks gübrə 
(nitrofoska), erkən yazda kollanma fazasında hektara təsiredici maddə hesabı ilə 90 kq ammonium-
nitrat (NH4NO3) gübrəsi verilmişdir. Vegetasiya müddətində nümunələr boruyaçıxma (21.IV), 
sünbülləmə (17.V) fazalarında və dənin formalaşması (05.VI) mərhələlərində suvarılaraq təcrübə 
sahəsində bölgə üçün nəzərdə tutulmuş aqrotexniki qulluq işləri həyata keçirilmişdir.   
      Bitkilər üzərində müşahidələr və məhsulun struktur elementləri mövcud metodikaya uyğun 
olaraq həyata keçirilmişdir [7].   

Birinci nəsil hibridlərdə (F1) heterozis və irsiyyətin nəsilə ötürülməsi öyrənilmişdir. Kəmiyyət 
əlamətlərində həqiqi heterozis D.S.Omarova (1975)  görə hesablanmışdır [8].  

F-Py

hhəq = --------------- x 100% 
Py

hhəq -həqiqi heterozis;
F- hibridlərin orta hesabi qiyməti; 
Py -yaxşı valideyn formaya nisbətən inkişaf etmiş əlamətlərin orta riyazi göstəricisi. 
Dominantlıq dərəcəsiG.M. Beil və R.E.Atkins (1965) formulu ilə hesablanmışdır [9]. 

F-mp 
hp= ---------- 

py –mp 
Burada:    hp - dominantlıq dərəcəsi: 

F - hibrid forma: 
mp - valideyn formaların orta hesabi qiyməti:  
Py  - yaxşı göstəriciyə malik valideynin qiyməti.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, kəmiyyət göstərici-
lərinin irsən keçməsi müxtəlif xarakter daşıyır və qeyd olunduğu kimi valideyin formaların genetik 
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xüsusiyyətləri və becərmə şəraitindən asılıdır. Tədqiq edilən hibrid kombinasiyalarında kəmiyyət 
əlamətlərinin formalaşmasına görə irsiyyətin ötrülməsində dominantlıq və yüksək dominantlıqdan 
başlayaraq depresiyaya qədər müxtəliflik aşkar edilmişdir (cədvəl). 

Cədvəl 1. Bərk buğdanın birinci nəsil (F1) hibridlərində  
bəzi kəmiyyət əlamətlərinin irsən keçməsi 

S./s. Kombinasiyalar
Sünbülün uzunluğu, sm 1 sünbüldə sünbülcüklərin sayı, ədəd

♀ ♂ F1 hhəq,% hp ♀ ♂ F1 
hhəq, 

% 
hp 

1. [Pərinc x Turan] x Mirvari 7,0 7,3 7,6 4,1 3,0 21,3 20,9 24,4 14,5 16,5 
2. [Fadda 98 x Qarabağ] x Tərtər 8,2 9,4 8,9 -5,30 0,17 21,4 22,8 21,4 -6,14 -1,00
3. Bərəkətli 95 x Şirvan 5 6,9 5,9 7,1 2,89 1,23 20,2 20,4 20,5 0,49 2,00 
4. Zatino x Turan 6,4 8,9 8,2 -7,86 0,46 18,6 20,6 20,8 0,97 1,20 
5. Zəngəzur x Kəhrəba 8,8 6,4 8,9 1,14 1,08 23,0 25,0 21,0 -14,0 -3,00
6. Turan x Mirbəşir 50 8,9 6,0 8,6 -3,77 0,79 20,6 18,9 22,0 6,79 2,64 
7. Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 7,2 7,5 8,1 8,00 5,00 20,2 18,9 19,5 -3,46 -0,07 
8. Turan x Şirvan 5 8,9 5,9 8,8 -1,12 0,93 20,6 20,4 23,4 13,6 29,0 
9. [Qarabağ x Tərtər 2] x Mirvari 6,7 7,3 7,3 0 1,0 20,0 20,9 21,0 0,47 1,22 
10. Mirvari x Turan 7,3 8,9 8,6 -3,37 0,62 20,9 20,6 21,4 2,39 4,33 
11. Bərəkətli 95 x Mirvari 7,2 7,3 8,8 20,5 31,0 20,2 20,9 20,7 -0,95 0,42 
12. [(Tərtər 2 x Zedon-3D-56) x Tərtər 2] x

Mirbəşir 50
6,9 6,4 8,4 21,7 7,0 19,5 18,9 20,6 5,64 4,66 

13. [Tərtər x Kəhrəba] x Bərəkətli 95 7,9 7,2 8,9 12,6 3,86 19,2 20,2 22,4 10,9 5,40 
14. Zəngəzur x Mirvari 7,8 7,3 9,3 19,2 7,0 23,0 20,9 24,1 4,78 2,04 
15. Mirbəşir 50 x Şərq 6,0 9,5 6,7 -29,5 -0,6 18,9 21,3 17,9 -16,0 -1,83
16. [Turan x Zedon-3D-56] x Qaraqılçıq 2 9,7 7,5 9,4 -3,09 0,72 22,5 18,9 22,5 0 1,00 
17. [Giorgio-12-571 x Pərinc] x Qarabağ 7,9 9,8 9,5 -3,06 0,68 17,8 21,1 20,3 -3,79 0,51 
18. Qarabağ x Karol Odeskaya 9,8 7,8 8,6 -12,2 -0,2 21,1 20,5 20,7 -1,89 -3,00 
19. Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 95 7,5 7,2 9,4 25,3 13,7 18,9 20,2 21,0 3,96 2,23 
20. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Tərtər x 

Mirvari] 
7,3 7,9 10,2 29,1 8,67 23,2 20.5 23,8 2,58 1,44 

21. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Mirvari x 
Tərtər] 

7,3 7,7 10,3 33,8 14,0 23,2 21,8 24,2 4,31 2,42 

22. v.hordeiforme, v.mursilka x [Tərtər 2 x 
Mirvari] 

7,3 7,6 10,8 42,1 22,3 23,2 21,3 24,4 5,17 2,26 

23. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Mirvari x 
Tərtər 2] 

7,3 7,7 10,5 36,4 15,0 23,2 20,7 24,9 7,32 2,36 

24. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Tərtər  x 
Qarabağ] 

7,3 7,8 10,7 37,2 12,6 23,2 20,5 24,7 6,46 2,25 

25. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Qarabağ 
x Tərtər]  

7,3 8,8 10,1 14,8 2,73 23,2 20,8 24,0 3,44 1,66 

26. v.hordeiforme x [(Tərtər x Qarabağ) x 
Qarabağ] 

7,8 7,4 10,6 35,9 15,0 23,8 20,4 25,2 5,88 1,82 

27. v.hordeiforme/2 x [(Tərtər x Qarabağ) x 
Qarabağ] 

7,6 7,7 10,8 40,2 63,0 23,3 21,2 25,4 9,01 3,00 

28. v.apulikum, v.hordeiforme x [(Tərtər x 
Qarabağ) x Qarabağ] 

8,9 8,3 10,9 31,3 7,67 24,2 20,7 25,0 3,30 1,00 

29. v.apulikum, v.hordeiforme x [Tərtər x 
Mirvari] 

8,3 8,2 9,28 11,8 20,6 24,2 20,5 24,7 2,06 1,27 

30. v.apulikum, v.hordeiforme  x  [Mirvari 
x Tərtər] 

8,3 7,9 9,15 10,2 5,25 24,2 21,6 24,0 -0,82 0,84 

31. v.apulikum, v.hordeiforme x [Ammar 6 
x Zedon-3D-56] 

8,3 8,1 9,25 11,4 10,5 24,2 21,3 24,6 1,65 1,27 

32. v.hordeiforme, v.mursilka x (Tərtər x 
Qarabağ) 

7,8 8,3 10,2 22,9 8,60 23,7 20,9 24,8 4,64 1,78 

33. v.hordeiforme, v.mursilka/2 x (Tərtər x 
Qarabağ) 

7,6 7,8 10,8 38,5 31,0 23,7 21,4 25,3 6,75 2,39 
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Cədvəl 2. Bərk buğdanın birinci nəsil (F1) hibridlərində  
bəzi kəmiyyət əlamətlərinin irsən keçməsi 

S./s. Kombinasiyalar 1 sünbüldə dənin sayı, ədəd 1 sünbüldə dənin kütləsi, q 
♀ ♂ F1 hhəq, 

% 
hp ♀ ♂ F1 hhəq,% hp 

1. [Pərinc x Turan] x Mirvari 46,1 38,0 57,6 24,9 3,83 2,30 2,51 3,70 47,4 11,8 
2. [Fadda 98 x Qarabağ] x Tərtər 52,7 55,7 63,2 13,5 6,00 2,80 3,22 3,43 6,52 2,00 
3. Bərəkətli 95 x Şirvan 5 49,8 52,6 51,4 -2,28 0,14 2,95 3,05 2,95 -3,27 -1,00
4. Zatino x Turan 45,4 53,6 64,6 20,5 3,68 2,26 3,11 2,89 -7,07 0,48 
5. Zəngəzur x Kəhrəba 53,4 75,2 49,3 -34,4 -1,37 3,02 3,85 3,05 -20,8 -0,90
6. Turan x Mirbəşir 50 53,6 54,2 53,7 -0,92 -0,66 3,11 2,54 3,49 12,2 2,31 
7. Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 49,8 53,5 45,1 -15,7 -3,54 2,95 2,42 2,45 -16,9 -0,85
8. Turan x Şirvan 5 53,6 52,6 52,6 -1,86 -1,00 3,11 3,05 3,62 16,4 18,0 
9. [Qarabağ x Tərtər 2] x Mirvari 53,6 38,0 51,2 -4,47 0,69 2,89 2,51 3,09 6,92 2,05 
10. Mirvari x Turan 38,0 53,6 45,7 -14,7 -0,01 2,51 3,11 2,59 -16,7 -0,73
11. Bərəkətli 95 x Mirvari 49,8 38,0 62,6 25,7 3,16 2,95 2,51 2,54 -13,9 -0,86
12. [(Tərtər 2 x Zedon-3D-56) x Tərtər

2] x Mirbəşir 50
47,8 54,2 36,0 -33,6 4,68 2,35 2,54 2,24 -11,8 -2,00

13. [Tərtər x Kəhrəba] x Bərəkətli 95 50,0 49,8 47,1 -5,80 -28,0 2,79 2,95 2,57 -13,5 -3,75
14. Zəngəzur x Mirvari 53,4 38,0 41,3 -22,6 -0,57 3,02 2,51 2,45 -18,9 -1,19
15. Mirbəşir 50 x Şərq 54,2 38,7 47,5 -12,4 0,13 2,54 2,02 2,08 -18,1 -0,76
16. [Turan x Zedon-3D-56] x

Qaraqılçıq 2
56,1 53,5 56,1 0 1,0 2,43 2,42 2,63 8,23 21,0 

17. [Giorgio-12-571 x Pərinc] x
Qarabağ

41,6 45,7 36,7 -19,7 -3,39 1,89 2,47 1,96 -20,6 -0,75

18. Qarabağ x Karol Odeskaya 45,7 45,2 50,8 11,1 21,40 2,47 2,45 2,63 6,47 17,0 
19. Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 95 53,5 49,8 53,7 0,37 1,10 2,42 2,89 2,95 2,07 1,25 
20. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Tərtər 

x Mirvari] 
61,0 60,2 64,0 4,91 8,50 2,95 2,48 2,97 0,67 1,08 

21. v.hordeiforme, v.mursilka  x 
[Mirvari x Tərtər] 

62,4 59,6 64,3 3,04 2,35 2,95 2,49 2,98 1,01 1,13 

22. v.hordeiforme, v.mursilka x [Tərtər 
2 x Mirvari] 

62,4 59,3 63,0 0,96 1,38 2,95 3,01 3,18 5,64 6,66 

23. v.hordeiforme, v.mursilka  x 
[Mirvari x Tərtər 2] 

62,4 60,1 63,2 1,28 1,69 2,95 3,03 3,20 5,61 5,25 

24. v.hordeiforme, v.mursilka  x [Tərtər  
x Qarabağ] 

62,4 59,7 61,6 -1,28 0,40 2,95 2,86 3,01 2,03 2,20 

25. v.hordeiforme, v.mursilka  x 
[Qarabağ x Tərtər]  

62,4 61,8 63,6 1,92 5,00 2,95 2,75 3,05 3,38 2,00 

26. v.hordeiforme x [(Tərtər x Qarabağ) 
x Qarabağ] 

63,5 62,0 64,2 1,10 1,93 3,02 2,65 3,03 0,33 1,05 

27. v.hordeiforme/2 x [(Tərtər x 
Qarabağ) x Qarabağ] 

63,2 62,9 65,4 3,48 15,7 2,90 2,75 2,95 1,72 1,62 

28. v.apulikum, v.hordeiforme x 
[(Tərtər x Qarabağ) x Qarabağ] 

65,1 59,2 68,7 5,52 2,22 2,87 2,68 3,01 4,87 2,40 

29. v.apulikum, v.hordeiforme x [Tərtər 
x Mirvari] 

65,1 57,8 65,4 0,46 1,08 2,87 2,62 2,98 3,83 1,84 

30. v.apulikum, v.hordeiforme  x  
[Mirvari x Tərtər] 

65,1 60,0 62,7 -3,68 0,05 2,87 2,59 3,03 5,57 2,30 

31. v.apulikum, v.hordeiforme x 
[Ammar 6 x Zedon-3D-56] 

65,1 61,5 63,0 -3,22 -0,16 2,87 2,65 2,98 3,83 2,00 

32. v.hordeiforme, v.mursilka x (Tərtər 
x Qarabağ) 

62,7 62,0 63,8 1,75 4,14 3,02 2,85 2,96 -1,98 0,33 

33. v.hordeiforme, v.mursilka/2 x 
(Tərtər x Qarabağ) 

62,5 61,7 64,2 2,75 5,25 2,85 2,85 3,02 5,96 0 

Apardığımız tədqiqatlarda sünbülün uzunluğuna görə birinci nəsil (F1) bərk buğda 
hibridlərindən [Pərinc x Turan] x Mirvari (hhəq=+4,1%;hp=+3,0), Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 
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(hhəq=+8,0%; hp=+5,0), Bərəkətli 95 x Mirvari (hhəq=+20,5%; hp=+31,0), Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 
95 (hhəq=+25,3%; hp=+13,7) və s.kombinasiyalarda yüksək heterozis və yüksək dominantlıq, 
Qarabağ x Karol Odeskaya (hhəq= -12,2%; hp= -0,2), Mirbəşir 50 x Şərq (hhəq= -29,5%; hp= -0,6) və 
s. kombinasiyalarda isə mənfi heterozis və depresiya müşahidə edilmişdir.

Sünbüldə sünbülcüklərin sayına görə [Pərinc x Turan] x Mirvari (hhəq=+14,5%;hp=+16,5), 
Turan x Şirvan 5 (hhəq=+13,6%;hp=+29,0), Mirvari x Turan (hhəq=+2,39%;hp=+4,33), Qaraqılçıq 2 x 
Bərəkətli 95 (hhəq=+3,96%; hp=+2,23) və s.kombinasiyalarda yüksək heterozis və yüksək 
dominantlıq, Zəngəzur x Kəhrəba (hhəq= -14,0%; hp= -3,0), Mirbəşir 50 x Şərq (hhəq= -16,0%; hp= -
1,83), [Fadda 98 x Qarabağ] x Tərtər (hhəq= -6,14%; hp= -1,0) və s. kombinasiyalarda isə mənfi 
heterozis və depresiya müşahidə edilmişdir. 

Məlumdur ki, sünbüldə olan dənlərin sayı buğdanın əsas məhsuldarlıq elementlərindən biri 
sayılır və xarici mühit amillərinin təsirindən dəyişir. Apardığımız tədqiqatlarda [Pərinc x Turan] x 
Mirvari (hhəq=+24,9%;hp=+3,83), Zatino x Turan (hhəq=+20,5%;hp=+3,68), Bərəkətli 95 x Mirvari 
(hhəq=+25,7%;hp=+3,16) və s. kombinasiyalarda yüksək heterozis və yüksək dominantlıq, Zəngəzur 
x Kəhrəba (hhəq= -34,4%; hp= -1,37), Bərəkətli 95 x Qaraqılçıq 2 (hhəq= -15,7%; hp= -3,54), 
[Giorgio-12-571 x Pərinc] x Qarabağ (hhəq= -19,7%; hp= -3,39) və s. kombinasiyalarda isə mənfi 
heterozis və depresiya müşahidə edilmişdir. 

Tədqiq edilən hibrid kombinasiyalarda sünbüldə dənin kütləsinə görə də analoji hal qeydə 
alınmışdır. [Pərinc x Turan] x Mirvari (hhəq= +47,4%; hp=+11 ,8), Turan x Mirbəşir 50 (hhəq= 
+12,2%; hp=+2 ,31), Turan x Şirvan 5 (hhəq= +16,4%; hp=+18 ,0) və s. kombinasiyalarda yüksək 
heterozis və yüksək dominantlıq,Zəngəzur x Kəhrəba (hhəq= -20,8%; hp= -0,90), Bərəkətli 95 x 
Qaraqılçıq 2 (hhəq= -16,9%; hp= -0,85), [Giorgio-12-571 x Pərinc] x Qarabağ (hhəq= -20,6%; hp= -
0,75) və s. kombinasiyalarda isə mənfi heterozis və depresiya müşahidə edilmişdir. 

Beləliklə, apardığımız tədqiqtlarda müəyyən olunmuşdur ki, bərk buğdanın birinci nəsil (F1) 
hibridlərində əsas kəmiyyət göstəricilərinə görə müxtəlif səviyyədə irsi dəyişkənlik müşahidə 
edilmişdir.  

Tədqiqatlar nəticəsində bərk buğdanın 33 kombinasiya birinci nəsil (F1) hibrid xətlərindən 
[Pərinc x Turan] x Mirvari;Qaraqılçıq 2 x Bərəkətli 95; v.hordeiforme, v.mursilka  x [Tərtər x 
Mirvari]; v.hordeiforme, v.mursilka  x [Mirvari x Tərtər]; v.hordeiforme, v.mursilka x [Tərtər 2 x 
Mirvari]; v.hordeiforme, v.mursilka  x [Mirvari x Tərtər 2]; v.hordeiforme, v.mursilka  x [Qarabağ 
x Tərtər];  v.hordeiforme/2 x [(Tərtər x Qarabağ) x Qarabağ]; v.apulikum, v.hordeiforme x [(Tərtər 
x Qarabağ) x Qarabağ]; v.apulikum, v.hordeiforme x [Tərtər x Mirvari] kombinasiyalarında 
kəmiyyət əlamətlərinin formalaşmasına görə yüksək heterozis və dominantlıq müşahidə edilmişdir.   
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКOТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ГИБРИДОВ  
ТВЕРДОЙ   ПШЕНИЦЫ ПЕРВОГО (F1) ПОКАЛЕНИЯ  

С.Т.Гаджиева  
Научно-Исследовательский Институт Земледелия  

В статье изложены результаты изучения  некоторых количественных признаков у гибридов 
твердой пшеницы первого (F1) поколения. В частности в исследованиях проведена сравнительная 
оценка 33 гибридных комбинаций твердой пшеницы по длине колоса, числу колосков с колоса,  
числу зерен в колосе, числу и массе зерен, с родительскими формами, было определенно гетерозис и 
степень доминирования.  

STUDY OF SOME QUANTITATIVE SIGNS OF THE DURUM WHEAT FIRST (F1)  
GENERATION HYBRIDS 

S.T.Hajiyeva  
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results ofstudy of some quantitative signs of durum wheat hybrids of the first 
(F1) generation. In particular, a comparative assessment of 33 hybrid combinations of durum wheat along the 
length of the spike, the number of spikelets, the number and mass of seeds per spike with the parental forms, 
was defined heterosis and degree of dominance.     

UOT 631.58;631.582 
“ZAQATALA BERLEYİ” - TÜTÜN SORTU  

Ə.İ.ƏLİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Zaqatala BTS, AZ1062, Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti 63, 

e-mail: zaqatala_bts@mail.ru 

Məqalədə, tütün sənayesinin qiymətli və ətirli tütün sortlarına tələbatından,  yeni yaradılmış Zaqatala 
berleyi sortunun tərkibində nikotinin az, şəkərin miqdarının çox olmasına görə, əla çəkim keyfiyyəti ilə 
səciyyələnməsindən və yüngül, mexaniki tərkibi ortagillicə, habelə qumsal torpaqlarda yüksək keyfiyyətli 
məhsul verməsindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: tütün, sort, yeni, ətirli 
Ключевые слова: табак, сорт, новый, ароматный 
Key words: tobacco, variety, new, fragrant 

Giriş. Dünya tütünçülük sistemində mövcud olan sortların ən yaxşılarının fermer təsərrüfatlarına 
tətbiq edilməsi olduqca zəruridir və tütün sənayesinin keyfiyyətli , ətirli sortlara böyük tələbatı vardır. 
Ölkəmizin müxtəlif  regionlarında bu qiymətli və ətirli sortların əkilməsi üçün olduqca əlverişli torpaq-
iqlim şəraiti mövcuddur. 

Berley tipli tütün sortundan yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasında torpaqların münbitlik 
dərəcəsi və mexaniki tərkibi mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Zaqatala rayonunun torpaq-iqlim şəraiti 
Berley tipli tütünlərin əkilməsi üçün çox əlverişlidir, bu tipli tütünlərin əkilib becərilməsi, dərilməsi, 
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qurudulması və çeşidlənməsi, yerli şərq tütünlərindən xeyli fərqlənir [1]. Bu tipli sortların yaradılması 
və istehsalata tətbiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Berley tipli tütün sortlarında 18-20 yarpaq saxlamaqla, çiçək qrupunu vurub və bitkini həmin 
sayda yarpaqlarla qurutduqda müsbət nəticə əldə edilir. Çiçək qrupu vurulduqdan sonra bitki 
qidrozidmalein turşusu ilə çilənməlidir [3]. 

Dünya tütünçülük sənayesində Berley tipli sortlar əla keyfiyyətli siqaret istehsalı üçün 
əvəzedilməzdir. Bu sortun keyfiyyəti və əmtəə növ çıxımı rayonlaşmış sorta nisbətən yüksək olmuşdur. 

Tütün sənayesi, alınan siqaret və papiros məhsullarının tərkibi və çəkim keyfiyyəti nəzərə 
alınaraq, ilk növbədə siqaret çəkənin sağlamlığını qorumaq şərti ilə inkişaf etdirilməlidir. Bunun üçün 
siqaretlərdə toksik maddələrin yanma qabiliyyəti,  nikotin,  zülal və şəkərlərin miqdarı, məhsuldarlığı və 
çəkim keyfiyyəti öyrənilməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunanları əlaqədar Əkinçilik ET İnstitutunun tütünçülük şöbəsi, Bitki mühafizəsi 
şöbəsi və Zaqatala Bölgə Təcrübə stansiyasının  (BTS) tütünçülük şöbəsi ilə birgə,  tütünün seleksiyası 
üzrə Zaqatala BTS-da uzun illər elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Hazırda Zaqatala BTS-da  tütün günofondumum qorunub saxlanması, seleksiyası və becərmə 
texnologiyaları istiqamətində elmi-tədqiqat işləri davam etdirilir. Burada  məqsəd tütün sənayesinin 
nikotin, zülal və şəkərlərin miqdarı, məhsuldarlıq və çəkim keyfiyyəti tələblərinə uyğun sortların 
yaradılmasıdır. 

Material və metodlar. Təcrübə əkinləri Zaqatala BTS-da, rayon üçün qəbul edilmiş aqronomik 
qaydalara uyğun olaraq qoyulmuşdur. Berley tipli tütünlər işığı və nisbi rütubəti çox olan havanı tələb 
edir. Torpaq qatı nazik və çınqıllı, həm də humusu az (2-3%), turşuluğu isə pH-5-6 olan torpaqlarda, 
birillik bitkilərdən sonra əkilir. Bu tipli tütün əkinlərindən əksərən  Şəki-Zaqatala bölgəsinin dağətəyi 
hissəsində yerləşən sahələrdə geniş istifadə  edilə bilər [1]. 

Təcrübələrin qoyulması, fenoloji müşahidələrin aparılması, məhsuldarlıq, əmtəə növ çıxımı və 
struktur elementlərinin qiymətləndirilməsi müvafiq metodiki göstərişlərə əsasən aparılmışdır. Zaqatala 
berleyi tütün sortu, ƏETİ-nin Zaqatala BTS-da sortlararası hibridləşmə yolu ilə yaradılmış və 2013-cü 
ildə Dövlət Sort Sınağına təqdim edilmişdir (Müəlliflər: B.H.Abbasov, Ə.İ.Əliyeva, P.S.Qarayev). 
Zaqatala berleyi sortu 4 təkrarda, hər bölmənin sahəsi 50.4 kv.m  sahədə əkilmişdir. Bitkilərin böyümə 
və inkişafı, məhsuldarlığı, növ çıxımı öyrənilmişdir. Müqayisə üçün Berley Ku-17 sortu götürülmüşdür.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Zaqatala berleyi sortu ətirli siqaret istehsalı üçün əlverişlidir. 
Bitki hündürboylu, yarpaqlarə ovalşəkilli, çiçəkləri açıq qırmızı rəngli, yarpaqları oturaq və forması 
ovalşəkilli, yetişdikdə sarımtıl-yaşıl rəngə çalır. Bitkinin boyu orta hesabla 220-230 sm, yarpaqların 
miqdarı 30-32 ədəd olmaqla, vegetasiya müddətinin uzunluğu 110-120 gün davam edir [2]. 

1-ci cədvəldən göründüyü kimi, əsasən bu tip tütün sortlarında çiçək qrupu bir neçə yarpaqla 
vurulduğuna baxmayaraq, illər üzrə sortlar arasındakı göstəricilərdə kəskin fərq olmamışdır. Zaqatala 
berleyi sortunda vegetasiya müddəti daha uzun olmasına baxmayaraq, digər göstəricilərə görə yeni sort 
üstünlük təşkil etmişdir.  

Cədvəl 1. Berley tipli sortların bioloji və təsərrüfat göstəriciləri 

İllər Sıra 
№-si 

Sortlar Bitkinin 
boyu, 

sm 

Yarpaqların 
miqdarı, 
ədəd 

Yarpaq səthi Vegetasiya 
müddətinin 
uzunluğu, 

gün 

uzunluğu, 
sm 

eni, 
sm 

2009 1 Berley Ku-17 225 29 48 28 115
2 Zaqatala berleyi 230 33 50 27 120

2010 1 Berley Ku-17 220 28 51 27 119
2 Zaqatala berleyi 224 31 52 29 119

2011 1 Berley Ku-17  226 30 49 28 116 
2 Zaqatala berleyi     228 32 53 30 118 

3 ildən orta  1 Berley Ku-17  224 29 49 28 116 
2 Zaqatala berleyi     227 33 52 29 119 
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Hər 2 sortun bölmələr üzrə yaş və quru çəkisi bütün dərimlərdə çəkilərək, ipə düzülmüş, 
qurudulmuş, dövlət standartına uyğun növlərinə görə ayrıldıqdan sonra məhsuldarlığı hesab-
lanmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Berley tipli sortların məhsuldarlığı və növ çıxımı 

İllər 
Sıra 
№-si 

Sortlar 
Məhsuldarlıq, 

sen/ha 
Əmtəə növ çıxımı 

I-II III-IV
2009 1 Berley Ku-17 34.2 88 12

2 Zaqatala berleyi 37.5 88 12
2010 1 Berley Ku-17 32.5 85 15

2 Zaqatala berleyi 36.8 88 12
2011 1 Berley Ku-17  34.7 87 13 

2 Zaqatala berleyi      37.6 89 11 
3 ildən orta 1 Berley Ku-17  33.8 87 13 

2 Zaqatala berleyi 37.3 88 12 

Bu sort ortayetişənliyi, az pöhrə verməsi, quraqlığa, yatmaya, yanmaya, xəstəlik və zərər-
vericilərə davamlı olması ilə fərqlənir. Məhsuldarlığı hektardan orta hesabla 33.8 sen/ha, birinci və 
ikinci növ çıxımı isə 88% təşkil edir.  

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi, müqayisə üçün əkilmiş Berley Ku-17 sortuna nisbətən 
Zaqatala berleyi sortu standarta görə üstünlük təşkil etmiş və məhsuldarlıq 3-4 sen/ha yüksək 
olmuşdur.   

Zaqatala berleyi sortunun standartla müqayisəli kimyəvi tərkibi də təyin edilmişdir (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Sınaqdan keçirilən sortların kimyəvi tərkibi 

Sortlar 
Zülal, 
%-lə 

Suda həll olan 
şəkər, % 

Nikotin, 
% 

Şmuk ədədi 

Berley Ku-17 9.63 10.0 1.68 1.03

Zaqatala berleyi 8.75 15.10 1.49 1.72 

3 saylı cədvəldən göründüyü kimi yeni Zaqatala berleyi sortu şəkərlərin miqdarının çox 
olması, şmuk ədədinin yüksək olması ilə fərqlənmişdir. Şmuk ədədi sulu karbonların (şəkərin) 
zülala olan nisbəti olub, keyfiyyət göstəricisidir. Şmuk ədədi yüksək olduqca tütünün keyfiyyəti də 
yüksək olur. Şmuk ədədi 1-dən aşağı olduqda aşağı keyfiyyətli, 1-ə bərabər olduqda orta 
keyfiyyətli, 1-dən yuxarı olduqda yüksək keyfiyyətli hesab olunur [4].  
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СОРТ ТАБАКА  «ЗАКАТАЛЬСКИЙ БЕРЛЕЙ» 

А.И.Алиева  
Научно-Исследовательский Институт Земледелия. 

В статье указывается, о потребности табачной индустрии на ценные и ароматичные сорта 
табака, о характеристики нового созданного сорта Закатальский берлей - низким содержанием 
никотина и высоким количеством сахара, с высоким курительным качеством и способности давать  
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высококачественный урожай в почвах легкого механического состава, глинистых, а также в песчаных 
почвах. 

TOBACCO VARIETY ZAGATALA BERLEYI 

A.I.Aliyeva 
Research Institute of  Crop Husbandry 

The article indicates the needs of the tobacco industry for valuable and aromatic tobacco varieties, the 
characteristics of the newly created Zakatala Berleyi variety  with low nicotine content and high sugar 
content, high smoking quality and the ability to produce high-quality yield in light mechanical soils, clay and 
sandy soils.         

UOT.635. 1/8 
YABANI  SOĞAN (ALLIUM  L.)  NÖVLƏRİNİN GENİŞ 

YAYILDIQLARI ƏRAZİLƏRDƏKİ  EHTİYATI 

S.R. HƏSƏNOV 
AMEA Genetik  Ehtiyatlar İnstitutu. AZ.1106 Azərbaycan, Bakı, Azadlıq -155, 

hasanovsabir 92 @ gmail.com 

Məqalədə Azərbaycanda yabanı soğan növlərinin yayıldığı ekoloji şəraitlərdən və müxtəlif 
bölgələrində geniş yayılmış yabanı sogan (Allium L.) növləri bitkilərinin bir hektar sahəyə düşən 
miqdarından, orta hesabla bir bitkidə olan quru maddənin kütləsi və həmin növün bir ha sahəyə düşən quru 
maddəsinin miqdarından bəhs olunur 

Açar sözlər: Allium L., soğan, növ, antropogen, itməк, ehtiyat 
Ключевые слова: Allium L.,лук, вид, антропоген, исчезать, ресурсы 
Key words: Allium L., onion, species, antropogen, endangered,resource 

Giriş. Allium L. növlərinin sayına görə dünyada yayılmış  20 böyük cinsdən biridir, 
növlərinin sayı 780-dən çoxdur. Bu cins növlərinin sayına görə həmin cinslərin içərisində üçüncü 
yeri tutur [5]. Bir çox ölkələrdə bu cinsin yabanı növlərindən də qidalanmada istifadə olunur [3; 6; 
7; 8]. Yabanı növlər bir sıra əlamətlərinə görə mədəni növlərdən üstündür [2]. Bəzi növlərdə 
özlərinə məxsus mikroelementlər və vitaminlər toplanır ki, bunlar da insan orqanizmi  üçün 
lazımdır. Soğanların qorunması və səmərəli istifadəsi diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir [1]. 
Azərbaycanda bu cinsin 53 növü və təbii hibridləri yayılmışdır [9]. 

Material və metodlar. Tədqiqat işində Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində geniş yayılmış 
Allium L. cinsi növlərindən istifadə edilmişdir. 

Yayılma ərazilərində növlərin bitkilərinin ehtiyyatı İ.L.Krılovanın və A.İ. Şreterin metodiki 
göstərişləri əsasında yerinə yetirilmişdir [4]. Bu məqsədlə tədqiq olunan ərazidə içərisində 25 ədəd 
1 m2-lıq meydança yerləşə bilən, uzunluğu 200 m və eni 5 m olan 20 marşurut istiqamətində 
axtarışlar aparılmış, həmin ərazidə olan bitkilərin sayı, bir bitkiyə və 1 ha sahəyə düşən quru 
maddənin çəkisi müəyyənləşdirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində bəzi soğan 
növləri  dağınıq şəkildə yayılmışdır. Bəzi növlər isə lokal şəkildə, topalar formasında  müəyyən 
ekoloji şəraitlərdə bitir. Xızı rayonunun  Altıağac kəndinin yaxınlıgında  qar süyu ilə daima islanan 
yerdə təqribən  10 m2-lıq sahədə  A.schoenoprasum L. növünə aid  134 bitki qeydə alınmışdır. 

Azərbaycanda yayılmış soğan növlərinin əksəriyyəti qidalanma üçün yararlı olsalar da onların 
çox az qismindən, əsasən yerli əhali qida kimi istifadə edir. Bölgələrdə yaşayan əhali növləri bir-
birindən fərqləndirə bilmədiyi üçün onları “yabanı soğan”,”dağ soğanı”, “çeremşa” kimi ümumi 
adlarla adlandırır.  
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 Yabanı soğanların  A.waldsteinii  Don. (valdştein soğanı),  A.victorialis L. (qalib soğan), 
A.ursinum L. (ayı soğanı),  A.paradoxum (M.B.),  A.vavilovi M.Pop. et Vved. (vavilov soğanı), 
A.schoenoprasum L. (şnitt soğan) növlərinin cavan yarpaqlarından, çiçək zoğlarından  və 
soğanaqlarından təzə tər şəkildə, yaxud da duza və turşuya qoyulmuş şəkildə istifadə edilir. Bu 
növlər tədarük olunaraq bazarlara da çıxarılır. 

Çox zaman arealda, ancaq bir soğan növü yayılsa da, müəyyən hallarda eyni arealda 
müxtəlif  növ və ya növ müxtəlifliklərinə də rast gəlinir. 
 Tədqiqat dövründə Respublikanın  bölgələrində bəzi soğan növlərinə aid bir-iki, bəzən də 7-
8 bitki qeydə alınmışdır. 2009-cu ildə Ağsu rayonunnun ərazisində  A. viride Grossh. növünə aid bir 
bitki qeydə alınsa da, 2010-cu və sonrakı illərdə həmin ərazidə bu növə aid heç bir bitki aşkar 
edilməmişdir. Həmin il Şabran rayonu ərazisində  A.albidum Fisch. ex M.Bieb. növünə aid bir bitki 
qeydə alınmışdır. Cənub  bölgəsində A.talyscehnse Miscz. növünün çox az nümunəsi tapılmışdır. 
Buna əsaslanaraq demək olar ki, bu növlər həmin ərazilər üçün bioloji tənəzzüldədir və itirilmək 
təhlükəsindədir. 
 Antropogen təsirlər növlərin yayıldıqları ərazilərdə bitkilərin toxum əmələ gətirməmiş 
biçilməsi, onların istifadə üçün soğanaqlarla birlikdə çıxarılması və müəyyən xəstəliklər  bioloji 
tənəzzülə gətirib çıxarır ki, bu da həmişə məhv olma təhlükəsi yaradır. Buna görə də növləri 
mühafizəyə dair tədbirlərlə nəinki qoruyub saxlamaq, həmçinin təhlükəni qabaqcadan görmək və 
xəbər vermək də vacibdir. 
 Yayıldıqları ərazilərdə soğan növlərinə soğan milçəyi də ciddi ziyan vurur. Bu milçəyin 
sürfəsi soğanaqları ya zədələyir, ya da tamam məhv edir. 
 Yabanı soğanların  A.atroviolaceum Boiss. növü Azərbaycanın əksər rayonlarının ərazisində  
geniş yayılmışdır. Bu növün  Abşeron rayonunda bir ha sahəyə düşən bitki sayı 316±56,  Lerik 
rayonunda 450±70 ədəddir. Lerik rayonunda yayılan bir bitkinin orta hesabla quru maddə çıxımı 
Abşeron rayonunda yayılan bitkilərdə olduğundan çoxdur. 
 A.Jajlae Vved. növünün Quba rayonu ərazisində  1 ha sahəyə düşən bitki sayı 210±23 ədəd, 
bir bitkiyə düşən quru maddənin orta hesabla çəkisi 1,6±0,2 q, 1 ha sahəyə düşən quru maddəsinin 
kütləsi 0,34 kq-dır. 
 A.rotundum  L. növündən də qidalanmada nisbətən geniş istifadə olunur. Quba rayonunda 
1ha sahəyə düşən bitkilərin miqdarı 516±60, Şabran rayonunda 440±36, Lerik rayonunda 705±52 
ədəd olmuşdur. Bu rayonların ərazisində 1 ha sahəyə düşən quru maddənin çəkisi 0,75±0,1 - 
1,27±0,1 intervalındadır.  
 A.waldsteinii Don. növünün Şabran rayonu ərazisində 1 ha sahəyə düşən bitkilərinin sayı 
324±32, Quba rayonu ərazisində 370±23, Lənkəran rayonu ərazisində 234±28 ədəd olmuşdur. Bu 
rayonlarda yayılmış bitkilərin hər birinə düşən quru maddənin kütləsi  1,3±0,1-1,7±0,1 q, 1ha 
sahəyə düşən quru maddənin kütləsi  0,37±0,1- 0,63±0,0 kq  intervalında olmuşdur. 
 A.gramineum  C.Koch növünün Şamaxı rayonu ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin 
miqdarı 354±30 ədəd, bir bitkinin orta hesabla quru kütləsi 1,3±0,1q 1ha sahəyə düşən quru 
maddənin kütləsi  0,46±0,0 kq  olmuşdur. 
 A.affine Ledeb. növünün  Şabran, Quba, Lənkəran,  Qobustan rayonları ərazisində 1ha 
sahəyə düşən bitkilərinin miqdarı   0,32±0,0 - 1,10±0,1 kq  bir bitkinin orta hesabla quru kütləsi 
1,5±0,1 - 2,1±0,1q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi  0,32±0,0 - 1,10±0,1kq  intervalında 
olmuşdur. 
 A.erubescens C.Koch.  növünün  Quba, Lənkəran, Qobustan rayonları ərazisində1ha sahəyə 
düşən bitkilərinin miqdarı 210±39 - 412±28 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  
çəkisi 1,0±0,1-1,2±0,1q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,21±0,0 - 0,50±0,0 kq 
intervalında olmuşdur. 
 A.ampeloprasum L.növünün Yardımlı, Lənkəran rayonları ərazisində 1ha sahəyə düşən 
bitkilərinin  miqdarı 530±40; 770±90 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi  
2,9±0,2; 3,1±0,3q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 1,54±0,1; 2,40±0,3 kq olmuşdur. 
 A.talyshense Misc.et A.Grossh. növünün Lerik rayonu ərazisində 12, Lənkəran rayonu 
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ərazisində isə 4 bitkisi aşkar edilmişdir. 
 A.vineale L. növünün Şamaxı və Xızı rayonları ərazisində  1ha sahəyə düşən bitkilərinin 
miqdarı 490±28; 450±40 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  çəkisi  1,2±0,1; 
1,4±0,1 q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,59±0,0; 0,63±0,1kq olmuşdur. 
 A.fuscoviolaceu Fom. növünün  Qobustan və Quba rayonları ərazisində 1ha sahəyə düşən 
bitkilərinin  miqdarı 580±51; 560±43 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi   
2,0±0,1; 2,3±0,2 q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi, 16±0,1; 1,29±0,1 kq olmuşdur. 
 A.pskemense B.Fedtch növününXızı rayonu ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı 324±41ədəd,orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi   324±41q 1ha sahəyə 
düşən quru maddənin kütləsi 0,97±0,1 kq  olmuşdur. 
 A.leucanthum C.Koch növünün Yardımlı rayonu ərazisində1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı  357±44 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi  2,7±0,3q, 1ha 
sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,94±0,1 kq olmuşdur. 

A.viride A. Grossh. növünün  Lerik və Lənkəran rayonları ərazisində 1ha sahəyə düşən 
bitkilərinin  miqdarı 210±34; 370±36 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi 
1,6±0,2; 1,3±0,1q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin çəkisi 0,34±0,1; 0,48±0,1kq olmuşdur. 
 A.transcaucasicum A.Grossh. növünün  Lerik və Lənkəran rayonları ərazisində 1ha sahəyə 
düşən bitkilərinin  miqdarı  324±36; 316±24 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  
kütləsi 1,2±0,1; 1,1±0,1 q,  1ha sahəyə düşən quru maddənin çəkisi 0,39±0,0; 0,35±0,0 kq 
olmuşdur.   
 A.kunthianum Vved. növünün Quba rayonu ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı 213±34 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  çəkisi 213±34 q, 1ha sahəyə 
düşən quru maddənin kütləsi 0,23±0,0 kq olmuşdur.   
 A.myrianthum  Boiss. növünün Lənkəran və Qobustan rayonları ərazisində1ha sahəyə düşən 
bitkilərinin  miqdarı 402±19; 214±24 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi 
1,1±0,1; 1,0±0,1q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,44±0,0; 0,21±0,0 kq olmuşdur.   
 A.lenkoranicum Miscz. növünün Lənkəran rayonu ərazisində1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı 243±22 ədəd orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi 1,2 ±0,1q, 1ha 
sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,29±0,0 kq olmuşdur.   
 A.rubellum M.B. növünün Abşeron və Qobustan rayonları ərazisində 1ha sahəyə düşən 
bitkilərinin  miqdarı 375±28; 245±34 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi 
1,2± 0,1; 1,1±0,2 q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,45±0,0; 0,27±0,0 kq olmuşdur.   
 A.moschatum L. növünün Abşeron, Qobustan və Quba rayonları ərazisində 1ha sahəyə 
düşən bitkilərinin  miqdarı 304± 24; 256± 32; 312±22 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru 
maddənin  kütləsi 1,1±0,1; 1,0±0,1;1,1±0,1 q,1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,33±0,0; 
0,27±0,0; 0,34±0,1 kq olmuşdur.   
 A.victorialis L.növünün Quba rayonu ərazisində1ha sahəyə düşən bitkilərinin  miqdarı 660± 
40 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi  2,3± 0,1 q, 1ha sahəyə düşən 
quru maddənin kütləsi 1,52±0,1 kq olmuşdur.  
 A.albidum Fisch. ex M.Bieb. növünün və Quba və Gədəbəy rayonları ərazisində 1ha sahəyə 
düşən bitkilərinin  miqdarı 716± 54;750 ±43 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  
kütləsi 3,2±0,2; 3,0±0,2q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 2,29±0,0; 2,25±0,1kq olmuşdur.   
 A.saxatile M.Bieb. növünün Quba və Xızı rayonları ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı 374±44; 364±34 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  çəkisi 2,1±0,3; 
2,0±0,2q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,79±0,1; 0,73±0,1kq olmuşdur.   
 A.oreophilum C.A.M. növünün Quba rayonu ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin  
miqdarı 770± 90 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  çəkisi  1,1±0,1 q, 1ha 
sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,85±0,1 kq olmuşdur. 
 A.paradoxum  M.B. Don. növünün və Quba və Lənkəran rayonları ərazisində1ha sahəyə 
düşən bitkilərinin  miqdarı 750±80; 716±84 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  
kütləsi 1,1±0,1; 1,1±0,1q, 1ha sahəyə düşən quru maddənin kütləsi 0,75±0,1; 0,72±0,1kq olmuşdur.   
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 A.ursinum L. növünün Qax rayonu ərazisində1ha sahəyə düşən bitkilərinin  miqdarı760± 78 
ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi  2,2±0,2 q, 1ha sahəyə düşən quru 
maddənin kütləsi 1,67±0,2 kq olmuşdur. 
 A.szovitsii Rgl. növünün Quba rayonu ərazisində 1ha sahəyə düşən bitkilərinin  miqdarı 
490± 76 ədəd, orta hesabla    bir bitkiyə  düşən quru  maddənin  kütləsi  1,6± 0,1 q, 1ha sahəyə 
düşən quru maddənin kütləsi 0,78±0,1  kq olmuşdur. 
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РЕСУРСЫ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДИКИХ ВИДОВ РОДА (ALLİUM L.) 
С.Р. Гасанов 

Институт Генетических Ресурсов НАНА 

В статье описаны  экологические условия обитания  широко распространенных диких видов 
лука (Allium L.) в Азербайджане.А также изучено количество растений с одного гектара, средний  вес 
сухого вещества одного растения и всех растений с одного гектара.  

RESOURCES OF THE WIDE SPREAD WILD ONION SPECIES (ALLIUM L.) 
S.R.Gasanov 

Genetics Resurses Institute of ANAS 

The present  article deals with information on  spread areas of wild onion species in Azerbaijan. The 
number of plants of wild onion species (Allium L.), awerage wevsht of dry  matter per plant and  dry matter 
content per  hectare have been given 
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UOT  633.11 631.52 632.93 (479.242) 

İNTENSİV TİPLİ YENİ BUĞDA VƏ PƏRİNC SORTLARININ YARADILMASI

1, 2X.N.RÜSTƏMOV, 1Z.İ.ƏKPƏROV, 1М.Ə.ABBASOV  
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 

Məqalədə müxtəlif buğda növlərinə aid yeni qısa- və ortaboylu hibridlərin Abşeron ETB-da tədqiq 
edilməsinin nəticələri işıqlandırılmışdır. Növlərarası uzaq hibridlərdən tetraploid buğda növlərinə 
(T.polonicum, T.dicoccum) aid seçilmiş yeni genotiplərin botaniki növ və növmüxtəliflikləri təyin edilmiş, 
aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri səciyyələndirilmişdir. Çoxillik tədqiqatların nəticəsi olaraq, son iki ildə 
T.polonicum növünə aid sabit, qısa-, orta və ucaboylu, aqrobioloji əlamətlərə görə fərqlənən 82 nümunənin 
toxumları artırılaraq Milli Genbanka təhvil verilmişdir. Seçilmiş nümunələrdən yüksək məhsuldarlığa və dən 
keyfiyyətinə malik, intensiv tipli, qısaboylu bərk buğda və pərinc sortlarının yaradılmasında istifadə 
olunması tövsiyə olunmuşdur. 

Açar sözlər: tetraploid buğdalar, genotip, T.dicoccum, T.polonicum, qısaboylu 
Ключевые слова: тетраплоидные пшеницы, генотип, T.dicoccum, T.polonicum, полукарлик 
Key words: tetraploid wheats, genotyp, T.dicoccum, T.polonicum, semidwarf  

Giriş. N.İ.Vavilova (1935) görə bitkilərin genofondundan səmərəli istifadə seleksiyanın 
genetik əsaslarının başlıca şərtidir. Buğdaların seleksiyasında ən böyük çətinlik qiymətli əlamət və 
xüsusiyyətləri vahid genotipdə toplamaqdır. Burada əkinçi, dəyirmançı, həmçinin çörəkçinin 
tələbləri nəzərə alınmalıdır [6].  

Məhsuldarlıq mürəkkəb əlamət olmaqla ontogenezdə əsas bar elementlərinin ardıcıl 
formalaşması prosesinin nəticəsidir. Bütün dövrlərdə vahid sahədən məhsuldarlıq sortun əsas 
göstəricisi, müəyyən aqrotexnologiyalara cavab reaksiyası, xəstəlik, zərərvericilərə, yatmaya və 
digər əlverişsiz mühit amillərinə davamlılıq əsas şərt olmuşdur. Morfogenez, davamlılıq, bar 
elementlərinin sayı və ölçüləri ontogenezin ayrı-ayrı mərhələlərinin uzunluğu potensial 
məhsuldarlığın formalaşmasına təsir göstərir [13].   

Bitki genetik ehtiyatlarının mobilizasiyası əlverişsiz torpaq-iqlim şəraitinə malik əkinçilik 
bölgələrində daha da aktualdır. Biotik və abiotik stress amillərə davamlılığa görə dəqiq müəyyən 
edilmiş donorların genetik kolleksiyalarının yaradılması və tətbiqi bitki ehtiyatlarından səmərəli 
istifadənin əsas şərtidir. Hələ ki, xüsusən də dünya genofondlarından istifadə etməklə genetik 
kolleksiyaların yaradılması və tətbiqi prinsipləri hazırlanmayıb. Mədəni bitkilərin dünya 
kolleksiyalarının yalnız 1%-i fenotipik səciyyələndirilmişdir [8; 9].  

Fenotipik identifikasiya edilmiş gen markerlərinin yaradılması və tətbiqi mədəni bitkilərin 
seleksiyası prosesində irsi dəyişkənliklərin idarə olunması metodlarını dəqiqləşdirməyə imkan verir. 
Ontogenetik inkişaf tempi genotiplə konkret mühit amillərinin (sort–mühit) qarşılıqlı təsirindən 
asılıdır. Məhsuldarlıq 3 əsas amildən asılıdır: 1. Əlverişsiz mühit amillərinə dayanıqlılıq; 2. Mühitin 
əlverişli şəratindən maksimum səmərəli istifadə; 3. Yüksək potensial məhsuldarlıq [17]. 

Dənli bitkilərdə sort modelinin nəzəri əsasları İveç alimi J.Mac Key (1966) tərəfindən 
buğdaların seleksiyası üzrə V Yuqoslaviya simpoziumunda ilk dəfə şərh edilmişdir. O, modelin 
əsası kimi buğdaların məhsuldarlığının adekvat aqrobioloji əlamətlərini (kollanma, sünbüllərin sayı, 
sünbüldə dənlərin sayı və kütləsi) göstərmişdir. C.Donald buğdaların genetikası üzrə III Beynəlxalq 
simpoziumda (Avstraliya, 1968) sort modelini verərkən qısa boya, erektoid yarpaqlara və bir 
məhsuldar gövdəyə malik genotiplərə üstünlük vermişdir [16; 18]. 

Sonralar Ukraynanın bozqır (Odessa) və meşə-çöl (Mironovka, 1992), Volqaboyu quraq 
əraziləri, Orta Asiyanın suvarma şəraiti, Yuqoslaviya, Rumıniya və s. üçün optimal sort modelləri 
hazırlanmışdır [10; 12; 17]. Azərbaycanda da biologiya və aqrar elmlərinə dair çoxillik tədqiqatların 

:123-127 
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nəticələrindən istifadə etməklə müxtəlif aqroiqlim şəraitləri üçün yüksək məhsuldarlığa və dən 
keyfiyyətinə malik, biotik və abiotik mühit amillərinə davamlı “ideal” buğda sortunun yaradıl-
masının nəzəri və təcrübi əsasları hazırlanmışdır [4]. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda qısaboylu 
mutant hibridlərin ana və ata valideyn forması kimi iştirakı ilə Abşeron Elmi-Tədqiqat Bazasının 
(ETB) təcrübə sahəsindən seçilmiş, müxtəlif ploidliyə malik, tetra- və heksaploid buğda növlərinə 
aid qısa- və alçaqboylu hibridlər müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərində, o cümlədən Abşeron ETB-da 
öyrənilmişdir. 

Material və metodlar. Tədqiqat materialı kimi əsasən T.vavilovii tipli qısaboylu mutant 
forma səpilmiş (ana) və ətrafdakı ləklərdən – onun tozcuğu ilə (ata valideyn) tozlanmış 
nümunələrdən seçilmiş T.dicoccum (Schrank) Schuebl., T.polonicum L., T.durum Desf., T.aestivum 
L., T.spelta L. və T.vavilovii Jakubz. növlərinə aid nümunələr və növlərarası nadir hibrid və 
formalar Abşeron ETB, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (ƏETİ) Qobustan və Tərtər BTS-də 
tədqiq edilmişdir [14; 15]. 

Yeni genotiplər Abşeron ETB və Tərtər BTS-də suvarma, Qobustan BTS-də isə təmin 
olunmamış dəmyə şəraitlərində öyrənilmişdir. Son illərdə orta çoxillik göstəricilərdən fərqlənən 
iqlim şəraiti – yaz fəslinin uzunmüddətli olması, yazda və yayın əvvəlində aşağı, yaxud terminal 
yüksək temperatur, quraqlıq və ya yağıntıların normadan artıq olması səbəbindən genotiplərin 
səciyyələndirilməsinə əlverişli şərait yaranmışdır [1; 13]. Təcrübələrin qoyulması, fenoloji müşahi-
dələrin aparılması, həyat tərzinin, xəstəliklərə davamlılığın, məhsuldarlıq və struktur elementlərinin 
qiymətləndirilməsi müvafiq metodiki göstərişlərə əsasən aparılmışdır [2; 3; 7]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Abşeron ETB-nin genofond sahəsindən və Tərtər BTS-in 
hibrid və seleksiya pitomniklərindən 2011-2012-ci illərdə tapılmış T.vavilovii tipli qısaboylu 
mutant, hündürboylu speltoid və polonoid formalar,pərinc tipli hibridlər Abşeronda öyrənilmiş, 
parçalanma nəticəsində yaranmış çoxlu sayda spontan hibridlərdə təkrar fərdi seçmə aparılmışdır. 
Qısaboylu mutant hibrid, natamam amfiploid və digərnövlərarası təbii hibridlər morfobioloji 
əlamətlərə görə səciyyələndirilmiş – yeni növmüxtəlifliyi təsvir edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
qısaboylu mutantın morfobioloji əlamətləri və elektroforetik spektri T.vavilovii-dən kəskin fərlənir. 
Amfiploidin də fenotip və genotipi sabitdir, unikal allel bloklarına malikdir [13; 14]. 

Sonrakı illərdə (2013-2017) Abşeron, Qobustan və Tərtər şəraitlərində aparılmış təkrar seçmə 
nəticəsində qısaboylu mutant və qonşu ləklərdən T.dicoccum, T.polonicum, T.durum, T.aestivum, 
T.spelta və T.vavilovii növlərinə və növlərarası nadir formalara aid müxtəlif hündürlükdə, o 
cümlədən cırtdan və qısaboylu növlərarası spontan-təbii hibridlər, yeni botaniki formalar 
seçilmişdir.  

Abşeronda çoxillik seçmə nəticəsində ən çox cırtdan və qısaboylu T.polonicum, yumşaq və 
bərk buğda və buğda-pərinc hibridləri (BPH) seçilmişdir. Seçilmiş hibridlərin çoxu steril olsa da, 
fərdi seçmə aparmaqla sabit xətlər alınmışdır. Son illərdə (2013-2017) aparılmış seçmə nəticəsində 
T.polonicum növünün 14 müxtəlifliyinə aid cəmi 83 nümunə və polonoid hibridlər seçilərək 
öyrənilmişdir. Nümunələrin əksəriyyəti var.chrysospermum, var.pseudochrysospermum, 
var.pseudolevissimum, var.caryopsirubrum, var.pseudocaryopsirubrum və var.pissarevii 
növmüxtəlifliklərinə aid olmaqla, aqrobioloji əlamətlərə görə kəskin fərqlənirlər (Cədvəl 1). 

T. polonicum nümunələri cücərti fazasında antosianla rənglənməyə, həyat tərzi, sünbülləmə 
müddəti, boy göstəriciləri, sünbülün forması, sıxlığına və s. görə kəskin fərqlənirlər. Burada alçaq, 
orta və ucaboylu, seyrək və sıx sünbüllü, adi, yelpikvari, əsl şaxələnən, adi, enli və ensiz sünbüllü 
formalar tapılmışdır (Cədvəl 1). 

T.polonicum nümunələrində sünbülləmə müddəti aprel ayının 3-cü - mayın 1-ci ongünlük-
lərində qeyd olunmuşdur. Genotiplərin yalnız 1/3-i aprel ayının 3-cü dekadasında - tez sünbül-
ləmişdir. Gec sünbülləyən nümunələr, əsasən qısa və ortaboylu olmuşdur. Bəzi genotiplərin sarı və 
qonur pasla zəif sirayətlənməsi müşahidə edilmişdir. Onların unlu şehə davamlılığı da fərqli 
olmuşdur. Milli Genbanka təhvil verilən T.polonicum nümunələrinin təqribən yarısı payızlıq olsa da 
yarımpayızlıq, həmçinin əsl yazlıq həyat tərzinə malik genotiplər də seçilmişdir. 
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Cədvəl 1. Seçilmiş yeni T.polonicum və T.dicoccum nümunələrinin aqrobioloji göstəriciləri 
(Abşeron, 2017) 
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T.vavilovi(mutant) 3 22.IV 60,0 7 13,1 45,0 1,74 38,7 
T.polonicum L. 
v.rubrosemineum (Şaxəli) 7 07.V 80,0 1 13,3 53,5 1,83 34,2
v.ps.chrysospermum(yelpikvari) 3 27.IV 110,0 1 16,7 50,8 1,94 38,2 
v.pseudolevissimum 9 02.V 130,0 7 16,7 34,5 1,70 49,3 
v.ps.rubrosemineum var.nova 7 02.V 67,0 3 19,2 9,1 1,30 83,0 
v.chrysospermum(yelpikvari) 7 03.V 80,0 5 18,3 10,1 1,70 85,9
v.vilmorinii  9 02.V 96,0 7 19,4 28,6 1,80 62,9 
v.polonicum 7 02.V 135,0 9 16,7 44,2 2,44 55,2 
T.dicoccum (Schrank) Schuebl. 
v.atratum 9 07.V 70,0 9 36,5 79,0 2,40 30,4
Pərinc tipli y/karlik 9+ 08.V 65,0 5 22,8 41,4 1,55 37,4 
Pərinc tipli hibrid Yelpikvari 7+ 01.V 50,0 3 15,0 75,0 3,21 42.8 
Pərinc tipli h. (Yalançı şaxəl.) 9+ 06.V 80,0 5 23,4 10,2 0,75 73,5
v.chevsuricum, aeruiginosum 7 13.V 95,0 7 32,4 30,0 0,89 29,7

Bərk buğdadan başqa digər tetraploid buğdalarda qısa və ortaboylu genotiplərə rast gəlinsə də, 
cırtdanboyluluq genləri tapılmamışdır [5]. Seçdiyimiz T.polonicum nümunələrində minimal boy 
göstəricisi 67,0 sm, maksimum 140,0 sm, orta göstərici 105,7 sm olmuşdur. Genotiplərin 20%-də 
boy 80,0 sm və aşağı, 55,0%-də 105,0 sm və yuxarı olmuşdur. Qısaboylu nümunələr 
var.rubrosemineum,var.pseudorubrosemineum, var.pseudolevissimumvəvar.chrysospermum, uca-
boylular isə var.pseudolevissimum, var.polonicum vəvar. pseudocaryopsirubrum növmüxtə-
lifliklərinə aiddir. 

T.polonicum nümunələri, həmçinin məhsuldarlığın struktur elementlərinə görə kəskin fərq-
lənirlər. Tam sabitləşmiş nümunələrdə aparılmış struktur analizlərinin nəticələri göstərir ki, sün-
bülün uzunluğu və sünbülcüklərin sayına - sünbülün sıxlığına görə müxtəliflik amplitudu geniş 
olmuşdur. Sünbülün uzunluğu və sıxlığının normal olmasına baxmayaraq bəzi nümunələrdə dən-
lərin sayı çox az olmuş - qismən sterillik müşahidə edilmişdir. Dənlərin sayı az olan nümunələrin 
dəni çox iri olmuşdur.  

T.polonicum nümunələri arasında adi, yelpikvari, piramidal, ensiz, uzun və əsl şaxəli sünbüllü 
formalar tapılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, şaxələnmə dərəcəsi mövsüm şəraitindən və qida 
sahəsindən asılı olaraq dəyişir. Optimal şəraitlərdə və seyrək əkinlərdə şaxələnmə daha intensivləşir 
və nümunələr, adətən gecyetişən olur.  

Çoxillik tədqiqatların nəticəsi olaraq, 2016-cı ildə T.polonicum növünə aid 62, 2017-ci ildə 
isə 20 sabit nümunənin növ mənsubiyyəti, aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri dəqiqləşdirilmiş, 
toxumları artırılaraq Milli Genbanka təhvil verilmişdir.  

Abşeron ETB-da, həmçinin mədəni pərincin (T.dicoccum) tam sabitləşmiş və parçalanan 
hibridlərinə aid alçaq orta və hündürboylu, tez və ya gec sünbülləyən (aprelin sonu-mayın əvvəli), 
çətin döyülən-köynəkli və asan döyülən-çılpaqdənli, adi, sıx sünbüllü və inflyant-turqidoid 
formaları öyrənilmişdir (cədvəl 1). Sünbül formasına görə pərincdən seçilməyən, bərk buğda (asan 
döyülmə, şüşəvarilik, dənin forması, rəngi və s.) pərinc (pulcuğun dənlə müəyyən dərəcədə 
birləşməsi, dənin forması, rəngi və s.) əlamətlərinin cəmləşdiyi hibrid populyasiyasından fərqli 
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istiqamətlərdə seçmə aparılmışdır. İlkin olaraq qırmızı, ağ rəngli, uzun və oval formalı dənlər 
seçilərək digər aqrobioloji əlamətlər müqayisəli öyrənilmiş, təkrar fərdi seçmə aparılmışdır. 

A.F.Merejko (2001) pərincin seleksiyasında aşağıdakı əsas istiqamətləri ayırmışdır: a) asan 
döyülən tetraploid (Т.durum, Т.persicum Vav. və s.) buğda növləri ilə hibridləşdirməklə çılpaqdənli, 
yaxud qismən asan döyülən sortların yaradılması; b) pərinclərin yüksək adaptivliyini, bərk 
buğdaların çılpaqdənliyini və yüksək makaron keyfiyyətini özündə cəmləşdirən pərinc sortlarının 
yaradılması [11]. 

Yeni pərinc nümunələrinin unlu şehə davamlılığı, əsasən orta olmuşdur. Nümunələrin böyük 
əksəriyyəti (72,7%) payızlıq və əsl payızlıq həyat tərzinə malikdirlər. Əsl yazlıq və yazlıq-payızlıq 
(1-3 ball) həyat tərzinə malik pərinc nümunələri tapılmamışdır. VİR Dünya kolleksiyasında isə, 
yalnız Avropa pərinclərinin həyat tərzi əsl payızlıqdır.  

Mədəni pərincin VİR Dünya kolleksiyasında saxlanılan bütün ekotiplərinə aid 220 nümunə 
öyrənilmiş, optimal-suvarma şəraitində bitki boyuna görə dəyişkənlik amplitudu 85,0-155,0 sm 
arasında olmuşdur. Qısaboylu nümunələr (85,0-110,0 sm) əsasən Yəmən, Həbəşistan və Hindistan, 
hündürboylular isə (140,0-155,0 sm) Almaniya və Yuqoslaviyamənşəlidir [5]. 

Seçdiyimiz perspektiv pərinc nümunələrində, çoxillik göstəricilərə görə minimal boy gös-
təricisi 45,0-50,0 sm, maksimum 105,0 sm, orta göstərici 85,9 sm olmuşdur. Genotiplərin 27,2%-də 
boy 70,0 sm və daha aşağı olmuşdur. Yatmaya davamsız hündürboylu hibridlər çıxdaş edilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, cari ildə müxtəlif hündürlükdə (60,0-165,0 sm), çətin döyülən-köynəkli və 
asan döyülən-çılpaqdənli pərinc nümunələri Tərtər BTS-də öyrənilmişdir. Kompleks əlamətlərə 
görə seçilmiş qısaboylu nümunələr məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi üçün seleksiya, nəzarət və 
müsabiqəli sort sınağı pitomniklərində öyrənilir.  

Beləliklə, Abşeron ETB-da müxtəlif əlamətlərə görə çoxillik seçmə nəticəsində növlərarası 
nadir, spontan uzaq hibridlərdən, həmçinin cırtdan və alçaqboylu (45-70 sm) bərk və yumşaq buğda 
nümunələri seçilmişdir. Qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə görə Abşerondan seçilmiş qısa və 
ortaboylu buğda və pərinc genotiplərinin sınağı müxtəlif aqroiqlim şəraitlərində (Tərtər və 
Qobustan BTS) davam etdirilir. 

2016-2017-ci illərdə tetraploid T.polonicum növünə aid 82, o cümlədən qısa və ortaboylu 
nümunənin növ mənsubiyyəti, aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri dəqiqləşdirilmiş, toxumları 
artırılaraq Milli Genbanka təhvil verilmişdir.  
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ, ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И ПОЛБЫ 

Х.Н.Рустамов1,2, З.И.Акпаров1, М.А.Аббасов1 
1Институт генетических ресурсов НАНА; 2Азербайджанский НИИ Земледелия 

В статье обобщены результаты изучения новых полукарликовых межвидовых гибридов 
различных видов пшеницы на Апшеронском НЭБ. У новых генотипов тетраплоидных видов 
пшеницы (T.polonicum, T.dicoccum),отобранных из межвидовых гибридов, определеныботанические 
разновидности, дана агробиологическая характеристика признаков и свойств. Как результат 
многолетних исследований, 82 стабильные, полукарликовые, средне- и высокорослые, отличающиеся 
и по другим агробиологическим признакам образцыT.polonicum, после размножения переданы в 
Национальный генбанк. Новые образцы рекомендованы как исходный материал для создания 
высокоурожайных, с высоким качеством зерна сортовинтенсивного типа пшеницы твердой и полбы. 

THE CREATION NEW INTENSITIVE VARIETIES 
OF WHEAT AND EMMERS 

Kh.N.Rustamov1,2, Z.I.Akparov1, М.А.Abbasov1 
1Genetic Resources Institute of ANAS; 2Azerbaijan Research Institute of Crop Husbandry 

The article summarizes the results of the study of new semi-dwarf interspecies hybrids of various 
wheat species at the Absheron SES. For new genotypes of tetraploid wheat species (T.polonicum, 
T.dicoccum), selected from interspecific hybrids, typies of botanical variety were identified, agrobiological 
characteristics of traits were given. As a result of long-term research, after the multiplication the seeds of 82 
stable, semi-dwarf, medium and tall, superior for other agrobiological features genotypes of T.polonicum 
handed over to the National Gene bank. New samples are recommended as initial materials for creation of 
intensive type varieties of durum wheat and emmer with high-yield and grain quality. 
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DAĞLIQ ŞİRVANIN QURAQ DƏMYƏ ŞƏRAİTİ ÜÇÜN YENİ ADAPTİV 
YUMŞAQ BUĞDA SORTLARI 

A.G.ZƏRBƏLİYEV2, C.M.TƏLAİ1, X.N.RÜSTƏMOV1, A.A.CAHANGİROV2,  
H.N.HƏMİDOV2, B.M.ƏHMƏDOV2, Ş.R.KƏRİMOVA1 

1Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ 1098, Pirşağı q. Sovxoz 2;  
 2ETƏİ Qobustan BTS, AZ 3700, Qobustan şəhəri, a.cahangir@hotmail.com 

Məqalə son illərdə Dağlıq Şirvanın quraq dəmyə şəraitində, müxtəlif aqrobioloji əlamətlərə görə 
seçilmiş yeni yumşaq buğda sortnümunələrinin tədqiqinin nəticələrinə həsr olunmuşdur. Müxtəlif aqrobioloji 
əlamətlərə və onların kompleksinə görə fərqlənən yeni yumşaq buğda nümunələrindən yüksək adaptivliyə 
malik, əsl payızlıq yumşaq buğda sortlarının yaradılmasında ilkin seleksiya materialı və valideyn forması 
kimi istifadəsi tövsiyə olunmuşdur. Biotik və abiotik amillərə davamlı, yüksək potensial və adaptiv 
məhsuldarlığa görə seçilmiş 38 yumşaq buğda nümunəsi Milli Genbanka təhvil verilmişdir. 

Açar sözlər: yumşaq buğda, seçmə, sünbülləmə, potensial məhsuldarlıq, adaptivlik 
Ключевые слова: пшеница мягкая, отбор, колошение, потенциальная урожайность, 
адаптивность 
Key words: bread wheat, selection, heading, potential yield, adaptivity 

Giriş. Aqrar bölgə olan Dağlıq Şirvanda suvarma suyunun qıtlığı, 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 yaz aylarının rütubətli 
keçməsi uyğun temperaturla müşayiət olunduqda göbələk xəstəliklərinin – xüsusilə də sarı pasın 
inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. Ona görə də Dağlıq Şirvan bölgəsində stress amillərinə 
davamlı buğda sortlarının yaradılması aktual və vacibdir [2].  

Yüksək və dayanıqlı dən məhsuldarlığı sortların becərilmə bölgəsinin torpaq-iqlim şəraitindən 
maksimal dərəcədə istifadə etməsindən, böyümə və inkişafı pisləşdirən əlverişsiz meteoroloji 
amillərdən mühafizə olunmasından asılıdır. Ona görə də yeni sortlar becərilmə şəraitinə 
uyğunlaşmanı təmin edən biokimyəvi, fizioloji və qiymətli təsərrüfat əlamət və xüsusiyyətlərinə 
malik olmalıdır [10]. 

Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərində yüksək və sabit 
məhsuldarlığa malik sort və hibridlərin yaradlmasını tələb edir. Bioloji və seleksiya elmləri bu 
sahədə strateji hədəfləri həll etməli, birinci növbədə isə payızlıq buğdanın məhsuldarlıq 
potensialının yüksəldilməsi yollarını müəyyənləşdirməlidir [9]. 

Bezpalova L.A. (1998) qeyd etmişdir ki, ak. P.P.Lukyanenkonun təklif etdiyi yarımkarlik sort 
modelinin həyata keçirilməsi nəticəsində Polikarlikovaya 49, Estafet və Krinitsa sortları 
yaradılmışdır. Onların öyrənilməsi və təhlili prosesində prinsipcə yeni model parametri işlənmiş, 
mühit resurslarından səmərəli istifadə edən, sıxlığa davamlı, dəndolma tempi sürətlənən Spartanka 
və Skifyanka sortları yaradılmışdır. Bu model Krasnodar diyarının şimal və şərq zonalarında tətbiq 
edilmişdir. Mərkəzi və cənubi-dağətəyi zonalarda isəYuna sortunun timsalında hazırlanan model 
geniş istifadə edilir. Bu sortotip sünbülün yüksək məhsuldarlığı, uzunmüddətli işləyən assimilyasiya 
səthi, dəndolmanın rəvanolması, sükunətdən sürətlə çıxmaqla qısamüddətli əlverişli qış və ilkin yaz 
dövrlərində böyümə, nəticədə yüksək dən məhsuldarlığının formalaşması ilə səciyyələnir [4]. 

Yarımintensiv becərmə texnologiyası üçün yaradılan ideal sortotipin quraqlığa- və şaxtaya 
davamlılılğı yüksək olmalıdır. Belə sortlar kseromorf quruluşa malik olmaqla orqanları su qıtlığı 
şəraitində fəaliyyətini qoruyub saxlamalı – ekoloji plastik olmalıdır. Model sortda sünbüldə dənlərin 
sayı, yatmaya davamlılıq, təsərrüfat yararlılığı əmsalı, dənin keyfiyyəti və qısa boyluluq əlamətləri 

:128-133 
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yüksək olmalıdır [7]. 
Yeni sort modelinin hazırlanmasında konkret bölgənin təbii şəraiti nəzərə alınmalı, seleksiya 

işində qiymətli təsərrüfat əlamətlərinin donor və genetik mənbələrindən istifadə olunmalıdır. Bütün 
bunları nəzərə almaqla bölgə əkinçilik texnologiyalarına uyğunlaşdırılmış sortlar yaratmaq olar [5]. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Dağlıq Şirvan bölgəsinin nəmliklə təmin olunmamış 
quraq dəmyə əraziləri üçün abiotik və biotik mühit faktorlarına davamlı, adaptiv məhsuldarlığa və 
yüksək dən keyfiyyətinə malik yumşaq buğda sortlarının yaradılması üçün başlanğıc seleksiya 
materialı və genetik mənbələrin hazırlanması istiqamətində tədqiqat işləri aparılmışdır. Tədqiqatın 
əsas məqsədi yerli genofond və beynəlxalq pitomniklərdən istifadə etməklə qiymətli aqrobioloji 
əlamətlərə malik yeni sortların yaradılması üçün başlanğıc seleksiya materialının yaradılmasıdır.  

Material və metodlar. Təcrübələr Dağlıq Şirvanın nəmliklə təmin olunmamış dəmyə 
şəraitində - Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasının (BTS) əkin sahələrində qoyulmuşdur. Qobustan 
BTS-in əkin əraziləri dəniz səviyyəsindən 780-810 m yüksəklikdə yerləşir. Çoxillik məlumatlara 
əsasən bölgədə illik atmosfer çöküntülərinin miqdarı 350-400 mm təşkil etməklə əsasən payız, qış 
və yazın əvvəllərində düşür. Havanın illik orta temperaturu 10,70C-dir. Kontinental iqlimə malik 
olan bu bölgənin qışı sərt (bəzən -15...-200C), yayı isə isti keçir. Küləklərin sürəti bəzən 30-35 
m/saniyəyə çatır. Yazda nisbi rütubətin yuxarı olması göbələk xəstəliklərinin – xüsusilə də sarı 
pasın yayılması üçün əlverişli şərait yaradır ki, nəticədə həssas sortlar məhsuldarlığa təsir edəcək 
dərəcədə sirayətlənirlər. Tədqiqat materialı kimi son illərdə Qobustan BTS-də toplanılmış yumşaq 
buğda kolleksiyasından istifadə edilmişdir. Kolleksiyaya yumşaq buğdanın (T.aestivum L.) 
var.lutescens (Alef.) Mansf., var.erythrospermum (Koern.) Mansf., var.graecum (Koern.) Mansf. və 
var.ferrugineum (Alef.) Mansf. növmüxtəlifliklərinə mənsub olan 330 sortnümunəsi daxil olmuşdur 
[2]. Təcrübələrin qoyulması, fenoloji müşahidələrin aparılması, xəstəliklərə davamlılığın, 
məhsuldarlıq və struktur elementlərinin qiymətləndirilməsi müvafiq metodiki göstərişlərə əsasən 
aparılmışdır [1; 6; 8]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. 2016-2017-ci təsərrüfat ilinin hidrometeoroloji məlumat-
larından göründüyü kimi iqlim şəraiti qeyri-sabit olmuşdur (cədvəl 1). Belə ki, payızda - sentyabr 
və oktyabr aylarında 121,5 mm yağıntı düşmüşdür ki, bu da orta çoxillikdən 45,5 mm çox 
olmuşdur. Havanın temperaturu isə oktyabr ayının ikinci ongünlüyündən dekabr ayının sonuna 
qədər orta çoxillikdən 4-50C aşağı olmuş, nəticədə əkinlərdə payız kollanması çox zəif olmuşdur. 
Yanvar, fevral aylarında havanın temperaturu orta çoxillik həddində olmuşdur. Mart ayından 
havalar istiləşmiş və mart, aprel, may və iyun aylarında havanın temperaturu orta çoxilliyə yaxın 
olmuşdur. Vegetasiya dövründə illik yağıntıların miqdarı orta çoxillikdən 47,8 mm çox, yəni 453,8 
mm olmuşdur. Sünbülləmədən dolma fazalararası dövrdə optimal şərait yarandığından tədqiq 
olunan sort və nümunələrin məhsuldarlığı yüksək olmuşdur (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1. 2016-2017-ci təsərrüfat ili üçün Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının məlumatı 

Aylar 2016-2017 Orta çoxillik 
Yağıntılar, mm Orta temperatur, °C Yağıntılar, mm Orta temperatur, °C

Sentyabr 71.3 17.3 31,0 17,1
Oktyabr 50.2 12.3 45,0 11,2
Noyabr 19.6 3.9 36,0 6,0 
Dekabr 35.8 -0.9 30,0 1,7 
Yanvar 9.2 0.3 26,0 -0,2 
Fevral 17.1 -0.6 35,0 0,1 
Mart 27.6 5.6 42,0 3,1 
Aprel 21.5 9.5 47,0 9,2 
May 72.3 19.3 47,0 14,9
İyun 129.2 19.8 40,0 19,5
Cəmi: 453,8 379,0
Orta: 8,7 8,3 
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2013-2016-ci illərdə tədqiq edilmiş müxtəlif mənşəli 330 nümunədən kompleks əlamətlərə 
malik, xəstəlik və zərərvericilərə nisbətən davamlı olan 38 nümunə seçilərək nəzarət pitomniki 1-ə 
(NP 1) keçirilmiş [3] və onların aqrobioloji göstəricilərinin tədqiqi davam etdirilmişdir (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Nəzarət pitomniki 1-də tədqiq olunan sortnümunələrinin morfobioloji göstəriciləri və  
abiotik amillərə davamlılığı, Qobustan, 2017 
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St. St. Qobustan 1Y/pay. 3T/Y 5 5 
1 7 17 FAWWON   N 31 Y/pay. 4Y 5 5 
2 43 Baca  x Aran Y/pay. Y 5 5 
3 45 KSI - N 2 2Payız. T/Y 7 5 
4 47 Samur   x Dağdaş Y/pay. Y 7 5
5 57 Wesley / SD 97049 Y/pay. Y 7 5 
8 73 H.Milturum x Aran Payız. T/Y 9 5 
9 75 12 th IWWYT  N 35 Payız. T/Y 9 5 

12 109 CDC   BUTEO Payız. T/Y 9 5 
13 121 Qafzon 51 AN61-2//BON//FEN6KA Y/pay. Y 7 5 
14 129 12 th IWWYT  N 8 Payız. T/Y 7 5 
15 132 F-522  P.1 Payız. T/Y 5 5 
16 134 DH-LINES -5 Payız. Y 7 5 
17 139 ST ERYHTR 1334-07 Payız. T/Y 7 5 
23 182 BULK 02 R 2 B Payız. T/Y 7 5 
24 185 VEE/TSI//TK 13 Payız. T/Y 7 5 
25 188 5 148/PEN/CM/1223-3D/M-176-77-5-20 Payız. T/Y 7 5 
26 189 DH-LINES-6 Y/pay. Y 5 5 
27 201 Dəfinə x Aran /1-3 Payız. T/Y 7 5 
28 202 VİS -418/MAROS Payız. T/Y 9 5 
29 206 Sol-249-14*R Payız. T/Y 7 5 
30 208 N-92L208//VONA//KS 75210 TAM Payız. Y 7 5 
31 215 Baba 75 Payız. T/Y 9 5 
32 225 TİB 844/1543//YHM/63-128-66-23/HYS/SERİ Payız. T/Y 7 5 
35 229 8030VERSAİLLEG/EDCH/CD/3/[SAVİESİİ] Payız. Y 7 5 
36 230 SHUNA-7/3/TVB368.25//BUC//CUPE Payız. Y 7 5 
37 254 JAGGER/GETİNEL Y/pay. Y 7 5
38 285 KAR-1/6/SAKERS/S/RBS/A/7A/3/ Y/pay. Y 7 5 

Qeyd: 1Y/pay.-yarımpayızlıq; 2Payız.-payızlıq; 3T/Y-tündyaşıl; 4Y-yaşıl 

Tədqiq olunan nömrələrin böyük əksəriyyətinin (76,31%) həyat tərzi payızlıq, yerdə qalanlar 
isə yarımpayızlıqdır. Bundan başqa, nömrələrin yarısından çoxunda (57,9%) yarpaqayası tünd yaşıl 
rəngdədir. Nömrələrin böyük əksəriyyətinin (86,9%) şaxtayadavamlılığı ortavə yüksək olmuşdur 
(7-9 bal). Eyni zamanda nömrələrin hamısının qışa davamlılığının orta olduğu müşahidə edilmişdir 
(5 bal). 

NP 1-də 18 nömrədə hibridləşdirmə aparılmış, tədqiq olunan genotiplərdən seçilmiş 17 nömrə 
NP-2-yə keçirilərək təkrar əkilmişdir. NP 1-də tədqiq olunan 38 nümunənin toxumları artırılaraq 
Milli Gen banka təhvil verilmişdir.  

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi nömrələrin 13,15%-i nisbətən tez (15-16 may) sünbülləmişdir. 
Onların böyük əksəriyyəti (68,4%) sarı pasa yüksək (R) davamlıdır. Ötən illərdə aparılmış seçmə 
nəticəsində yumşaq buğda genotiplərinin 18,4%–i bu və ya digər dərəcədə (5S-20S) həssaslıq 
göstərmişdir. Nömrələrin yarısından çoxunda (57,9%) boy göstəricisi 100,0 sm-dən aşağı olmuşdur. 
Yalnız 5 nümunədə boy 115,0 sm və daha yuxarıdır. Nömrələrin yarısından çoxunda (60,52%) 
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məhsuldarlıq 600,0 q/m2-dən çoxdur, 18,4%-də isə məhsuldarlıq standart Qobustan sortundan 
(774,0 q/m2) yüksəkdir. 

Cədvəl 3. Nəzarət pitomnikindən yüksək məhsuldarlığa görə seçilmiş nömrələrin  
aqrobioloji göstəriciləri, Qobustan, 2017 
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St. St. Qobustan 17V R 107 774 
2 43 Baca x Aran 16V 20S 85 737 
3 45 KSI - N 2 19V R 118 703 
4 47 Samur x Dağdaş 17V 5S 97 788
5 57 Wesley / SD 97049 21V R 106 740 
6 64 DH LINES - 7 18V R 88 774 
7 66 17 FAWWON   N 74 22V R 108 774 

10 91 MSS -19  02791 (1) © 18V 20MS 95 759 
12 109 CDC   BUTEO 16V R 96 810 
13 121 Qafzon 51 AN61-2//BON//FEN6KA 17V R 104 769 
16 134 DH-LINES -5 18V R 90 815 
17 139 ST ERYHTR 1334-07 18V R 110 746 
20 157 SHARK/F-4105  W 2.1 18V R 103 844 
22 161 RHEA 23V 5S 110 839 
29 206 Sol-249-14*R 24V R 122 793 
31 215 Baba 75 19V R 88 706 
37 254 JAGGER/GETİNEL 16V 40MR 100 794

Tədqiq olunan nümunələrdə keyfiyyət göstəriciləri ƏETİ “Dənin keyfiyyəti” labora-
toriyasında qiymətləndirilmişdir (Cədvəl 4).  

Cədvəl 4. Nəzarət pitomniki 1-də tədqiq olunan nömrələrdə dənin keyfiyyət göstəriciləri 
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Baca x Aran 695 39.4 100 8.9 27.2 105.4 31.5 12.5 737 
KSI - N 2 733 37.8 100 9.0 32.0 103.7 27.0 13.8 703 
Samur x Dağdaş 658 45.4 98 9.5 29.6 105.6 25.5 12.9 788
Wesley / SD 97049 745 45.0 100 8.8 31.6 100.6 19.5 13.8 740 
DH LINES - 7 710 44.4 100 8.6 29.9 112.1 21.0 13.3 774 
17 FAWWON N 74 713 46.6 100 9.0 30.8 118.9 21.0 13.5 774 
MSS -19 02791 (1) 811 45.8 92 9.1 28.4 110.0 21.0 13.0 759 
CDC BUTEO 759 44.0 86 9.4 27.2 101.7 31.5 12.3 810 
Qafzon 51 AN61-
2//BON//FEN6KA 

751 43.0 90 8.9 31.2 115.6 24.0 12.7 769 

12 th IWWYT  N 8 760 44.6 42 7.9 30.0 128.0 25.5 13.1 652 
DH-LINES -5 801 42.6 76 9.3 26.0 93.1 25.5 12.7 815 
ST  ERYHTR 1334-07 694 40.6 89 8,6 28.0 92.1 27.0 12.9 746 
SHARK/F-4105 W 2.1 625 40.0 100 8.4 28.4 97.3 25.5 12.2 844 
RHEA 808 33.6 75 8.8 27.2 101.0 22.5 11.7 839
Dəfinə x Aran /1-3 808 40.0 86 8.2 26.4 111.2 27.0 12.3 670 
Sol-249-14*R 815 32.6 100 8.8 28.0 111.7 18.0 12.0 793
Baba 75 791 37.6 68 8.4 27.2 115.7 27.0 12.2 706 
JAGGER/GETİNEL 788 37.2 41 8.4 26.4 103.3 19.5 11.8 794
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 Öyrənilən nömrələrin böyük əksəriyyətində (73,7%) dənin natura kütləsi 750,0 q/l və daha 
yüksək, demək olar ki, yarısında (42,1%) isə 800,0q/l-dən yuxarıdır. Nömrələrin yarısından 
çoxunda (55,3%) 1000 dənin kütləsi 40,0 q və daha yuxarıdır. Eyni sayda – 22 nömrədə süşəvarilik 
90-100% arasında, sedimentasiya isə 25,0 ml və daha yüksək olmuşdur. Öyrənilən nömrələrin 1/3-
də kleykovinanın miqdarı 30% və daha yüksəkdir. Nömrələrin yalnız 18,4%-də KDƏ 100-dən 
aşağıdır. Öyrənilən yumşaq buğda sortlarının yarısından çoxunda zülalın miqdarı 12,8-14,0% 
arasındadır. 

Çoxillik tədqiqatlar nəticəsində 330 yumşaq buğda sortnümunəsindən seçilmiş 38 nömrənin 
tədqiqi nəticəsində ayrı-ayrı aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətlərə və onların kompleksinə malik 
genotiplərtapılmışdır. Onların arasından biotik və abiotik amillərə davamlı, vahid sahədən sabit 
yüksək məhsuldarlığa və dən keyfiyyətinə malik nömrələr seçilmişdir. Kompleks əlamətlərə görə 
seçilmiş nümunələrdən yeni sortların yaradılmasında başlanğıc seleksiya materialı və valideyn 
forması kimi istifadə olunması tövsiyə edilir.  
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НОВЫЕ АДАПТИВНЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ НАГОРНОГО ШИРВАНА 

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

1Азербайджанский НИИ Земледелия;2Гобустанская зональная опытная станция 

Статья посвящена результатам изучения агробиологических показателей новых сортообразцов 
пшеницы мягкой в необеспеченных богарных условиях Нагорного Ширвана. Выделившихся по 
разным агробиологическим показателям и по их комплексу сортообразцов предложено использовать 
в качестве исходного селекционного материала и родительских форм при создании адаптивных, 
истинноозимых сортов пшеницы мягкой. Отобранные по устойчивости к биотическим и абиоти-
ческим факторам, потенциальной и адаптивной урожайности 38 образов пшеницы мягкой переданы в 
Национальный генбанк. 
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NEW ADAPTIVE CULTIVARS OF BREAD WHEAT FOR RAINFED CONDITIONS  
OF THE MOUNTINOUS SHIRVAN 

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

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

The article is devoted to the results of studying the agrobiological indicators of new bread wheat 
samples in rainfed conditions of the Mountainous Shirvan. Selected for different agrobiological indicators 
and for their complex samples are proposed for use as an initial breeding material and as parental forms at 
creating truly winter, highly adaptive bread wheatcultivars. The 38 new accessions of bread wheat differed 
on their resistance to biotic and abiotic factors of environmental conditions, the potential and adaptive yield 
were selected and transferred to the National Genebank. 

UOT 633.12:631. 523:575 (479.242) 

SUVARMA ŞƏRAİTİNDƏ BƏRK VƏ YUMŞAQ BUĞDALARIN SELEKSİYASINA DAİR 

X.N.RÜSTƏMOV1,2,С.M.TƏLAİ1, Q.M.HƏSƏNOVA1, 
E.R.İBRАHİMOV1, G.Q.ƏHMƏDOVA2, Ə.C.MUSAYEV1 

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

xanbala.rustamov@yandex.com 

Məqalə son illərdə yerli hibridlərdən və beynəlxalq pitomniklərdən seçilmiş yeni bərk və yumşaq 
buğda, həmçinin tritikale sortnümunələrinin ƏETİ Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında, suvarma şəraitində 
tədqiq olunmasının nəticələrinə həsr olunmuşdur. Müsabiqəli sort sınağı pitomniklərində öyrənilmiş yeni 
sortnümunələrin aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri, dənin keyfiyyət göstəriciləri analiz edilmişdir. Çoxillik 
göstəricilərə görəPayızlıq Buğdanın Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Proqramdan (IWWIP) seçilmiş 
yumşaq buğda (14thIWWYT-IR 2010-2011 TX04A001246) genotipi, 2017-ci ildə Dövlət sort sınağının 
aparılması üçün “Əsəd-80” adı altında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinə təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: bərk və yumşaq buğdalar, tritikale, davamlılıq, məhsuldarlıq, dənin keyfiyyəti 
Ключевые слова: пшеница твердая и мягкая, тритикале, устойчивость, урожайность, качество 
зерна 
Key words: durum and bread wheat, triticale,resistance, yield, grain quality 

Giriş. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında müxtəlif bölgələrin torpaq-iqlim şəraitinə 
uyğunlaşmış, yüksək dən keyfiyyətinə malik buğda sortlarının yaradılması və istehsalının təşkili 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq yüksək olsa da, dənin 
keyfiyyəti, əksər hallarda standartlara uyğun gəlmir. Kənd təsərrüfatının prioritet sahələrindən biri 
də buğda dəni istehsalının, əkin sahəsinin genişləndirilməsi hesabına yox, məhsuldarlığın 
yüksəldilməsi yolu ilə artırılmasıdır. Yeni, yüksək məhsuldarlıq potensialına malik payızlıq buğda 
sortları yaratmaqla iqtisadi müstəqilliyi təmin etmək olar [5].  

Yeni adaptiv sortların yaradılması və yayımı, bitkilərin becərilməsində resursqoruyucu 
texnologiyalardan, differensial növbəli əkinlərdən istifadə, aqrokimyəvi və ekoloji tədbirləri tətbiq 
etməklə torpağın münbitliyinin bərpası, ekoloji balanslaşdırılmış əkinçilik sistemlərinin tətbiqi, təbii 
ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə yönəlmiş digər tədbirlərin həyata keçirilməsi aktual və vacibdir. 
Yüksək və keyfiyyətli buğda dənini, yalnız müasir intensiv aqrotexnologiyaları tətbiq etməklə 
istehsal etmək olar. Ona görə də üzvi və mineral gübrələrə, optimal suvarma rejiminə tələbkar, 
biotik və abiotik mühit amillərinə tolerant, qısa və ortaboylu, yüksək dən keyfiyyətinə malik buğda 
sortlarının yaradılması və yayımı aktualdır [6; 7]. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu (ƏETİ) Tərtər 

:133-138 
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BTS-də öyrənilən bərk və yumşaq buğdaların yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə 
malik sortlarının qiymətləndirilməsinin nəticələri, yeni, yüksək aqrofona tələbkar intensiv tipli və 
adaptiv sortların yaradılması istiqamətində aparılan elmi-tədqiqat işləri təhlil edilmişdir. 

Material və metodlar. Son illərdə, qlobal iqlim dəyişkənliyi fonunda bölgənin iqlim şəraiti 
orta çoxillik göstəricilərdən fərqli olmuşdur. ƏETİ-də seleksiya proseslərinin intensivləşməsi ilə 
yanaşı, CIMMIT, ICARDA və s. beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq - IWWYT-IR, FAWWON-IR, 
WWSRRN, IDON proqramlarından istifadə nəticəsində genofondun potensial məhsuldarlıq, xəstə-
liklərə davamlılıq əlamətlərinin daşıyıcıları olan genotiplərlə zənginləşməsinə şərait yaratmışdır [2]. 

Son, 2017-ci ildə Tərtər BTS-in müsabiqəli sort sınağı pitomnikində (MSS) 26 bərk, 15 
yumşaq buğda və 2 tritikale sortnümunəsi, hərəsi 50 m2 olmaqla 4 təkrarda toxumsəpən aqreqatla 
səpilmişdir. Bitkilərin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq səpindən sonra və vegetasiya dövründə 
təcrübə sahəsi suvarılmış, səpinlə birlikdə və yemləmə gübrələri verilmişdir. Fenoloji müşahidələr, 
sünbülləmə və mum yetişkənliyinin başlanğıcında xəstəlik və zərərvericilərə davamlılıq, seçmə və 
yekun qiymətləndirilmələr, dənin keyfiyyət göstəriciləri müvafiq metodiki göstərişlər əsasında 
aparılmış, nümunə dərzləri analiz edilmişdir [1-4].  

Yazda və yayın əvvəlində temperaturun nisbətən aşağı və yağıntıların çox olması - yüksək 
rütubətlilik nəticəsində göbələk xəstəliklərinin, xüsusən də sarı pasın epifitotiyası müşahidə olun-
muşdur. Bundan başqa, ilin iqlim səraiti bərk buğdaların aqrobioloji göstəricilərinə də mənfi təsir 
göstərmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Bərk buğda nümunələrinin əksəriyyəti göstərilən pato-
genlərə nisbətən davamlı və immun olmuşdur. Yumşaq buğda nümunələri davamlılığa görə kəskin 
fərlənmişlər. Öyrənilmiş bərk və yumşaq buğda genotipləri, əsasən yarımintensiv və intensiv tipli 
olmaqla hündürlüyü ötən ilki boy göstəricilərindən 6-15 sm aşağı olmuşdur. Orta və yüksək məh-
suldarlığı ilə seçilmiş buğdalarda boy amplitudu aşağı olmuşdur: bərk buğdalarda (87-98 sm), yum-
şaq buğdalarda isə (80-100 sm). Cari ildə MSS-də öyrənilmiş buğda genotipləri həyat tərzinə görə 
də kəskin fərqlənməmişlər - onların böyük əksəriyyətinin həyat tərzi yarımpayızlıqdır (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. MSS pitomnikində öyrənilən bərk və yumşaq buğda sortnümunələrinin  
bəzi aqrobioloji göstəriciləri (Tərtər, 2017-ci il) 
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QarabağStandart  2 04.V 21.VI 0 0 95.0 37.0 -2,0 
Bərəkətli 95Standart 2 02.V 23.VI 5MS 0 92.0 39.0 - 
Leukurum 32 2 06.V 25.VI 0 10MS 98.0 44.8 +5.8 
Zəngəzur 2 07.V 25.VI 0 0 97.0 52.0 +13.0
Korifey-88 2 08.V 25.VI 20S 0 95.0 49.4 +10.4
Kunmiki 2 01.V 12.VI 0 0 85.0 50.8 +11.8
Berghouata 1 1 03.V 12.VI 0 5MS 87.0 51.4 +12.4 
Tritikale (Babək, Cəhri, dəmyə) 3 11.V 25.VI 0 0 130.0 44.8 -7.0
Tritikale (Şahbuz, Mərəlik) 2 8.V 25.VI 0 0 111.0 52.2 +0.4
Aran Standart 2 10.V 17.VI 90S 0 95.0 38.4 -13.4 
Qırmızıgül1Standart 2 08.V 23.VI 10MS 0 80.0 51.8 - 
Əsgəran 1 08.V 25.VI 5MR 20S 92.0 54.0 +2.2
U 11AGEC -25 1 08.V 23.VI 10MS 90.0 53.6 +1.8 
Əsəd-80 1 05.V 23.VI 10S 30S 97.0 53.4 +1.6
CH111.14422 Artırma 6 1 10.V 21.VI 0 0 93.0 56.8 +5.0 
KR11-9015 1 04.V 21.VI 0 0 94.0 59.4 +7.6
17thIWWYT-İR OCW02S155T 1 03.V 20.VI 30MS 0 100.0 58.8 +7.0 
Xəzri 2 07.V 21.VI 0 40S 86.0 55.0 +3.2
MSS 1, KP 396 2 07.V 23.VI 30S 0 90.0 58.4 +6.6 
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2017-ci ildə MSS-də öyrənilən buğdaların orta məhsuldarlığı ötən illərə nisbətən çox aşağı 
olmuşdur. Bərk buğdaların məhsuldarlığı 37,0–52,0 s/ha arasında dəyişməklə orta göstərici, ötən ilə 
nisbətən 10,6 s/ha azalmaqla 46,7 s/ha olmuşdur (Cədvəl 1). Ötən ildə minimal məhsuldarlıq (47,2 
s/ha) cari ildəki orta göstəricidən yüksəkdir. Perspektiv sortnümunələrin orta məhsuldarlığı standart 
Bərəkətli 95 sortuna nisbətən 5,8–13,0 s/ha yüksək olmuşdur. Bundan başqa, cari ildə təcrübə 
sahəsinin suvarılması, xüsusən boruyaçıxma və sunbülləmə fazalarında gecikdirildiyindən əksər 
genotiplərdə sünbülün sıxlığının, sünbüldə dənlərin sayının və kütləsinin azalması nəticədə 
məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. 

Öyrənilən yumşaq buğda genotiplərinin məhsuldarlıq amplitudu daha fərqli olmaqla 38,4-
59,4 s/ha arasında dəyişmiş, orta göstərici 51,6 s/ha olmuşdur. Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən 
yumşaq buğda nümunələrinin böyük əksəriyyəti standart sortlarla eyni vaxtda, yaxud 2-6 gün tez 
sünbülləmişdir. Nümunələrin təxminən yarısının məhsuldarlığı standartlardan və orta göstəricidən 
(51,6 s/ha) yüksək olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yaz fəslinin uzunmüddətli, nisbətən 
soyuq və rütubətli olması, may ayının sonlarından kəskin istilərin başlanması tədqiq olunan bərk və 
yumşaq buğda genotiplərinin morfobioloji və aqronomik əlamətlərinə, boy göstəricilərinə, xəs-
təliklərə davamlılığına təsir göstərmiş, mum və tam yetişmə fazalarının müddətinin qısalmasına 
səbəb olmuşdur (Cədvəl 1).  

MSS-də öyrənilən tritikale sortnümunələrinin məhsuldarlığı standartlar səviyyəsində, yaxud 
daha aşağı olmuşdur (Сədvəl 2). Dəndolma dövründə yüksək hərarət müşahidə edildiyindən, su-
varma optimal müddətdə aparılmadığından onlarda dənin keyfiyyət göstəriciləri də aşağı olmuşdur. 
Eyni zamanda Qobustan BTS-də öyrənilən tritikale sortnümunələri qışa – şaxtayadavamlılıq nəticə-
sində – intensiv kollanmaya görə nisbətən tez sünbülləmiş  (19-20 may), optimal  boy (108-118 sm)  

Сədvəl 2. MSS-də öyrənilən bərk və yumşaq buğda nümunələrinin məhsuldarlığı və 
dənin keyfiyyət göstəriciləri (Tərtər, 2017-ci il) 
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Qarabağ Standart  50.6 84 14.5 30.8 106.1 - 37,0 
Bərəkətli 95 Standart 48.0 76 14.0 28.8 92.9 - 39,0 
Zəngəzur 54.8 85 14.2 30.0 90.1 - 52,0
KSI 12/2008 x 4th FAWWON IR  55.8 73 13.8 26.8 103.3 - 50,2 
Korifey-88 47.8 60 13.8 23.2 89.9 - 49,4
NP 187/2013 hibr. (22) 53.0 77 14.4 22.0 90.5 - 49,2 
Kunmiki 47.2 78 14.5 30.8 108.9 - 50,8
Berghouata 1 48.0 69 14.5 30.0 90.5 - 51,4 
Bezater 47.6 79 14.7 30.0 104.2 - 49,2 
Maci 115 42.4 82 14.6 26.8 99.0 - 49,0 
ICD03-0342-TA-2AP0AP6AP0 
AP3AP0AP-0TR 

39.6 75 14.9 25.6 106.9 - 51,2 

Tritikale (Cəhri, dəmyə) 49.6 37 12.7 18.8 81.6 - 44,8
Tritikale (Mərəlik) 47.6 36 12.5 19.6 82.9 - 52,2
Aran Standart 44.0 28 13.4 27.6 99.2 28.5 38,4 
Qırmızıgül1Standart 38.0 30 13.4 23.6 89.8 24.0 51,8 
Əsgəran 51.2 90 12.8 21.6 106.9 19.5 54,0 
U 11AGEC -25 39.0 29 13.4 26.0 94.6 24.0 53,6 
Əsəd-80 43.0 10 12.5 23.6 91.1 21.0 53,4 
14thIWWYT-IR 2010/11 [9808]  40.0 40 13.4 26.4 93.4 30.0 56,8 
KR11-9015 40.4 50 13.5 25.6 104.6 22.5 59,4 
17thIWWIT 2013-2014 41.2 30 13.3 25.6 100.4 27.0 58,8 
Xəzri 44.4 40 14.1 30.8 103.3 27.0 55,0 
MSS 1, KP 396 50.8 30 13.0 28.0 104.9 25.5 58,4 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

136 

göstəricilərinə malik olmuşlar. Optimal aqrometeoroloji və becərmə şəraiti, xəstəlik və 
zərərvericilərə davavmlılıq nəticəsində onlarda məhsuldarlığın struktur elementlərinin minimum və 
maksimum göstəriciləri: sünbülün sıxlığı 25,3-26,1 ədəd, sünbüldə dənlərin sayı, 81,0-86,7 ədəd və 
kütləsi 4,07-4,81 q, 1000 dənin kütləsi isə 46,8-50,3 q arasında tərəddüd etmişdir. Yuxarıdakılara 
uyğun olaraq tritikale sortnümunələrində vahid sahədən məhsuldarlıq (910-108,3 q/m2) standart 
Qobustan (721,0 q/m2) sortundan 26,2-50,2% yüksək olmuşdur [7-8].  

Kəskin yüksək temperatur fizioloji yetişmə dövrünün qısalması, assimilyatların dənə axını–
attraksiyanın aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Tez sünbülləyən nümunələrdə dəndolma dövrü 
nisbətən uzun olduğundan məhsuldarlığa və dənin keyfiyyətinə görə seçilən nümunələrin böyük 
əksəriyyətini onlar təşkil etmişlər (Сədvəl 2). 

İlin torpaq-iqlim şəraitinin orta çoxillik normadan kəskin fərqlənməsi MSS-də öyrənilən 
buğdaların keyfiyyət göstəricilərinə də mənfi təsir etmişdir. Məhsuldarlıqla yanaşı, ötən ilə nisbətən 
keyfiyyət göstəricilərinin hamısı kəskin aşağı düşmüşdür. Buna baxmayaraq, Zəngəzur, Berghouata 
1 kimi bərk buğda, Xəzri, KP 396 yumşaq buğda sortlarında həm məhsuldarlıq, həmçinin zülalın, 
kleykovinanın miqdarı kimi keyfiyyət göstəriciləri standartlardan yüksək olmuşdur (Сədvəl 2). 
Cari ildə, həmçinin artırma pitomnikində rayonlaşdırılmış və perspektiv yumşaq buğda sortları 
(Qırmızıgül 1, Zirvə 85, Fatimə, Mahmud 80), kompleks göstəricilərə görə son illərdə müxtəlif 
pitomniklərdən seçilmiş bərk və yumşaq buğda genotipləri, cəmi 11 sortnümunə 4.75 hektar sahədə 
səpilmiş, onların digər aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətləri ilə yanaşı, vahid sahədən məhsuldarlıq, 
keyfiyyət və çörəkbişirmə göstəriciləri də öyrənilmişdir (Сədvəl 3). 

Сədvəl 3. Rayonlaşdırılmış və perspektiv bərk və yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı  
(Tərtər, 2017-ci il) 

s.s. Sortnümunələr Sahə, ha Dən məhsulu, kq Məhsuldarlıq, s/ha 
Bərk buğda sortnümunələri 
1 Zəngəzur 0.8130 3446.6 42.40
2 Korifey-88 0.7224 3320.0 45.96
3 Artırma 1 0.0456 170.0 37.28 
4 Artırma 3 0.1444 550.0 38.09 
Yumşaq buğda sortnümunələri 
5 Mirbəşir 128 0.0608 210.0 34.54 
6 Qırmızıgül1 0.7373 2750.0 37.30
7 Fatimə 0.4272 1775.0 41.55
8 Mahmud 80 0.5656 1900.0 33.59 
9 Əsgəran 0.7040 3000.0 42.61
10 Artırma 6 0.0836 305.0 36.48 
11 Əsəd-80 (Artırma 5) 0.5656 2625.0 46.41 

Məhsuldarlıqla yanaşı, “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında rayonlaşdırılmış və perspektiv 
yumşaq buğda sortlarının çörək keyfiyyəti göstəriciləri də tədqiq edilmişdir. Cədvəldən göründüyü 
kimi dənin nəmliyi qəbul edilmiş standartdan çox aşağı olmuşdur (Cədvəl 4). 

Сədvəl 4. Rayonlaşdırılmış və perspektiv bərk və yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı və 
çörək keyfiyyəti göstəriciləri (Tərtər, 2017-ci il) 

s.s. Sortların adı Nəmlik,% 
Natura 

kütləsi, q/l 
Un çıxımı, 

% 

Çörəyin 

həcmi, sm3 keyfiyyəti, ball 

1 Artırma 6 11.5 769.0 655.0 500.0 4.7 
2 Əsəd-80 12.2 727.0 630.0 600.0 4.9
3 Mirbəşir 128 11.5 751.0 550.0 500.0 4.7 
4 Mahmud 80 12.3 762.0 616.0 600.0 4.9 
5 Qırmızıgül-1 11.9 723.0 650.0 500.0 4.3
6 Fatimə 11.1 756.0 570.0 550.0 4.6
7 Əsgəran 12.3 744.0 585.0 600.0 4.9
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Dənin natura kütləsi normada 722-812 q/l arasında olmalıdır. Buğda sortlarının demək olar 
ki, hamısında natura kütləsi qənaətbəxş olub, Artırma 6, Mirbəşir 128 və Mahmud 80 sortlarında isə 
daha yüksəkdir. Un çıxımı isə Artırma 6, Əsəd-80 və Qırmızıgül 1 sortlarında daha yüksəkdir. 
Çörəyin həcmi, keyfiyyəti (ümumi qiymət) Əsəd-80, Mahmud 80 və Əsgəran sortlarında yüksək 
balla qiymətləndirilmişdir. Maraqlı haldır ki, məhsuldarlığı nisbətən yüksək olan Əsəd-80 və 
Əsgəran sortlarında çörəyin həcmi və keyfiyyəti də nisbətən yüksəkdir (Сədvəl 4, Şəkil 1). 

Şəkil 1. Rayonlaşdırılmış və perspektiv yumşaq buğda sortlarının  
unundan bişirilmiş çörəklərin ümumi görünüşü 

Beləliklə, ilin aqrometeoroloji göstəricilərinin orta çoxillikdən kəskin fərqlənməsi, süni 
suvarmanın inkişaf fazalarına uyğun aparılmaması, dəndolmanın sonunda müşahidə olunan terminal 
hərarət tədqiq olunan bərk və yumşaq buğda genotiplərinin aqrobioloji əlamətlərinə mənfi təsir 
göstərmişdir. Buna baxmayaraq, müsabiqəli sort sınağı pitomnikindən kompleks morfobioloji və 
aqronomik əlamətlərə görə görə standartdan müsbət fərqlənən buğda nümunələri seçilmişdir.  

Çoxillik göstəricilərə görəPayızlıq Buğdanın Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Proqramın 
(IWWIP) 14thIWWYT-IR 2010-2011 pitomnikindən seçilmiş yeni, yarımpayızlıq və yarımintensiv 
TX04A001246 yumşaq buğda genotipi, Dövlət sort sınağının aparılması üçün “Əsəd-80” adı altında 
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir. 
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О СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ И МЯГКОЙ В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ  

Х.Н.Рустамов1,2, Дж.М.Талаи1, Г.М.Гасанова1, Е.Р.Ибрагимов1, Г.Г.Ахмедова2, А.Дж.Мусаев1 
1Азербайджанский НИИ Земледелия; 2Институт генетических ресурсов НАНА 

Статья посвящена результатам изучения новых сортообразцов пшеницы твёрдой и мягкой, а 
также тритикале, 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, изученных в питомнике конкурсного 
сортоиспытания (КСИ). Новый полуинтенсивный сорт пшеницы мягкой«Асад-80», выделенный из 
программы IWWIP(14thIWWYT-IR 2010-2011 TX04A001246) по устойчивости,стабильной урожай-
ности и качества зерна для Государственного сортоиспытания передан в ГСИ. 

ABOUT BREEDING OF DURUM AND BREAD WHEAT CULTIVARS IN 
IRRIGATED CONDITIONS 

Kh.N.Rustamov1,2, J.M.Talai1, G.M.Hasanova1, E.R.Ibrahimov1, G.G.Ahmedova2, A.J.Musayev1 
1Azerbaijan Research Institute of Crop Husbandry; Genetic Resources Institute of ANAS 

The article is devoted to the results of the study of new accessions of durum and bread wheat, as well 
as triticale, selected from local hybrids and International nurseries in irrigated conditions Terter RES the 
Research Institute of Crop Husbandry. It was analyzed agrobiological characteristics and features of grain 
quality parameters in the new accessions studied in the competitive variety testing. The new semi-intensive 
bread wheat cultivar“Asad-80”, selected from the program IWWIP(14thIWWYT-IR 2010-2011 
TX04A001246) by long-term indicators a stable yield and quality characteristics forfor State variety trials 
transferred for the State Variety Testing. 

UOT.635.654.3 

ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ VIGNA (VIGNA SAVİ) NÜMUNƏLƏRİNİN  
TƏSƏRRÜFAT-QİYMƏTLİ ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

A.İ.ƏSƏDOVA, R.B.QAFAROVA 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, AZ1106, Azadlıq155, almas58@box.az 

Məqalədə inək noxudunun (vignanın) yerli və ÜRBİ-nin kolleksiyasından olan nümunələrinin 
qiymətləndirilməsindən bəhs edilir. Bu nümunələrin vegetasiya müddəti, təsərrüfat-qiymətli əlamətləri  
analiz olunaraq öyrənilmişdir. Vigna nümunələrinin hər tərəfli öyrənilməsi onların seleksiyasında təsərrüfat-
qiymətli əlamətlərə malik donor və mənbə olaraq ilkin materialın yaradılmasına imkan verir. Tədqiqatın 
nəticəsi olaraq öyrənilən vigna nümunələrindən k-257, k-263, k-271, k-272,  k-264 və t/10  məhsuldarlığına 
və yüksək keyfiyyətinə görə seçilmişdir. Vignanın quru toxumlarında zülalın səviyyəsi  22,50-27,43%; lizin-
820-1231 mq; triftofan-170-265 mq; kül-3,01-4,19% olmuşdur. 

Açar sözlər: növ, vigna, ilkin material, donor       
Ключевые слова:  вид,  вигна, исходный материал, донор 
Key words: kind, vigna, cow pea, primary material, donor 

Giriş. Əsrlər boyu istər əhalinin qidaya, istərsə də kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemə olan 
tələbatının ödənilməsində digər bitkilərlə yanaşı paxlalıların da böyük rolu olmuşdur. Bu da paxlalı 
bitkilərin  keyfiyyətli zülal, əvəzolunmaz aminturşularının hamısı, minerallar və vitaminlərlə zəngin 
olmasından irəli gəlir. Bu səbəbdən də zülal qıtlığının aradan qaldırılmasında alternativ zülal 
mənbəyi kimi paxlalıların rolu əvəzsizdir. Müasir dövrdə piylənmənin qarşısının alınmasında 
mütəxəsislər zülala olan tələbatın həllində bitki mənşəli zülala daha çox üstünlük verilməsini 

:138-142 
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tövsiyə edirlər. Digər bir tərəfdən hazırda durmadan artan dünya əhalisinin yüksək keyfiyyətli 
ərzaqla təmin olunmasında, digər tərəfdən isə dünyanın aclıqdan əziyyət çəkən xalqlarının aclıq 
probleminin həllində  də ərzaq paxlalı bitkilərin rolu  danılmazdır.  

Ərzaq paxlalılarının genetik müxtəlifliyi, müasir dövr üçün ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunmasında və kənd təsərrüfatının davamlı inkişafında mühüm rol oynayır. Bunlara aid genotip-
lərin kompleks morfofizoloji əlamətlərə, məhsuldarlığa, dənin keyfiyyətinə və onların aqroekoloji 
şəraitə uyğunlaşmalarına görə seçilməsi və yeni sortların yaradılması günün aktul problemi olaraq 
qalmaqdadır. Yüksək keyfiyyətli, yatmaya və xəstəliklərə davamlı sortlar yaratmaqla ərzağın key-
fiyyətini yüksəltmək və məhsulu itkisiz yığmağa nail olmaq olar. Hazırda mövcud sortlardan 
müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik bölgələrdə uğur əldə etmək olmur.  Bu cür sortların becərilmə 
areallarının genişləndirilməsində ortaya çıxan  cətinliklər  hər bir bölgənin özünə məxsus, onun tor-
paq-iqlim şəraitinə adaptasiya oluna biləcək yüksək məhsuldar sortların yaradılmasının vacibliyini 
ön plana çəkir.  

Keyfiyyətli qida məhsulu kimi geniş istifadə edilən paxlalılar soya (Glycine max L.), 
mərcimək (Lens culinaris Medik.),lobya (Phaseolus vulqaris L.),əkin göy noxudu (Pisium sativum 
L.), at paxlası (Vicia faba L.), inək noxudu(Vigna sinenes Savi), araxis və ya yer fındığı (Arachis 
hyoqaea L.), əkin lərgəsi (Lathyrus sativus L.) və başqalarıdır. Ən yaxşı yem otları isə əkin yoncası 
(Medicato sativa L.), oraqşəkilli yaxud da sarı yonca (M.falcata L.) və b. hesab olunur. Yazlıq və 
payızlıq çöl noxudları heç də bunlardan geri qalmır. 

İnək noxudu (Vigna Savi) cinsi lobyakimilərə  (Phaseolus)  aid olmaqla Phaseolinae Taub. 
yarımtipinə daxildir. Bucins 57-dən [1; 6] 200-ə qədər [8]  növü özündə birləşdirir ki, bunlardan 42 
növü Afrikada geniş yayılmışdır. Vigna bura əsasənŞərqi Afrikanın birinci ocaqlarından 
introduksiya olunmuşdur. Kilimancaronun şimal dağlıq rayonlarından, Efiopiyanın cənubunda, 
Uqandada və Keniyada  bu bitkinin: vigna kapska (V.capensis Walpş.), vigna katyanq (V.satjang 
Walp), çılpaq vigna və ya tüksüz  vigna (V. Glabra Savi) növü və s. geniş yayılmışdır   [3].     

Payper vignanın 3 növünü bir növdə - Vignasinensis Endil. birləşdirməklə 3 növ-
müxtəlifliyinə: 1) catjang ((Burm.) Pip., 2) sinensis (Stickman) Pip., 3) sesquipedalis (Körnicke) 
Pip ayırmışdı. Tomston və Soyer (Thompstone and Sawyer) isə 1914-cü ildə  Vignacatjanq-ın iki 
növmüxtəlifliyinin var. typika və var.sinensis.-in  təyinedici açarını vermişdir.  O əsas olaraq 
vegetativ əlamətləri, sonra isə paxla divarının quruluşunu,  toxumun rəng və forması kimi rasları 
götürmüşdür [4]. 

ÜRBİ-da (1937) müxtəlif coğrafi mənşəli 800 vigna nümunəsi öyrənildikdə Vigna cinsinin iki 
növü - Vg. Sinensis  və Vg.catjang saxlanılmışdır.  Vignacatjang vegetativ əlamətlərinə görə 2 
növmüxtəlifliyinə, toxumun rənginə görə isə 2 yarımnövmüxtəlifliyinə ayrılmışdır. Vignasinensis-
inisə iki yarımnövmüxtəlifliyi: subs. sesquipedalis Pip. və subs. sinensis  Pip. saxlanılmışdır ki, 
bunlar  paxlanın,  toxumun quruluşu və formasına, həmçinin də  müxtəlif  yayılma areallarına görə 
fərqlənirdilər. Belə ki, birincilər Çində, ikincilər isə daha çox Afrikadan Asiyaya qədər geniş 
arealda yayılmışdır. Subsp. sesquipedalis paxlasının böyüklüyünə görə iki növmüxtəlifliyinə, 
toxumunun rənginə görə isə 4 yarımnövmüxtəlifliyinə ayrilımşdır. Subsp.sinensis çox sayda 
əlamətlərinə görə təsnif olunmasını tələb edir. Bu yarımnöv kolun quruluşuna və bir sıra digər 
əlamətlərə, həmçinin də coğrafi yayılmasına görə 9 növmüxtəlifliyi qruplarına (proles) ayrılmışdır 
[4; 2; 1]. 

Bunlardan ikisi - proles transcaucasiyavə proles azaerbaidjanka bizim üçün maraqlıdır. 
azerbaidjanica-A.Pavl. qrupuna daxil olan bitkilərin  kolu dik dayanan, yığcam olub,  hündürlüyü 
70-80 sm-dir. Yan şaxələrinin sayı  6-10 ədəd olub, uzunluğu 60-100 sm olmaqla  yuxarıya doğru 
istiqamətlənir. Yarpaqları rombvari, orta ölçülü (8-10 sm), yaşıl rəngdədir. Yetişmiş paxlası sarı, 
yetişməmiş paxlası isə antosiyanlı olur. Paxlası uzun (25-30 sm), divarları nazik, yetişəndə açılan, 
çiçək saplağında 1-3 ədəd olur. Paxlada toxumun sayı 10-15 ədəd olmaqla toxumları xırda, 0,6-0,8 
sm uzunluğundadır. Toxumun rəngi sarımtıl-çəhrayı, silindirik formadadır. Vegetasiya müddəti 90-
110 gündür. Coğrafi yaılması: nadir formadır, Azərbaycanda rast gəlinir [4]. 

SSRİ-də geniş yayılmış sortlardan biri də “Şamaxı 267” sortudur ki, bu 1928-ci ildə Bitkiçilik 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

140 

İnstitutunun Suxumi təcrübə stansiyasında N.N.Kuleşovun Azərbaycandan topladığı ilkin  nümu-
nələrdən fərdi seçmə metodu ilə alınmışdır. Sortun toxumlarının orta ölçüsü 0,8-0,5 sm-dir. 1000 
toxumun kütləsi 125-150 qr, rəngi sarı çəhrayı çalarlı olub yumrudur. Paxlasının ölçüsü 13-15 sm, 
silindirik, divarları nazikdir. Yetişməmiş paxlanın rəngi yaşıl, yetişdikdə isə sarı olur. Çiçəyinin 
rəngi açıq-bənövşəyidir. Paxlada dənin sayı 8-10 ədəddir. Çiçəyinin rəngi açıq-bənövşəyidir. 
Hündürlüyü 70 sm-ə qədər olub, yan budaqların sayı 4 və çox olur. Çiçək tacının uzunluğu 25-30 
sm-dir. Tam vegetasiya müddəti 90-100 gün təşkil edir. Sort mexaniki yığıma yararlılığına görə 
qiymətləndirilirdi. Zaqafqaziyada və Orta Asiyada becərilirdi [4].       

Hazırda dünyada vignanın əkin sahəsi 11862341 h, dən istehsal  isə 5689562 ton təşkil edir 
(FAOSTAT) [7]. Şəraitdən asılı olaraq bitkinin dən məhsuldarlığı  0,5-5,0 t/h, yaşıl paxla 
məhsuldarlığı isə 0,9- 1,6 t/h arasında dəyişir [4; 5]. Daha çox vignanın tərəvəz növlərindən 
Vignaunguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. maş (V.radiata (L.) Wilczek), urd (V.munqo (L.) 
Hepper) və V. aconitifolia (Jacq.) Marechal. maraq doğurur.            

Material və metodlar. Tədqiqat işi AMEA GEİ-nun Abşeron Elmi Tədqiqat Bazasında 
(AETB) aparılmışdır. Tədqiqat materialı olaraq Vg.unguiculata (L.), V.radiata (L.) və 
Vignasesquipedalis (L.) növmüxtəlifliklərinə aid ÜRBİ (VİR)-in kolleksiya nümunələrindən və 
yerli formalardan istifadə edilmişdir. Beynəlxalq deskriptora uyğun olaraq səpin 5 x 5 m ləklərdə 
cərgəarası 45-50 sm, bitkilərarası 10 sm olmaqla toxumun ölçüsündən və torpağın strukturundan 
aslı olaraq 5-7 sm dərinlikdə aparılmışdır.  

Tədqiqat müddətində nümunələr üzərində biomorfoloji müşahidələr aparılaraq fenofaza-
lararası mərhələlər və ümumilikdə vegetasiya müddəti, bitkilərin digər morfoloji əlamətləri öyrənil-
mişdir. Bu nümunələr tədqiqat illərində təsərrüfat qiymətli göstəricilərinə görə də qiymətlən-
dirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Apardığımız müşahidə və analizlərdə inək noxudu nümu-
nələrində  vegetasiya müddətində və onu təşkil edən fazalararası mərhələlərin uzanmasında əsaslı 
fərqlərin olduğu və bu fərqliliyin sortun xüsusiyyətindən və bölgənin hava şəraitindən asılı olduğu 
müəyyən edilmişdir. İnək noxudunun toxumlarının tez və kompakt cücərməsi üçün optimal 
temperatur 15-200C-dir. Bizim təcrübəmizdə  inək noxudunda əkin-çıxış mərhələsininuzanması  
sortnümunələrin bioloji xüsusiyyətlərindən deyil daha çox meteoroloji şəraitdən asılı olaraq illərə 
görə 9 gündən 21 günə qədər dəyişmişdir. Əkində cücərmə qabiliyyəti eyni keyfiyyətli toxumlardan 
istifadə olunduğu üçün onlar arasında elə də güclü fərq müşahidə edilməmişdir. Növbəti mərhələlər 
(çıxış-çiçəkləmə; çiçəkləmə-yetişmə) sortnümunələrin xüsusiyyətindən asılı olmaqla ümumi 
vegetasiya müddəti  90-110 gün arasında dəyişmişdir.  

Əsas kəmiyyət göstəricilərindən olan bitkilərin  hündürlüyü 60-150 sm  arasında  olmuşdur. 
Tədqiqat zamanı öyrənilən kolleksiya nümunələri mühüm təsərrüfat qiymətli əlamtlərə: bitkidə pax-
lanın sayı, dənin sayı, dənin kütləsi, paxlada dənin sayı, 1000 dənin kütləsi və toxum məhsul-
darlığına görə qiymətləndirilərək bu əlamətlər üçün mənbələr seçilmişdir.  

Tədqiq olunan inək noxudu nümunələrində  bitkidə paxlanın sayı dəyişkən olub, orta hesabla 
8-dən 33-ə qədər (Xorta=14,28; VC=6,55%)  dəyişmişdir. Bitkidə paxlanın sayına görə  k-5390 (8 
ədəd),  k-424, k-771, k-1292 (9 ədəd) nümunələri ən aşagı göstəriciyə; VİG-2 (27 ədəd), VİG-3 (28 
ədəd), VİG-1 (33ədəd) nümunələri isə ən yüksək göstəriciyə malik olmuşdur. Bu nümunələrdən  
VİG-1 yüksək stabillik (30-dan çox) göstərmişdir.  Dispersiya analizlərinin nəticələrinə əsasən 
nümunələr bitkidə paxlanın sayına görə: ən az (11-dən az) -9 nümunə, orta (11-dən çox) -11 
nümunə,  ən çox (25-dən çox) - 6 nümunə olmaqla qruplarda birləşdirilmişdir. Bir bitkidə paxla 
sayına görə yüksək göstəriciyə malik k-271, VİG-1, VİG-2, VİG-3 nümunələri seleksiyanın son 
mərhələlərində istifadə olunması üçün donor  kimi seçilmişdir.      

Bitkidə dəninsayı inək noxudu nümunələrində orta hesabla  68-381 (Xorta=141,1 ədəd; 
VC=75,30%) ədəd arasında dəyişmişdir. Dənin sayı ən az 2011-ci ildə (356 ədəd),  ən çox isə 2009-
cu ildə (432 ədəd) olmuşdur. Ən çox dən VİG-3 (381ədəd), ən az dən isə k-424 (68 ədəd) 
nümunələrində olmuşdur. Bitkidə dənin sayı yüksək və stabil olan 5 nümunə: k-262, k-271, VİG-1, 
VİG-2, VİG-3 bu göstəricinin mənbəyi kimi seçilmişdir. 
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Bitkidə dənin kütləsi inək noxudunda  dən məhsuldarlığını xarakterizə edir. Bu əlamət 
yüksək dərəcədə dəyişkən olub, əsasən sortun xüsusiyyətindən və becərilmə illindən asılı olmuşdur. 
Öyrənilən inək noxudu nümunələrində bitkidə dənin kütləsi  3,6-110,1 q (Xorta=21,52 q; 
VC=25,43%) arasında dəyişmiş, ən az k-5390 (3,6 q); ən yüksək isə VİG-3 (110,1 q) nümunələrin-
də olmuşdur. Kolleksiya nümunələri bir bitkidə dənin kütləsinə görə: ən aşağı (14,2-dən az) - 17 
nümunə, orta  (15,1 q-dan çox) - 4 nümunə, ən yüksək (40,0-110,1 q) - 4 nümunə olmaqla üç qrup-
da  birləşdirilmişdir.   

Bitkidə dənin kütləsi növmüxtəlifliyinə görə də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Belə ki, 
Vg.unguiculata növmüxtəlifliyinə aid nümunələrdə 7,2-110,0 q, Vg.sesquipedalis növmüxtəlifliyinə 
aid nümunələrdə 22,5-28,6 q,  Vg.radiata növmüxtəlifliyinə aid nümunələrdə isə  bu ən aşağı 
göstərici olmaqla,  3,6-4,6 q arasında dəyişmişdir. Vg.radiata növünə aid nümunələrdə dənin 
kütləsinin bu qədər az olması onların dənlərinin nisbətən xırda (1000 dənin kütləsi 39-42 q)  olması 
ilə bağlıdır. 

İnək noxuduna aid kolleksiya nümunələrində paxlada dənin sayı  10-17  (Xorta=13,20 ədəd; 
VC=1,52%) ədəd arasında dəyişmişdir. Bu əlamətə görə öyrənilən növmüxtəlifliklərinə aid 
nümunələr arasında əsaslı fərq olmamışdır. Paxlada dənin sayına görə ən yüksək və stabil  göstərici 
VİG-3, VİG-1 və    k-771 nümunələrində olmuşdur. 

1000 dənin kütləsi  inək noxudu nümunələrinin mühüm təsərrüfat göstəricisi olub, əsasən 
sortun xüsusiyyəti və hava şəraiti ilə müəyyən olunmuşdur. Kolleksiya nümunələrində orta hesabla 
1000 dənin kütləsi  39-247 q arasında dəyişmişdir (Xorta =121,1 q; VC= 61,46%). Vg.unguiculata 
növmüxtəlifliyinə aid nümunələrdən 1000 dənin kütləsinə görə k-263, t/10, VİG-1, VİG-2, VİG-3 
nümunələri  yüksək olmuşdur. VİG-3 nümunəsi ən yüksək (247 q)  göstəriciyə görə fərqlənmişdir. 
Vg-radiata növmüxtəlifliyinə aid nümunələr bu əlamətə görə ən aşağı göstəriciyə (39-42 q), 
Vg.sesquipedalis növmüxtəlifliyinə aid t/31 nümunəsi isə orta göstəriciyə (140-163  q) malik 
olmuşdur.     

Toxum məhsulu. Tədqiqat ilində inək noxudu nümunələrinin toxum məhsulu sortnümu-
nələrin xüsusiyyətindən və hava şəraitindən asılı olaraq 1 m2-da 16-201 q (Xorta=104,0 q; 
VC=48,19%) arasında dəyişmişdir. Bu əlamətə görə inək noxudu nümunələrindən Vg.unguiculata 
növmüxtəlifliyinə aid k-269 (201 q), k-271 (187 q), VİG-1 (171 q) nümunələri  yüksək göstəriciyə 
malik olmaqla, həm də bu əlamətin mənbəyi kimi də seçilmişdir. 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq  öyrənilən inək noxudu nümunələrindən k-257, k-271, k-263, k-
272, k-264 və t/10  nümunələrinin kompleks göstəricilərə malik olduğu  müəyyən olunmuşdur. 
Kompleks göstəricilərə malik bu nümunələr seleksiyada yeni sortun alınmasında donor kimi də 
əhəmiyyətlidir. Belə ki,  bunlardan k-271 nümunəsindən fərdi çoxtəkrarlı seçmə yolu ilə əldə 
olunmuş “AYLA” sortu  Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində 
sınaqdan keçirilir. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ХОЗАЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОБРАЗЦОВ  
ВИГНЫ  (VIGNA SAVI) В АБШЕРОНЕ 

А.И.Асадова, Р.А.Гафарова 
Институт генетических ресурсов НАНА 

Статья посвящена результатам изучения коллекции вигны из Национального генофонда и 
коллекции вигны ВИР-а.  Были изучены вегетационный период, проанализированы урожайность и 
анализ структуры урожая, устойчивость к болезням. Выделены образцы вигны, обладающие 
комплексом агробиологических показателей. Всестороннее изучение потенциальной урожайности 
образцов вигны позволяет использования их в селекции как исходный материал, источников и 
доноров хозяйственно-ценных признаков. В результате исследований у изученных образцов вигны 
выявлены наиболее высокоурожайныеи высококачественные образцы  к-257, к-263, к-271, к-272, к-
264, t/10. Содержание в сухих семенах вигны протеина слставляла - 22,50- 27,43 %; лизин- 820-1231 
мг; триатофан-170-265 мг;  золы- 3,10-4,19%. 

A STUDY OF ECONOMIC-VALUABLE SIGNS OF SAMPLES OF COWPEA (VIGNA SAVI)  
IN ABSHERON 

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

The article is dedicated to the results of the study of cowpea collections from National gene bank and 
VIR. Vegetation period, productivity and yield structure and diseases resistance have been analyzed. The 
samples with complex agrobiological indicators have been identified. Comprehensive studies of potential 
productivity of cowpea samples allow their use in the breeding such as primary material, sources and donors 
of economically valuable features. Defined that the best performance had varietysamples k-257, k-263, k-
271, k-272, t/10. Content of protein in dry seeds of cowpea  was 22,50- 28,18%; lysine -820-1231 mq; 
tryptophan -170-265 mq; ash-3,10-4,19%. 

UOT 633.1;633.635:58 

ARPA RÜŞEYM PLAZMALARININ VEGETASİYA MÜDDƏTİNİN VƏ  
TƏSƏRRÜFAT-QİYMƏTLİ ƏLAMƏTLƏRİNİN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ  

İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

Q.A.NOVRUZLU, A.M.LABAZANOVA, Z.Ə.QƏRİBOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, AZ 1098, Pirşağı qəs, Sovxoz 2 

Məqalədə yerli və introduksiya olunmuş arpa rüşeym plazmalarının tezyetişkənliyinə və təsərrüfat-
qiymətli əlamətlərinə görə Abşeron şəraitində ilkin qiymətləndirilməsinin nəticələri verilmişdir. Tədqiq 
edilən rüşeym plazmaları arasında tezyetişkənliyinə, yüksək məhsuldarlığına, kompleks təsərrüfat-qiymətli 
əlamətlərinə görə fərqlənən perspektiv formalar seçilərək seleksiyada praktiki istifadə üçün tövsiyə 
edilmişdir.  

Açar sözlər: arpa, rüşeym plazması, məhsuldarlıq, tezyetişkənlik, xəstəliklər 
Ключевые  слова: ячмень, гермоплазма, продуктивность, скороспелость, болезни  
Key words:  barley, germplasm, productivity, early ripeness, diseases 
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Giriş. Arpa respublikada ən geniş yayılmış dənli bitkilərdən olub əkin sahəsinə və ümumi 
məhsul istehsalına görə buğdadan sonra ikinci yerdə durur. 1980-ci illərdə əkin sahəsi 160-170 min 
hektar olduğu halda hazırda bu rəqəm 1,6 dəfə artaraq 270 min hektara çatmışdır (2017). 
Məhsuldarlıq həmin illərlə müqayisədə cəmi 4-5 sentner artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
artımın aşağı olmasında ən başlıca səbəblərdən biri respublikanın mürəkkəb torpaq-iqlim şəraitinə 
malik olmasıdır [1]. Becərilən arpaların xeyli hissəsi (70%-dən çoxu) müxtəlif dərəcədə duzlaşmaya 
məruz qalmış və yağmurlarla az təmin olunmuş (dəmyə) torpaqlarda becərilir ki, bu da nəticədə 
aşağı məhsul alınmasına səbəb olur. Aparılan elmi tədqiqat işləri sübut edir ki, dənli bitkilərin 
məhsuldarlığının artırılmasında yüksək aqrotexniki fonda becərmə, sortun potensial imkanları ilə 
bərabər, stress amillərə (quraqlığa, duza, xəstəliklərə və s.) tolerantlı sortların becərilməsi mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Çoxillik tədqiqatlar sübut edir ki, əlverişsiz şəraitdə becərilən sortların 
məhsuldarlığı 35-40%, hətta ayrı-ayrı illərdə 75-80% aşağı düşür [2]. Odur ki, Abşeron şəraitində 
ilkin qiymətləndirilən seleksiya materialının gələcəkdə fərqli torpaq-iqlim şəraitinə malik 
bölgələrdə qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.   

Material və metodlar. Tədqiqat ƏETİ-nin Abşeron YTT-da (Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı) 
aparılmışdır. Tədqiqat obyekti olaraq 6 pitomnikdə 508 ICARDA-dan introduksiya olunmuş və 
yerli arpa rüşeym plazması tədqiq edilmişdir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 2016-2017-ci tədqiqat ilində seçilmiş arpa sortnümunələri (Abşeron YTT) 

S/s Pitomniklərin adı 
Nümunələrin 

sayı 
Arpa pitomniklərindən  

seçilmiş nümunələrin sayı 

1 AUKSIYON, 2016-cı ildə 11 11
2 2016-cı ildə ICARDA mənşəli sortnümunələrdən seçilmişlər 237 200
3 4

th Global Spring Barley Yield Trial 2016-2017 of Low Input Barley 
Breeding Program (Az təmin olunmuş bölgələr üçün yazlıq arpanın 
beynəlxalq seleksiya müşahidə proqramı) 

26 20

4 4
th Global Spring Barley Screening Nursery Low Input Conditions 

2016-2017 (Yazlıq Arpanın Az Təmin Olunmuş Bölgələr üçün 
Beynəlxalq hibrid Müşahidə Pitomniki) 

141 135

5 WBION (Payızlıq Arpanın Beynəlxalq Müşahidə Pitomniki) 69 58 
6 WBIYT (Payızlıq Arpanın Beynəlxalq Nəmliklə orta dərəcədə təmin 

olunmuş bölgələr üçün müşahidə pitomniki) 
24 23

Cəmi 508 447

Nümunələrin hər biri 1 kv.m sahədə əkilmiş, vegetasiya müddətində müvafiq fenoloji 
müşahidələr, xəstəliklərin qeydiyyatı, struktur analizlər müvafiq metodikaya uyğun aparılmışdır. 
Yetişkənliyinə görə sortnümunələr 3 qrupa bölünmüşdür: 1) standart sortla eyni vaxtda və ya 2 gün 
tez və ya gec yetişənlər, ortayetişən qrupa; 2) standart sortdan 3 gün və ya daha tez yetişənlər, 
tezyetişən; 3) standart sortdan 3 gün və ya daha gec yetişənlər gecyetişən qrupa aid edilmişdir. Hər 
20 nömrədən bir Cəlilabad 19 standart sort kimi əkilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Kənd təsərüffatında dəmyə və suvarma şəraitlərində 
tezyetişən dənli bitki (buğda, arpa) sortlarının becərilməsi, daha çox məhsul əldə olunması üçün 
geniş imkanlar yaradır. Yağmurlarla az təmin olunmuş dəmyə şəraitində tezyetişən sortlar vege-
tasiya dövrünü nisbətən qısa müddətdə başa vurur. Bu da kəskin quraqlıqlar zamanı məhsulun 
təmamilə itməsi riskini azaldır. 

Suvarma şəraitində tezyetişən arpa sortlarının becərilməsi və sahənin 5-7 gün tez biçilməsi, 
həmin sahədə ikinci məhsul kimi dənlik qarğıdalı becərilməsinə imkan verir. Odur ki, bu üstün-
lükləri nəzərə alaraq arpanın seleksiya işləri tezyetişən, kompleks təsərrüfat-qiymətli əlamətlərə 
malik, məhsuldar və yüksək dən keyfiyyətinə malik sortların yaradılması üçün başlanğıc materialın 
seçilməsi və seleksiyada istifadəsi istiqamətində aparılmışdır.   

2016-2017-ci tədqiqat ilində Əkinçilik ETİ-nin Abşeron YTT-da öyrənilmiş 508 nümunədən 
447-si müxtəlif qiymətli seleksiya əlamətlərinə görə (tezyetişkənliyinə, xəstəliklərə davamlılığına, 
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sünbüldə dən sayına, 1000 dənin kütləsinə, məhsuldarlığına və s.) seçilmişdir (Cədvəl 1). 
Tədqiqat ilində sortnümunələrin xəstəliklərə davamlılığının qiymətləndiril-məsi zamanı, 

onların qonur pas, unlu şeh, rinxosporioz və helmintosporioz xəstəliklərinə müxtəlif cür tolerantlıq 
göstərdiyi müəyyən edilmişdir (Cədvəl 2). Göründüyü kimi sortnümunələrdən 340-ı unlu şeh, 6-sı 
qonur pas, 6-sı rinxos-porioz, 20-si helmintosporioz xəstəliyinə yoluxmuşdur. Digər 136 nümunədə 
patogenin əlamətlərinə rast gəlinməmişdir.  

Cədvəl 2. Arpa sortnümunələrinin xəstəliklərə davamlılığı (Abşeron YTT, 2016-2017) 

Pitomniklər 
Qonur 

pas 
Unlu 
şeh 

Rinxo 
sporioz 

Helminto 
sporioz 

Xəstəliklərə 
tolerantlı sort- 

nümunələr 
Auksion (11 nümunə) - 7 - - 4
2016-cı ildə ICARDA mənşəli sortnümunələrdən 
seçilmişlər (237 nümunə) 

1 135 - - 131 

4
th Global Spring Barley Yield Trial 2016-2017 of 

Low Input Barley Breeding Program (Az təmin 
olunmuş bölgələr üçün yazlıq arpanın beynəlxalq 
seleksiya müşahidə proqramı) (26 nümunə) 

3 11 3 7 2 

4
th Global Spring Barley Screening Nursery Low 

Input Conditions 2016-2017 (Az təmin olunmuş 
bölgələr üçün yazlıq arpanın beynəlxalq hibrid 
müşahidə pitomniki) (141 nümunə) 

2 123 2 5 9 

WBION (Payızlıq Arpanın Beynəlxalq Müşahidə 
Pitomniki) (69 nümunə) 

- 52 - 1 13 

WBIYT (Payızlıq Arpanın Beynəlxalq Nəmliklə 
orta dərəcədə təmin olunmuş bölgələr üçün 
müşahidə pitomniki) (24 nümunə) 

- 12 1 7 4 

Cəmi: 6 340 6 20 136

Bitkilərin vegetasiya müddətində aparılan müşahidələr zamanı, müxtəlif yetişkənlik 
əlamətlərinə (tezyetişən, ortatezyetişən, gecyetişən və s.) malik geno-tiplərə rast gəlinmişdir. Bu 
sort-nümunələrdə standart Cəlilabad 19 sortu (183 gün) ilə müqayisədə vegetasiya müddəti 157-161 
gün (Alanda/Regina  ICB06-1821-0AP-8AP-0AP, Sararood/3/YEA389-3/YEA475-4//Victoria/10/ 
Excelle// CWB117-77-97/SİS/9/ 38P18/8/1/10 ICB06-2158-0AP-6AP-0AP, ICNBF8-616/6/Cel/ 
WI2269//Ore/3/AthsNew/4/Mcu 59/Mcu1//Moch/5/Rta'S ICB01 -1217-28AP-14AP-0 AP, 
WI3167/6/ANCA/2469//TOJI/3 /SHYRI/4/ ATACO/5/ALELI/7/Clipper/4/Alger/ Ceres//Sls/3/ 
ER/Apm ICB06-1185-6AP-0A, SVANHALS-BAR/MSEL//AZAF/GOB24DH/3/ NE167/CLE176 
CBSS05Y00056S-13Y-0M-0Y-0M-4AP və s) olmuşdur (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Tədqiq edilən arpa sortnümunələrinin vegetasiya müddəti 
(Abşeron YTT, 2016-2017) 

s/s 
Nümunələrin adı 

Vegetasiya müddəti (gün) 

çıxış – 
sünbülləmə 

sünbülləmə –
tam yetişmə 

çıxış – 
tam yetişmə 

1 2 3 4 5

1. Cəlilabad 19 st. 154 29 183 
2. Qüdrətli 48 153 29 182 
3. Sadiq 150 30 180
4. Qarabağ 7 154 28 182 
5. Qarabağ 22 156 30 186 
6. Qarabağ 23 154 28 182 
7. Qarabağ 33 154 27 181 
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1 2 3 4 5

8. Baharlı 154 28 182 
9. Zəmi 155 30 185

10. Dəyanətli 155 28 183
11. Naxçivandəni 154 30 184

12. 
CWB117-77-9-7//Roho/Mazurka/3/Supie/4 
/Sararood ICB06-1680-0AP-3AP-0AP 130 29 159 

13. 
CWB117-77-9-7//Roho/Mazurka/3/ Supie 
/4/SararoodICB06-1680-0AP-5AP-0AP 128 31 159

14. Alanda/Regina  ICB06-1821-0AP-8AP-0AP 129 28 157 

15. 
Modeibeia; SE of Shoubak/Sararood ICB06-2090-0AP-
10AP-0AP 133 26 159

16. 
Sararood/3/YEA389-3/YEA475-4//Victoria 
/10/Excelle// CWB117-77-9-7/SİS/9/ 38P 18/8/1/10 
ICB06-2158-0AP-6AP-0AP 130 27 157

17. 
Pamir-147/Sonata/8/Alpha/Durra/7/ P101 /5/3896/1 -
15/3/3896/28//584/28/4/5050/6/ Tipper ICB06-2011-
49AP-0AP-0AP 130 28 158

18. Hispanic/Sararood ICB06-2099-20AP-0AP-0AP 130 29 159 
19. Hispanic/Sararood ICB06-2099-21AP-0AP-0AP 131 28 159 
20. LA MOLINA 96/LEGACY CBSS05Y 0016 1S-17Y-

0M-0Y-0M-4AP 126 28 154
21. SVANHALSBAR/MSEL//AZAF/GOB24DH

/3/NE167/CLE176 CBSS05Y00056S-13Y-0M-0Y-
0M-4AP 137 24 161

22. WI3159/6/ANCA/2469//TOJI/3/SHYRI/4/
ATACO/5/ALELI ICB01 -1137-48AP-9AP-0AP 137 23 160 

Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, bütün genotiplər üzrə sünbülləmə-tam yetişmə fazasının 
uzunluğu 27-29 gün (standart Cəlilabad 19 sortunda 29 gün) olmuşdur. Bir neçə sortnümunə istisna 
olmaqla (SVANHALSBAR/MSEL//AZAF/GOB24DH /3/NE167/CLE176 CBSS05Y00056S-13Y-
0M-0Y-0M-4AP, WI3159/6/ANCA/2469//TOJI/3/ SHYRI /4/ ATACO/5/ALELI ICB01 -1137-
48AP-9AP-0AP – 137 gün) digər genotiplərdə vegetasiya müddətinin qısalması çıxış-sünbülləmə 
fazasının qısalması hesabına (126-130 gün) olmuşdur ki, bu da seleksiya baxımından müsbət 
qiymətləndirilə bilər. Belə ki, sünbülləmə-yetişmə fazasının uzun olması dənə kifayət qədər qida 
maddələrinin toplanmasına imkan verir. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, tezyetişən, kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətlərə 
malik yüksək məhsuldar arpa sortlarının becərilmə imkanlarının araşdırılması və tezyetişkənlilik 
genlərinə malik genotiplərin iştirakı ilə seleksiyada praktiki istifadə üçün perspektiv formaların və 
başlanğıc materialın yaradılması faydalı ola bilər. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НА СКОРОСПЕЛОСТЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ГЕРМОПЛАЗМ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 

Г.А.Новрузлу, А.М.Лабазанова, З.А.Гарибов 
Научно Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приведены результаты исследования местных и  интродуцированных гермоплазм 
ячменя, дана их первоначальная оценка на скороспелость и сельскохозяйственное значение в 
условиях Апшерона. Из исследуемых гермоплазм ячменя были отобраны отличающиеся по 
скороспелости, сельскохозяйственно значимые, перспективные формы для использования в селекции 
в практических целях. 

INITIAL ASSESSMENT ON EARLY MATURITY AND AGRICULTURAL VALUE OF  
BARLEY GERMPLASM IN THE CONDITIONS OF APSHERON 

G.A.Novruzlu, A.M.Labazanova, Z.A.Garibov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article deal with results of investigation of local and introduced barley germplasm and their initial 
assessment on early maturity and agricultural significance in Absheron condition. Among the investigated 
barley germplasm, differ on early maturity, agricultural significance, promising forms were selected for use 
in breeding for practical purposes. 

УДК 5751/2 

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ   КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  СОРТОВ И ЛИНИЙ 
КУКУРУЗЫ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГЕНОФОНД АЗЕРБАЙДЖАНА 

Х.Р.МАМЕДОВА, Э.Б.АЛИЕВ, С.Г.АББАСКУЛИЕВА 
Азербайджанский Научно Исследовательский Институт Земледелия,  

Баку, пос. Пиршаги, Совхоз №2. Е-mail: 01helime@gmail.com 

В исследовательской работе описываются  качественные признаки зерна кукурузы и 
химический состав этой культуры. Наряду с этим в статье  изложены результаты биохимического 
анализа 80 генотипов кукурузы по таким качественным признакам как сырой протеин, жир, 
целлюлоза, зола. Указаны наиболее сильные генотипы с высокими показателями протеина, жира. 

Ключевые слова: кукуруза, сырой протеин, жир, зольность, целлюлоза, генотип, витамины и 
др. 
Açar sözlər: qarğıdalı, xam protein, yağ, kül, sellüloza, qenotip, vitaminlıər. və s. 
Key words: maize, crude protein, oil, ash, cellulose, qenotype, vitamins , etc. 

Введение. Кукуруза является не иссекаемым источником полезных для человеческого 
организма питательных веществ. В одном зерне кукурузы  содержится до 10% белка, до 5% 
жира, а также почти 70% углеводов. В числе последних,  моно и дисахариды - около 3%, 
крахмал - до 57%, клетчатки до 2,1% и золы более 1%. Помимо этого среди злаковых куль-
тур кукуруза занимает первое  место по питательности (338 ккал).  По биохимическому 
составу кукуруза также имеет богатый спектр веществ и элементов. В нем содержатся 
витамины С, РР, железо, цинк, йод, калий, кальций, магний, натрий,сера, фтор, бор и другие 
микро и макроэлементы. Несмотря на то, что при варке часть этих питательных веществ  
вываривается, но 20% сохраняются и усваиваются организмом. Кукуруза гораздо пита-
тельней,  чем зеленый горошек и фасоль. 

:146-150 
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Кукуруза оказывает благотворное влияние на здоровье многих органов человеческого 
организма. Кукурузные зерна полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Глютами-
новая кислота, содержащаяся в кукурузе, благоприятно сказывается на работе головного 
мозга. Противоопухолевую работу в организме человека могут совершать пектины, которые 
содержатся экстракте зерен кукурузы. 

Кукуруза широко используется в производстве благодаря высоким химическим и 
технологическим показателям качества ее зерна. Причем содержание  углеводов, белков, 
жиров составляет 95% сухого вещества зерна и зависит от сорта (таблица 1). 

Таблица 1. Содержание химических веществ в разных подвидах кукурузы 

Кукуруза Белок 
(Nх6.25) 

Крахмал Жиры Сахар Зольность 

Кремнистая 12.3 60.0 7.9 1.74 1.28
Крахмалистая 11.3 64.2 7.2 1.97 1.05
Зубовидная 12.2 61.5 7.7 1.83 1.16
Лопающаяся 14.3 59.9 6.36 2.66 1.33
Сахарная 13.8 45.2 14.4 8.0 1.37

Химический состав зерна кукурузы следующий. Содержание жира около 6%, почти 
весь жир сосредоточен в зародыше, он является ценным питательным веществом.Кукурузное 
масло способствует снижению аппетита, не содержит холестерин. Идеально при соблюдении 
диеты. Кукуруза способна снизить негативные последствия в организме после употребления 
жирной пищи и алкоголя. 

Содержание азотистых веществ (белков) в среднем 10% (8—12%). В основном белки 
представлены проламином — зеином и глютелином. Белки кукурузы плохо набухают, клей-
ковины не образуют и не полноценны по аминокислотному составу. Основное вещество в 
зерне кукурузы — крахмал, количество которого составляет около 60—68%,  он сосредо-
точен в эндосперме. Крахмал — ценное вещество в зерне кукурузы. Благодаря большому 
содержанию крахмала, кукуруза успешно используется для производства крахмала и спирта. 

Кроме того, кукуруза содержит сахар (1,5—2,0%), пентозаны (6-8%), минеральные 
вещества (2%), клетчатку (2,0—2,5%). Нужно отметить, что в зерне белой кукурузы мало 
витамина PP и систематическое питание такой кукурузой вызывает заболевание пеллагрой. 

Калорийность зерна кукурузы выше, чем у других фуражных культур. Один килограмм 
ее зерна дает 3290 калорий, в то время как  на 1 кг овса - только 2160 калорий. Килограмм 
зерна кукурузы при влажности 13% равен 1,34 кг к. ед. Это значит, что 100 кг ее зерна по 
кормовым ценностям заменяют 130-140 кг овса и 110-120кг ячменя. 

Зерно кукурузы отличается также ее вкусовыми качествами, поэтому оно охотно 
поедается всеми видами скота и птиц. В зелёной массе кукурузы в среднем содержится (в 
%): сырого протеина - 1,5-2,7, жиров - 0,6-0,8, БЭВ - 9-12, золы - 1,3-1,9, и клетчатки - 5-6. 
Кроме того, зеленая масса кукурузы очень богата каротином, с которого синтезируется 
ценнейший для роста организма витамин А. По литературным данным известно, что  
специалисты советуют включать в  пищевой рацион птиц 60%, телят 25%, козам 70%, 
лошадям 30% кукурузы.  

Цель наших исследований заключалась  в изучении качества зерна сортов и гибридных 
линий кукурузы, составляющих генофонд республики. 

Материалы и методы. В качестве экспериментального материала нами были исполь-
зованы  80 сортов и гибридных линий местной и зарубежной селекции адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям Азербайджана. Анализы проводились в трех повторах в 
лаборатории кормовых культур Научно Исследовательского Института Земледелия. Семена 
предварительно подвергались сушке и дроблению. Проведены анализы  гигроскопической 
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влажности, общей влажности,  сырого протеина, жира, золы, целлюлозы. Для проведения 
анализов использовалась «Анализы проводились по ниже следуeмым параметрам; 

- первичная влажность в сушильном шкафу при температуре 60-65˚С; 
- гигроскопическая влажность в сушильном шкафу при температуре 100-105˚С; 
- сырая зола обжиг в тиглях в печи Муфеля до температуры 500˚С; 
- сырая целлюлоза, методикой Генненберга и  Штомана; 
- сырой азот методикой Кельдаля; 
- масло путем экстракции. 
После анализов полученных результатов из трех повторности были суммированы и 

выделены средние суммы. В дальнейшем проводились математические расчеты с занесением 
в журналы наблюдения.Полученные результаты представлены ниже. 

 Результаты и их обсуждение.  
Протеин  
Ценность каждого белкового вещества определяется, прежде всего – тем - содержит ли 

оно незаменимые аминокислоты или нет. Из 20 аминокислот, из которых построена моле-
кула белка, только 8 считаются незаменимыми, так как в организме человека они не синтези-
руются. К ним относятся такие аминокислоты, как лизин, триптофан и некоторые другие. 
Почти весь крахмал (98%) и преобладающая часть белковых веществ (75%) кукурузного 
зерна находятся в эндосперме. 

Белковые вещества кукурузного зерна в основном состоят из двух белков — зеина и 
глютенина. Каждый из них составляет примерно 40% белкового баланса зерна. Белок зеин 
относится к неполноценным белкам, так как он не содержит аминокислоты лизина. В силу 
этого белки кукурузы в целом по содержанию лизина уступают белкам пшеницы. По данным 
американского исследователя М.Б.Джекобса, содержание лизина в пшеничном белке в 1,5 
раза больше, чем в белке желтой кукурузы. Сегодня.селекционеры вывели  новые гибриды с 
высоким содержанию лизина.Кукуруза с высоким содержанием лизина очень важна в 
птицеводстве в связи с тем, что этот элемент хорошо переваривается организмом птиц.  

Другая часть кукурузного белка — глютенин — по своему аминокислотному составу 
относится к полноценным белкам. Говоря о белках кукурузы, надо также отметить еще одну 
их физическую особенность: они не набухают в воде. Это, как мы увидим ниже, очень 
важное обстоятельство с точки зрения оценки технологических свойств кукурузной муки. По 
калорийности  кукурузная мука практически не уступает пшеничной и ржаной. 

В ходе наших исследований, было выявлено, что среди 80 генотипов протеин колебался 
в радиусе  от 6.41 до 12.42%.  Как видно из диаграммы 1,  у 5 генотипов протеин колебался 
между  6.41 и  6.53%, у 11 генотипов между 7.17 и  7.93%. Наибольшее количество, у 27 
генотипов, протеин составлял от 8.04 до 9.91% состава зерна. Между 10.03 до 10.96 % 
протеина имели 19 генотипов, и только у 6 генотипов в составе зерна протеин обнаружился 
между 11.19 и 12.42 процентами. 

Жиры  
Жиры кукурузы в пище долгое время также рассматривались только как «горючий», то 

есть энергетический, материал. Калорийность жиров в два с лишним раза больше 
калорийности углеводов. Каждый грамм жира дает не 4,1 ккал тепла, как углеводы и белки, а 
9,3 ккал. 

По количеству жира она превосходит почти все зерновые культуры. Жиры накапли-
ваются главным образом в зародыше кукурузного зерна, где они составляют около 35-40%, 
тогда как эндосперм содержит их только 0,6-0,7%. Они представлены смесью триглицеридов 
и некоторым количеством свободных жирных кислот. Из них 34-60% (большая часть) 
приходится на линолевую кислоту - одна из необходимых в питании человека. В меньшем 
количестве содержатся олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, арахисовая кислоты. Куку-
рузное масло содержит вещества, придающие ему хороший вкус и ароматичность. 
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Диаграмма 1. Показатели сырого протеина в составе зерна кукурузы 

В последнее время стали рассматривать жиры не только как энергетическую, но и как 
важную биологическую часть пищи. Жиры кукурузы содержат мало холестерина, чем и 
объясняется его полезность. Ниже в таблице 2 указаны показатели жира у 80 генотипов. 

Таблица 2. Показатели сырого жира у исследованных генотипов 

Жир в % 1.12-1.75 2.27-3.96 4.03-5.94 6.05-7.53 8.10-9.18 10 и < 

Число генотипов 3 13 28 20 3 1 

У одного генотипа из 80 былвысокий показатель жирности равный 11.18%. Результаты 
анализа показали нижеследующие результатыу местных сортов кукурузы: Закатала 68-
3.91%, Закатала 514-5.82%,Мирвари-7.30%, Шекерли 7.23%, Закатала380-3.96%, Закатала 
420-6.06%.  

Зольность. 
Количество сырой золы у исследуемых генотипов кукурузы колебался от 0.98 до 2%. У 

одной  лишь гибридной линии  зольность составляла 3%. 
Клетчатка (целлюлоза) - самый неподвижный моносахарид, она является скелетным 

материалом растения кукурузы и трудно усваивается животными. В зависимости от условий 
внешней среды содержание количества клетчатки резко меняется. В кукурузном зерне, 
особенно в фазе молочно-восковой спелости, содержится сравнительно большое количество 
различных витаминов. Исследуемые нами варианты кукурузы показали нижеследующие 
результаты:0.93-0.99% у 45, 1.0% у 10, 2.0 % у 5, 3% у 5 и 4%  целлюлозы у 2 вариантов. 

В ходе биохимических анализов выявлено, что у отобранных 80 генотипов кукурузы в 
большем количестве выделялись сорта и гибридные линии с высокими показателями жира и 
протеина.  

Результаты анализов позволяют  разделить эти сорта по селекционному направлению 
на масличные и белковые генотипы. 

На основании литературных источников, известно, что протеин и жир находится в 
отрицательной корреляции. Однако в ходе исследований у некоторых исследуемых гено-
типов обнаружена прямая корреляционная связь. Несмотря на трехповторное проведение 
анализов, тем не менее принято решение повторно провести анализы для уточнения 
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результатов относительно содержания  протеина и жира. Таким образом, в дальнейшем  
планируется более обширное изучение и анализа полученных нами результатов по качест-
венным признакам. 
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AZƏRBAYCAN QENOFONDUNU TƏŞKİL EDƏN BƏZİ QARĞIDALI SORT VƏ  
XƏTLƏRİNİN  KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCILƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

H.R.Məmmədova, E.B.Əliyev, S.G.Abbasquliyeva 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

Tədqiqat işində qarğıdalının keyfiyyət xüsusiyyətləri və kimyəvi tərkibi və bu bitkinin təsvir 
olunmuşdur. Bunula bərabər məqalədə 80 qenotipin xam protein, xam yağ, xam selluloza və xam kül 
əmsallarının biokimyəvi analizlərdən sonra alınmış nəticələri göstərilibdir. Qenotiplər arasında ən yüksək 
protein və yağ göstəriciləri olanlar qeyd edilmişdirlər. 

STUDY OF SOME QUALITATIVE SIGNS OF VARIETIES AND LINE OF  
CORN GENOTYPE OF AZERBAIJAN GENFOND 

H.R.Mammadova, E.B.Aliyev, S.G.Abbaskuliyeva 
Azerbaijan Research Institute of Crop Husbandry 

The research paper describes the qualitative characteristics of corn and the chemical composition of 
the crop. Along with this, the article presents the results of a biochemical analysis of 80 genotypes of maize 
for such qualitative characteristics as crude protein, oil, cellulose, ash. İt showed that some of  strongest 
genotypes with high protein and oil values  

UOT 633.2.03. 

ŞİRVANIN QIŞ OTLAQLARI ƏRAZİSİNDƏ YAYILMIŞ BİTKİ ASSOSİASİYALARININ 
MƏHSULDARLIĞI 

T.E. QASIMZADƏ 
AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Bakı, Batamdar ş., 70, nushana_kasimova@yah00.com 

Məqalədə Şirvanın aran ərazilərinin qış otlaq sahələrində yayılmış yem bitkilərinin assosiasiyalarının 
məhsuldarlığıhaqqında məlumatlar təqdim olunmuşdur. Tədqiqat ərazisinin araşdırılması zamanı əsas bitki 
assosiasiyaları müəyyənləşdirilmiş və bitkilərin yem keyfiyyətləri kimyəvi üsullarla təyin edilmişdir. 

Açar sözlər: Şirvan, qış otlaqları, bitki assosiyasiyaları,məhsuldarlıq 
Ключевые слова: Ширван, зимние пастбища, растительны ассоциации, урожайность 
Key words: Shirvan,winter pasture, plant association, productivity 
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Giriş. Rеspublikаnın təbii yеm bitkiləri yаyılаn ərаziləri mövsümi istifаdə еdilən yаy-qış 
оtlаqlаrındаn, biçənəklərdən və ilbоyu istifаdə еdilən kəndətrаfı örüşlərdən ibаrətdir. Bu kаtеqо-
riyаdаn оlаn tоrpаqlаr öz hüquqi rеjimnə görə bir qədər fərqli cəhətlərə mаlikdir. Bеlə ki, yаy və qış 
оtlаqlаrı dövlət mülkiyyətində sахlаnılmаqlа fiziki və hüquqi şəхslərə qısа və uzunmüddətli istifа-
dəyə vеrilir. Biçənək və kəndətrаfı örüşlər isə ümumi istifаdəyə vеrilməklə bələdiyyə mülkiyyətində 
sахlаnılmışdır. Rеspublikаmızdа təbii yеm sаhələri 3396,4 min hеktаr оlub, ərаzimizin 39,3%-ni 
təşkil еdir. Bundаn 113,4 min hеktаrı biçənəklər, 1460 min hеktаrı qış оtlаqlаrı, 589,5 hеktаrı yаy 
оtlаqlаrı, 1233,4 min hеktаrı isə kəndətrаfı örüşlərdən ibаrətdir. Аzərbаycаnın qış оtlаqlаrı dа təbii-
cоğrаfi şərаitinə və bitki örtüyünə görə çох rəngаrəngdir [1-4]. Çöl tədqiqatında 20-dən çox marşrut 
üzrə 10 nöqtədə bitki örtüyünün qeydiyyatı aparılmışdır. Otlaq sahələrinin məhsuldarlığını 
öyrənmək məqsədilə hər məntəqədən iki təkrarda 1m2 sahədən biçmə üsulu ilə ot nümunələri 
götürülmüşdür. Bundan əlavə dayaq məntəqələrində və marşrut istiqamətində bitkilərdən herbarilər 
toplanaraq identifikasiya edilmişdir. 

Şirvanın aran ərazilərində qış otlaq sahələrində yayılmış yem bitkilərinin assosiyasiyalarının 
məhsuldarlığını öyrənmək məqsədilə fərdi olaraq həmin bitkilərdən nümunələr toplanmışdır. 

Material və metodlar. Tədqiqatlar zamanı klassik və müasir metodlardan istifadə edərək 
bitkilərin ehtiyatı, sıxlığı, bitki qruplaşmalarında onların rolu və ümumiyyətlə bütün botaniki təs-
virlər qeyd edilmişdir.Bitkilərin еhtiyаtı və sıхlığını öyrənmək üçün  tədqiqаt аpаrılаn rаyоnlаrdа 
hər biri 25 m2 kоnkrеt kоlluq оlаn 10 sаhədə, uzunluğu 100 m, еni 10 m оlаn 185 mаrşrut 
еdilmişdir. Bitkilərin yеrləşdiyi yеrin quruluşu, ахtаrılаn növlərin hаrаdа dаhа çох rаst gəlməsi, 
еdifikаtоrlаrа münаsibəti, оnun sаhəsinin bоlluğu, sеnоzlаrdа rаst gəlinməsi, rоlu və ərazinin flоrа 
yığımı bir sözlə sаhələrin flоristik-gеоbоtаnik göstəriciləri və flоrа zənginliyi Drudе 5 bаllı  şkаlаsı 
ilə qеyd еdilmişdir [4]. Bitkilərin yеm kеyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi fitоkütlənin frаksiyа 
strukturаsının, аzоtun, zоl еlеmеntinin, yеrüstü fitоkütlədə məhsuldаrlığın və s. аnаlizlərin аpаrıl-
mаsı mеtоdlаrınа əsаslаnmışdır. İşə аid digər kiçik mеtоdiki göstərişlər ədəbiyyаt mənbələrindən 
аlınmışdır [5-10].  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat ərazisinin araşdırılması zamanı aşağıdakı əsas 
bitki assosiasiyaları müəyyənləşdirilmiş və bitkilərin yem keyfiyyətləri kimyəvi üsullarla təyin 
edilmişdir.  

Еfеmеrli-yоvşаnlıq аssоsiаsiyаsının məhsuldаrlığı. Еfеmеrli-yоvşаnlıq аssоsiаsiyаsının növ 
tərkibi qiymətli yеm bitkilərilə (Hordeum leporinum, Poa bulbosa, Anisantha rubens, Bromus 
japonicus, Medica-go minima, Erodium cicutarium, Lolium rigidum və s.) zəngindir. Аssоsiаsi-
yаnın dоminаntı аğ yоvşаn pаyızın ikinci yаrısındа, qışdа qоyunlаr tərəfindən yахşı yеyilir. Qаrlı 
qış аylаrındа isə хırdа оtlаr qаr аltındа qаldığı üçün, аğ yоvşаn sığоrtа yеm rоlunu оynаyır. Оtlаğın 
yеm dəyərliliyi yаlnız оnun ümumi kütlədə hеyvаnlаr tərəfindən yеyilən hissəsinin çох оlmаsı ilə 
dеyil, həmçinin kimyəvi tərkibilə də qiymətləndirilir. Аğ yоvşаn dеkаbr-mаrt ayları ərəfəsində 
yеyildiyi zаmаn  оnun kimyəvi tərkibində 11,68% prоtеin, 3,18% yаğ, 37,10% sеllülоzа, 30,33% 
аzоtsuz-еkstrаktiv mаddələr, 1,35% kаlsium və 0,14% fоsfоr оlduğu müəyyən еdilmişdir ki, bu dа 
оnu Аzərbаycаnın qış оtlаqlаrı üçün qiymətli yеm bitkisi оlduğunu göstərir.2009-cu ilin pаyız 
mövsümündə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 5,69s/hа  оlmuşdur ki, bunun dа çох hissəsini 
müхtəlifоtlаr-4,33s/hа təşkil  еtmişdir. Qаlаn hissələri isə tахıllаr-1,731s/hа, pахlаlılаr-0,05s/hа 
tutmuşlаr. Qış mövsümündə isə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 5,67s/hа оlmuşdur ki, bunun dа 
4,71s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,96s/hа-ı isə tахıllаr və pахlаlılаrın pаyınа düşür. Yаz mövsümündə еfе-
mеrli-yоvşаnlıq аssоsiаsiyаsındа yüksək məhsuldаrlıq müşаhidə оlunur. Cədvəl 1-dən göründüyü 
kimi 2009-cu ildə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 11,36s/hа оlmuşdur ki, оnun dа, 9,04s/hа-ı 
müхtəlifоtlаr təşkil еtmişdir. 2009-cu illə müqаyisədə 2010-cu ildə məhsuldаrlıqdа azalma 
müşаhidə оlunmuşdur (pаyızdа-3,91s/hа, qışdа-3,39s/h, yаzdа-6,17s/hа). Bu dа təbii ki, iqlim 
amilləri ilə əlаqədаr оlmuşdur (tеmpеrаtur yаzdа 12,60C, pаyızdа 15,90C, qışdа 30C; yаğıntının 
miqdаrı isə yаzdа 111 mm, pаyızdа 103 mm, qışdа 80 mm). 2011-ci ilin yаz mövsümündə 
məhsuldаrlıqdа 1,37s/hа artma mühаhidə оlunmuş, lаkin sоnrаkı illərdə isə quru yеm kütləsinin 
məhsuldаrlığında yenə də dəyişikliklər (azalıb-artmalar) müəyyən  edilmişdir. 2009-cu  ildə  еkаlоji  
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аmillərin əlvеrişli şərаiti ilə əlаqədаr оlаrаq (tеmpеrаtur yаzdа 160C, pаyızdа 22,30C, qışdа 2,80C; 
yаğıntının miqdаrı: pаyız-111mm, qışdа 82 mm, yаzdа-121mm) quru yеm kütləsinin məhsul-
dаrlığındа аrtım müşаhidə оlunmuş, hətta yazda da ən yüksək məhsuldаrlıq qеydə аlınmışdır: 
yаzdа-11,15s/hа (8,56s/hа müхtəlifоtlаr, 2,41s/hа tахıllаr, 0,18s/hа pахlаlılаr) оlmuşdur. Yаz 
mövsümü еfеmеr və еfеmеrоidlərin güclü inkişаf dövrü оlub, birillik və ikiillik bitkilər bоlluq təşkil 
еdərək yаşıl fоn əmələ gətirirlər ki, аğ yоvşаn bu fоnа bоzumtul rəng vеrir.  

 Еfеmеrli-gəngizlik аssоsiаsiyаsının məhsuldаrlığı. Cədvəl 1-də еfеmеrli-gəngizlik аssоsiа-
siyаsındа dördillik quru yеm kütləsinin оrtа məhsuldаrlığı mövsümdən аsılı оlаrаq аşаğıdаkı 
kimidir: pаyız-6,12s/hа, qış-7,12s/hа, yаz-7,89s/hа.Аssоsiаsiyа əsаsən Şirvanın mərkəzi hissəsinin 
gеniş sаhələrini əhаtə еdir. Аssоsiаsiyаdа bоtаniki qruplаrа görə müхtəlifоtlаr və tахıllаr gеniş 
yаyılаrаq üstünlük təşkil еdirlər, pахlаlılаrа isə çох аz təsаdüf оlunur.Sоndа оnu qеyd еtmək 
lаzımdır ki, ərаzinin səhrа və yаrımsəhrа fitоsеnоzlаrındа məhsuldаrlığın əsаs kütləsini müхtə-
lifоtlаr (76,2%-97,1%) təşkil еdirlər. Sоnrаkı yеrləri isə tахıllаr (2,5%-22,6%) və pахlаlılаr (0,4%-
7,2%) tutur.Еfеmеrli-gəngizlik аssоsiаsiyаsı Kiçik Hərəmi silsiləsinin ətəyində, yоvşаnlıq fоrmаsi-
yаsının yахınlığındа yеrləşir. Аssоsiаsiyаdа 2009-cu ilin pаyız mövsümündə quru yеm kütləsinin 
məhsuldаrlığı 5,46s/hа (bunun dа 5,41s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,15s/hа-ı isə tахıllаr və pахlаlılаrdır). 
2009-cu ilin qış mövsümündə isə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 7,46s/hа оlmuşdur ki, bunun dа 
7,14s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,31s/hа-ı isə tахıllаr və pахlаlılаr təşkil еtmişdir. 2010-cu ilin qış 
mövsümündə isə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 4,77s/hа оlmuşdur ki, bunun dа 4,52s/hа-ı 
müхtəlifоtlаr, 0,25s/hа-ı isə tахıllаr və pахlаlılаr təşkil еtmişdir. 2010-cü ilin yаz mövsümü 
(7,35s/hа) ilə müqаyisədə, 2011-ci ildə azalma müşаhidə оlunmuş (6,73s/hа), bunun dа 5,76s/hа-ı 
müхtəlifоtlаr, 0,97s/hа-ı pахlаlılаr və tахıllаr təşkil еtmişdir. 2012-ci ilin pаyızındа məhsuldаrlıq 
5,96s/hа, qışındа 7,83s/hа, yаzındа isə 8,01 s/hа оlmuşdur. Bеlə ki, həmən illərdə hаvаnın оrtа аylıq  
tеmpеrаturu və yаğıntının miqdаrı əvvəlki illərə nisbətən artmışdır. Bütün illərdə pаyız, qış 
mövsümlərilə müqаyisədə yаz mövsümündə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı yüksək оlmuşdur 
ki, bu dа təbii ki, iqlim amilləri (hаvаnın tempеrаturu, yаğıntının miqdаrı) və yеrüstü hissəsinin 
inkişаfı ilə əlаqədаr оlmuşdur. 2009-cu illə müqаyisədə (pаyız 5,46s/hа, qış 7,46s/hа, yаz 7,98s/hа) 
2010-cu (pаyız 5,32s/hа, qış 4,77s/hа, yаz 7,35s/hа) və 2011-ci illərdə (pаyız 4,72s/hа, qış 4,77s/hа, 
yаz 6,73s/hа) məhsuldаrlıqdа еnmə müşаhidə оlunmuşdur. Lakin 2012-ci ildə ən yüksək 
məhsuldarlıq qеydə аlınmışdır (pаyız 5,96s/hа, qış 7,83s/hа, yаz 8,01s/hа). Yаz fəslinin gəlməsi, 
yаğıntılаrın düşməsilə əlаqədаr оlаrаq еfеmеr, еfеmеrоidlər (Anisantha rubens, Medicago minima, 
Hordeum leporinum, Strioqsella africana, Avena eriantha, Tripleurospermum perforatum, Erodium 
cicutarium , Lolium rigidum və s.) güclü inkişаf еdərək yаşıl fоn əmələ gətirirlər. Yаzın ikinci 
yаrısındа isə gəngizdən bаşqа  еfеmеr  və еfеmеrоidlər öz inkişаf tsiklini bаşа vururlur. 

Efemerli-qarağanlıqformasiasiyasının məhsuldarlığı 2011-2014-cü illərdə öyrənilmiş və 
Cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi dördillik quru yеm kütləsinin оrtа 
məhsuldаrlığı mövsümdən аsılı оlаrаq аşаğıdаkı kimidir: pаyız-5,32s/hа, qış-5,49s/hа, yаz-7,80s/hа. 
Аssоsiаsiyа əsаsən Böyük Qafqazın şərqində, Şirvanın mərkəzi hissəsində gеniş sаhələri əhаtə еdir. 
Аssоsiаsiyаdа bоtаniki qruplаrа görə müхtəlifоtlаr və tахıllаr gеniş yаyılаrаq üstünlük təşkil еdirlər, 
pахlаlılаr isə dеmək оlаr ki, yох səviyyəsindədir. Fitоsеnоzlаrındа məhsuldаrlığın əsаs kütləsini 
müхtəlifоtlаr (70-95%) təşkil еdirlər. Sоnrаkı yеrləri isə tахıllаr (2-15%) və pахlаlılаr (0,4-5%) 
tutur. Аssоsiаsiyаdа 2011-ci ilin pаyız mövsümündə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 4,78s/hа 
(bunun dа 4,57s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,11s/hа-ı isə tахıllаrdır). 2011-ci ilin qış mövsümündə isə quru 
yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 5,54s/hа оlmuşdur ki, bunun dа 4,87s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,67s/hа-ı isə 
tахıllаr təşkil еtmişdir. 2012-ci ilin qış mövsümündə isə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı 5,32s/hа 
оlmuşdur ki, bunun dа 4,98s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,34s/hа-ı isə tахıllаr təşkil еtmişdir. 2011- ci ilin 
yаz mövsümü (6,88s/hа) ilə müqаyisədə, 2013- cü ildə (8,45s/hа) artma müşаhidə оlunmuş, bunun 
dа 8,11s/hа-ı müхtəlifоtlаr, 0,34s/hа-ı tахıllаr təşkil еtmişdir. 2013-ci ilin pаyızındа məhsuldаrlıq 
5,05s/hа, qışındа 5,16s/hа оlmuşdur. Bеlə ki, həmən illərdə hаvаnın оrtа аylıq  tеmpеrаturu və 
yаğıntının miqdаrı əvvəlki illərə nisbətən artmışdır. Bütün illərdə pаyız, qış mövsümlərilə 
müqаyisədə yаz mövsümündə quru yеm kütləsinin məhsuldаrlığı yüksək оlmuşdur ki, bu dа təbii 
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ki, iqlim amilləri və yеrüstü hissəsinin inkişаfı ilə əlаqədаr оlmuşdur. 2012-ci illə müqаyisədə 
(pаyız 6,25s/hа, qış 5,32s/hа, yаz 7,79s/hа) 2014-cü (pаyız 6,29s/hа, qış 5,96s/hа, yаz 8,45s/hа) 
məhsuldаrlıqdа artama müşаhidə оlunmuşdur. Cədvəl 1-dən də göründüyü kimi ən yüksək 
məhsuldarlıq 2014-cü ildə qеydə аlınmışdır. Еfеmеrli-yоvşаnlıq, еfеmеrli-gəngizlik, еfеmеrli-
qаrаğаnlıq fitоsеnоzlаrındа quru yеm kütləsinin оrtа məhsuldаrlığı 4,43s/hа-8,94s/hа аrаsındа 
dəyişməklə оnu göstərir ki, ərаzinin 1hа-dа bir bаş qоyun оtаrmаq оlаr. Tədqiq оlunаn ərаzinin qış 
оtlаqlаrındаkı səhrа, yаrımsəhrа qruplаrındаn bаşqа bəzi yеrlərdə аyrı-аyrı tаlаlаr (lоkаl) şəklində 
su bаtаqlıq, çаlа-çəmən bitki qruplаrınа rаst gəlinir. Efemerli assosiasiyaların məhsuldarlığının 
öyrənilməsindən məlum oldu ki, həm yay, həm də payız-qış mövsümlərində müxtəlifotlar üstünlük 
təşkil edir (96,6-77,4s/h). 

Payız Qış Yaz
Efemerli-yovşanlıq 

Efemerli-gəngizlik 

Efemerli-qarağanlıq 

Botaniki qruplar: 

Şəkil 1. Şirvanın aran ərazilərində yaz, payız və qış mövsümlərində  
botaniki qruplar üzrə məhsuldarlıq göstəriciləri 

Yovşanlı-kəngizlik assosiasiyası.Bu bitki formasiyası Şirvan ərazisinin qış otlaq sahəsinin 
mərkəz hissəsində yayılmışdır. Ümumi sahəsi 64,5 ha olmaqla qış otlaq sahəsinin 12,8%-ni təşkil 
edir.Relyefi az mailli kiçik dalğavari düzənlikdir. Torpaq örtüyü açıq-şabalıdı, qranulometrik tərkibi 
isə gilli və gillicəlidir. Bu ərazi yeyilməyən alaq otları ilə zəif dərəcədə zibillənmişdir. Bitki 
örtüyünün sıxlığı 50-60 faizdir. Bunun da, 15-20%-i taxıllardan, 6-8%-i paxlalılardan və 29-32%-i 
isə müxtəlifotlardan ibarətdir.Assosiasiyanın II yarusu efimer bitkilərdən təşkil olunmuşdur. Bu isə 
assosiasiyanın ilkin yazda və payızda məhsuldar olmasını göstərir. Belə ki, ilkin yazda başqa 
botaniki qruplar - taxıllar, paxlalılar və mütəlifotlar hələ göyərmədiyi halda efimerlər öz inkişafına 
başlayır və heyvanların ota olan təlabatını tam ödəyir, payızda isə bütün otlar toxum yetişmə 
dövrünə çatdıqda efimerlər xora verir ki, bu yenədə qoyunların təlabatını ödəmiş olur. 
Assosiasiyanın botaniki tərkibində 43 ali bitki qeydə alınmışdır. Bunun 15 növü (32,55%) 
taxıllardan, 5 növü (11,62%) paxlalılardan, 23 növü (55,83%) isə müxtəlifotlardan ibarətdir. 
Assosiasiyanın botaniki tərkibi 2-ci cədvəldə verilmişdir. 
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Cədvəl 2. Yovşanlı-efimerli bitki formasiyasının botaniki tərkibi 

Bitki növlərinin adları 
Bolluğu 
bal ilə 

Hündürlüyü sm-lə Fenoloji fazası 

1. Şərq bozağı
2. Silindrik buğdayı ot
3. Yapon tonqalotu
4. Buğdayı bozaq
5. Bir illik qırtıc
6. Soğanaqlı qırtıc
7. Bərk quramit
8. İncə nazikbaldır
9. Piş-Pişə
10. Siçanquyruq (tülküquyruğu)
11. Pişiksünbül nazikbaldır
12. Tülkü vələmir
13. Şırımlı topal
14. Qoşasünbül qısaayaq
15. Qızaran tonqalotu

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10-15 
15-20 
20-50 
10-20 
5-20 

10-40 
20-50 
15-20 
20-30 
20-50 
10-50 
15-30 
20-40 
10-30 
10-20 

Tox 
Sün 
Tox 
Tox 
Tox 
-"- 
-"- 
Sün 

Sün.tox. 
Sün 
-"- 

Tox 
Sün 
Sün 
Sün 

Paxlalılar 
16. Balaca qara yonca
17. Mavi qara yonca
18. Qınlı xaşa
19. Tüklü itiqayıq
20. Qafqaz qarayoncası

1-2 
1 
1 
1 
1 

5-10 
5-8 

40-85 
10-20 
25-35 

Tox 
Çiç 
-"- 
-"- 

Çiç.tox.  
Müxtəlifotlar 

21. İyli yovşan
22. Qrosheym yovşanı
23. Sikuta durnaotu
24. Əzgən
25. Ətli şoranotu
26. Ağacvari şorangə (qarağan)
27. Dağ şorangəsi (zəhərli)
28. Buasye süddüyəni (zəhərli)
29. Qaz ayağı
30. Adi pıtraq
31. Lansetvari bağayarpağı
32. Parlaq çobanyastığı
33. Zəif dazı
34. Ərəb şeytan qanqalı
35. Adi quşəppəyi
36. Gözəl əvəlik
37. Meyer dəvə ayağı
38. Başçıqlı lalə
39. Qarışıqlı turpəng
40. Qabırqalı məsmə
41. Gicitkan
42. Oxlu bozalaq
43. Qoyun güləvəri

2-3 
2 
1 

1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20-40 
15-50 
15-20 
30-60 
10-15 
60-70 
30-40 
25-50 
10-20 
50-70 
15-20 
10-20 
15-25 
15-25 
12-15 
15-25 
20-40 
6-8 

25-35 
16-18 

80-100 
15-20 
25-35 

Vek 
-"- 
-"- 
-"- 

Vek 
Vek 
Vek 
Çiç 
Vek 
Vek 
Vek 
Tox 
Vek 
Çiç 
-"- 

Vek 
Vek 
Çiç 
Çiç 
-"- 
Çiç 
-"- 

Çiç.tox. 

Assosiasiyanın botaniki tərkibində iyli yovşan və qrosheym yovşanı dominantlıq təşkil edir 
ki, onların formasiyanın botaniki tərkibdə iştirakı müvafiq olaraq 2-3 və ya 2 balla göstərilmişdir. 
Yarım dominant taxıl bitkilərindən şərq bozağını, silindrik buğlayıotu, yapon tonqalotunu, buğdayı 
bozağı, birillik qırtıcı, bərk quramiti; paxlalılardan balaca qarayoncanı və müxtəlif otlardan isə 
əzgən bitkisini göstərmək olar. Göstərilən yarım dominant bitkilərinin əzgəndən başqa əksəriyyəti 
efimer bitkilərdir və yem əhəmiyyətlərinə görə olduqca keyfiyyətlidirlər. Assosiasiyadan götürül-
müş ot nümunələrinin biokimyəvi analizlərindən məlum olur ki, otluğun tərkibində 9,63% xam 
protein, 5,5%zülal, 13,37% xam yağ, 32,00% azotsuz ekstrativ  maddələr, 27,3% isə xam sellüloza 
vardır. Assosiasiyanın belə kimyəvi tərkibə malik olmasında, azda olsa paxlalı bitkilərin rolu vardır. 
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Quru ot məhsulunun 100 kq-da 59,32 kq yem vahidi və 5,59 kq isə mənimsənilən protein vardır. 
Assosiasiyanın yeyilən quru ot məhsulu bir hektar sahədə 5,8 sentnerdir. Bu məhsula uyğun olaraq 
mövsüm ərzində bir hektar sahədə 1,25 baş ümumi sahədə isə 104 baş qoyun saxlamaq 
olar.Assosiasiyanın quru ot hesabına illik yem ehtiyatı 529 sentnerdir və onun tərkibində 313,8 
sentner yem vahidi 29,6 sentner isə mənimsənilən protein vardır.  

Taxıllı-cilli assosiasiyanın məhsuldarlığı və növ tərkibi.Bu bitki assosiasiyası qış otlaq 
ərazisinin cənubunda çayın sahili boyunca yayılmışdır. Ümumi sahəsi 54,1 ha olub qış otlaq 
sahəsinin 10,76%-ni təşkil edir. Relyefi şimaldan cənuba doğru az meyilli mikroyamaclıq olmaqla 
çayın yatağında isə axarın istiqamətində az mailli düzənlikdir. Torpaq örtüyü açıq şabalıdı və 
bataqlı çəməndir. Qranulometrik tərkibi açıq şabalıdı torpaqlarda gillicəli olduğu halda çəmən 
bataqlı torpaqlarda gillidir. Bu formasiyada digər formasiyalar kimi yeyilməyən alaq otları ilə zəif 
dərəcədə zibillənmiş və ot örtüyünün sıxlığı 45-55% arasındadır. Ot örtüyünün sıxlığının az olması 
bir tərəfdən ərazinin intensiv və sistemsiz otarılması, digər tərəfdən ərazidə heç bir yaxşılaşdırıcı 
tədbirin həyata keçirilməsi, üçüncü tərəfdən isə müntəzəm olaraq sürülərin suya daimi bu 
sahələrdən keçirilməsidir. Göstərilən otluğun sıxlığının tərkibində 15-16% taxıl bitkiləri, 3-4% 
paxlalı bitkilər, 27-35%-i isə müxtəlif ot bitkilər iştirak edir. 3-cü cədvəldən  aydın olur ki, 
formasiyanın tərkibində 36 növ ali bitki qeydə alınmışdır ki, onlarında 2 növü (5,55%) kol, 12 növü 
(33,33%) taxıllar, 1 növü cil (2,77%), 3 növü (8,32%) paxlalılar və 18 növü isə (50,00%) müxtəlif 
otlardır. 

Cədvəl 3. Taxıllı-çilli botaniki qrupun tərkibi 

Bitki növlərinin adları 
Bolluğu 
bal ilə 

Hündürlüyü 
sm-lə 

Fenoloji fazası 

Kollar 
1. Palas murdarçası
2. Qaratikan

1 
1 

50-90 
120-180 

Vek 
Vek 

Taxıllar 
3. Qrovel tonqalotu
4. Barmaqvari çayır
5. Dovşan arpası
6. Şırımlı topal
7. Tüklü vələmir
8. Şovis şiyavı
9. Sürünən ayrıq
10. Yapon tonqalotu
11. Daraqlı ayrıq
12. Qandayandırıcı ağot
13. İncə nazikbaldır
14. Piş-pişə

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 

15-20 
10-50 
10-45 
20-40 
15-30 
40-60 
50-100 
20-50 
25-40 
50-75 
15-20 
20-30 

Sün 
Sün 
Tox 
Sün 
Tox 
Sün 
"-" 
Tox 
Sün  
"-" 
"-" 

Sün.tox. 
Paxlalılar 

15. Balaca qara yonca
16. Qafqaz qarayoncası
17. Ağ məryəm noxudu

1-2 
1 
1 

5-10 
20-35 
15-30 

Tox 
Çiç.tox. 

Çiç  
Çillər 

18. Salamməleyküm 1-2 10-15 Tox
Müxtəlifotlar 

19. Adi boymadərən
20. İyli yovşan
21. Adi quşəppəyi
22. Adi qanqal
23. Buasye süddüyəni
24. Qabırqalı məsmə

1 
1-2 
1 
1 
1 
1 

30-40 
20-40 
12-15 
60-80 
25-50 
16-18 

Çiç.tox. 
Vek 
Çiç 

Çiç.tox. 
Çiç 
-"- 
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Bitki növlərinin adları 
Bolluğu 
bal ilə 

Hündürlüyü 
sm-lə 

Fenoloji fazası 

25. Sikuta durnaotu
26. Parlaq çobanyastığı
27. Lansetvari bağayarpağı
28. Zəncirotu
29. Adi kasnı
30. Başcıqlı lalə
31. Qaz ayağı
32. Qabırqalı məsmə
33. Dilimli güllücəli
34. Nazikquyruq tıs-tıs
35. Qırışıqlı turpəng
36. Dazı keçi alağı

1 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15-20 
10-20 
15-20 
5-15 

15-30 
6-8 

10-20 
16-18 
16-22 
20-25 
25-35 
15-20 

Çiç.tox. 
Tox 
Çiç 
-"- 
-"- 
-"- 

Vek 
Çiç 
Tox 
Çiç 
-"- 

Vek  

Assosiasiyanın botaniki tərkibində dominant bitki yoxdur. Yarım dominantlar isə botaniki 
tərkibdə 12 növ bitkidən ibarətdir. Bunlardan qrovel tonqalotunu, barmaqvari çayırı, dovşan 
arpasını, şırımlı topalı, balaca qara yoncanı parlaq çobanyastığını və s. göstərmək olar. Qalan bitki 
növləri isə otlaq sahəsinin yem əhəmiyyətində müxtəlif  dərəcədə iştirak edir.Assosiasiyanın quru ot 
məhsulu bir hektarda 6,3 sentnerdir və onun 100 kq-da 54,12 kq yem vahidi və 6,64 kq isə 
mənimsənilən protein vardır.Göstərilən məhsula uyğun olaraq bir hektar sahənin tutumu mövsüm 
ərzində 1,25 baş, ümumi sahədə isə 68 baş təşkil edir.Təbii yem sahələrinin keyfiyyəti, 
məhsuldarlığı həmin sahələrin mədəni-texniki vəziyyətindən çox asılıdır. Belə ki, otlaq sahələrində 
yayılan səpələnti daşlar, müxtəlif növ kollar və yeyilməyən zərərli və zəhərli alaq otları otlaq 
sahəsinin tamlığına və məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən əlamətlərdir.Eyni zamanda torpaq 
səthinin eroziya prosesinə məruz qalması bitki örtüyünün seyrəlməsinə və onun normal inkişafına 
mənfi təsir göstərir. Ona görə də təbii otlaq sahələrində otlağın keyfiyyətinə və məhsuldarlığına 
mənfi təsir göstərən amillərə qarşı daimi olaraq mübarizə aparmaq lazımdır.Tədqiqat apardığımız 
ərazinin otlaq sahələri bu baxımdan nisbətən kafidir. Belə ki, bu sahələrdə yalnız yeyilməyən 
zərərli, zəhərli alaq otlarının zəif dərəcədə  yayıldığı müşahidə olunur. Qış otlaq sahəsində ot örtü-
yünün sıxlığı orta hesabla 45-60% arasındadır. Halbuki on il bundan əvvəl aparılmış geobotaniki 
tədqiqat materiallarında göstərilir ki, bu sahələrdə ot örtüyünün  sıxlığı 50-70% olub. Demək 
təsərrüfat rəhbərlərinin təqsiri üzündən sahələrin vəziyyəti pisləşmişdir. Ona görə də təklif olunan 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. 

Beləliklə, səthi yaxşılaşdırılma tədbirlərini bitkisiz, yararsız və eroziyaya uğrayan sahələrdə 
aparmaq məqsədə uyğundur. Bu baxımdan gübrə verilməsi zərərli və zəhərli alaq otları ilə müba-
rizə, tikanlı kollardan təmizlənməsi, qarışqa yuvalarının məhv edilməsi, xırda daşların yığılması, 
otlaqlara əlavə olaraq aqronomik qaydalara uyğun yem bitkilərinin toxumunun səpilməsi və 
malalama aparılması, otlaqların dincə qoyulması və s. aiddir.Qış otlaqlarının kübrələnməsi onların 
yaxşılaşdırılmasında ən effektli üsullardan biridir.Qış otlaqlarının yaxşılaşdırılmasında heyvan-
darlığa zərər vuran alaqlar və zəhərli bitkilərlə müntəzəm olaraq mübarizə aparılması yaxşı nəticə 
verir. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ЗИМНИХ ПАСТБИЩ ШИРВАНА 

Т.Э.Касимзаде  
Институт ботаники НАНА 

В статье представлены данные о продуктивности растительных ассоциаций, распространенных 
на зимних пастбищахравнинного Ширвана. В результате проведенных исследований выявлены 
основные растительные ассоциации и химическими методами определено качество кормовых 
растений. 

PRODUCTIVITY  OF PLANT ASSOCIATIONS OF SHIRVAN'S WINTER PASTURES 

T.E.Gasimzade 
Institute of Botany of ANAS 

Data about the productivity of feed crop associations spread in winter pasture of  flat teritory of 
Shirvan  districts have been shown in the paper. The main plant associations were identified and the feed 
quality of plants was determined by chemical methods during the study.  

UOT635.1/8 

POMİDORUN (LUCOPERSİCON ESCULANTUM L.) YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA  
EDİLMİŞ SORTLARARASI HİBRİDLƏRİNİN TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTLİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 

G.Ə.HÜSEYNZADƏ 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. AZ.1106 , Bakı, Azadlıq -155, Azərbaycan 

 huseynzadeg@yahoo.com 

Abşeron Elmi Tədqiqat Bazasında yerli və introduksiya edilmiş pomidor sortları arasında iki 
kombinasiya üzrə hibridləşmə aparılmış, yerli sortlararası hibridlərin məhsuldarlıq göstəriciləri, yerli sortla 
introduksiya sortu arasındakı hibridlərdə olduğundan aşağı olması müəyyən edilmişdir..Hibridlər 
saxlanmaya və xəstəliklərə davamlılıqlarına görə fərqlənmişdir. 

Açar sözlər: Lycopersicon, hibrid, introduksiya, kombinasiya 
Kлючевые слова: Lycopersicon, гибрид, интродукция, комбинация 
Key words: Lycopersicon, hybrid, introduction, combination 

Giriş. Pomidor (Lycopersicon esculantum) vitamin və minerallarla zəngin olduğu üçün 
insanların qidalanmasında mühüm yerlərdən birini tutur. Pomidorun tərkibindəki liflər qidaların 
rahat həzm olunması, qanın təmizlənməsi və yaşlanmanın gecikdirilməsi kimi bir çox  faydalara 

:159-162 
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malikdir. 
Pomidor  balanslaşdırılmış qida rasionunun  əsas tərkib hissəsini  təşkil edir  və dietoloqlar 

tərəfindən hər zaman tövsiyə olunan qidadır. Onun  tərkibində olan antioksidant xüsusiyyətə malik 
lukopein maddəsi xərçəng hüceyrələrini məhv edir [2; 3; 4].  

Pomidor bitkisində çarpaz tozlanmaya nəzarətin asanlığı, onun genetik yaxşılaşdırılması işini 
asanlaşdırır. Bu bitkinin vətəninin  Mərkəzi Amerika olmasına baxmayaraq, bir çox ölkələrdə, o 
cümlədən, Azərbaycanda da pomidorun yaxşılaşdırılması və  məhsuldarlığının artırılması sahəsində  
işlər aparılır. 

Dünyada çoxlu pomidor sortları vardır və onlar digər tərəvəzlərlə müqayisədə daha çox gəlir 
gətirir. Pomidorun tropik bitki olmasına baxmayaraq,  dünyanın hər yerində tropik zonalardan 
Arktikaya qədər olan ərazilərdə örtülü və açıq sahələrdə becərilir. Soyuq iqlim şəraiti olan ərazi-
lərdə, pomidoru yetişdirmək üçün istixanalardan istifadə olunur. 

Pomidor istehsalında liderlik edən ölkələr sırasına İspaniya, Braziliya, İran, Meksika, Yuna-
nıstan və Rusiya aiddir.  Çin, ABŞ, Hindistan, Türkiyə, Misir  və İtaliya pomidor istehsalında digər 
ölkələrdən  nisbətən geri qalır [6].   

Cənubi Amerikada pomidor əkininin 310.000 ha sahəsi Meksika və Kanadanın payına düşür. 
2004-cü ildə, Amerikada 170 808 hektar sahədə pomidor  əkilmişdir, 50560 hektar sahədən yığılmış 
pomidor təzə halda,120248 hektar sahədən yığılmış pomidor isə emal olunmuş şəkildə bazara 
çıxarılmışdır. Ümumi gəlir  2,06 x 109  milyon dollar olmuşdur, onun 1,34 x 109  milyon dolları təzə 
halda satılan məhsuldan, 0,72 x 109  milyon dolları isə emal olunmuş məhsuldan əldə edilmişdir [7].  

Pomidor bitkisi əvvəlki illərdə olduğu kimi, hazırda da Azərbaycan Respublikasında  
becərilən əsas tərəvəz bitkisidir. Son illərin statistik məlumatlarına əsasən Azərbaycanda pomidorun 
ümumi əkin sahəsi 26,6 min ha, istehsal edilmiş məhsulun illik orta həcmi isə 430-440 min ton 
həddində olmuşdur [1]. Tədqiqatçılar  belə hesab edirlər ki, müasir seleksiya metodlarından istifadə 
etməklə,  yüksək  keyfiyyətli, məhsuldar pomidor  hibridləri və sortları yaratmaq olar [5]. 

Material və metodlar. Tədqiqat işində pomidorun introduksiya edilmiş Tamara, yerli İlkin 
sortundan, Masallı sort nümunəsindən və onların hibridlərindən istifadə olunmuşdur.Tamara sortu 
Belorusiyadan introduksiya edilmişdir. Masallı sort-nümunəsi Masallıdan, İlkin  sortu Tərəvəzçilik 
Elmi Tədqiqat İnstitundan əldə edilmişdir. 

Təcrübə işləri AETB-nin sahəsində aparılmışdır. Əkindən əvvəl torpaq sahəsində aqrotexniki 
işlər (torpağın yumşaldılması, alaqdan təmizlənməsi, müvafiq gübrələrlə zənginləşdirilməsi işləri) 
aparılmışdır. 

Əvvəlcə pomidor toxumları istixanada əkilərək şitil alınmış, şitillər pikirovka olunaraq açıq 
sahəyə köçürülmüşdür. Bitkilərin çiçəkləməsi zamanı Masallı sortnümunəsi x İlkin sortu və Tamara 
x İlkin kombinasiyaları üzrə hibridləşmə aparılmışdır. Hibridləşmədə ümumi qəbul edilmiş meto-
dikadan  istifadə edilmişdir [1; 8]. Əvvəlcə ana valideynin çiçəkləri axtalanaraq izoliyasiya edilmiş 
və bir gün sonra nəzərdə tutulmuş ata formanın tozcuqları ilə tozlandırılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Alınmış hibrid meyvələrin toxumları sonrakı ildə əkilmiş 
və hibrid bitkilər müqayisəli şəkildə analiz edilmişdir. Masallı sortnümunəsi  ilə İlkin  sortu arası 
kombinasiyadan alınmış bitkilərin morfoloji əlamətləri daha çox ata formaya oxşaması müəyyən 
edilmişdir. Hibrid bitkilərdə ilk yarpağın uzunluğu 0,3, əsas yarpağın uzunluğu 9,5, eni 5 sm 
olmuşdur. Hibrid bitkilərin kolu adi determinant tipli, orta hündürlükləri 63,5 sm, əsas zoğların sayı 
3-4 ədəd olub, yan budaqların sayı 18, salxımdakı çiçəklərin sayı 5-7, bir salxımda olan meyvə sayı 
4-6 ədəd olub, gövdədə buğumaralarının uzunluğu qısadır, yarpaqlar sıx yerləşmişdir. Adi formalı, 
yarpaqların kəsilmə dərəcəsi orta, meyvələrin texniki yetişmə rəngi  ağımtıl yaşıl, forması ovaldır 
(şək.1). Bitkilərin ümumi məhsuldarlığı 4,5 kq, meyvənin hündürlüyü 53 mm, meyvə eni 71,5 mm, 
çəkisi 164,4qr.  bioloji yetişmə rəngi qırmızıdır. Meyvələrin saplaqdan qopması ortadır, meyvə 
saplağnın dərinliyi 3,5 mm, meyvənin perikarpının qalınlığı 5 mm, meyvə çapığının forması 
xəttidir. Meyvələrin üstü hamardır, toxum çıxımı əmsalı 4-dir. 

Tamara x İlkin kombinasiyasından alınmış hibridlərin ilk yarpağının uzunluğu 0,2 əsas 
yarpağın uzunluğu 5,5 sm, əsas yarpağın eni 11 sm-dir, kolu indeterminant tiplidir, bitkilərin orta 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

161 

hündürlüyü 146 sm, əsas gövdələrin sayı 4-5, yan budaqların sayı 18, salxımdakı çiçəklərin sayı 6-
7, bir salxımda olan meyvələrin sayı 5 ədəd olub, buğumarası məsafə uzundur, yarpaqlar seyrək 
yerləşmiş, yarpaqları adi formada, yarpaqların kəsilmə dərəcəsi orta, meyvələrinin texniki yetişmə 
rəngi yaşılımtıl ağ, forması yasti-yumrudur (şək.2).Bir bitkinin ümumi meyvə məhsuldarlığı 4,5 kq, 
meyvənin hündürlüyü 52 mm, meyvənin eni 79 mm-dir. Bir meyvənin çəkisi 118,4 qr, bioloji 
yetişmə rəngi qırmızıdır. Meyvələr saplaqdan çətin qopur, saplaq çapığının eni 3 mm, meyvənin 
perikarpının qalınlığı 5,6 mm, meyvə çapığının forması xətti və nöqtəvidir, meyvə ucu çıxıntılıdır, 
toxum çıxımı əmsalı 4-dir. 

 Şək 1. Masallı sortnümunəsi x İlkin hibridi      Şək 2. Tamara x İlkin hibridi 

Valideyn  və hibridlər müqayisəli şəkildə analiz edilmişdir, nəticələr cədvəldə verilmişdir.  
Cədvəldən göründüyü kimi Masallı sortnümunəsi x İlkin kombinasiyasından alınmış  hibrid-

lərin bir meyvəsinin çəkisi ana formanın meyvə çəkisindən 33,4 qr. ata formanın meyvə çəkisindən 
isə 46 qr. çox olmuşdur. Hibrid forma meyvə çəkisinə görə heterozis effektinə malik olmuşdur. 

 Tamara x İlkin kombinasiyasından alınmış hibridlərin bir meyvəsinin çəkisi  ana formanın 
meyvə çəkisindən 83,4 qr. çox, ata formanın meyvə çəkisindən isə 4,4 qr. az olmuşdur.  

Masallı sortnümunəsi x İlkin kombinasiyasından alınmış  hibridlərdə bir bitkinin əmtəəlik 
məhsuldarlığı anadan 0,8 kq, atadan isə 1,7 kq az olmuşdur. Bir hibrid bitkinin ümumi 
məhsuldarlığı ana fromadan  0,5kq, ata formadan isə 1,1kq az olmuşdur. 

 Tamara x İlkin kombinasiyasından alınmış hibridlərin əmtəəlik məhsuldarlığı ana formanın 
məhsuldarlığından 1,7  kq çox olsa da, ata formanın əmtəəlik məhsuldarlığına  bərabər olmuşdur 
(3,5 kq). 

Araşdırmalar göstərir ki, yerli sortlar arası hibridləşmədən alınmış nəticələr yerli sortlarla 
introduksiya edilmiş sortlar arasında aparılmış hibridləşmədən alınan bitkilərdə olduğundan 
aşağıdır. 

Hibridlərdə məhsuldarlıq göstəricilərinin nisbətən aşağı olmasına baxmayaraq onların bitki 
və meyvələri xəstəliklərə qarşı davamlı olmuşlar. Onların meyvələri saxlanmaya qarşı da 
davamlıdır. 

Masallı sortnümunəsi x  İlkin kombinasiyasından alınmış hibridlər bir hektar sahəyə düşən 
əmtəəlik məhsuldarlığı valideynlərindən 333-1000 kq az olmuşdur. 

Tamara x İlkin kombinasiyasından alınmış hibridlərin bir hektara  düşən əmtəəlik məhsul-
darlığı ana formadan iki dəfə, ata formadan isə az miqdarda fərqlənmişdir.  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

162 

Cədvəl. Valideynlər və onlardan alınan hibridlərin analizi 

Genotiplər 
Bir meyvənin çəkisi 

(qr.) 

Bir bitkinin məhsuldarlığı (kq) 
1 hektar sahəyə düşən

məhsuldarlıq (kq) 

əmtəəlik ümumi əmtəəlik ümumi

Tamara 50,6 1,7 1,9 1133 1266
Masallı s/n 131 2,8 3,2 1867 2133
İlkin 118,4 3,5 4,2 2533 2800
Masallı s/n X Ilkin 164,4 2,1 2,7 1400 1800
Tamara X İlkin 14 3,5 3,8 2334 2533

Beləliklə, tədqiqatda aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 
1. Pomidorun yerli sortlararası hibridləşdirilməsindən alınmış hibridlərin məhsuldarlığı yerli

sortlarla introduksiya edilmiş sortlar arasında olduğundan aşağıdır.  
2. Masallı sortnümunəsi ilə İlkin sortu arasında aparılmış hibridləşdirmədən alınmış

hibridlərdə məhsuldarlıq göstəricilərinin nisbətən aşağı olmasına baxmayaraq onlar saxlanmaya və 
xəstəliklərə qarşı davamlı olmuşdur. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО ВАЖНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖСОРТОВЫХ ГИБРИДОВ МЕСТНЫХ И 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ  ТОМАТА (LYCOPERSİCON ESCULANTUM L.)  

Г.А.Гусейнзаде 
Институт генетических ресурсов НАНА 

На Апшеронской Научно Исследователъской Базе проведены скрещивания между местными 
интродуцированными сортами томата соответственно в двух комбинациях показатели местных 
межсортовых гибридов имели менъшую урожайностъ по сравнении с гибридными  комбинациями 
местных и интродуцированных сортов. Полученные гибриди отличалисъ по длителности хранения и 
устойчивости к заболеваниям. 

ECONOMİCALLY SIGNIFİCANT TRAİTS OF HYBRİDS OF LOCAL AND  
İNTRODUCED TOMATO (LYCOPERSİCON ESCULANTUM L.) 

G.A.Huseynzade 
Genetic Resources Institute, ANAS 

In Absheron scientific research field, crossings were applied in the among the local and introduced 
tomato varieties, in two combinations. The indicators of hybrid combinations of local varieties showed less 
productivity than hybrid combinations of local and introduced variety samples. The hybrid combinations are 
notable in terms of storage durability and disease resistance. 
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AZƏRBAYCANIN MÜXTƏLİF RAYONLARINDAN TOPLANILMIŞ  
ƏRİK GENOTİPLƏRİNİN ŞARKA (PLUM POX VİRUS) XƏSTƏLİYİNƏ 

DAVAMLILIĞININ TƏDQİQİ 

Ə.M.RƏKİDƏ 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı, Azadlıq pr.155 

aminkarakida@mail.ru 

Məqalədə Azərbaycanda yayılmış əriyin müxtəlif sortlarında ərik bitkisinin təhlükəli virus xəstəliyi - 
Şarkaya (Plum pox virus-PPV) davamlılıq genlərinin tədqiqindən bəhs edilir. İlk dəfə olaraq, respublika 
ərazisindən  toplanmış ərik sort və formalarının Şarka xəstəliyinə davamlılıq genləri əsasında skrininqi 
həyata keçirilmiş, nümunələrin Şarka xəstəliyinə reaksiyası müəyyənləşdirilmiş və fərqli genotiplərdən ibarət 
əlamət kolleksiyası yaradılmışdır.  

Açar sözlər: ərik, bitki, sort, virus xəstəliyi, Şarka, davamlılıq, gen 
Ключевые слова:  абрикос, растение,  вирусное заболевание,  Шарка, устойчивость, ген 
Keywords: apricot, plant, viral disease, Sharka, resistance, gene 

Giriş. Ərik (Prunus armeniaca  L.) meyvə bitkiləri arasında insanların ən çox sevdiyi 
meyvələrdən biridir. Son illərdə dünya üzrə ərik istehsalı 4 milyon tondan artıqdır.   

Azərbaycanda becərilən ərik sort və formalarının xəstəliyə davamlılığının tədqiqi və davamlı 
formaların seçilərək seleksiyada istifadəsi olduqca aktualdır. 

Azərbaycan Respublikasının müxtəlif regionlarında da ərik istehsal olunur. Əriyin meyvəsinin 
tərkibində 4-27% şəkər, 0,32-6,6% müxtəlif turşular (limon, çaxır, alma turşusu), kversetin, liopin, 
lektin, nişasta, aşı maddələri (1%-ə qədər), mineral duzlar, vitaminlərdən 3,1-17,5 mq C,  5-15 mq 
provitamin A (karotin), 0,0057 mq B2 və PP, B1 vardır [2]. Ərik kalium, maqnezium, fosfor, yod və 
dəmirlədə zəngindir. 

Ərik bitkisində göbələk, bakteriya, virus xəstəlikləri müşahidə edilir. Bu xəstəliklərdən biri 
şarka xəstəliyidir. Şarka (Plum pox virus-PPV) sərt çəyirdəkli meyvələrin ən qorxulu 
xəstəliklərindən biridir. Plum pox virusu (PPV), Potyvirus cinsinə aiddir.Virus ərik, şaftalı, alça və 
gilas kimi meyvələrdə ən zərərli xəstəliklərdən biri olan şarka xəstəliyinə səbəb olmaqdadır. 
Xəstəlik son 30 ildə 10milyard dollar civarında iqtisadi zərər vurmuşdur [5].  

Plum pox simptomlarının ilk dəfə I dünya müharibəsinin sonu, 1915-1918-ci illərdə gavalı 
yetişdiriciləri tərəfindən gavalıda Bolqarıstanda, bəzi məlumatlarda isə 1910-cu ilin əvvəllərində 
Makedoniyada müşahidə edildiyi qeyd edilmişdir. 1932-ci ildə Atanosoffun "Pox of Plum" 
(=Sharka) mənasını verən  "Sarka po slivite" adlandırdığı xəstəliyin virus xarakterini təsvir edən ilk 
məqalə çap edilmişdir. 1933-cü ildə Kristof Bolqarıstanda Şarkanın əriyi yoluxdurduğunu  
müşahidə etmiş, 1960-ci illərin əvvəllərində Macarıstanda şaftalını sirayətlləndirdiyi haqda 
məlumat verilmişdir [7]. PPV Türkiyədə ilk dəfə 1968-ci ildə aşkar edilmişdir. 

Xəstəliyin daşıyıcısı olan virus uzaq məsafələrə calaq qələm/göz, ting materialları ilə, yaxın 
məsafələrə isə yarpaq bitləri (mənənə) vasitəsilə yayılır. Yarpaq bitləri  sürətlə çoxaldıqlarından 
kimyəvi mübarizənin effektiv olmadığına görə xəstəliyin yayılmasının qarşısı alınmır [6]. Plum pox 
virusunun simptomları özünü yarpaqlarda, meyvələrdə, çiçəklərdə və toxumlarda büruzə verir. 
Xəstəliyin xarakterik nişanələri ondan ibarətdir ki, ərik yarpaqlarında müxtəlif ölçülü, dairəvi və 
yaxud zolaq halında xlorozlu ləkələr əmələ gəlir. Xəstəliyin ilkin nişanələri yazda yarpaqlarda 
meydana çıxır. Xəstəlik iyul ayında meyvələrdə tünd-yaşıl rəngli zolaq və həlqə formasında 
ləkələrin əmələ gəlməsi ilə təzahür edir. Tezliklə ləkələr olan yerlərdə meyvə toxuması basıq forma 
alır. Xəstə meyvələrin ləti bərkiyir, qırmızımtıl rəng alır, ayrı-ayrı sahələr yapışqanvari maye (kitrə) 
ilə dolur. Ağaclar əsasən ölmür, lakin meyvənin keyfiyyəti və məhsuldarlığı aşağı düşür. Meyvələr 
eybəcər forma alırlar, onlar 20-30 gün vaxtından tez yetişirlər və tökülürlər. Meyvələrin bir neçəsi, 
hətta mumiyalaşır [1]. Şarka xəstəliyini müəyyən etmək üçün bioloji test, ELISA, PZR və 
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sekvensləmə üsullarından istifadə olunur [3; 4]. 
Avropada virusun nəzarəti mümkün olmadığından davamlı növlərin əldə edilməsi və 

davamlılığın molekulyar genetikasını müəyyən etmək ərik seleksiyaçılarının əsas hədəfi olmuşdur. 
Seleksiya proqramlarında, xəstəliyə həssas Avropa növləri davamlı Şimali Amerika növləri ilə 
çarpazlaşdırılmışdır. Stark Early Orange, Goldrich, Harcot, Harleyn ve Stella sortları geniş istifadə 
edilən davamlı valideynlərdir. Hibrid populyasiyalarında tədqiq edilən fenotipik göstəricilərə görə 
bəzi tədqiqatçılar davamlılığın tək bir gen tərəfindən idarə olunduğunu ifadə edərkən, bir çox 
tədqiqatlar davamlılığın kəmiyyət xarakteri daşıdığını göstərir [5]. 

 Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən ərik bitkisi də digər meyvələr kimi yüksək 
səviyyədə istehlak olunan, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
kənd təsərrüfatı məhsullarındandır. Məlumdur ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalqımız əsrlər boyu bitkilərin mədəniləşdirilməsi ilə məşğul 
olaraq, yüzlərlə bitkilərin sort və formalarını yaratmışlar. Onların molekulyar genetik səviyyədə 
tədqiqi, müxtəlif stres amillərə davamlılığının öyrənilməsi və seleksiyada effektiv istifadəsi 
aktualdır. Şarka meyvə bitkiləri üçün olduqca təhlükəli virus xəstəliyidir və demək olar ki, region 
ölkələrinin əksəriyyətində müşahidə olunmuşdur. 

Azərbaycanda bu virusun müşahidə edilməsi barədə heç bir tədqiqata rast gəlinmir. Qonşu 
ölkələrdə isə bu xəstəliyin tapılması onun hər zaman Azərbaycan ərazisinə  keçmə ehtimalının 
olduğunu göstərir ki, bu baxımdan Azərbaycanda becərilən ərik sort və formalarının xəstəliyə 
davamlılığının tədqiqi və davamlı formaların seçilərək seleksiyada istifadəsi olduqca aktualdır. 
Azərbaycanda yayılmış ərik genotiplərinin şarka xəstəliyinə davamlılığının tədqiqi ilk dəfə aparılır.  

Material və metodlar. Tədqiqat işi Azərbaycanın müxtəlif  rayonları - Naxçıvan MR-nın 
Şıxmahmud kəndi, Şərur, Ordubad, eyni zamanda Ağdaş, Tərtər və Goranboydan toplanmış 
müxtəlif ərik sort və formaları üzərində aparılmışdır. Ekspedisiyalar təşkil edilmiş bölgələrdə ərik 
genotiplərinin götürüldüyü yerlərin coğrafi göstəriciləri GPS cihazı ilə təyin edilmişdir. Toplanılmış 
ərik (61) genotiplərindən  yarpaq nümunələri götürülmüş və DNT ekstraksiyası üçün -800C 
temperaturda (soyuducuda) saxlanmışdır. Yarpaq nümunələrindən laboratoriya şəraitində DNT-nin 
ayrılması üçün STAB protokolu modifikasiya edilmiş və bütün nümunələrdən DNT ekstraksiya 
edilmişdir. Ekstraksiya olunmuş DNT nümunələrinin qatılığı və keyfiyyəti Nanodrop 2000 spektro-
fometri və aqaroza gel elektroforezinin köməyi ilə təyin edilmişdir. Durulaşdırılmış DNT-lərdən 
PZR reaksiyası qoyulmuşdur. Tədqiqatın növbəti mərhələsində nümunələr arasında Şarka 
xəstəliyinə davamlılığın öyrənilməsi üçün polimorf  SSR praymerləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. İlk dəfə olaraq, ərik nümunələrinin Şarka xəstəliyinə 
davamlılıq genləri əsasında skrininqi həyata keçirilmiş, nümunələrin Şarka xəstəliyinə reaksiyası 
müəyyənləşdirilmiş və fərqli genotiplərdən ibarət əlamət kolleksiyası yaradılmışdır.  

Şarka xəstəliyi üzrə əldə olunmuş nəticələr həm Azərbaycan, həm də digər ölkələr üçün 
böyük elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, davamlılıq genləri aşkar edilmiş nümunələrdən 
gələcəkdə davamlılıq istiqamətində seleksiya işlərində istifadə ediləcək, o cümlədən onlardan 
genetik donor kimi digər ölkələrdə də davamlı sortların yaradılmasında istifadə olunacaqdır. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОТИПОВ АБРИКОСА К БОЛЕЗНИ  
ШАРКА (PLUM POX VIRUS) СOБРАННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

А.М.Ракида 
НАНА Институт Генетических Ресурсов 

В статье рассматривается исследование генов устойчивости у распространенных в Азербай-
джане сортов  абрикоса на опасное вирусное заболевание растений этой культуры – Шарки (Plum Pox 
virusu-PPV). Впервые был проведен скрининг сортов и форм абрикоса на основании генов, устойчи-
вых к болезням Шарки, образцы были идентифицированы на реакцию к этой болезни и была создана 
признаковая коллекция из различных генотипов. 

INVESTIGATION OF APRICOT GENOTYPES RESISTANCE TO SHARKA DISEASE 
 (PLUM POX VIRUS) COLLECTED FROM DIFFERENT AREA OF AZERBAIJAN 

A.M.Rakida 
ANAS Institute of Genetic Reseources 

The article deals with the study of apricot varieties spread in Azerbaijan, on the resistance of genes  to 
dangerous viral disease – Sharka (Plum Pox virusu-PPV). The screening of apricot varieties and forms on the 
Sharka disease resistant genes was identified for the first time, samples were identified on reaction to the 
disease of Sharka and trait collection of different genotypes was created. 
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PERSPEKTİVLİ YONCA KOLLEKSİYA NÜMUNƏLƏRİNİN 
 BİOMORFOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ 

N.M.ƏHMƏDOVA 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

Ağstafa Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı,AZ 0500, Ağstafa rayonu, S.Vurğun küçəsi, 
e-mail: nazile.ehmedova.64@mail.ru 

Məqalədə yerli və introduksiya olunmuş yonca kolleksiya nümunələrinin öyrənilməsi və nümunələrdən 
seleksiyada istifadə olunması üçün aparılan tədqiqat işlərindən bəhs olunur. 

Açar sözlər: yonca, yaşıl kütlə, sort, toxum məhsulu, yarpaqlar, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: люцерна, зелёная масса, сорт, урожай семян, листья, урожайность 
Key words: alfalfa, green weight, variety, seed products, the leaves, productivity 

Giriş. Yonca qədim tarixə malik, yüksək qidalı çoxillik yem bitkisidir. İnsanlar min il bundan 
əvvəl bu bitkini buğda ilə eyni vaxtda becərməyə başlamışlar. Dünyada yonca bitkisinin 100-dək 
(bəzi mənbələrə görə 61) növü məlumdur. Bundan ən çox yayılanları və geniş becərilənləri adi 
səpin yoncası-Medicago sativa, sarı (oraqşəkilli) yonca – Medicago falcata növləridir [3]. 

Yonca quraqlığa davamlı, istilik və işıq sevən bitkidir. Onun quraqlığa davamlılığı güclü və 
dərinə işləyən kök sistemi əmələ gətirməsi ilə izah olunur. Bitki güclü kök sisteminə malik olub, 
mil kökü torpağın 3m, hətta 10 m dərinliyinə qədər uzana bilir və torpağı azot və üzvi maddələrlə 

:165-169 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

166 

zənginləşdirir. Eyni zamanda yonca torpağın strukturunu yaxşılaşdırmaqla zənginləşdirir. Üç il eyni 
sahədə becərilən yonca bitkisinin torpaqda topladığı azotun miqdarı 60-70 ton peyində olan azota 
bərabərdir. Yonca bitkisi torpaq münbitliyinin qorunub saxlanmasında, eyni zamanda başqa 
bitkilərin (xüsusilə pambıq bitkisinin) məhsuldarlığının artırılmasında sələf bitkisi kimi böyük rolu 
vardır [5]. 

Yonca quraqlığa davamlı, eyni zamanda nəmliyə tələbkar bitkidir. Onun quraqlığa davamlı-
lığı güclü və dərinə işləyən kök sistemi əmələ gətirməsi ilə təyin olunur. Ona görə də bitki təkcə tor-
paq nəmliyindən yox, dərin qatlardakı ehtiyat nəmlikdən istifadə etmək qabiliyyətinə malikdir [1]. 

Yonca quraqlığa davamlı, istilik və  işıq sevən bitkidir. Sortları kifayət qədər soyuğa davam-
lıdırlar. Yoncanın toxumları 5-6oC temperaturda cücərir. Optimal temperatur 18-20oC-dir. Çıxışlar -
6oC  şaxtaya dözürlər. Qış dövründə qar örtüyü altında 40oC şaxtaya davam gətirir [4].  

Yonca torpağı münbitləşdirən bitkidir. Kökləri ilə 1 hektarda 140-200 kq azot birləşmələri 
toplayır. Soyuğa və quraqlığa davamlı olmasına görə müxtəlif torpaq iqlim şəraitində becərilir [12]. 
Yoncadan sonra  becərilən dənli taxıl bitkilərinin məhsuldarlığı 15-50 % yüksəlir. Yoncanın bir 
necə il dalbadal  əkildiyi sahədə torpağın şorlaşması dayanır [13].  

Yonca bitkisi torpağı üzvi maddələrlə zənginləşdirir, azot toplayır, strukturu yaxşılaşdırır, 
külək eroziyasına davamlılığı yüksəldir və payızlıq buğda bitkisi üçün ən yaxşı sələf bitkisi hesab 
olunur. Yoncanın yemlik əhəmiyyəti də danılmazdı. Tərkibindəki yüksək miqdarda zülalın olması  
və yaşıl kütlə məhsuldarlığının  yüksək olması ilə fərqlənir [11]. 

Yonca həm də mezofit bitkidir. Respublikamızda suvarma şəraitində bir ildə 4-5 hətta 6 çalım 
aparmaq mümkündür. Yonca bitkisi becərilən sahəyə yüksək səviyyədə aqrotexniki qulluq 
edildikdə yonca sahədə 5-7, bəzən 10 il qala bilər [2]. 

Yonca yüksək yemlik dəyərinə malik olub, heyvanların yem rasionunun əsasını təşkil edir. 
Yonca bitkisinin həm yaşıl kütləsi,. həm də quru otu heyvanlar üçün proteinlə zəngin yem 
mənbəyidir. Yonca otunun tərkibində çoxlu zülal, fosfor, kalsium, əvəzolunmaz aminturşuları, 1 kq 
quru yonca otunun tərkibində 0,75 enerji yem vahidi vardır [7]. 

Yonca qiymətli, əvəzolunmaz yem bitkisi olduğuna görə onun yüksək keyfiyyətli, məhsuldar 
sortlarının yaradılması əsas şərtlərdən biridir. Yonca bitkisində qidallılıq qönçələmənin sonu 
çiçəkləmənin başlanğıcı fazasında daha yüksək olur. Ona görə də yonca sahəsində çalımların bu 
zaman aparılması daha məqsədəuyğundur [6]. 

Yonca bitkisində yemlik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində yarpaqlama faizinin çox böyük 
əhəmiyyəti vardır. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, yarpaqlanma 50% olduqda zülalın 70%-i, karotinin 
isə 80-85%-i yarpaqlarda olur [8].  

Ədəbiyyat məlumatlarında qeyd edilir ki, yonca bitkisində qida maddələrinin ən çox 
toplandıgı orqan yarpaqlardır. Yarpaqlarda zülal və həll olan şəkərlər 2 dəfə, həzmə gedən 
proteinlər 1,2 dəfə, vitaminlər isə 3-4 dəfə artıqdır, lifli maddələr isə 4 dəfə azdır [9]. Yarpaqlar 
bitki kütləsinin 50%-dən çoxunu təşkil edir və kolleksiya nümunələrində seçmə aparan zaman bu 
morfoloji əlamət nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda fenofazaların qısa olması da əsas şərtlərdən 
biridir [10]. 

Material və metodlar. Bu məqsədlə Ağstafa Yardımşı Təcrübə Təsərrüfatında yerli və 
xaricdən introduksiya olunmuş 71 yonca nümunəsi 2015-2017-ci illərdə kolleksiya pitomnikində 
öyrənilmişdir. Hər bir yonca nümunəsinin sahəsi 2m2 olan ləklərdə səpilmişdir. Ləklərdə cərgə arası 
məsafə 15 sm, ləklərarası məsafə 80sm olmuşdur. Hər 10 nümunədən bir nəzarət kimi “Aran” 
yonca sortu səpilmişdir. Nümunələr əsasən aşağıdakı 10 göstəriciyə görə qiymətləndirilmişdir.  

1. Yaşıl kütlə məhsulu;
2. Quru ot məhsulu;
3. Yarpaqlanma faizi;
4. Bitkilərin (nümunələrin) fazalar üzrə boy dinamikası;
5. Fazalar arası müddət;
6. Toxum məhsulu;
7. Bir gövdədə çiçək qrupunun sayı;
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8. Bir gövdədə paxlaların sayı;
9. Bir paxlada toxumların sayı;
10. 1000 ədəd toxumun kütləsi;
Tədqiqat aparılan illərdə (3 il) çiçəkləmənin başlanğıcı fenofazasında ləklərdə səpilmiş  yonca 

kolleksiya nümunələrinin yaşıl kütlə, quru ot məhsulu, bitkilərin hündürlüyü, yarpaqlama və ot 
çıxımı faizləri öyrənilmişdir. 

Toxum yetişmə fazasında struktur elementləri və toxum məhsulu öyrənilmişdir. 
Nəticələr və onların müzakirəsi. Koleksiya pitomnikində öyrənilən əsas təsərrüfat göstərici-

lərinə görə yüksək nəticəyə malik nümunələr 1 saylı cədvəldə göstərilmişdir. 

Cədvəl 1. Kolleksiya pitomnikində əsas təsərrüfat qiymətləndirilməsinə görə  
yüksək göstəricilərə malik nümunələr (2015-2017-ci illər üzrə orta) 
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Nəzarət Aran Azərbaycan 6,8 - 1,6 - 93,0 50,0 
47201 Altuna Moldova 8,2 20,5 2,0 25,0 103,2 50,7 
42710 Robot İtaliya 7,9 16,2 1,9 18,8 108,7 50,6
47444 Obnova-10 Bolqarstan 8,5 25,0 2,2 37,5 100,6 51,0 
42175 Bresaola İtaliya 7,8 14,7 1,8 12,5 102,0 50,7
43782 Sinskaya Ukrayna 8,0 17,6 2,0 25,0 104,3 50,8 
44569 URF-S-21 Krasnodar 7,0 2,9 1,8 12,5 92,7 50,1 
45118 Smuqlyanka  Moldaviya  6,9 1,4 1,7 6,2 91,4 50,1 
46415 Xorezimskaya-2  Özbəkistan 7,0 2,9 1,8 12,5 90,2 50,0 
- Ağstafa-1 Azərbaycan 8,9 30,8 2,3 43,7 110,0 51,2 
- Ağstafa-2 Azərbaycan 7,5 10,3 1,9 18,8 98,5 50,9 
45336 Pişpekskaya Qırğızıstan 7,2 5,9 1,8 12,5 93,4 50,0 
45041 Çisminskaya Başqırdstan  7,1 4,4 1,6 - 94,2 50,2 
43779 Sparta Krasnodar 7,3 7,4 1,8 12,5 93,4 50,0 
47491 Mirya Odesskaya Ukrayna 7,0 2,9 1,6 - 92,6 50,3 
43261 Vernal  Kanada  6,9 1,5 1,6 - 87,2 50,1 
32783 Rhizoma  Kanada  7,4 8,8 1,8 12,5 97,0 50,4 
42168 Adriana İtaliya  7,5 10,3 1,9 18,8 98,0 50,3 
42174 Cremonese İtaliya 7,6 11,8 1,7 6,2 98,3 50,2

Cədvəldən göründüyü kimi öyrənilən 71 kolleksiya nümunəsindən 18 yonca nümunəsində 
yaşıl kütlə məhsulu 6,9-8,9 kq/m2 olmuş, bu da nəzarət sorta nisbətən 1,4-30,8% artıqdır. Quru ot 
məhsulu 15 nümunədə nəzarətə nisbətən  1,7-2,3 kq/m2 və ya 6,2-43,7%, yarpaqlama faizi isə 16 
nümunədə 0,1-1,2% artıq olmuşdur.  

Yaşıl və quru ot məhsuluna görə ən yüksək nəticə qeiyd olunan yonca kolleksiya nümunələ-
rində Ağstafa-1 (Azərbaycan) 8,9-2,3 kq/m2, artım 30,8-43,7%, Obnova (Bolqarstan) 8,5-2,2 kq/m2, 
artım 25,8-37,5%, Sinskaya (Ukrayna) 8,0-2,0 kq/m2, artım 17,6-25,0%, Altuna (Moldaviya) 8,2-
2,0 kq/m2, artım 20,5-25,0%, Robot (İtaliya) 7,9-1,9 kq/m2, artım 16,2-18,8%, Bresaola (İtaliya) 
7,8-1,8 kq/m2, artım 14,7-12,5% müəyyən edilmişdir. 

Aparılan müşahidələr nəticəsində 71 yonca nümunəsindən 30-da çiçəkləmənin başlanğıcı 
fazasında bitkilərin boyu 1-17sm (94-110sm) hündür, 41 nümunəsində isə (83-92sm) alçaq olmuş-
dur. Bitkilərin boyunda ən yüksək nəticə Ağstafa-1 (110sm), Robo (108sm), Sinskaya (104sm), 
Bresaola (102sm), Altuna (103sm), Obnova (100sm), Adriana (98sm), Cremonese (98sm) yonca 
nümunələrində olmuşdur. 
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Vegetasiya müddətinin uzunluğu 22 nümunədə 197-213 gün təşkil etmişdir. 
Yoncanın kolleksiya pitomnikində öyrənilən nümunələrinin toxum məhsuldarlığı gövdədə 

olan çiçək qrupunun, paxlanın və paxlada olan toxumların sayından asılıdır. Ona görədə nümu-
nələrdə yekun qiymətləndirmə toxum məhsulu üzrə aparılmışdır. Toxum üzrə məhsuldarlıq aşağıda 
(cədvəl 2) göstərilmişdir.  

 Cədvəl 2. Kolleksiya pitomnikində toxum məhsulunun qiymətləndirilməsinə görə 
yüksək göstəricilərə malik nümunələr (2015-2017-ci illər üzrə orta) 
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Nəzarət Aran Azərbaycan 32,0 - 2,00 9,3 61,4 2,5 
- Ağstafa-1 Azərbaycan 40,0 25,0 2,60 17,2 111,0 5,8 

36043 Maremmana İtaliya 37,1 15,9 1,92 14,7 108 4,5 
42168 Adriana İtaliya 33,7 5,3 2,01 10,2 93,5 4,0 
47491 Mriya Odesskaya Ukrayna 38,7 20,9 2,20 15,5 115,4 5,5 
44569 URF-S-21 Krasnodar 37,0 15,6 2,32 13,3 102,3 4,7 
46415 Xorezmskaya-2  Özbəkistan 34,1 6,5 2,10 11,6 93,3 3,8 
42686 Emiliana İtaliya 32,7 2,2 2,14 9,5 67,0 3,0 
43782 Sinskaya Ukrayna 32,2 0,6 2,06 9,7 77,4 2,7 
42175 Bresaola    İtaliya 35,0 9,3 1,83 14,0 81,0 2,3 

Cədvəldən göründüyü kimi, 9 yonca nümunəsində toxum məhsuldarlığı nəzarətə nisbətən 
yüksək olmuşdur. Nəzarət Aran yonca nümunəsində  1 m2-də toxum məhsulu 32 qram olduğu halda 
9 yonca nümunəsində 32,2-40,0 qr/m2 olmuşdur ki, bu da nəzarətə nisbətən 0,6-25,0% artıqdır. 
Bunlardan ən yüksək toxum məhsulu Ağstafa-1 40,0 qr/m2 (25,0%), Mirya Odesskaya 38,7 qr/m2 
(20,9%), URF-S-21 40,0 qr/m2 (25,0%), Maresmana 37,0 qr/m2 (15,6%), Breseaola 35,0 qr/m2 
(9,3%) yonca kolleksiya nümunələrində olmuşdur. 

Beləliklə, yerli və introduksiya olunmuş 71 yonca kolleksiya nümunələindən yaşıl kütlə, quru 
ot və toxum məhsulu, biomorfoloji xüsusiyyətləri yüksək, çalımlar arası vegetasiya müddəti qısa, 
quraqlığa və xəstəliklərə davamlı 18 yonca sortnümunəsi seçilərək, yüksək məhsuldar və stres 
amillərinə davamlı yonca sortlarının yaradılması üçün başlanğıc material kimi seleksiya işlərində 
istifadə edilməsi  məsləhətdir. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ 

Н.М.Ахмедова 
Научно Исследовательский Институт Земледелия 
Акстафинское Подсобное Опытное Хозяйство 

В статье представлены результаты проведенных исследований местных и интродуцированных 
коллекционных образцов люцерны для использования в селекции. 

PESEARCH OF BIOMORPHOLOGICAL INDIICATORS OF PERSPECTIVE ALFALFA 
COLLECTION SAMPLES 

N.M.Ahmadova 
Research Institute of Crop Husbandry, Agstafa Base Station 

The article presents information on study of local and introduced alfalfa samples use in breeding. 

UOT 633/635:631.52  

YUMŞAQ BUĞDA HİBRİDLƏRİNDƏ KƏMİYYƏT VƏ  
KEYFİYYƏT ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

B.B.NƏZƏROV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası, AZ 4351, Zolgörən kəndi  

n.bahruz@mail.ru

Məqalədə növdaxiliikinci (F2) və üçüncü (F3) nəsil yumşaq buğda hibrid və xətlərininkəmiyyət 
əlamətləri və keyfiyyət göstəricilərinə görə tədqiqinin qısa nəticələri verilmişdir. Belə ki, kompleks yüksək 
dən keyfiyyət göstəricilərinə (kleykovinanın miqdarı və deformasiya əmsalı, sedimentasiya göstəricisi, dənin 
şüşəvariliyi, 1000 dənin kütləsi və s.) malik xətlər seleksiya üçün başlanğıc material kimi seçilmiş və 
tədqiqatları davam etdirilirmək üçün seleksiya proqramına daxil edilmişdir. 

Açar sözlər: yumşaq buğda, seleksiya, kombinasiya, hibrid, xətt, seçmə, sabit xətt, sortnümunə, 
valideyn forma, standart, növdaxili hibridləşmə, məhsuldarlıq, dən keyfiyyəti 
Ключевые слова: мягкая пшеница, селекция, комбинация, гибрид, линия, отбор, константная 
линия, сортообразец, родительская форма, стандарт, внутривидовая гибридизация, урожай-
ность, качество зерна 
Key words: bread, breeding, combination, hybrid, line, selection, constant line, varietysamples, 
parental form, check, interspecific hybridisation, productivity, grain quality 
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Giriş. Seleksiyada, o cümlədən buğdanın seleksiyasında ən vacib məsələlərdən biri, müxtəlif 
kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin daşıyıcıları olan genotipləri seleksiya prossesinə cəlb etməklə 
keyfiyyətcə zəngin genotipik müxtəlifliyə malik başlanğıc materialın yaradılmasından ibarətdir. 
Hələ ötən əsrin əvvəllərində N.İ.Vavilov bu amilə diqqət yetirərək ilkin materialı seleksiyanın 
məhək daşı adlandırırdı [2; 3]. Sonradan P.P.Lukyanenko bu təlimi zənginləşdirərək ekoloji-coğrafi 
cəhətdən uzaq hibridləşmənin seleksiyada önəmli rol oynadığını geniş tədqiqat işlərində təsdiq-
ləmişdir [7]. 

Bununla əlaqədar olaraq apardığımız tədqiqat işi suvarma şəraitində, Tərtər Bölgə Təcrübə 
Stansiyasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi yerli və inroduksiya olunmuş genotip-
lərdən istifadə etməklə, suvarma bölgələrində yumşaq buğdanın seleksiysı üçün başlanğıc mate-
rialın yaradılmasından ibarətdir 

Material və metodlar. Tədqiqatlarda ilkin material kimi yerli şəraitdə yaradılmış qiymətli 
əlamət və keyfiyyətləri özündə daşıyan seleksiya sort və xətləri (Azəri, Murov, Murov-2, Şəfəq, 
Şəfəq-2, Pərvin, Tərəqqi, Aran, Mahmud 80, Zirvə 85, Yeganə,TT 09214/3 lütessens, TT 
09214/3-1 lütessens, Z 2009/1-1 (Aran x Umanka), Z 2009/2-1 (Murov x Aran, və Beynəlxalq 
Seleksiya mərkəzləri CIMMYT və ICARDA-dan, eləcə də Rusiya və Türkiyədən introduksiya 
olunmuş (Bezostaya-1, Sönməz, Doka, Vassa, Alman sortu, Tanya, Nota, Trap, Yubilieinaya 
100/Tilek/1) sort nümunələrdən istifadə olunmuşdur.  

Aparılan tədqiqatlarda əsas metod kimi coğrafi-ekoloji cəhətdən uzaq növdaxili hibridləşmə, 
məhdud-sərbəst çarpazlaşdırma və tvel-metod üsulu ilə aparılmış sadə, retsiprok hibridləşmə 
istifadə edilmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Hibridləşmə 2013-2014-cü, müxtəlif nəsil hibridlərin 
tədqiqi isə 2015-2016-cı illərdə həyata keçirilmişdir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Tədqiq olunan hibrid materiallarının həcmi 

s/s Pitomniklər 
Tədqiqat illəri  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
1 Hibrid pitomniki F0 62 39 - -
2 Hibrid pitomniki F1 - 56 33 -
3 Hibrid pitomniki F2 - - 56 32 
4 Seleksiya pitomniki-I F3 - - - 9 
5 Seleksiya pitomniki-II F3 - - - 81

Hibrid nəsillər valideyn formaların səpini P1–F- P2 sxemi üzrə aparılmış, müqayisəli tədqiq 
olunmuşdur. İllər üzrə vizual qiymətləndirmə və struktur anlizi nəticələrinə görə seçilmiş ikinci (F2)

nəsil hibridlərin tədqiqi göstərdi ki, valideyn formalarla müqayisədə hibridlər qısa (94,5109.9 sm) 
boya malik olmuşlar. Məlumdur ki, məhsuldarlıq onu təşkil edən bir çox komponentlərdən (1m2-də 
məhsuldar gövdələrin sayından, bir bitkinin məhsuldarlığından, bu da öz növbəsində bir sünbüldə 
olan sünbülcüklərin və dənlərin sayından, bir sünbüldə olan dənin kütləsindən, 1000 dənin 
kütləsindən və s. asılıdır [4; 5; 6; 8]. 

P.P.Lukyanenko hesab edirdi ki, məhsuldarlığın əsas elementi bir sünbüldə olan dənin 
kütləsidir. Onun modelinə görə sort möhkəm gövdəyə, qısa (70-80 sm) boya, kütləvi səpinlərdə 
(normal olaraq 1m2-də 500-600 məhsuldar gövdə) yüksək məhsuldar sünbülə (bir sünbüldə dənin 
kütləsi 2,0 q-dan az olmayaraq) malik olmalıdır [7]. 

Tədqiq olunan hibridlərdə 1 sübüldə olan dənin sayı, kütləsi, və 1000 dənin kütləsinə görə TT 
01407  Alman sortu x Murov-2-müvafiq olaraq:- 71,0 əd.; 3,2 q; 52,7 q.; TT 01436 
YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Vassa-67,2 əd.; 2,4 q.; 47,8 q. kombinasiyaları fərqlənmişlər. 
Bir sünbüldə dənin sayı və kütləsi TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x Mahmud 80-. 
kombinasiyasında yüksək (81,8 əd.; 2,5 q.) olsa da 1000 dənin kütləsi aşağı (34,9 q) olmuşdur 
(cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Kompleks əlamətlərə görə fərqlənən ikinci nəsil (F2) hibrid nümunələr 
(Tərtər BTS, 2015-2016 cı il) 

s/s Nümunələrin adı 
Bitkinin 

boyu, 
sm 

Məhsuldar 
kollanma, 

əd 

S ü n b ü l 
1000 
dənin 

kütləsi, 
qr. 

uzun-
luğu, 
sm 

sün-
bülcük. 

sayı, 
əd. 

dənin 
sayı, 
əd. 

dənlərin 
kütləsi, 

qr. 

1 Şəfəq 118,2 4,4 12,55 24,4 76,3 2,206 31,92
F2 TT 01402  Şəfəq x Dok 109,9 4,3 12,95 25,2 59,3 2,326 45 

Doka 126,7 3,9 10,95 25 61,9 2,311 38,36
2 Alman sortu 97,2 4,0 12 24,8 48,9 1,56 34 
F2 TT 01407  Alman sortu x Murov-2 96,0 4,4 13,85 26,6 71 3,198 52,7 

Murov-2 109,9 4 13,2 23,2 67,8 2,393 36,92
3 Doka 126,7 3,9 10,95 25 61,9 2,311 38,36 
F2 TT 01413  Doka x Sönməz 105,9 4,3 14,2 24,4 55,7 2,421 49,35

Sönməz 116,3 4,1 12,7 22,4 52,9 2,091 40,52
4 Sönməz 116,3 4,1 12,7 22,4 52,9 2,091 40,52
F2 TT 01418  Sönməz x Pərvin 100,5 4,2 14,45 24,6 62,3 2,144 38,8

Pərvin 110,8 4,4 14,35 22,4 52,2 2,077 44,75
5 YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 103 4,2 11,4 22,8 64,7 1,907 34,8 

F2 
TT 01431  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x 
Mahmud 80 

105,9 4,1 12,95 24,6 81,8 2,496 34,9 

Mahmud 80 117,1 3,9 12 22,6 69,5 2,002 30,38 
6 YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 103 4,2 11,4 22,8 64,7 1,907 34,8 

F2 
TT 01432  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x 
Zirvə 85 

99,3 4,4 12,55 23,4 67 2,19 37,55 

Zirvə 85 107 4,3 12,5 22,2 65 2,333 41,92 
7 YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 103 4,2 11,4 22,8 64,7 1,907 34,8 

F2 
TT 01433  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x 
Yeganə 

97 4,4 15,35 25,4 78,7 2,144 35,8 

Yeganə 107 3,8 12,2 24 56,6 1,483 28,58
8 YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 103 4,2 11,4 22,8 64,7 1,907 34,8 

F2 
TT 01436  YUBILIEINAYA 100/TILEK /1 x 
Vassa 

94,6 4,3 13,25 24,5 67,2 2,383 47,8 

Vassa 102,4 4 13,95 24 61,4 2,745 46,5

İkinci nəsil hibrid kombinasiyalardan yüksək transqressiv əlamətlərə görə seçilmiş perspektiv 
xəttlər 2015-2016-cı ildə məhuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə görə tədqiq edilmiş, nəticələr 
cədvəl 3-də verilmişdir. 

Tədqiq olunan hibrid xətlərin demək olar ki, əksəriyyəti standarla müqayisədə qısa boya 
malik olub və kompleks keyfiyyət göstəricilərinə görə ondan əhəmiyyətli dərəcədə üstün olmuşlar. 
Belə ki, 1000 dənin kütləsinin maksimal həddi 50 q-a yaxın, standartla ( 39,4 q.)müqayisədə 10,4 q 
artıq, kleykovinanın miqdarının maksimal həddi 32,4 %, sedimentasiya göstəricisi – maksimal 64,5 
ml. olmuşdur. Kleykovinanın keyfiyyəti əksər xətlərdə qənaətbəxş olmuşdur. 

Kompleks keyfiyyət göstəricilərinə görəTT 01301 /2  Murov-2 x Bezostaya-1, TT 01301 /3 
Murov-2 x Bezostaya-1, TT 01303 /1  Murov-2 x Vassa, TT 01304 /1  Murov-2 x Tanya, TT 01307 
/2  Şəfəq-2 x Doka, TT 01316 /2  Murov x Bezostaya-1, TT 01316 /3  Murov x Bezostaya-1, TT 
01350 /1  Z 2009/1-1 (Aran x Umanka) x Vassa, TT 01356 /2  Z 2009/2-1 (Murov x Aran) x 
Pərvin, TT 01352 /1  Z 2009/2-1 (Murov x Aran) x Bezostaya-1TT 01352 /1  Z 2009/2-1 (Murov x 
Aran) x Bezostaya-1 və xətlər standarla müqayisədə daha çox fərqlənmişlər. Yüksək  sedimentasiya 
göstəriciləri (51,0-64,5ml )TT 01332 /1  Sönməz x Trap, TT 01350 /1  Z 2009/1-1 (Aran x 
Umanka) x Vassa, TT 01352 /1  Z 2009/2-1 (Murov x Aran) x Bezostaya-1, TT 01356 /2  Z 2009/2-
1 (Murov x Aran) x Pərvin xətlərində qeydə alınmışdır ki, qiymətli seleksiya materilı kimi onların 
üzərində tədqiqat işləri davam etdirilir. 
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Cədvəl 3. Kompleks keyfiyyət göstəricilərinə görə fərqlənən 
üçüncü nəsil (F3) hibrid xətlər (2015-2016 cı il) 

Kombinasiya 
Bitkinin 
boyu, sm 

Məhsuldar 
kollanma, 

əd. 

1000 
dənin 

 kütləsi, 
qr 

Keyfiyyət analizləri 

Şüşəva-
rilik, % 

Kleyko-
vina, % 

KDƏ Sedimen-
tasiya, 

ml 
Aran (st.) 118.2 4.1 39.4 74 28.0 98.6 43.5 
TT 01301 /2  Murov-2 x 
Bezostaya-1 

98.6 4.4 47.2 61 27.2 91.5 45.0

TT 01301 /3  Murov-2 x 
Bezostaya-1 

100.6 4.4 46.0 67 30.0 100.3 49.5

TT 01302 /1  Murov-2 x Doka 102.2 4.4 44.0 71 28.8 91.0 36.0 
TT 01303 /1  Murov-2 x Vassa 87.4 5 49.8 77 31.2 100.2 40.5 
TT 01304 /1  Murov-2 x Tanya 98.6 5.2 48.4 62 30.0 101.1 55.5 
TT 01307 /1  Şəfəq-2 x Doka 99.2 5.2 43.2 75 26.6 96.8 31.5 
TT 01307 /2  Şəfəq-2 x Doka 102 6 40.8 78 32.4 108.2 30.0 
TT 01310 /1  Şəfəq-2 x Vassa 80.8 5.4 43.4 69 28.4 98.1 37.5 
TT 01311 /2  Şəfəq-2 x Murov-
2 

99.2 5.4 43.2 78 31.6 97.3 36.0

TT 01314 /1  Azəri x Doka 97.4 5.4 43.6 72 28.0 98.2 36.0 
TT 01314 /2  Azəri x Doka 100.2 6 46.8 64 28.8 97.0 42.0 
TT 01315 /1  Azəri x Sönməz 107.2 4.6 41.2 86 29.6 102.1 40.5 
TT 01316 /2  Murov x 
Bezostaya-1 

102.4 5.4 43.6 71 28.4 96.1 48.0

TT 01316 /3  Murov x 
Bezostaya-1 

119.2 4.4 46.2 84 28.0 89.4 42.0

TT 01318 /1  Murov x Doka 106 5 43.6 75 28.0 95.9 43.5 
TT 01318 /2  Murov x Doka 96.4 4.6 41.4 60 29.6 96.1 40.5 
TT 01326 /1  Doka x Şəfəq-2 100 5 40.4 84 30.4 100.7 46.5 
TT 01328 /1  Doka x Azəri 102.4 4.6 42.2 81 28.0 106.2 43.5
TT 01332 /1  Sönməz x Trap 114 4.8 40.6 75 26.4 101.7 51.0 
TT 01339 /1  TT 09214/3 
lütessens x Vassa 

101.5 5 42.2 76 31.2 98.1 42.0

TT 01345 /1  TT 09214/3-1 
lütessens x Trap 

79.7 5.2 38.6 76 29.6 98.1 36.0

TT 01350 /1  Z 2009/1-1 (Aran 
x Umanka) x Vassa 

98.7 5.5 35.0 76 29.2 87.8 51.0

TT 01350 /2  Z 2009/1-1 (Aran 
x Umanka) x Vassa 

105.5 5.3 40.8 83 27.6 107.5 48.0

TT 01351 /1  Z 2009/1-1 (Aran 
x Umanka) x Pərvin 

107 5.2 33.8 84 31.2 98.7 45.0

TT 01351 /2  Z 2009/1-1 (Aran 
x Umanka) x Pərvin 

106.7 5.3 30.5 76 31.2 99.6 48.0

TT 01352 /1  Z 2009/2-1 
(Murov x Aran)x Bezostaya-1 

109.8 4.8 43.6 77 31.2 95.0 64.5

TT 01355 /2  Z 2009/2-1 
(Murov x Aran) x Vassa 

97.3 4.8 40.4 74 29.2 94.4 49.5

TT 01356 /2  Z 2009/2-1 
(Murov x Aran) x Pərvin 

102.3 5.3 30.0 65 32.8 97.8 64.5
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ГИБРИДОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В.В Назаров 
Тертерская Зональная Опытная Станция 

В статье представлены крaткие результаты исследования количественных признаков и 
качественных показателей внутривидовых гибридов и линий второго (F2) и третьего (F3) поколения. 
В частности, выделены перспективные линии с высокими качественными показателями (содержание 
клейковины, показателей измерителья деформации клейковины и седиментации, стекловидности 
зерна и массы 1000 зерен) и включены как ценный исходный материал в селекционную программу 
для дальнейшего изучения. 

STUDY OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS 
OF BREAD WHEAT HYBRIDS 

V.V.Nazarov 
Terter Regional Experimental Station 

In the article short results of quantitative and qualitative indices of intraspecific hybrids and lines of 
the second (F2) and third (F3) generations are presented. In particular, promising lines with high qualitative 
indices (gluten content, IDK, sedimentation index, vitreousness and weight of 1000  kernels) are identified 
and included as a valuable source material in the breeding program for further study 
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 Məqalədə Abşeron yarımadasının flora biomüxtəlifliyində Medicago cinsi tədqiq edilmişdir. Medicago 
cinsi növlərinin in situ şəraitdə arealları, taksonomik tərkibi, əsas bioekoloji xüsusiyyətləri və biomorfoloji 
əlamətləri haqqında məlumat verilmişdir. 
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Giriş. Müasir dövürdə ekoloji şəraitin kəskin surətdə dəyişilməsi, antropogen faktorların 
durmadan artması, yabanı və mədəni bitkilərin bir çox növlərinin məhv olmasına, digərlərinin itmək 
təhlükəsinə məruz qalmasına səbəb olmuşdur. Buna görə də bütövlükdə bitki aləminin, onun növ 
tərkibinin, xüsusilə yabanı əcdadlarının öyrənilməsi, bərpası, qorunub saxlanması, davamlı və 
səmərəli istifadəsi son dərəcə aktual olmaqla, dünya əhəmiyyətli məsələdir. 

Planetin bioloji resursları bəşəriyyətin yaşamında əvəzolunmaz əhəmiyyətə malikdir. Bioloji 
müxtəlifliyin varlığı və zənginliyi ekoloji, genetik, sosial, iqtisadi, elmi və s. səpgidə əhəmiyyətli 
bir xəzinə rolunu oynayır. Müasir Ekologiyanın ən əsas problemlərindən biri və ya birincisi 
biomüxtəlifliyin getdikcə azalmasıdır. Təbii ekosistemlərin dağılması və nəticədə canlı orqanizm 
növlərinin kütləvi məhv olması təhlükəli həddə çatmışdır [13;14]. Müxtəlif ədəbiyyatlara əsasən yer 
kürəsində son 400 il ərzində 484 heyvan və 654 bitki növü məhv olmuşdur [13]. Məlumdur ki, 
biomüxtəlifliyin azalması biotanın dağılmasına və insanın yaşamının mümkünsüz olmasına gətirib 
çıxara bilər. Ona görə də biomüxtəlifliyin qorunması, mühafizəsi, bərpası və onun tədqiqi kompleks 
yanaşma tələb edir. 

Biomüxtəlifliyin və bitki genetik ehtiyatlarının tədqiqinin mühüm istiqamətlərindən biri də 
ərzaq və kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının (sələflərinin, formaları-
nın) öyrənilməsi, səmərəli istifadəsi, bərpası və mühafizə edilməsindən ibarətdir. İnsanların istifa-
dəsi üçün bu qəbildən olan əhəmiyyətli bitki növləri ta qədim dövrlərdən əkilib becərilməyə 
(mədəniləşməyə, kulturaya keçirilməyə) başlanılmışdır. Bu proses hazırda da davam edir və bir sıra 
Beynəlxalq proqramlar çərçivəsində həyata keçirilir. Xüsusən ərzaq təhlükəsizliyi, genofondun 
azalması, biomüxtəlifliyin məhv olmasının qarşısının alınması baxımından bu istiqamətə bir sıra 
beynəlxalq sənədlərdə (Biomüxtəlifliyə dair Konvensiya, Bitki Genetik Ehtiyatları üzrə Beynəlxalq 
Müqavilə və s.), Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi və ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasına istiqamətlənmiş dövlət proqramlarında, müvafiq qanunvericilik aktlarında bitki 
genetik ehtiyatlarının, xüsusən mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının öyrənilməsinə, milli genetik 
fondun toplanaraq etibarlı mühafizə edilməsinə xüsusi önəm verilir.  Fabakimilər (Fabaceae Lindl.) 
və ya Paxlalılar (Leguminosae Juss.) fəsiləsinin mühüm kənd təsərrüffat əhəmiyyətli cinslərindən 
biri də Medicago cinsidir. Bu cinsə daxil olan bitkilərin əhəmiyyəti və genom biomüxtəlifliyi nəzərə 
alınaraq görkəmli sistematiklər tərəfïndən (I.Urban, G.I.Sırjaev, C.C.Heyn, I.T.Vasilçenkoİ, 
İ.Laçashvili, K.A.Lesins, E.Small) zaman-zaman geniş təhlil edilmişdir [9; 12; 15; 16; 18;]. Cinsin 
dünyada 87 [12], Azərbaycanda isə 24 yabanı və 1 növün mədəni formada yaylıdığı məlumdur.  
Abşeronda  Medicago cinsinin 14 növünün yaylıması dəqiqləşdrilmişdir.  

Material və metodlar. Biomüxtəlifliyin tədqiqi üzrə müxtəlif metodlar mövcuddur. Bun-
lardan müqayisəli morfoloji, taksonomik, floristik, fitosenoloji, ekobotaniki və s. üsullardan istifadə 
olunmuşdur. Bioekoloji təhlildə ekomorf və ya ekobiomorf kimi elementlərin dəqiqləşdirilməsi, 
biotopların quruluşu, növlərin ekoloji qrupları, populyasiyanın vəziyyəti, növlərin bolluğu, rast-
gəlmə tezliyi və s. kimi meyyarlar qiymətləndirilmişdir. Bu baxımdan in situ şəraitində bitkilər, on-
ların məskunlaşdığı ekosistemdə tədqiqi, qorunması, səmərəli istifadəsi məsələləri tədqiq edil-
mişdir. 

Tədqiqat ərazisində cins və növlərin tədqiqi bizim əvvəlcə hazırladığımız təsnifata uyğun 
aparılmışdır. Müxtəlif marşrutlar üzrə təşkil edilən ekspedisiyalarla növlərin arealları - Garmin 
eTrex 20 modelli GPS ilə kordinat göstəriciləri, bitmə şəraiti dəqiqləşdirilmiş, onlar üzrə herbari-
toxum materialları toplanılmış və biotopların quruluşu haqda məlumatlar qeydə alınmışdır. 
Toxumların toplanması və sənədləşdirilməsi deskriptorlar üzrə aparılmışdır. Toplanılmış herbari-
toxum nümunələri müvafiq olaraq AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Herbari fonduna və Milli 
Genbanka təhvil verilmişdir.  
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Tədqiqat ərazisinin geniş şəkildə öyrənilməsi üçün bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən 
və xarakterik xüsusiyyətlərilə seçilən dayanacaqlar seçilmişdir. Formasiyalarda dominant növlər 
müəyyənləşdirilmiş, əvvəlki tədqiqatlarla müqayisədə bitki örtüyünün dəyişməsi, torpaq  eroziyası, 
antropogen təsirin səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat zamanı cinsin növlərinin biotopları – 
yaşayış şəraiti, həyat formaları, ekoloji qrupları, koordinatları, arealları, təbii fitosenozların (forma-
siya, asossasiya, mikroqruplaşma) botaniki tərkibi, fenoloji vəziyyəti, bolluğu, təsərrüfat yararlılığı 
və təbii ehtiyatlarının öyrənilməsi istiqamətlərində müvafiq işlər aparılmışdır. Tədqiqatın əsas 
məqsədi Abşeron yarımadasında Medicago cinsi növlərinin in situ şəraitində areallarının müəyyən 
edilməsi, yarımadanın flora biomüxtəlifliyində cinsin taksonomik tərkibini dəqiqləşdirmək, 
üçölçülü kordinat göstəricilərini qeydə almaq olmuşdur. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Abşeron yarımadası Xəzər dənizinin qərb sahili, Böyük 
Qafqaz dağlarının cənub-şərq qurtaracağında, qərbdən Qobustan rayonu ilə həmsərhəd olan ərazidə 
yerləşir. İqlimi əsasən mülayim isti, quru subtropikdir. Respublikanın ən az yağıntılı (200-400 mm) 
və ən çox küləkli ərazilərindəndir. Abşeronun d.s.h. görə ən aşağı yerləri sahilboyu ərazisi -28 m, ən 
yuxarı yeri isə  şimal-qərbdə 390 m təşkil edir. Bitki örtüyünə gəldikdə respublikanın botanikləri 
hal-hazırda Abşeron ərazisində 69 fəsilə 301 cinsə aid 511-dən çox bitki növünün təbii halda rast 
gəlindiyini qeyd edirlər [2; 3]. Bu növlərdən Qafqaz və Azərbaycana aid 29 endem növün, o 
cümlədən onlardan 5-nin Abşeron yarımadasının endemi olduğunu bildirirlər [5]. Yarımada əra-
zisinin coğrafi mövqeyinə relyef, iqlim və digər ekoloji amillər təsir göstərmiş və nəticədə 
formalaşan səhra, yarımsəhra, quru subtropik landşaft üçün xarakterik olan formasiyalar bitki 
örtüyünün əsasın təşkil edir. Bütün formasiyalarda yovşan (Artemisia L.) bitkisi dominantlıq təşkil 
edir və buna görə də yovşanlı-efemerli, yovşanlı-şorangəli, yovşanlı-taxıllı-efemerli və s. müxtəlif 
otlu bitki qruplaşmaları üstünlük təşkil edir. Bu məlumatlar ərazinin təbii-coğrafi şəraitinə uyğun 
olaraq zəngin biomüxtəlifliyə və əlverişli iqlim şəraitinə malik olmasının göstəricisidir. Ərazinin 
bitki formasiyalarında qara yonca cinsinin birillik, ikillik və efemer növlərinə də rast gəlinir.    

 Azərbaycan florasında yayılan Medicago cinsinin 25 növündən 14 növünün Abşeron 
yarımadasında rast gəlinməsi bu ərazinin zəngin biomüxtəlifliyə və əlverişli iqlim şəraitinə malik 
olmasının göstəricisidir. Lakin respublikanın sənaye potensiallı müəssisələrinin çox hissəsinin Bakı 
və Abşeron yarımadasında yerləşməsi, xüsusilə də çirklənmədə önəmli paya sahib olan neft 
sənayesi biomüxtəlifliyə öz mənfi təsirlərini göstərməkdədir. Bu gün Bakı şəhəri və Abşeron 
yarımadasında urbanizasiyanın necə sürətlə getdiyinin hamımız şahidiyik. Bu proses insanların 
sosial problemlərini həll edirsə, digər tərəfdən ekologiyaya və birbaşa biomüxtəlifliyin azalmasına 
təsir göstərən prosesdir. Bu və ya digər antropogen faktorların təsiridir ki, vaxtilə müxtəlif yerlərdən 
toplanan cinsin növlərinə, həmin ərazilərdə rast gəlinmir. Çünki həmin ərazilərdə yeni infra-
strukturlar salınmış, torpaq-bitki örtüyü deqradasiyaya uğramış və ərazilər ifrat dərəcədə texnogen 
çirklənməyə məruz qalmışdır. Məlumdur ki, son illər Abşeron yarımadasının yaşıllıq sahələri 
xaricdən introduksiya olunmuş bitkilər hesabına genişləndirilmişdir. Ancaq təbii bitki örtüyü növ 
tərkibinə görə xeyli azalmış, bəzi növlər sıradan çıxmış və ya məhdud miqdarda qalmışdır. Fito-
coğrafi şəraitə uyun olaraq Abşeron yarımadasındakı düzənliklərdə, səhra və yarımsəhra tipli 
torpaqlarda, quru çöllərdə kserofitlər üstünlük təşkil edir. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi bu 
torpaqlarda güclü kök sisteminə malik olan tikanlı, sərt küləklərə davam gətirən, günəşli havaya 
tam uyğunlaşmış şorangə, yovşan, acılıq, dəvətikanı və s. kimi növlərin arealları daha genişdir. 
Sadalanan göstəricilərinə görə görkəmli alimlər H.Ə.Əliyev və V.R.Volobuyev Abşeron torpaq-
larını yarımsəhra tipinə aid etmişlər [4].   

 Azəraycan florasının Medicago cinsinin tədqiqi məqsədilə 2012-2017-ci illər ərzində 
Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən Abşeron yarımadasına təşkil olunmuş floristik ekspedisiyalarda 
bu cinsin müxtəlif növlərinə aid 130-dən artıq herbari və ruşeym plazması materialları top-
lanılmışdır. Ekspedisiya və monitorinqlər zamanı toplanan materiallar Tiflis Botanika İnstitutu 
(TBİ), Almaniya-Göttingen Herbari Fondu (GT), AMEA Botanika İnstitutunun (BAK) və Genetik 
Ehtiyatlar İnstitutunun (GEİ) herbariumlarında saxlanılan materialların təftişindən əldə edilmiş 
məlumatlar, ədəbiyyat, internet resursları və təbiətdə aparılan monitorinqlərin nəticələrindən 
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istifadə olunaraq təhlil edilmişdir. Elektron (SEM) və Stereo mikroskoplar vasitəsilə ekspedisiya və 
monitorinqlər zamanı toplanan növlərin toxum, gövdə, yarpaq səthinin mikrostruktur quruluşunun 
tədqiqi işləri də aparılmışdır.  

a b c d 

Şəkil 1. M. minima a-gövdə, b-toxum; M. meyeri  c-gövdə, d-toxum 

Şəkillərdən də aydın olur ki, növlər təkcə gövdə və toxumun mikrostruktur quruluşlarına görə 
bir-birindən bu qədər fərqlənən morfoloji əlamətlərə malikdirlər. Bu əlamətlər cinsin başqa 
növlərində müxtəlif cür səciyyələnirlər. 

İ.Karyagin Abşeronda Medicago cinsinin 10 növünün yayıldığını qeyd etmişdir [8]. A. 
Əsgərov Medicago cinsinin Abşeron üçün 11 növün yaylıdığnı göstərmişdir [2]. Son araşdırmaların 
nəticəsi olaraq, Medicago cinsinin Azərbaycan florasında 25, Abşeronda isə 14  növünün yayılması 
dəqiqləşdirilmişdir. 

 Cinsin növlərinə müxtəlif ekoloji biotoplarda, xüsusən quraq yerlərdə, daşlı-çınqıllı-gilli 
torpaqlarda, qumluqlarda rast gəlinir. Medicago cinsinin növləri müxtəlif otluqların formalaş-
masında da iştirak edirlər, lakin böyük massivli formasiyalar və müstəqil senozlar əmələ gətirmirlər. 
Abşeronda  yayılan Medicago cinsi növlərinin 11 növü birillik, 3 növü isə çoxillik bitkilərdir. Bu 
növləri bitdiyi biotoplarına görə ekobiomorfoloji təhlil etdikdə 7 növün mezokserofit, 7 növün isə 
kserofit qrupa aid olmaları dəqiqləşdirilmişdir [11]. Cinsin özünə məxsus bir sıra morfoloji 
diaqnostik konstant xüsusiyyətləri vardır: çiçəyin kasacığı 5 dişciklidir, qayıqcıq kütdür, paxla 1-7 
(9) toxumlu, oraqşəkilli, böyrəkşəkilli və ya spiralvari burulmuş, tikancıq və ya sıx tükcüklərlə 
örtülmüş olur. Yarpaqcıqları tərsyumurtavari və ya rombşəkilli, lansetvari və uc hissədən xırda 
dişciklərlə əhatələnmişdir. Əsasən yarpaqlar üç hissəli, yarpaqaltlıqlı və saplağa bitişik olur. Gövdə 
əsasən çoxşaxəli, dikqalxan və ya sərilən, nazik, odunlaşmış, çılpaq, tükcüklü və ya vəzili-tükcüklü 
olur. Cinsin növləri qiymətli yem və dərman əhəmiyyətli bitkilərdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) qarayonca cinsini qiymətli cinslər siyahısına daxil edib. Yuxarıda 
sadalanan məlumatlar və aparılmış tədqiqatlara əsasən Abşeron florasında Medicago cinsi 14 növlə 
təmsil olunur və taksonomik tərkibi təftiş olunaraq aşağıdakı cədvəldə verilir: 

Cədvəl 1. Abşeron florasında Medicago cinsinin taksonomik tərkibi

s/s "Abşeron florası"  İ.Karyagin 
"Azəraycan Florasının 
konspekti" A. Əsgərov 

Müəllifə görə 

1 2 3 4
1. M.arabica (L.) Huds. M.arabica (L.) Huds.  M.arabica (L.) Huds.  
2. M.caerulea Less. ex Ledeb. M.caerulea Less. ex Ledeb. M. caerulea Less. ex Ledeb. 
3. M.caucasica Vassilcz. M.caucasica Vassilcz. M.caucasica Vassilcz. 
4. M.littoralis Loisel. M.littoralis Loisel. M.littoralis Loisel. 
5. M.lupulina L. M.lupulina L. M.lupulina L. 
6. M.minima var. meyeri Gruner M.meyeri Gruner M.meyeri Gruner 
7. M.minima (L.) L. M.minima (L.) L. M.minima (L.) L. 
8. T. monspeliaca (L.) Trautv. T.monspeliaca (L.) Trautv. M. monspeliaca (L.) Trautv. 
9. M.orbicularis (L.)Bartalini M.orbicularis (L.)Bartalini M.orbicularis (L.)Bartalini 
10. T.orthocerac(Kar.&Kir.)Traut T.orthocerac(Kar.&Kir.)Trautv M.orthocerac(Kar.&Kir.)Trautv
11. M.denticulata L. M.denticulata L.  M.polymorpha L.  



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

177 

1 2 3 4
12. M.rigidula (L.) All. M.rigidula (L.) All. M.rigidula (L.) All. 
13. - M.sativa L. M.sativa L. 
14. M.tribuloides Desr. M.truncatula Gaertn. M.truncatula Gaertn. 
15. - - =M. sativa subp. varia (Martyn) Arcang 
Qeyd:"T"-Trigonella,"M"-Medicago,"-"növün verilmədiyini bildirir Cəmi: 14 növ 

Cədvəldən də göründüyü kimi, cinsin növləri arasında nomenklatur dəyişikliklər baş 
vermişdir-M.truncatula Gaertn. (M.tribuloides Desr.), M.polymorpha L. (M.denticulata L.), 
M.monspeliaca (L.) Trautv. (T. monspeliaca (L.) Trautv.), M. orthocerac (Kar.&Kir.) 
Trautv.(T.orthocerac (Kar.&Kir.) Trautv), M. sativa subp. varia (Martyn) Arcang. (M. hemicycla 
Grossh.). Balaca qarayonca növünün Medicago minima var. meyeri növmütəlifliyi müstəqil növ 
statusuna qaldırılmışdır -M. meyeri Gruner.. M. hemicycla Grossh. növü isə M. sativa növünün M. 
sativa subp. varia (Martyn) Arcang. növmütəlifliyinin sinonimi statusuna endirilmişdir [12]. 
Qarayonca cinsinin M. sativa subps. varia (Martyn) Arcang. (M. hemicycla) yarımnövünə aid yeni 
yayılma sahəsi aşkar olunmuşdur. Belə ki, ədəbiyyat və herbari məlumatlarında Abşeron üçün 
göstərilməyən bu növ Bakı, Badamdar qəs. Qurd qapısı adlanan ərazidə daşlı-qayalı dik yamacdan 
toplanmışdır. 

a                                             b                                                     c 
Şəkil 2. a - M. sativa subp. varia (Martyn) Arcang (M. hemicycla).; b - M. littoralis; c- M. Monspeliaca 

 Əvvəlki tədqiqatlarda bəzi müəlliflər Azərbaycan ərazisində cinsin növlərini dörd seksiyada 
qruplaşdırırdılar [6; 7]. Aparılan araşdırmalardan sonra cinsin taksonomik tərkibində dəyişiklik baş 
verdiyindən, Azərbaycanda yayılan Medicago cinsi növləri 4 deyil, 7 seksiyada  qruplaşmışdır. Hər 
bir seksiyada qruplaşan növlər ümumi konstant morfoloji əlamətləri ilə səciyyələnirlər. Abşeronda 
yayılan Medicago cinsi növləri isə 5 seksiya üzrə qruplaşdırılır: 

1. Medicago sect. Medicago Tip: M. sativa L. Falcago (Reichenb.) Gren &Godz. Fl.Fr.T:38
(1949) M. sativa L., M. coerulea Less. ex Ledeb., M. caucasica Vass. 

2. Medicago sect. Spirocarpos Ser.in DC., Prodz.2:174 (1825) Tip: Lectotype:
M.polymorpha, Small tərəfindən təyin edilmişdir (E. Small, 1987). M. littoralis, M. rigidula, M. 
truncatula, M. arabica, M. minima, M. polymorpha, M. meyeri 

3. Medicago sect. Orbiculares Urb., Verh.Bot.Ver.Brand.48 (1873) Tip: M.orbicularis (L.)
Bartal. M.orbicularis 

4. Medicago sect. Lupularia ser.in DC., Prodr:2:172 (1825) Tip: M. lupulina L.  M.lupulina
5. Medicago sect. Buceras (ser.) E.Small (Small.1987 c.) Tip Trigonella polyceratia L.

(Medicago polyceratia (L.) Trautv.; lectotype (E. Small., 1987) M. medicaginoides (Retz) E. Small. 
M. monspeliaca (L.) Trautv,  M. orthocerac (Kar. & Kir.) Trautv.  

ƏDƏBİYYAT 

1. Əsgərov A.M. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS PRESS, 2016, 444 s.
2. Əsgərov A.M. Azərbaycan florasının konspekti. Bakı: Elm, 2011, 204 s.
3. Əsgərov A.M., Güvəndiyev V.M., Əsədova K.V., Eldarov M.E., Əzizxanlı X.M. "Kritik təhlükə



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

178 

həddində olan (Critically Endangered) ali bitkilərin biosistematik tədqiqi, mühafizəsi və in situ 
bərpasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması (Abşeronun flora biomüxtəlifliyi misalında)". AMEA 
Botanika İns. Elmi əsərləri. c.XXXII, s. 21-32  Bakı, 2012.  

4. Məmmədov Q.S., Xəlilov M.Y. "Ekologiya, ətraf mühit və insan". B.:Elm, 2006.-608 s.
5. Yusifov E., İsayev N., Əsgərov F. "Abşeron yarımadasının təbiət abidəsi". B.,2007.-448 s
6. Флора Азербайджана. Баку: АН Азерб. ССР, т. V, c. 248-265.
7. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Семейство Бобовыe. M.-Л., 1952, том V, c. 140-421.
8. Kарягин И.И." Флора Апшерона" Б. 1952., c. 226-229.
9. И.Я. Лачашвили. "Люцерны Кафказа". Монография. Тбилиси, 1967. c. 387.
10. Czerepanov S.K. Vascular Plants of Russia and Adjacent States (the former USSR), 1995.p.249-251.
11. Култиасов И. М. Экология растений. М.: Мир, 1978., c. 382.
12. E.Small. "Alfalfa and Relatives: Evolution and Classification of Medicago". Canada, Ottawa, 2011.

pp.731.
13. Robert Costanza, Brendan Fisher, Kenneth Mulder, Shuang Liu, Treg Christopher. " Biodiversity and

ecosystem services: A multi-scale empirical study of the relationship between species richness and net
primary production". University of Vermont, Burlington, VT 05405-1708, USA, 2006. pp. 478-491.

14. "Global Climate Change and Biodiversity: Issues and Future Research". Department of Biological
Sciences, Tennessee State University, Nashville, TN 37209, USA,2013.

15. Васильченко И.Т. "О систематическом положении родов Medicago L. и Trigonella L". // Новости
сист. высш. раст. 1979. 16. c. 130-136.

16. Lesins, K. A. & Lesins, I. 1979: Genus Medicago (Leguminosae). A taxogenetic study. - The Hague.
17. E. Small. A taxonomic of the "medicagoid" Trigonella.-Canada J. Bot. 65, 1987.
18. Urban I. Prodromus einer Monographie der Gattung Medicago (L.) Verh.//Bot. Vereins Prov.

Brandenburg 15, 1873, 1-85.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РОДА Medicago L. (Fabaceae Lindl.)  
В БИОРАЗНООБРАЗИИ АБШЕРОНСКОЙ ФЛОРЫ 

В.М.Гювендиев 
Институт Генетических Ресурсов НАНА 

Биоразнообразие флоры Абшеронского полуострова представлено 14-ю видами Medicago L. 
Данная статья предоставляет информацию об ареалах, таксономическом составе, основных 
биоэкологических особенностях, а также о биоморфологических параметрах видов Medicago в 
условиях  in situ.  

INVESTIGATION ON Medicago L. (Fabaceae Lindl.) GENUS IN ABSHERON PENINSULA 
BIODIVERSITY 

V.M.Guvendiyev 
Institute of Genetic Resources ANAS 

There are 14 species which belongs to genus Medicago L. in floral biodiversity of Absheron 
peninsula. Taxonomic information, in situ living areas, main bioecology and biomorphology properties of 
genus Medicago was given in the article. 
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II. FİZİOLOGİYA VƏ BİOTEXNOLOGİYA

UOT 581.32:633.1 

SU TƏMİNATINDAN ASILI OLARAQ BUĞDA BİTKİSİNDƏ KÖK SİSTEMİNİN 
MÜXTƏLİF DƏRİNLİKDƏ PAYLANMASI VƏ MƏHSULDARLIQ  

ELEMENTLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ 

A.A.ZAMANOV, C.M.TƏLAİ, S.A.ABDULBAQİYEVA 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu. AZ1098, Bakı ş., Sovxoz N2 

 tel.:5516130  zamanov.atif@mail.ru 

Təqdim olunmuş məqalədə müxtəlif morfofizioloji əlamətlərə malik buğda sortlarının su ilə 
təminatından asılı olaraq kök sisteminin torpaq qatında paylanmasının öyrənilməsindən bəhs olunur. Kök 
sisteminin məhsuldarlıqla, dərzin kütləsi və məhsul indeksi ilə əlaqəsi aydınlaşdırılmış və məlum olmuşdur 
ki, quraqlığın təsirindən kök kütləsi gec sünbülləyən sortlarda, tez sünbülləyənlərlə müqayisədə torpağın 
dərin qatlarında daha çox formalaşır. Su ilə təminatın dərzin kütləsinə, məhsuldarlığa və məhsul indeksinə 
təsiri müəyyənləşdirilmiş, ən yüksək kök kütləsi və məhsuldarlığın optimal suvarma rejimində olduğu aşkar 
edilmişdir. 

Açar sözlər: buğda, kök, dərinlik, dərz, məhsul, məhsul indeksi, genotip, quraqlıq 
Ключевые слова: пшеница, корень, глубина, сноп, урожай, индекс урожая, генотип, засуха 
Key words: wheat, root, depth, irrigating, crop, crop index, genotype, drought 

Giriş. Buğda insanların əsas qidasının 35%-ni təşkil etməklə kalori ehtiyacının 20%-ə 
qədərini ödəyir [19]. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatlarına əsasən 2017-ci ildə dünyada 
739,9 mln ton buğda istehsal olunmuşdur [9].  Yer kürəsində insanların sayının dinamik artmımı və 
2050-ci ildə buğdaya olan tələbatın ödənilməsi üçün mövcud istehsalın 60%-ə qədər yüksəldilməsi 
ehtimal olunur [22]. Buğda istehsalı dünyada iqtisadi inkişafa, ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq 
idxal-ixracına birbaşa təsir göstərdiyindən buğdanın stres amillərə davamlı genetik xüsusiyyət-
lərinin inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Tədqiqatçılar dünyada buğdanın məhsuldarlığının son 2 
onillikdə ildə cəmi 1%  artdığını qeyd edirlər [21]. Yer kürəsində buğda istehsal olunan ərazilərdə 
məhsuldarlığı məhdudlaşdıran müxtəlif streslər qeyd edilmişdir ki, bunlardan da quraqlıq və 
istiliyin təsirindən itkinin bəzən 40%-ə qədər olduğu göstərilir [8].  

Buğda bitkisində fizioloji və molekulyar səviyyədə aparılan kompleks tədqiqatlar nəticəsində 
stresə davamlılıq xüsusiyyətlərinin poligen olduğu müəyyən edilmişdir. Tolerantlığı yaxşılaşdırmaq 
üçün məhsuldarlığın kəmiyyət potensialı lokuslarını təyin etməklə seleksiyada marker üsullarından 
istifadə etmək, təbii gen bazasından yararlanmaq lazımdır [22; 25]. 

Su qıtlığı şəraitində buğdadan yüksək məhsul alınmasını təmin edən davamlılıq əlamətlərinin 
öyrənilməsi seleksiya qarşısında duran əsas istiqamətlərdən biridir.  

Buğda bitkisində quraqlığa davamlılıq əlamətlərindən kök sisteminin arxitektonikası, böyümə 
surəti əsas rol oynayır və stress şəraitində daha çox məhsul toplanmasını təmin edir [12; 26].   

Buğda bitkisinin kök sisteminin xüsusiyyətləri məhsuldarlığı artırmaq üçün torpaqdan suyun 
udulmasında çox vacib əlamətdir ki, bu da seleksiyada quraqlığa davamlı sortların alınmasında 
seleksiya istiqamətlərinin müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir [6]. Bəzən sort 
yaradan zaman seleksiyaçılar kök sistemindən uzaqlaşıb məhsuldarlığın torpaq xüsusiyyətləri və 
düşən yağıntının miqdarından asılı olduğunu qeyd edirlər [20]. Tədqiqatçılar kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən yüksək məhsul əldə etmək üçün optimal kök sisteminin və bitki sıxlığının əsas 
olduğunu qeyd edirlər [6]. Bir çox tədqiqatçılar göstərir ki, dərinə nüfuz edən effektiv köklərə malik 
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bitkilər su və qida maddələrini daha yaxşı udur ki, bu da quraq şəraitdə məhsuldarlığa təsir etmiş 
olur [3; 18].  

Dəmyə şəraitində quraqlığa davamlı genotiplərin yetişdirilməsində kökün uzunluğu, su udma 
qabiliyyəti kimi göstəricilər seleksiyada əsas istiqamətdən sayılır [27]. 

Buğda bitkisinin seleksiyasında bitkinin torpağın dərin qatındakı sudan istifadə etməsi qiy-
mətli əlamətdir ki, bunun nəticəsində məhsuldarlıq artmaqla bərabər məhsul indeksi də yüksəlmiş 
olur [23; 28]. Bitkilərdə bu xüsusiyyət daha geniş və dərinə nüfuz etmiş kök sistemi vasitəsi ilə 
həyata keçirilir, aşağı qatlardakı nəmlikdən istifadə etmək nəticəsində məhsuldarlıq artır. 

Buğda bitkisində kökün böyüməsi çıxışdan başlayaraq çiçəkləmə fazasına qədər davam edir 
[11]. Bəzi müəlliflər əkinçilik sistemində köklərin inkişafının əsasən, yarovizasiya dövründən 
çiçəkləmə fazasına qədər olduğunu qeyd edirlər. Erkən əkinlərdə bitkinin kökünün üzanması nəticə-
sində sudan istifadə yaxşılaşır [10; 16]. 

Buğda bitkisində yarovizasiya və fotoperiod genlərindən seleksiyada marker kimi istifadə etmək 
olar ki, bunun köməyi ilə çiçəkləməyə qədər bitkidə maksimal biokütlə və kök sistemi əmələ gəlir və bu 
da müxtəlif bölgələrdə fərqli genotiplərin əkin vaxtının müəyyən edilməsinə imkan verir [7]. 

Buğda bitkisində çiçəkləmədən sonra kök artımında baş verən dəyişikliklər məhsuldarlığa 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Buğda genotipləri arasında çiçəkləmədən sonra kökün müxtəlif 
dərinliklərdə azalması ilə genotiplər arasında fərq aşkar edilmişdir [24]. 

Çiçəkləməyə daha çox karbohidrat sərf edildiyindən kökün uzununa böyüməsi əlavə 
assimilyat tələb etmədən öz sıxlığını dəyişməsi hesabına dərinliyə nüfuz edir [5]. 

Kök sisteminin ilkin fazalarda daha sürətli inkişaf etməsi və biokütlə toplaması seleksiya 
proqramlarında qiymətli əlamət kimi qiymətləndirilir [17]. Bu fazalarda köklərin daha dərinə nüfuz 
etməsi əsas quraqlığa davamlılıq əlamətlərindəndir [30]. Seleksiya proqramlarında modelləş-
dirmədə kök artımının və ya uzun köklərin məhsuldarlığa təsir etdiyi xüsusi qeyd edilir [30].  

Tendesiyaya görə buğda bitkisində kökün dərinliyə doğru böyüməsi kökün yayılmasını 
məhdudlaşdırır. Quraqlığa davamlı buğda bitkilərinin modelləşdirilməsində köklərin daha iti bucaq 
altında artımı məhsuldarlığın daha çox artmasına səbəb olur [24]. Tədqiqatçılar tərəfindən qeyd 
edilmişdir ki, erkən kök  formalaşmasının bucağı kökün dərinə nüfuz etməsini göstərir. Buna 
baxmayaraq torpaq quruluşu kökün böyüməsinə və dərinliklərdə paylanmasına əsaslı təsir göstərir 
[16]. Çəltik bitkisində 35-40 sm dərinlikdə sıx köklərə malik genotiplər quraqlığa daha çox 
davamlılıq göstərirlər [13]. Müxtəlif su rejimlərində kök sıxlığını öyrənmiş və kök sıxlığı daha çox 
olan buğda genotiplərində yüksək məhsuldarlıq müşahidə etmişlər [14].  

Material və metodlar. Tədqiqat işi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Yardımçı 
Təcrübə Təsərrüfatında aparılmışdır. Tədqiqat üçün müxtəlif morfofizioloji və təsərrüfat əlamət-
lərinə malik 4 bərk və 8 yumşaq buğda sortu seçilmiş, onların müxtəlif su rejimlərində kök sistemi 
öyrənilmiş, 1m2-dən dərzin kütləsi və məhsuldarlıq təyin edilmişdir. Tədqiqat oçyekti olaraq bərk 
buğda sortlarından- ekstensiv tipli Qırmızı buğda,   intensiv tipli Tərtər, Bərəkətli 95, Qaraqılçıq 2, 
yumşaq buğda sortlarından- intensiv tipli Nurlu 99, Qobustan, Qiymətli 2/17, Qırmızı gül 1, Tale 
38, Ruzi 84, Pirşahin 1, Saratovskaya 29 götürülmüşdür. 

Tədqiqat üçün götürülmüş sortlar bir-birindən, əsasən sünbülləmə vaxtına görə fərqlənmiş, tez 
sünbülləyənlərə aprel ayının 28-nə, orta sünbülləyənlərə aprelin 28-dən may ayının 2-nə qədər, gec 
sünbülləyənlərə isə may ayının 2-dən sonra sünbülləyənlər aid olmuşlar.  

Tədqiqat işi müxtəlif suvarma rejimlərində aparılmışdır: I variantda təcrübə sahəsi vegetasiya 
müddətində 3 dəfə suvarılmış, nəmlik 70-75%, II variantda sahə suvarılmamış, süni quraqlıq 
yaradılmış və nəmlik 35-65% tərtibində olmuş (nəzarət), III variantda I variantın bir hissəsi bir dəfə 
suvarıldıqdan sonra, nisbətən gecikmiş quraqlıq yaradılmış, IV variantda isə II variantın bir hissəsi 
ayrılaraq 2 dəfə suvarma aparılmış sonradan optimal nəmlik yaradılmışdır. Yetişmə fazasında hər 
bir sortdan müxtəlif variantlar üzrə monalit üsulu ilə torpaq qarışıq kök götürülmüşdür [2]. 
Nümunələr 0-20 sm, 20-40 sm, 40-60 sm dərinlikdəki qatlardan götürülmüş, 20 sm x 20 sm x 20 
sm=8000 sm3=0,008 m3 olan dəmir silindirdən istifadə edilmişdir. Nümunələr suda yuyularaq, 
köklər təmizlənmiş sabit çəkiyə gələnə qədər qurudularaq kütləisi təyin edilmişdir. Yer üstü 
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hissənin (dərzin kütləsi) kütləsi müxtəlif variantlardan üç təkrarda götürülərək orta qiymət 
hesablanmışdır. Məhsuldarlıq dərzlər döyülərək dən məhsulu çəkilib, orta qiymət çıxarmaqla 
hesablanmışdır. Genotipin əsas bioloji xüsusiyyətlərindən biri olan məhsul indeksi isə 1m2-dən 
çıxan dən məhsulunun həmin sahədən alınan dərzin kütləsinə nisbətini %-lə ifadə etməklə təyin 
edilmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 1m2

sahədə 0-60 sm dərinlikdə kök kütləsinin yüksək qiyməti optimal suvarma variantında 328,6-399,2 
qr, quraqlıq (nəzarət) variantında isə 248,7-286,5 qr olmuş, optimal suvarma rejimində nəzarətlə 
müqayisədə 32,1-39,3% yüksək olmuşdur. İlkin quraqlıq variantında bu dərinlikdə kökün kütləsinin 
263,1-338,0 qr olmaqla, nəzarətdən 5,8-17,9% yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Ilkin suvarma 
variantında isə bu qiymət 297,5-353,3 qr olmaqla, nəzarətdən 19,6-23,3% yüksək olmuşdur. 
Müxtəlif suvarma rejimində 0-60 sm dərinlikdə kök kütləsinin formalaşmasının yalnız variantdan 
deyil, sortun bioloji xüsusiyyətindən də asılı olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, tez sünbülləyən 
sortlar kök sisteminin əsas hissəsini ilkin yazda havalar nisbətən sərin olduğu vaxtda 
formalaşdırdığından üst qatda digər qrup sortlarla müqayisədə daha çox kök kütləsi əmələ 
gətirmişdir. Belə ki, tez sünbülləyən Qaraqılcıq 2 sortu variantdan asılı olaraq 0-20 sm dərinlikdə 
ilkin suvarma variantında 236,4, suvarmada 245,2, quraqlıqda (nəzarət)181,3, ilkin quraqlıqda 
195,4 qr, Nurlu 99 sortu uyğun olaraq, 251,2, 265,8, 190,1, 191,3 qr, Qobustan sortu 260,1, 271,2, 
193,1, 195,6 qr kök kütləsi formalaşdırdığı halda, gec sünbülləyən Tərtər sortu müvafiq olaraq, 
161,1, 286,4, 216,2, 224,5 qr, Qırmızı gül 1 sortu 226,5, 292,1, 210,0, 278,3 qr, Tale 38 sortu 
218,4, 286,0, 202, 263,4 qr, Qırmızı buğda sortu  isə 231,4, 286,4, 196,4, 246,3 qr kök sistemi 
formalaşdırmışdır.  

Müzakirələrdən aydın olur ki, gec sünbülləyən sortların kök sisteminin kütləsi variantdan asılı 
olaraq daha çox dəyişikliyə uğramışdır. Tez sünbülləyən sortlarda 0-20 sm arası qatda nəzarət 
variantı ilə müqayisədə Qaraqılçıq 2 sortunda kök kütləsi optimal suvarma rejimində 35,2%, ilkin 
suvarmada 30,4%, ilkin quraqlıqda isə 8,3% çox olmuşdur. Bu qiymətlər Nurlu 99 sortunda uyğun 
olaraq, 39,8%, 13,2%, 0,5%, Qobustan sortunda isə 40,4%, 34,7%, 1,29% təşkil etmişdir. Gec 
sünbülləyən genotiplərdə isə 0-20 sm arası qatda kök kütləsinin nəzarətə nisbətən dəyişməsi Təttər 
sortunda uyğun olaraq, 32%, 20,8%, 3,8%, Qırmızı gül 1 sortunda 39%, 7,8%, 32,5%, Tale 38 
sortunda 41,5%, 8,1%, 30,4%, Qırmızı buğda sortunda  isə 45,8%, 17,8%, 25,4% yüksək olmuşdur.  

Tədqiqatın nəticəsindən aydın olur ki, torpağın 0-20 sm qatında tez sünbülləyən genotiplərdə 
nəzarətlə (quraqlıqla) müqayisədə kök kütləsi suvarılan variantda 35,2-40,4%, ilkin suvarılan 
variantda 13,2-34,7%, ilkin quraqlıq variantla isə 0,5-8,3% çox olduğu halda, bu qiymətlər gec 
sünbülləyən sortlarda uyğun olaraq, 32-45,8%, 7,8-20,8% və 3,8-30,4% yüksək olmuşdur. Torpağın 
0-20 sm qatında kök sisteminin kütləsi quraqlıq variantla müqayisədə tez sünbülləyən sortlarda, gec 
sünbülləyən sortlara nisbətən suvarma variantında nisbətən az, ilkin suvarma variantında nisbətən 
çox olduğu halda, ilkin quraqlıq variantında daha çox azaldığı müəyyən olunmuşdur. Orta 
müddətdə sünbülləyən sortlarda isə bu tendensiya aralıq mövqedə olmuşdur.  

Torpağın 20-40 sm qatında köklərin kütləsi tez sünbülləyən sortlardan Qaraqılçıq 2 sortunda 
nəzarət variantda 43,0 qr, optimal suvarma rejimində 57,8 qr, ilkin suvarmada 55,7 qr, ilkin 
quraqlıqda isə 47,1 qr, Nurlu 99 sortunda uyğun olaraq, 46,4, 63,7, 60,5, 46,5 qr, Qobustan sortunda 
müvafiq olaraq 46,4, 65,6, 62,9, 47,4 qr olmuşdur. Gec sünbülləyən Tərtər sortunda  uyğun olaraq 
44,9, 61,1, 55,1, 47,1 qr, Qırmızı gül 1 sortunda 46,7, 66,4, 51,2, 63,1 qr, Tale 38 sortunda 45,8, 
65,8, 49,7, 60,0 qr, Qırmızı buğda sortunda isə 43,3, 64,3, 52,1, 54,9 qr olmuşdur.  Kökün kütləsi 
nəzarət variantı ilə müqayisədə Qaraqılçıq 2 sortunda optimal suvarma rejimində 34%, ilkin 
suvarmada 29,5% ilkin quraqlıq variantda isə 9,5%, Nurlu 99 sortunda uyğun olaraq, 37%, 30,4% 
0,2%, Qobustan sortunda 41,4%, 35,5% və 2,1%, gec sünbülləyən sortlarda isə Tərtər sortunda 
36,0%, 22,7% 4,5%, Qırmızı gül 1 sortunda 42,2%, 9,6%, 35%, Tale 38-də 43,6%, 8,5%, 31,0%, 
Qırmızı buğda sortunda isə 48,5%, 20,3%, 26,8% yüksək olduğu müəyyən edilmişdir.  

Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, tez sünbülləyən sortların 20-40 sm torpaq 
dərinliyində quraqlıq varianta nisbətən optimal suvarma rejimində kökün kütləsi 34-41%, ilkin 
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suvarma variantında 29,5-35,5%, ilkin quraqlıq variantında isə 0,2-9,5% yüksək olmuşdur. Bu 
qiymətlər gec sünbülləyən genotiplərdə isə 36-48,5%, 8,5-22,7% və 4,1-31% yüksək olmuşdur. Tez 
sünbülləyn sortlarda nəzarət variantı ilə müqayisədə ən yüksək fərq suvarılan və ilkin suvarılan 
variantlarda olmuş, ilkin quraqlıq variantında fərq daha az olmuşdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu 
tip genotiplərdə quraqlıq və ilkin quraqlıq boruya çıxma mərhələsində kökün kütləsinin əmələ 
gəlməsini məhdudlaşdıraraq mənfi təsir etmişdir. İlkin suvarmada, yəni sonradan yaradılan 
quraqlıqda bu genotiplər kökün əsas kütləsini formalaşdırdığı üçün optimal suvarma ilə elə ciddi 
fərq olmamışdır. Gec sünbülləyən sortlarda isə müqayisə olunan qruplardan fərqli olaraq ilkin 
suvarmadakı qiymətlər nisbətən az, ilkin quraqlıq variantında isə nisbətən yüksək olduğu müəyyən 
edilmişdir. Bu da su qıtlığının sortlara hansı fenoloji fazada təsir etməsindən asılı olub, buğda 
bitkisində kök sisteminin kütləsinin artmasının əsas çiçəkləmə fazasına qədər davam etməsi və 
fazadan əvvəl yaradılmış quraqlığın kök kütləsinə daha çox təsir göstərməsi ilə izah olunur.  

Torpaq qatının 40-60 sm dərinliyində isə tez sünbülləyən sortlardan Qaraqılçıq 2-də nəzarət 
variantında 24,4 qr, optimal suvarma rejimində 25,6 qr, ilkin suvarmada 26,1 qr, ilkin quraqlıqda isə 
27,1 qr, Nurlu 99 sortunda müvafiq olaraq, 27,1, 28,6, 30,1 və 25,3 qr, Qobustan sortunda 27,5, 
29,7, 30,4, 26,4 qr olduğu halda, gec sünbülləyən sortlardan Tərtərdə uyğun olaraq 30,3, 36,9, 34,7, 
30,5 qr, Qırmızı gül 1 sortunda 29,8, 38,9, 30,8, 39,4 qr, Tale 38 sortunda 28,1, 37,8, 29,4, 35,9 qr, 
Qırmızı buğda sortunda 27,8, 36,8, 30,8, 33,8 qr olmuşdur. Tez sünbülləyən sortlarda nəzarət 
variantı ilə müqayisədə Qaraqılçıq 2 sortunda optimal suvarma rejimində 4,9%, 6,9%, 11,1%, Nurlu 
99-da bu qiymətlər 5,5%, 11,1%, 6,7%, Qobustan sortunda müvafiq olaraq 8,0%, 10,5%, 4,0%, gec 
sünbülləyən sortlardan Tərtərdə 21,7%, 14,5%, 0,70%, Qırmızı gül 1 sortunda 30,5%, 3,3%, 32,2 
%, Tale 38 sortunda 34,5%, 4,6%, 27,7%, Qırmızı buğdada isə 32,3%, 10,8%, 21,6% yüksək 
olduğu müəyyən edilmişdir.  

Torpağın 40-60 sm dərinliyində tez sünbülləyən sortlarda kökün kütləsi nəzarətlə müqayisədə 
optimal suvarma rejimində 4,9-8,0% yüksək olduğu halda ilkin suvarma variantında 10,5-11,1% 
yüksək olmuşdur. İlkin quraqlıq variantında isə nəzarətlə müqayisədə sortdan asılı olaraq 4,0-6,7% 
az olduğu müəyyən olunmuşdur ki, bu da ilkin quraqlığın bu tip sortlarda yuxarı qatda (sonradan 
suvarmanın nəticəsində) daha yaxşı kök sistemi inkişaf etdirilməsi ilə izah olunur. Gec sünbülləyən 
sortlarda isə nəzarətə nisbətən optimal suvarma rejimində 21,7-34,5%, ilkin suvarmada 3,3-14,5%, 
ilkin quraqlıqda isə 0,7-32,2% yüksək kök kütləsi əmələ gəlmişdir.  

Cədvəl. Kök sisteminin kütləsi (qr/m2)  

S/s Sortun adı 
Vari-
antlar 

0-20 
sm 

20-40 
sm 

40-60 
sm 

Cəmi 
Dərzin 

kütləsi, qr/m2
Məhsuldarlıq 

qr/m2 
Məh. 

indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Qaraqılçıq 2 
s+q 236,4 55,7 26,1 318,2 1780 540 30,3 

s 245,2 57,8 25,6 328,6 1810 580 32,0 
q 181,3 43,0 24,4 248,7 1476 417 28,2 

q+s 196,4 47,1 27,1 270,6 1530 450 29,4 

2 Bərəkətli 95 
s+q 238,5 52,8 30,9 322,2 1350 510 37,7 
S 256,2 57,3 31,8 345,3 1465 560 38,2 
q 208,5 45,4 28,1 282,0 1265 325 25,6 

q+s 216,5 47,6 28,0 292,1 1310 410 31,2 

3 Tərtər 
s+q 261,2 55,1 34,7 351,0 1690 410 24,2 

s 286,4 61,1 36,9 384,4 1710 465 27,1 
q 216,2 44,9 30,3 291,4 1416 295 20,8 

q+s 224,5 47,1 30,5 302,1 1530 395 25,8 
4 Nurlu 99 s+q 251,2 60,5 30,1 341,8 1610 510 31,6 

s 265,8 63,7 28,6 358,1 1696 545 32,1 
q 190,1 46,4 27,1 263,6 1523 493 28,4 

q+s 191,3 46,5 25,3 263,1 1550 495 31,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Qobustan 
s+q 260,1 62,9 30,4 353,4 1610 480 29,8 

s 271,2 65,6 29,7 366,5 1650 520 31,5 
q 193,1 46,4 27,5 267,0 1515 405 26,7 

q+s 195,6 47,4 26,4 269,4 1545 450 29,1 

6 Qiymətli 2/17 
s+q 261,1 58,6 33,5 353,2 1180 390 33,0 

s 274,2 62,7 34,1 371,0 1226 413 33,6 
q 198,1 43,7 26,6 268,4 1080 303 28,0 

q+s 201,3 45,1 27,1 273,5 1150 352 30,6 

7 Qırmızı gül 1 
s+q 226,5 51,2 30,8 308,5 1590 515 32,3 

s 292,1 66,4 38,9 397,4 1626 568 34,9 
q 210,0 46,7 29,8 286,5 1506 457 30,3 

q+s 278,3 63,1 39,4 380,8 1560 525 33,6 
8 Tale 38 s+q 218,4 49,7 29,4 297,5 1680 390 23,2 

s 286,0 65,8 37,8 389,6 1800 473 26,2 
q 202,0 45,8 28,1 275,9 1350 322 23,8 

q+s 263,4 60,0 35,9 359,3 1580 400 25,6 

9 Ruzi 84 
s+q 230,5 54,4 26,1 311,0 1308 385 27,8 

s 256,4 60,9 26,8 344,1 1453 435 29,9 
q 187,6 43,3 24,7 255,6 1220 307 25,1 

q+s 197,4 47,4 26,0 270,8 1280 345 26,9 

10 Pirşahin 1 
s+q 261,4 60,6 34,6 356,6 1450 395 27,2 

s 292,5 68,0 37,4 302,9 1510 450 29,8 
q 205,4 47,7 29,4 282,5 1290 345 26,7 

q+s 217,4 51,3 29,5 298,2 1360 370 27,2 

11 Saratovskaya 
29 

s+q 236,4 53,5 30,8 320,7 1810 345 19,0 
s 294,2 67,5 37,5 399,2 1990 394 19,7 
q 210,0 47,6 28,9 286,5 1630 295 18,0 

q+s 248,4 56,4 33,2 338,0 1840 355 19,2 

12 Qırmızı buğda 
s+q 231,4 52,1 30,8 314,3 2245 350 15,5 

s 286,4 64,3 36,8 387,5 2293 380 16,5 
q 196,4 43,3 27,8 267,5 2010 290 14,4 

q+s 246,3 54,9 33,8 335,0 2118 340 16,0 

Qeyd: s+q-ilkin suvarma, s-suvarma, q-quraqlıq, q+s-ilkin quraqlıq 

Torpağın 40-60 sm dərinliyində suvarma rejimindən asılı olaraq kök kütləsinin gec sünbül-
ləyən sortlarda, tez sünbülləyənlərlə müqayisədə nəzarətə nisbətən daha yüksək olduğu müəyyən 
edilmişdir. Sünbülləmə müddətinə görə aralıq mövqe tutan genotiplər bu göstəriciyə görə də eyni 
mövqe tutmuşlar.  

Buğda bitkisində kök sisteminin kütləsinin suvarma rejimindən asılı olaraq dəyişməsi dərzin 
kütləsinə və məhsuldarlığa təsir etməklə məhsuldarlıq indeksini formalaşdırır. Tez sünbülləyən 
genotiplər biokütlələrini tez formalaşdırdıqlarından digər qrupla müqayisədə yaradılmış süni 
quraqlığın zərərli təsirinə daha az məruz qalırlar. Bu da onlarda öyrənilən elementlərin nəzarətlə 
müqayisədə çox da fərqlənmədiyinə dəlalət edir. Eyni zamanda öyrənilən bütün genotiplərdə dərzin 
kütləsi və məhsuldarlığın ən yüksək qiyməti optimal suvarma rejimində, ən az isə quraqlıq 
variantında olmuşdur. Məhsul indeksinin isə ən yüksək qiymətinin optimal suvarma rejimində 
digərlərindən nisbətən az olduğu müəyyən edilmişdir. Müxtəlif  tədqiqatlarda kök kütləsinin gec 
yetişən sortlarda tez yetişən sortlara nisbətən çox olması və quraqlığın təsirindən torpağın dərin 
qatlarında daha çox yayılması göstərilir [1]. Bu qanunauyğunluq bizim tədqiqat işində də öz əksini 
tapmışdır.  

Quraqlığın məhsuldarlığa ən güclü təsiri dən dolma dövrünə təsadüf edir [31]. Bu fazada 
quraqlığın təsirindən fotosintezin zəyifləməsi dənə axan assimilyatların azalmasına səbəb olur [15]. 
Bir çox tədqiqatlarda bitkilərin ilkin mərhələdə ciddi stresə məruz qalması onlarda tolerantlığın 
əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu “Stress yaddaşı” termini kimi qəbul edilir [29; 32]. Streslə bağlı 
bitkilərdə əmələ gələn kimyəvi maddələr, proteinlər, RNT və digər metobolitlər yaddaş amili kimi 
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qəbul edilir [4]. Bizim apardığımız tədqiqat işində də bu qanunauyğunluq öz əksini tapmışdır. Belə 
ki, ilkin quraqlığa məruz qalmış variantın sonradan suvarılması nəticəsində morfoloji əlamətlərin 
depresiya səviyyəsi az olmuşdur.  

Tədqiqatın əsas nəticəsi kimi onu qeyd etmək olar ki, düşən yağıntı miqdarına görə fərqlənən 
bölgələr üçün sortların və ya hibridləşmə üçün valideyin formaların seçilməsində ilkin vegetasiya 
müddətində quraqlıq düşən bölgələr üçün tez sünbülləyən, yaz-yay quraqlığına məruz qalan 
bölgələr üçün isə nisbətən gec sünbülləyən formalar nəzərdə tutulmalıdır.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЕ В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ ПОЧВЫ У СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ И ЕГО СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРОДУКТИВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

А.А.Заманов, Дж.М.Талаи, С.А.Абдулбагиева 
Научно-исследовательский Институт Земледелия 

В статье приводятся результаты распределения корневой системы в слоях почвы сортов  
пшеницы с различными морфофизиологическими показателями  в зависимости от водообеспе-
ченности. Выяснена связь корневой системы с продуктивностью, массой снопа и индексом урожая, 
выявлено что, под влиянием засухи у позднеколосящихся сортов по сравнению с раннеколосящимися  
в глубинных слоях почвы формируется больше корневой массы. Определено, влияние  водо-
обеспеченности на продуктивность, массу снопа и индекс урожая, самая высокая масса корня и 
продуктивность обнаружена в режиме оптимального полива.  

DISTRIBUTION TO THE ROOT SYSTEM IN VARIOUS SOIL LAYERS IN 
WHEAT VARIETIES AND ITS RELATIONSHIP WITH YIELD ELEMENTS 

DEPENDING ON WATER AVAILABILITY 

A.A.Zamanov, J.M.Talai, S.A.Abdulbagieva 
Research Institute of Crop Husbandry 

In the paper presented, study results on distribution of the root system of wheat varieties with different 
morphophysiological indices in soil layers depending on water availability. The relationship of the root 
system with productivity, bandle mass and crop index was found out, it was revealed that, under the 
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influence of drought in late-heading varieties, the root mass in deep layers of soil is formed more in 
comparison with early-sprouting varieties. The influence of water availability on productivity, bandlemass 
and crop index was determined and the highest root mass and productivity was detected in the optimal 
irrigating regime. 

UOT 633.11:633.112 

BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN ONTOGENEZİNDƏ YERÜSTÜ QURU BİOKÜTLƏNİN 
DİNAMİKASININ TƏDQİQİ 

T.İ.ALLAHVERDİYEV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., AZ1098, Pirşağı q., Sovxoz-2 

tofig_1968@mail.ru 

Məqalə inkişafın kollanma fazasından dənin tam yetişməsinə kimi müxtəlif bərk və yumşaq buğda 
genotiplərinin yerüstü quru biokütləsinin dinamikasının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Genotiplərin böyümə 
sürəti, vahid sahədə quru biokütlənin artımı hesablanmışdır. Quru biokütlənin daha çox artımı 
buğuməmələgəlmə-gövdənin yoğunlaşmasından dənin süd yetişməsinə qədər davam etmişdir. Vahid sahədə 
quru biokütlənin daha çox artımı Qırmızı gül-1 genotipində aşkar olunmuşdur. Yerüstü quru biokütlə ilə dən 
məhsuldarlığı arasında müsbət əlaqə müəyyən olunmuşdur. 

Açar sözlər: bərk buğda, yumşaq buğda, genotip, quru biokütlə, genotipin böyümə sürəti 
Ключевые слова: твердая пшеница, мягкая пшеница, генотип, сухая биомасса, скорость роста 
генотипа 
Key words: durum wheat, bread wheat, genotype, dry biomass, growth rate of genotype 

Giriş. Böyümə - bitkinin ölçüsünün dönməyən artımı olub, hüceyrələrin bölünməklə sayının 
və ölçüsünün artması hesabına baş verir. Bitkilərin böyüməsi funksional tarazlıq yaradan əsas 
orqanlar - kök sistemi və gövdə arasında  mürəkkəb qarşılıqlı donor və akseptor əlaqəsinin funk-
siyasıdır [3]. Təkcə biokütlənin paylanma xüsusiyyəti deyil, bitkinin müxtəlif orqanlarının CO2 və 
suyu mənimsəməsi və itirməsi sürətlərindəki müxtəliflik böyümə və sudan istifadənin effektivliyin-
dəki variasiyanı təmin edir. Mədəni bitkilərin sürətli böyüməsi yüksək qaz mübadiləsi (CO2 və 
H2O) keçiriciliyi, fotosintezin və transpirasiyanın müşayiət olunan yüksək sürəti ilə təmin olunur [2; 
4]. Bitkilərin böyüməsi fotosintez zamanı assimilyasiya olunan CO2 ilə tənəffüs zamanı ayrılan CO2 

nisbəti ilə müəyyən olunur [1]. Tənəffüsün sürəti bitkilərin böyüməsini təmin edən məhsulları - 
ATF (köklərə su və həll olan maddələrin daxil olması, akseptor toxumalara assimilyatların 
daşınması), NADH, 3 karbon turşusu tsiklinin aralıq birləşmələrini (bitkilərin böyüyən hissələrində 
biosintez prosesləri) istifadə edən proseslərlə tənzimlənir. Quru biokütlənin formalaşması 90%-dan 
çox fotosintez məhsulları hesabına baş verir [10]. Quraq ərazilərdə yüksək böyümə sürəti potensialı 
və mövcud sudan effektiv istifadə mədəni bitkilər üçün arzuolunan əlamətlərdir [18]. Böyümənin 
sürəti və sudan istifadənin effektivliyi biokütlənin müxtəlif orqanlarda paylanmasından və bu 
orqanların fizioloji və morfoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Əlverişli böyümə şəraitlərində böyük 
yarpaq sahəsi böyük fotosintez sahəsini və uyğun olaraq yüksək böyümə tempini təmin edir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, nisbi böyümə sürətində növarası variasiya yarpaq sahəsində müxtəlifliklə 
əlaqəlidir [12]. Reynolds quraqlığa adaptasiya xarakterli yumşaq buğdanın ideotipini qurmuş və 
göstərmişdir ki, çiçəkləməyə qədər daha böyük biokütlə toplamaq, o cümlədən torpağın səthini 
örtmək üçün erkən bitki artımı, gövdədə ehtiyat karbohidratların toplanması və dərin kök sistemi 
əlverişli əlamətlərdir [15]. Buğda genotiplərinin böyümə sürəti genotipik möhkəmlənmiş, yüksək 
irsiliyə malik olub, əlverişsiz mühit amillərinin təsirinə məruz qalır. Genotiplərin sünbülləmə-
çiçəkləməyə qədər yarpaq, gövdə və sünbülün daha böyük assimilyasiya sahəsini formalaşdırması 
və quru biokütlə toplaması əlverişli əlamət olub məhsuldarlığın artmasını təmin edə bilər. 

 Tədqiqatın məqsədi müxtəlif bərk və yumşaq buğda genotiplərinin ontogenezində yerüstü 
quru biokütlənin dinamikasını öyrənmək, genotiplərin böyümə sürətini təyin etmək olmuşdur.  

:186-192 
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Material və metodlar. Tədqiqatın materialı kimi seçilmiş 8 Bərk buğda (Triticun durum 
Desf.- Qaraqılçıq-2, Vüqar, Şiraslan-23, Bərəkətli-95, Əlincə-84, Tərtər, Şərq, Qırmızı buğda) 
genotipləri və 14 Yumşaq buğda (Triticum aestivum L.- 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) genotipləri Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun Bitki fiziologiyası və biotexnologiya şöbəsinin təcrübə sahəsində, hər biri 2 təkrarda 
olmaqla, 1,05x10m (10,5m2) sahədə - cərgələrin sayı 8 və cərgəaraları 15 sm olmaqla becərilmişdir. 
Yarpaq, gövdə və sünbülün quru biokütləsi 24 saat 105oC-də termostatda saxlamaqla təyin 
edilmişdir. Genotiplərin böyümə sürəti (GBS) Hunt tərəfindən irəli sürülmüş formul əsasında 
hesablanmışdır: GBS=QK2-QK1/t2-t1. Burada QK1-əvvəlki ölçmə zamanı quru biokütlə, QK2- 
sonrakı ölçmə zamanı quru biokütlədir, t2-t1 əvvəlki və sonrakı ölçmələr arasında günlərin sayıdır 
[6]. Əlamətlər arasında reqressiya əlaqəsi SPSS 16 kompüter proqramı ilə hesablanmışdır. Buğda 
genotiplərinin böyümə və inkişaf fazaları Feekes şkalasına [9] əsasən təyin edilmişdir. Bu şkalada 
Feekes 1- cücərti, Feekes 11.4- dənin tam yetişməsi inkişaf fazalarını təsvir edir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Cədvəldə inkişafın kollanma fazasından dənin tam 
yetişməsinə qədər yerüstü quru biokütlənin bir bitkiyə görə artım dinamikası göstərilmişdir. Quru 
biokütlənin toplanmasında mühüm genotipik müxtəliflik müəyyən olunmuşdur. Kollanma fazasında 
(Feekes 3-29.01.) ən böyük yerüstü quru biokütlə Tərtər, Əlincə-84, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17 
genotiplərində aşkar olunmuşdur. Ən az quru biokütlə Vüqar, Bərəkətli-95, Nurlu-99, 
12ndFAWWON№97, Günəşli, Saratovskaya-29 genotiplərində aşkar olunmuşdur. Yaşıllaşmanın 
artması - dik böyüməyə keçidin başlanğıcında (Feekes 4-5- 13.02.) yerüstü hissənin ən böyük quru 
biokütləsi Tərtər, Əlincə-84, Şiraslan-23, Qiymətli-2/17, Əkinçi-84, Tale-38 genotiplərində aşkar 
olunmuşdur. Ən az quru biokütlə Şərq, Qırmızı buğda, 12ndFAWWON№97, Günəşli, Saratovskaya-
29, Dağdaş, Nurlu-99 genotiplərində aşkar olunmuşdur. Buğuməmələgəlmənin başlanğıcında 
(Feekes 6- 02.03.) daha böyük quru biokütlə Əlincə-84, Tərtər, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Ruzi-84, 
4thFEFWSN№50 genotiplərində müəyyən olunmuşdur. Buğuməmələgəlmə-gövdənin yoğunlaşması 
(Feekes 7- 01.04.) fazasında yerüstü hissənin daha böyük quru biokütləsi Əlincə-84, Tərtər, Əkinçi-
84, Qobustan, Əzəmətli-95, 4thFEFWSN№50, Qiymətli-2/17 genotiplərində aşkar olunmuşdur. Ən 
az quru biokütlə Qırmızı buğda, 12ndFAWWON№97 genotiplərində müəyyən olunmuşdur. Quru 
biokütlənin sürətli artımı 2-ci buğumun əmələ gəlməsindən (Feekes 7) flaq yarpağın əmələ gəlmə-
sinə qədər olan dövrdə (Feekes 8) baş vermişdir. Bu dövrdə buğumaralarının uzanması və gövdənin 
yoğunlaşması hesabına quru biokütlənin  sürətli artması baş vermişdir. Yerüstü hissənin daha böyük 
quru biokütləsi Əlincə-84, Tərtər, Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Tale-38 genotiplərində 
müəyyən olunmuşdur. Yerüstü hissənin daha az quru biokütləsi Şərq və Saratovskaya-29 
genotiplərində aşkar olunmuşdur. Sünbülləməyə qədər (02.05.) yerüstü hissənin daha böyük quru 
biokütləsi Qaraqılçıq-2, Vüqar, Tərtər, Qırmızı buğda, Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, Qırmızı 
gül-1, Tale-38, Ruzi-84, Pirşahin-1 genotiplərində müəyyən olunmuşdur. Ən az quru biokütlə 
Şiraslan-23, Şərq, Saratovskaya-29 genotiplərində təyin edilmişdir. Çiçəkləmə fazasından sonra 
dənin formalaşması fazasında (15.05.) əksər bərk buğda genotiplərində yerüstü hissənin quru 
biokütləsi artaraq təxminən bir-birinə yaxın qiymət alır. Daha böyük quru biokütlə Tərtər, Qırmızı 
buğda, Qobustan, Qırmızı gül-1, Ruzi- 84, Qiymətli-2/17, Əkinçi-84, Tale-38 genotiplərində aşkar 
olunmuşdur. Dənin formalaşmasının xətti fazasında flaq yarpaqda əmələ gələn fotosintez məh-
sullarının 80%-i sünbülə translokasiya edir [16]. Süd yetişmə dövründə (Feekes 11.2. - 29.05.) bit-
kinin yerüstü hissəsinin quru kütləsinin artımı davam edir. Bu artım sünbülün kütləsinin artması 
hesabına baş verir. Yerüstü hissənin ən böyük quru biokütləsi Qaraqılçıq-2, Tərtər, Qırmızı buğda, 
Qobustan, Qiymətli-2/17, Qırmızı gül-1, Tale-38, Ruzi-84, Pirşahin-1genotiplərində toplanmışdır. 
Dənin yarım bərk - mum yetişmə mərhələsində (Feekes 11.3- 12.06.) əksər genotiplərin yarpaqları 
quru olub, buğumlar saralmışdır. Bu dövrə quru biokütlənin bəzi genotiplərdə azalması baş vermiş-
dir. Lakin nisbətən gec sünbülləyən genotiplərdə quru biokütlənin artması davam etmişdir. Quru 
biokütlənin artması Şərq, Qırmızı buğda, Tərtər, Qobustan, Qırmızı gül-1, Əzəmətli-95, Tale-38, 
Ruzi-84,  12ndFAWWON№97,  4thFEFWSN50,  Dağdaş və Saratovskaya-29  buğda  genotiplərində 
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baş vermişdir. Tez sünbülləyən Qobustan və Əzəmətli-95 genotiplərində də quru biokütlənin artımı 
qeydə alınmışdır. Dənin tam yetişməsində  yerüstü hissənin quru biokütləsinin  orta göstəricisinin 
əvvəlki faza ilə müqayisədə azalması baş verir. Qeyd olunmuşdur ki, dənlərin quru biokütləsi 
fizioloji yetişmə zamanı dənin tam yetişməsindən çox olur [5]. Şəkil 1-də müxtəlif inkişaf fazaları 
gedişində bərk və yumşaq buğda genotiplərinin orta quru biokütləsinin dinamikası göstərilmişdir. 
Quru biokütlənin orta göstəricisinin yumşaq buğdalarda bərk buğdalardan çox olması aşkar 
olunmuşdur. Bu, qismən yumşaq buğdaların bərk buğdalarla müqayisədə kollanma qabiliyyətinin 
və yarpaq sahə indeksinin yüksək olması ilə izah oluna bilər. Şəkil 2-də inkişaf fazaları gedişində 
genotiplərin böyümə sürətləri göstərilmişdir.  

Şəkil 1. Bərk və yumşaq buğda genotiplərinin quru biokütləsinin orta göstəricisinin dinamikası 

Şəkil 2. Müxtəlif inkişaf fazalarında bitkinin böyümə sürətinin dəyişməsi  
(sütunlar 5 təkrarın orta qiyməti ± standart kənarlaşmasıdır) 
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GBS-1= Quru biokütlə (02.03.)- Quru biokütlə (29.01.)/32 
GBS-2= Quru biokütlə (01.04.)- Quru biokütlə (02.03.)/30 
GBS-3= Quru biokütlə (29.05.)- Quru biokütlə (01.04.)/58 
GBS-4= Quru biokütlə(12.06.)-Quru biokütlə (29.05.)/14 
Vegetativ fazanın başlanğıcında temperaturun az olması ilə əlaqədar genotiplərin böyümə 

sürəti aşağı olmuşdur. Temperaturun artması ilə fotosintezin sürətinin artması böyümə sürətinin 
kəskin artmasına səbəb olmuşdur. Murata (1981) müxtəlif mədəni bitkilərin potensial yarpaq 
fotosintezi və maksimal böyümə sürəti arasında qarşılıqlı əlaqəni tədqiq etmişdir və yüksək müsbət 
korrelyasiya müəyyən etmişdir [11]. Buğuməmələgəlmə - gövdənin yoğunlaş-masından (01.04.) 
dənin süd yetişmə fazasına qədər (29.05.) böyümə sürəti bütün genotiplərdə yüksək olmuşdur. Ən 
yüksək böyümə sürəti Qaraqılçıq-2, Tərtər, Qırmızı buğda, Qobustan, Əkinçi-84, Qiymətli-2/17, 
Qırmızı gül-1, Tale-38, Ruzi-84, Pirşahin-1, Dağdaş genotiplərində müəyyən olunmuşdur. Dənin 
süd yetişmə dövründən sonra Qırmızı buğda, Qırmızı gül-1, 12ndFAWWON№97, 4thFEFWSN№50, 
Dağdaş genotiplərində yüksək böyümə sürəti saxlanmışdır. Vahid sahədə (1m2-də) genotipin 
böyümə sürəti (bir bitkinin böyümə sürəti ilə 1m2-də bitkilərin sayının hasili) hesablanmışdır. Bu 
göstərici Qaraqılçıq-2 (32,1q·m-2gün-1), Qırmızı buğda (35,9q·m-2 gün-1), Qobustan (34,5q·m-2 gün-

1), Qiymətli-2/17 (32,3q·m-2 gün-1), Qırmızı gül-1 (31,4q·m-2 gün-1), Əzəmətli-95 (28,1q·m-2 gün-1), 
Tale-38 (29,8q·m-2 gün-1) genotiplərində daha yüksək olmuşdur. GBS süd yetişmədən mum 
yetişməyə qədər Qırmızı gül-1 genotipində 42,7q·m-2 gün-1 daha yüksək olmuşdur. Akram (2011) 1 
m2-də GBS hesablamışdır və qeyd etmişdir ki, bu göstərici 12- 39 q· m-2 gün-1-ə qədər dəyişir [1]. 
Koscielniak və b. (2014) 20 yazlıq yumşaq buğda genotiplərinin cücərtilərinin böyümə sürətində, 
yarpaq sahəsində, təmiz assimilyasiya sürətində genotipik müxtəliflik qeydə almışdılar [8]. 

Şəkli 3-də buğuməmələgəlmənin əvvəlində (Feekes 6 - 02.03.) 5-6 yarpaq mərhələsində 
bitkinin yerüstü hissəsinin quru kütləsı ilə məhsuldarlıq arasında müsbət asılılığın (r=0,410) olduğu 
görünür. Van Ginkel və b. (1998) suvarma və dəmyə şəraitində buğdanın biokütləsi və məhsuldar-
lığı arasında müsbət və əhəmiyyətli genetik korrelyasiya əldə etmişdilər [17]. Kandic və b. (2009) 
quraqlıq stresi şəraitində erkən yetişmənin yüksək məhsuldarlığa birbaşa, bir bitkidə yerüstü 
hissənin biokütləsinin məhsuldarlığa dolayı təsirə malik olduğunu qeyd etmişdilər [7].  

Şəkil 3. Feekes 6 (5-6 yarpaq mərhələsi) inkişaf fazasında quru biokütlə ilə məhsuldarlıq arasında asılılıq 

Buğdanın yaxşılaşdırılması proqramlarında quraqlıq şəraitində yüksək məhsuldarlıqla əlaqəli 
olan əlamətlər içərisində erkən bitki artımı (early vigour) əlverişli əlamət kimi qeyd olunur. Erkən 
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bitki artımı  və ya sünbülləmə fazasına qədər daha böyük yerüstü quru biokütlə toplamaq qabiliyyəti 
bir-neçə səbəbdən, xüsusilə torpaq buxarlanması və alaq otlarına qarşı buğda bitkisinin rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması baxımından vacibdir. Sürətli erkən bitki artımı tempi Aralıq dənizi tipli 
iqlim şəraitlərində daha effektiv su sərfini və buğda bitkisinin məhsuldarlığını artırmağı təmin edir 
[13; 14].  

Məhsuldarlığın formalaşmasında vahid sahədə quru biokütlənin daha çox toplanması və dənin 
yetişməsi dövründə vegetativ orqanlardan (gövdə, yarpaq, sünbül oxu) quru maddənin dənə 
remobilizasiyasının effektivliyi mühüm rol oynayır. Apardığımız tədqiqatlarda quru maddənin 
remobilizasiyasının quraqlıq stresi şəraitində artdığı və hündür boylu genotiplərdə (Şərq, Qırmızı 
buğda, Dağdaş, Saratovskaya-29) nisbətən zəif  baş verdiyi müəyyən olunmuşdur. Bəzi gec 
sünbülləyən genotiplərin (xüsusilə bərk buğda) böyük assimilyasiya sahəsi formalaşdırmasına və 
quru biokütlə toplamasına baxmayaraq çiçəkləmə fazasından sonra temperaturun kəskin artması 
şəraitində qocalmanın sürətlənməsi, fotoassimilyatların dənə kifayət qədər daşınmaması və dən 
məhsuldarlığın azalması baş verir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАДЗЕМНОЙ СУХОЙ БИОМАССЫ  
В ОНТОГЕНЕЗЕ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ 

Т.И.Аллaхвердиев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Статья посвящена исследованию динамики надземной сухой биомассы генотипов пшеницы 
начиная от стадии кущения до полной спелости зерна. Скорость роста генотипов и рост биомассы в 
единой площади было вычислено. Наибольшая скорость роста происходила в период от начала 
формирования узла – расширения стебля и до молочной спелости зерна. Наибольшая скорость роста 
сухой массы выявлена у генотипа Гырмызы гул-1 (0,178 г/день или 42,7 г/м2 день). Выявлена положи-
тельная корреляция между надземной сухой массой и продуктивностью генотипа. 

STUDY OF ABOVEGROUND DRY MASS DYNAMICS OF WHEAT GENOTYPES DURING 
ONTOGENY 

T.I.Allahverdiyev 
Research Institute of Crop Husbandry 

The present research has been conducted to study the dynamics of aboveground dry mass of different 
durum and bread wheat genotypes from tillering stage to a complete ripeness. Growth rate of genotypes and 
growth of dry biomass per unit of area calculated.  The highest growth rate occured from the beginning of 
node formation - stem extension to kernels milky ripe. The highest growth rate of dry mass was found in the 
genotype Gyrmyzy gul-1 (0,178 g per day or 42,7 g/m2 day). A positive correlation between aboveground 
dry mass and grain yield was revealed. 

UOT 581.32; 633.1 

QURAQLIĞIN BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN MORFOFİZİOLOJİ 
ƏLAMƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

S.A.ABDULBAQİYEVA, F.Ə.ƏHMƏDOVA, A.A.ZAMANOV, İ.Q.İBRAHİMOVA 
Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., AZ1098, Sovxoz 2, 

e-mail: sevda_30@mail.ru 

Məqalədə 22 rayonlaşmış və perspektiv buğda genotiplərinin quraqlığa davamlılığının öyrənilməsi 
məqsədi ilə Abşeronda (suvarma) və quraq dəmyə şəraitində qoyulmuş təcrübələrin nəticələri verilmişdir. 
Bitkilərin boyu, xəstəliklərə davamlılığı, fotosintezedici piqmentlərin miqdarı, məhsulun struktur elementləri 
müqayisəli analiz edilmiş, korrelyasiya əlaqələri öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: buğda, genotip, quraqlıq, sarı və qonur pas, xlorofilin miqdarı,  məhsuldarlıq 
Ключевые слова: пшеница, генотип, засуха, желтая и бурая ржавчина, содержание хлоро-
филла, продуктивность 
Keywords: wheat, genotype, drought, yellow and leaf rust, chlorophyll content, productivity  

Giriş. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çətinliklər yaradan iqlim dəyişiklikləri qlo-
bal problemə çevrilmiş və quraqlıq əksər ölkələrdə mədəni bitkilərin məhsuldarlığına mənfi təsir 
edən əsas stres amili olmuşdur [5; 6]. Ekstremal iqlim amillərinin təsiri bəzi bölgələrdə yagıntının 
normadan çox düşməsinə, bəzi yerlərdə isə quraqlığın və yarımquraqlığın əmələ gəlməsinə səbəb 
olmuşdur ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafının zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır [8; 9; 
10]. 

Azərbaycanda buğda əkin sahələrinin yarısı  quraq dəmyə və qismən nəmliklə təmin olunmuş 
dəmyə bölgələrinə təsədüf etdiyindən mövcud sortlardan yüksək keyfiyyətli məhsul alınması üçün 

:192-198 
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bu bölgələrin ekoloji amilləri nəzərə alınmalıdır. Quraqlığın tez-tez baş verməsi,  buğda sortlarında 
xəstəliklərin geniş yayılması həm məhsul itkisinə, həm də onun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə 
səbəb olur. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidində  buğdanın mühüm strateji bitki 
olduğunu nəzərə alsaq, yeni intesiv, biotik və abiotik amilllərə davamlı və bölgələrin ekoloji 
şəraitinə uyğun buğda sortlarıın seçilməsi və istehsalata tətbiqi taxılçılığın inkişafı üçün  aktual 
məsələ kimi qarşıya çıxır. Son zamanlar tədqiqatçılar buğda sortlarının həm quraqlığa 
davamlılığının, həm də keyfiyyətinin artırılmasına yüksək diqqət verirlər [1; 2; 3].  

Material və metodlar. Fenoloji müşahidələr Kupermana görə aparılmışdır [4]. Yarpaq 
ekstraktında xlorofil a, b və karotinoidlər 96%-li etanolda, uyğun olaraq 664, 648, 470 nm dalğa 
uzunluqlarında spektrofotometrlə (Genesys 20, Thermo Scientific, ABŞ) təyin edilmiş və mq/q yaş 
çəkiyə görə hesablanmışdır [7]. Məhsuldarlıq vahid sahədən götürülmüş dərzə görə hesablanmışdır.  

Tədqiqat obyekti kimi yerli və beynəlxalq mərkəzlərdən introduksiya olunmuş yumşaq və 
bərk buğda genotipləri seçilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Arxitektonikasına və digər göstəricilərinə görə fərqlənən 22 
rayonlaşmış və perspektiv bugda sortunun (8 bərk və 14 yumşaq) abiotik amil olan quraqlığa 
davamlılıqları öyrənilmişdir. Müxtəlif tədqiqat illərində beynəlxalq mərkəzlərdən introduksiya 
olunmuş 12ndFAWWON və 4thFEFWSN pitomniklərindən seçilmiş perspektiv buğda nümunələri də 
(uyğun olaraq, №97 və №50)  bura daxildir. Təcrübələr suvarma və quraqlıq şəraitlərində qoyul-
muş, məhsulun struktur analizi, bitkilərin morfoloji əlamətləri müqayisə edilmişdir. 

Genotiplərin yalnız genetik xüsusiyyətlərindən deyil, həmçinin becərilmə şəraitindən də asılı 
olan  boyu quraqlıq təsirindən sortların hamısında azalmışdır ki, bu da əsasən yuxarı buğumarası 
məsafənin azalması ilə əlaqədardır. Tədqiqat ili ərzində bitkilərin boyu bərk buğda sortlarında 
suvarma şəraitində 81,6-117 sm, quraqlıq şəraitində 80,0-114 sm intervalında dəyişmiş, quraqlıq 
təsirindən azalma 0,47-9,51% təşkil etmişdir (Şəkil 1).  

Şəkil 1. Quraqlıq stresinin buğda genotiplərinin boyuna təsiri 

Ən az azalma Qaraqılçıq 2 (0,47%) və Şiraslan 23 (0,98%) sortlarında müşahidə olunmuşdur. 
Yumşaq buğda sortlarında isə uyğun olaraq, 76,6-114 sm və 73,2-108 sm intervalında dəyişmiş, 
azalma 0,84-11,8% təşkil etmişdir. Genotiplərdə məhsulun struktur komponentləri də təyin edilmiş, 
vahid sahədən yerüstü quru biokütləyə görə ən yüksək göstərici Bərəkətli 95, Qırmızı buğda, Tərtər, 
yerüstü quru biokütlənin nisbətən aşağı göstəricisi Vüqar, Qaraqılçıq 2 genotiplərində müəyyən 
olunmuşdur. Yumşaq buğdalar arasında bioloji məhsuldarlıq Nurlu 99, Günəşli, Dağdaş genotip-
lərində daha yüksək, Ruzi 84, Qırmızı gül 1, 12ndFAWWON №97 genotiplərində isə aşağı olmuş-
dur. Yerüstü quru biokütlənin quraqlıq təsirindən daha çox azalması  Bərəkətli 95 (25%), Günəşli 
(22%) və Tale 38 (17%) genotiplərində, daha az (4-8% həddində) azalması isə Qırmızı buğda, 
Qaraqılçıq 2, Şiraslan 23, Əkinçi 84, Əzəmətli 95, Qobustan  genotiplərində müəyyən olunmuşdur. 

Piqmentlərin miqdarına görə fotosintetik aparatın inkişaf səviyyəsi və fizioloji vəziyyəti, 
müxtəlif becərmə şəraitlərində məhsul formalaşdırma və toplama potensialı haqda fikir yürütmək 
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olar.  Xlorofil a, b və karotinoidlərin miqdarı 3 bərk və 7 yumşaq buğda genotipinin flaq yarpaq-
larında, suvarma və quraqlıq şəraitində sünbülləmə, dənin süd və mum yetişkənliyi fazalarında təyin 
edilmişdir. Quraqlığın təsirindən yarpaqlarda yaşıl plastidlər  dağılir, bu da xlorofilin miqdarının 
azalmasına səbəb olur. Quraqlığın təsirindən xlorofil “a”-nın miqdarı  xlorofil “b”-yə nisbətən daha 
kəskin azalır. Bərk buğdalardan Bərəkətli 95 (fazalar üzrə uyğun olaraq, 19,7; 16,6 və 35,6%), 
yumşaq buğdalardan isə Qırmızı gül 1 sortunda   (fazalar üzrə uyğun olaraq, 21,9; 15,3 və 39,5%) 
xlorofil “a”-nın miqdarı tədqiq olunan bütün fazalarda  daha kəskin, xlorofil “b”-nın miqdarı isə 
bərk buğdalardan Tərtər (fazalar üzrə uyğun olaraq, 11,0; 7,30 və 14,2%),  yumşaq buğdalardan 
4thFEFWSN 50 (fazalar üzrə uyğun olaraq, 4,83; 10,8 və 9,20%) genotipinlərində isə daha az 
azalmışdır (şəkil 2 a və b).  

Şəkil 2 (a). Buğda sortlarının flaq yarpaqlarında xlorofilin miqdarı (suvarma),mq/q yaş kütlə 

Quraqlıq şəraitində piqmentlərin miqdarı bütün genotiplərdə azalmış və xlorofil (a+b)-nin 
miqdarı bərk buğdalardan Bərəkətli 95 (fazalar üzrə uyğun olaraq, 19,2; 25,2 və 31,9%), yumşaq 
buğdalardan isə Qırmızı gül 1 sortunda   (fazalar üzrə uyğun olaraq, 21,8; 24,5 və 37,8%) daha çox 
azalmışdır. Xlorofil (a+b)-nin daha yüksək  miqdarı suvarılan şəraitdə Qırmızı gül 1 və Bərəkətli 95 
genotiplərində olmuşdur. 

Şəkil 2 (b). Buğda sortlarının flaq yarpaqlarında xlorofilin miqdarı (quraqlıq),mq/q yaş kütlə 

Eyni genotiplərin flaq yarpaqlarında fotosintezedici piqmentlərin  miqdarı iqlim şəraitinə görə 
fərqlənən müxtəlif bölgələrdə də- Qobustan (nəmliklə təmin olunmayan quraq dəmyə) və Cəlilabad 
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(nəmliklə təmin olunmayan düzən dəmyə) BTS, Abşeron (suvarma) YTT-da öyrənilmişdir. Dəmyə 
şəraitində qoyulmuş təcrübələrdə fotosintezedici piqmentlərin miqdarı suvarma şəraitinə nisbətən 
azalmışdır (şəkil 3). Xlorofil “a”-nın miqdarı suvarma şəraitində Qırmızı gül 1, 4thFEFWSN 50 və 
12thFAWWON 97 (uygun olaraq, 9,739; 9,171 və 9,068 mq/q yaş kütlə) genotiplərində daha çox 
olmuşdur. Dəmyə şəraitində quraqlığın təsirindən Qırmızı gül 1 və Qaraqılçıq 2 sortlarında xlorofil 
“a”-nın miqdarı daha çox (uygun olaraq, Qobustan BTS-də 2,302 və 2,979 mq/q yaş kütlə, 
Cəlilabad BTS-də isə 2,096  və 2,737 mq/q yaş kütlə) azalmışdır. Əzəmətli 95 və Qobustan 
sortlarında  dəmyə şəraitində quraqlığın xlorofil “a”-nın miqdarına təsiri isə zəif olmuşdur. Xlorofil 
“b”-nın miqdarı suvarma şəraitinə nisbətən quraqlığın təsirindən Qobustan BTS-də 0,033-2,398 
mq/q yaş kütlə,  Cəlilabad BTS-də isə 0,057-2,175 mq/q yaş kütlə intervalında dəyişmişdir. Bütün 
tədqiq olunan sortlarda dəmyədə karotinoidlərin miqdarında da azalma müşahidə edilmişdir.  

Quraqlığa daha həssas sünbül elementlərinə sünbülün kütləsi, sünbüldə dənin sayı və 
kütləsini, az həssas isə sünbülün uzunluğu, eni və sünbüldə sünbülcük sayını göstərmək olar. Su 
stresindən sünbülün kütləsinin, sünbüldə dənin sayının və kütləsinin daha çox azalması bərk buğda 
genotiplərindən Qırmızı buğda (uyğun olaraq, 25, 26 və 32%) və Şərq sortlarında (uyğun olaraq, 38, 
38 və 40%), sünbüldə dənin kütləsinin daha kəskin azalması (50%)  isə Əlincə-84 genotipində 
müəyyən edilmişdir. Bu parametrlərin daha çox azalması yumşaq buğda genotiplərindən 
4thFEFWSN №50 (38, 33 və 44%), Günəşli (30, 25 və 35%) və Saratovskaya 29 (36, 33 və 44%) 
sortlarında, nisbətən zəif azalması isə Vüqar, Şiraslan 23, Bərəkətli 95, Tərtər, Əkinçi 84, Qobustan, 
Dağdaş genotiplərində müəyyən olunmuşdur.  

Şəkil 3. Bölgələrdə buğda sortlarının flaq yarpaqlarında xlorofilin miqdarı, mq/q yaş kütlə 

1000 dənin kütləsi bərk buğdalarda yumşaq buğdalardan yüksək olmuş və hər iki şəraitdə  
Şərq (uyğun olaraq, 57,4 və 56,3 q) və Qiymətli 2/17 (uyğun olaraq, 53,0 və 49,3 q) sortlarında 
daha yüksək olmuşdur ki, bunu da quraqlıq təsirindən dənə daşınan fotoassimilyatların miqdarının 
azalması ilə izah etmək olar. Yüksək dən məhsuldarlığı Bərəkətli 95, Tərtər, Əlincə 84 bərk buğda 
sortlarında olmuş və suvarma şəraitində 626-696 q/m2, quraqlıqda isə 547-603 q/m2 intervalında 
dəyişmişdir. Yumşaq buğdalardan Əkinçi 84 (uyğun olaraq, 650 və 610 q/m2), Qobustan (650 və 
600 q/m2) və Əzəmətli 95 (625 və 595 q/m2) sortlarında məhsuldarlıq digər yumşaq buğdalara 
nisbətən  daha yüksək olmuşdur. Quraqlıq şəraitində dən məhsuldarlığının daha çox azalması  
Günəşli (21%), Ruzi-84 (20%), Qiymətli-2/17 (17%), Tərtər (16%), Şiraslan-23 (15%), Bərəkətli-
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95 (14%) genotiplərində, daha az azalması Qırmızı buğda, Şərq, Əlincə-84, Əzəmətli-95 
genotiplərində qeydə alınmışdır (şəkil 4).  

Məhsul indeksi vegetativ orqanlarda toplanmış assimilyatların dənə nə dərəcədə daşınmasını 
ifadə edir. Əvvəlki illərdə apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki, məhsul indeksinin orta göstəricisi 
yumşaq buğdalarda bərk buğdalardan yüksəkdir və bu göstərici hündürboylu genotiplərdə orta 
boylularla müqayisədə daha aşağı olur. Məhsul indeksi suvarma və quraqlıq şəraitlərində bərk 
buğdalardan Şiraslan 23 (uyğun olaraq, 0,36 və 0,32) və Əlincə 84 (uyğun olaraq, 0,35 və 0,34), 
yumşaq buğdalardan isə Qırmızı gül 1 (uyğun olaraq, 0,36 və 0,35) və Qobustan (uyğun olaraq, 
0,34 və 0,34) sortlarında daha yüksək olmuşdur. Məhsul indeksi hündürboylu Şərq, Qırmızı buğda, 
Daşdaş, Saratovskaya-29 və orta boylu Tale-38, Günəşli genotiplərində daha aşağı olmuşdur.   

Şəkil 4. Quraqlıq stresi təsirindən buğda genotiplərinin məhsuldarlığının azalması, q/m2 

Tədqiq olunan 8 bərk və 14 yumşaq buğda genotipinin bəzi aqromorfoloji göstəriciləri də 
öyrənilmişdir. Buğda genotiplərinin  dəndolma dövrü (sünbülləmədən dənin tam yetişməsinə qədər 
olan günlərin sayı) 35-45 gün intervalında dəyişmiş və Vüqar genptipində 35, Qaraqılçıq 2 və 
Saratovskaya 29 genotiplərində-37 gün olmaqla ən qısa, Ruzi 84- 45 gün, Nurlu 99, Əzəmətli 95 və 
Günəşli genotiplərində- 43 gün olmaqla ən uzun müddət davam etmişdir.  

Buğda genotipləri əsasən qonur pas və unlu şehlə yoluxmuşlar. Bərk buğdalarda sarı pas 
müşahidə olunmamış, qonur pas Qırmızı buğda sortunda hər iki şəraitdə (10S) və Qaraqılçıq 2 
sortunda suvarmada (10MS) müşahidə edilmişdir.  Unlu şehlə sirayətlənmə isə şəraitdən asılı olaraq 
suvarmada 2-7 bal, quraqlıqda isə 1-6 bal intervalında olmuşdur. Yumşaq buğdalarda sarı pas 
suvarmada yalnız Tale 38 (20MS) və Pirşahin 1 (10S) sortlarında müşahidə olunmuş, qonur pas 
tədqiq olunan sortların 28,6%-i (Əzəmətli 95, Nurlu 99, Pirşahin 1 və 12nd FAWWON №97) istisna 
olmaqla, digərlərində şəraitə görə uyğun olaraq, 10-60S və 5-20MS, 5-20S və 5-10MS intervalında 
dəyişmişdir. Unlu şehlə sirayətlənmə isə uyğun olaraq, 3-8 bal və 2-8 bal intervalında olmuşdur. 

Buğda sortlarının sünbül elementləri və məhsuldarlığı arasında xətti asılılıqlar SPSS  16.1 
proqramı  vasitəsi  ilə  öyrənilmişdir  (Cədvəl ). Müəyyən  edilmişdir ki, bitkinin boyu ilə bioloji 
məhsuldarlıq arasında müsbət, sünbüldə dən sayı arasında mənfi və əhəmiyyətli əlaqə vardır. Bioloji 
məhsuldarlıq ilə dən məhsuldarlığı və sünbülün uzunluğu, dən məhsuldarlığı ilə sünbüldə dən sayı 
və dənin kütləsi arasında da müsbət və əhəmiyyətli korrelyasiya əlaqəsi müəyyən olunmuşdur. 1000 
dənin kütləsi ilə sünbülün eni, sünbüldə sünbülcük sayı, sünbülün kütləsi, sünbüldə dənin sayı və 
kütləsi arasında müsbət əlaqə aşkar olunmuşdur. Sünbülün eni sünbüldə sünbülcük sayı, sünbülün 
kütləsi, sünbüldə dənin sayı və kütləsi ilə, sünbüldə sünbülcük sayı ilə sünbülün kütləsi, sünbüldə 
dənin sayı və kütləsi arasında müsbət və əhəmiyyətli əlaqə aşkar olunmuşdur. Ən yüksək müsbət və 
əhəmiyyətli əlaqə sünbüldə dənin kütləsi ilə sayı (0,879••)  və sünbülcüklərin sayı (0,765**) arasında 
müəyyən olunmuşdur.  
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Cədvəl. Buğda sortlarının sünbül elementləri və məhsuldarlığı arasında xətti asılılıqlar 

BB BM DM BS MDK SU SE SS SK SDS 
SDK

BB 1

BM 0,366* 1 

DM 0,092 0,695** 1 
BS -0,088 0,132 0,126 1 

MDK 0,018 0,017 0,039 -0,253 1 
SU 0,158 0,330* 0,373* 0,421** -0,391** 1 
SE -0,294 0,033 0,415** -0,092 0,371* 0,150 1 
SS -0,039 0,093 0,271 -0,468** 0,514** 0,064 0,579** 1 
SK -0,186 0,106 0,264 -0,012 0,443** 0,113 0,367* 0,486** 1 

SDS -0,388** 0,079 0,522** -0,254 0,362* 0,027 0,697** 0,661** 0,515** 1 
SDK -0,173 0,182 0,501** -0,273 0,582** 0,080 0,694** 0,765** 0,553** 0,879** 1 

Qeyd: İxtisarlar aşagıdakı kimidir: BB- bitkinin boyu, bioloji məhsuldarlıq, dən məhsuldarlığı, bitki sayı, 1000 
DK - 1000 dənin kütləsi, SU - sünbülün uzunluğu, SE- sünbülün eni, SS- sünbülcüklərin sayı, SK- sünbülün kütləsi, 
SDS - sünbüldə dənin sayı, SDK - sünbüldə dənin kütləsi. 

Beləıliklə, su stresi (quraqlıq) buğda genotiplərinin boy artımının ləngiməsinə, məhsulun 
struktur elementləri (bioloji məhsuldarlıq, sünbülün kütləsi, sünbüldə sünbülcük sayı, sünbüldə 
dənin sayı və kütləsi, 1000 dənin kütləsi) göstəricilərinin azalmasına səbəb olmuşdur. Quraqlıq 
stresi şəraitində dən məhsuldarlığının azalması bərk buğdalarda 13,0-103 q, yumşaq buğdalarda isə 
30,0-123 q təşkil etmişdir. Quraqlığın təsirindən buğda genotiplərinin flaq yarpaqlarında xlorofil a, 
b, (a+b)  və karotinoidlərin miqdarı da azalmışdır.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАСУХИ НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ 

С.А.Абдулбагиева, Ф.А.Ахмедова, A.A.Заманов, И.Г.Ибрагимова 
Научнo ИсследовательскийИнститутЗемледелия 

В статье представлены результаты исследований проведенных в Абшероне (орошение) и в 
условиях с необеспеченной влажностью богары с целью изучения засухоустойчивости 22 райониро-
ванных и перспективных генотипов пшеницы. Анализированы высота растений, устойчивость к 
болезням, содержание фотосинтетических пигментов, структурные элементы урожая, изучены 
корреляционные связи.  

STUDY OF DROUGHT EFFECT ON MORPHOPHYSIOLOGICAL FEATURES  
OF WHEAT GENOTYPES 

S.A.Abdulbagiyeva, F.A.Ahmadova, A.A.Zamanov, I.G.Ibrahimova, 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results of researches on 22 realised and advanced wheat genotypes. The height of 
plants, disease resistance, content of photosintetic pigments, yield structural elements were analyzed, 
correlation has been studied.  

UOT581.32 

 İN VİTRO  ŞƏRAİTDƏ ABİOTİK STRESLƏRƏ  QARŞI  DAVAMLILIĞIN  
HÜCEYRƏ SELEKSİYASI 

M.H.MƏMMƏDOVA, T.H.QARAGÖZOV, F.Ə. ƏLİSOY 
AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Mətbuat pr.2A,Azərbaycan 

Triticum aestivum L. və Triticum durum Desf. buğda genotiplərinin yetişməmiş rüşeym kulturasında 
NaCl-in müxtəlif qatılıqlarının kallusun proliferasiya intensivliyinə və morfogen kallusun əmələ gəlməsinə  
təsiri öyrənilmişdir. NaCl duz stressorunun  təsiri altında proliferasiya olunan və morfogen xüsusiyyətlərini 
saxlayan kallus hüceyrə xətlərinin seçimini NaCl duzunun 0,8-dən 1,0%-ə qədər qatılıqlarında  aparmaq 
lazımdır. 

Açar sözlər:  buğda, hüceyrə seleksiyası, yetişməmiş rüşeym, selektiv mühit, stressor, proliferasiya, 
morfogen kallus, in vitro 
Ключевые слова: пшеница, клеточная селекция, незрелый  зародыш, селективная среда, 
стрессор, пролиферация, морфогенный каллус, in vitro 
Key words: wheat, cell selection, immature embryo,  selection medium, stressor, proliferation, 
morphogenic callus, in vitro 

Giriş. Yeni bitki formalarının, o cümlədən, ətraf mühitin mənfi faktorlarına davamlı forma-
ların yaradılmasının ənənəvi metodları klassik metod olaraq qalır. Buraya çarpazlaşma (hidridləş-
dirilmə), mutagenez və süni seçmə aiddir. Bununla yanaşı əlamətlərin  genetik determinasiyası  və 
orqanizmin müxtəlif səviyyələrində, o cümlədən, hüceyrə səviyyəsində üzə çıxması in vitro hüceyrə 
texnologiyasına əsaslanaraq biotexnoloji yanaşmaları təklif etməyə  imkan verir.   

Bu, bir tərəfdən qeyri-ənənəvi üsullarla somatik hüceyrələrin genetik  aparatına  birbaşa təsir 
edərək genetik müxtəlifliyə malik bitkilərin genişləndirilməsinə, digər tərəfdən isə səmərəli qiymət-
ləndirmə sistemlərinin  yaradılması və laborator şəraitdə in vitro selektiv mühitdə davamlı genotip-
lərin birbaşa  seçilməsinə  imkan verir  [11;  2;  7; 17]. 

:198-203 
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Kənd təsərrufatı bitkilərinin yeni sortlarının sürətli yaradılması üçün seleksiya üzrə aparılan  
təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərə malik ilkin selektiv materialın seçilməsi vacib hesab olunur. İn 
vitro kulturada selektiv mühit şəraitində davamlı formaların seçilməsi ilk öncə  yüksək regenerasiya 
qabiliyyətinə malik kallus xətlərinin alınmasını tələb edir. Taxıl bitkilərində kallusogenezin, 
morfogenezin və regenerasiyanın tezliyi bir sıra faktorlardan, o cümlədən, eksplantın tipindən, 
genotipdən  [4],  həmçinin donor bitkinin becərilmə şəraitindən asılıdır  [8; 14]. 

Bitki seleksiyasında istifadə olunan hüceyrə texnologiyasının birinci mərhələsi kallus kultu-
rasının becərilmə şəraitinin seçilməsi və alınmasıdır. Əksər hallarda eksplant hüceyrələrində 
dedifferensiasiya prosesində əmələ gələn kallus yüksək dərəcədə morfoloji və struktur heterogenliyi 
ilə xarakterizə olunur ki, buna səbəb müxtəlif  tip  toxuma və onları təşkil edən hüceyrələrin 
olmasıdır.  Kallus kulturasının  bitki regenerasiyasına malik olması  morfogenezə malik kompetent 
hüceyrələrin  mövcudluğu ilə şərtlənir. Bu hüceyrələrin  saxlanılması və əsaslı şəkildə çoxaldılması, 
həmçinin onların proliferasiyası üçün mühitin seçilməsi həmin kallus kulturasında morfogen 
potensialın uzun müddət saxlanmasına imkan verir.  

Hazırda hüceyrə seleksiyası üzrə müxtəlif  kulturalarda müəyyən inkişafa nail olunmuşdur:   
fitopatogenlərə davamlı buğda,  yerkökü,  kartof xətlərinin  yaradılması [9;16];   quraqlığa, duza, 
ağır metallara davamlı buğda, qarğıdalı, arpa xətlərinin yaradılması buna misaldır  [5; 15].  Stress 
və normal mühitdə taxıl bitkilərinin kulturasında morfogenezin və kallusogenezin öyrənilməsi üzrə  
aparılan tədqiqatlar böyük müvəffəqiyyətlə icra olunur [10; 12]. İndiyə qədər  hüceyrə xətlərinin 
selektiv mühitlərə qarşı rezistentliyinin təyini, epigenetik dəyişikliklər, regenerasiya qabiliyyətinin 
itirilməsi, lazımi əlamətləri özündə saxlayan regenerantların alınmasının azlığı ilə bağlı problemlər 
hələ də qalır [6; 13].  Əsasən bu problemlər aşağı adaptiv potensiala malik  bərk buğda sortlarına  
aiddir və bununla bağlı tədqiqatlar məhdud sayda  aparılır. 

Apardığımız tədqiqatların əsas məqsədi selektiv mühitdə  buğdanın  hüceyrə kulturasında 
duzadavamlı hüceyrə xətlərinin seçilməsi üçün metodik yanaşmanın işlənib hazırlanmasıdır. 
Xüsusilə, morfogenez üçün effektiv olan selektiv amilin konsentrasiyasının   müəyyən edilməsi  və 
regenerasiya qabiliyyətini saxlayan rezistent morfogen kallusun  seçilməsidir. 

Material və metodlar. Tədqiqat obyekti kimi 3 yumşaq – Əzəmətli-95, Qobustan, Abşeron 
və 3 bərk – Bərəkətli-95, Qarabağ, Saray buğdanın  yerli seleksiya sortları götürülmüşdür. 

Seçilmiş eksplantda kallusun morfogen xüsusiyyətinin  müəyyən edilməsi vacib faktorlardan 
biri hesab olunur. Morfogen kulturanın əmələ gəlməsində yetişməmiş rüşeym  yüksək potensiala 
malik eksplant hesab olunur.  Eksplant kimi tozlanmadan 10-15 gün  sonra yetişməmiş rüşeym  
götürülmüşdür. Bu zaman eksplantın ölçüsü 0,8-1,5 mm olur. Kulturaya keçirilmə, passajın 
aparılması  əvvəlki  işlərdə göstərildiyi kimi icra edilmişdir  [1]. 

Becərilmə üçün  tərkibi  0,7%  aqar, 30qr saxaroza, 3,0 mq/l  2,4- dixlorfenoksisirkə turşusun-
dan (2,4-D) ibarət olan  Murasiqe-Skuq (MS) [3] qida mühiti istifadə olunmuşdur. Selektiv sistem 
kimi osmotik stressin yaradılmasında NaCl-in müxtəlif qatılıqları istifadə olunmuşdur. Seleksiya 
aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 0,4→ 0,5→ 0,6→ 0,8→ 1,0→1,2 NaC l%  (50 → 75 → 
100→140→165→200 mM). 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Becərilmə müddətində hüceyrə xətlərinin  qiymətlən-
dirilməsi aparılmışdır. Becərilmənin 2-ci pasajından  sonra kallus ştamları NaCl-dən  istifadə 
olunmaqla yeni qida mühitinə kecirilmişdir. NaCl–in kallusun proliferasiya intensivliyi və  
morfogen kallusun əmələgəlməsi kimi göstəricilərə təsiri müəyyən  edilmişdir.  Becərilmə aşağıdakı 
sxem üzrə aparılmışdır: normal  şərait  → stress → normal şərait  → stress.  Kallus xətlərinin 
normal və stress  şəraitində becərilmə  müddətinin nisbəti müxtəlif  sxemlər üzrə  aparılmışdır. Bu 
məqalədə aşağıdakı sxem üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri əks olunmuşdur: 

2 pasaj normal  şərait  → 1 pasaj stress → 2 pasaj normal şərait  → 1 pasaj stress.  
İn vitro kulturada tədqiq olunan  genotiplərdə  kulturaya keçirilən  bütün yetişməmiş 

rüşeymlərdə  kallusun formalaşması müşahidə olunmuşdur. Eksplantın intensiv dedifferensiasiyası 
və kallusun formalaşması artıq 5-7 gün ərzində müşahidə olunmağa başlamışdır. Kallusun     
qiymətləndirilməsi  onun  rənginə, ölçüsünə və struktur quruluşuna görə fərqlənirdi. 
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Tədqiq olunan genotiplərdən əmələgələn kalluslarda  xarici görünüşünə  görə bir-birindən 
fərqlənən  2 tip ayırd edilir: birinci tip kallus  morfogen, kompakt strukturlu, sarımtıl rəngli; ikinci 
tip kallus   isə qeyri-morfogen - amorf, tünd rəngli olur. 

İkinci  pasajdan sonra kallus hüceyrələri  NaCl stress amilli mühitə keçirilmiş və 5 həftə  
ərzində becərilmişdir.  NaCl-in qatılığından asılı olaraq  genotiplərarası proliferasiya intensivliyi 
45,8-92%-ə qədər fərqlənirdi.  Selektiv amilin olmadığı şəraitdə isə nəzarət variantında  30 eksplant 
üzrə bu göstərici 89-98% aralığında müşahidə olunmuşdur  (Cədv.1).   

Cədvəl 1. Buğdanın yetişməmiş rüşeyim kulturasında  NaCl-in müxtəlif konsentrasiyalarının 
 (0,4-1,2%) kallusun  proliferasiya intensivliyinə   təsiri 

Sortlar 
Nəzarət NaCl

Orta 
qiymət % 

0,4% 
50mM 

0,5% 
75 mM 

0,6% 
100mM 

0,8% 
140mM 

1,0% 
165mM 

1,2% 
200mM 

Saray 93 90 82 80 70 56 30 71,5

Аbşeron 89 83 80 80 72 50 30 69

Bərəkətli-95 98 96 94 94 85 78 67 87,4

 Qobustan 95 95 89 82 70 57 35 74

Əzəmətli-95 97 96 93 93 88 84 74 89

Qarabağ 95 92 85 80 74 55 39 74,2

Orta qiymət 95 92 87 84 76,5 63,3 45,8 

 Selektiv mühitdə  böyümə xüsusiyyətlərinə görə  tədqiq olunan sortların analizi göstərmişdir 
ki,  bütün variantlar üzrə kallusun proliferasiyasının ən yüksək orta göstəricisi   az duzadavamlı  
Əzəmətli-95 buğda sortunda  üzə çıxır (89%).  Əzəmətli-95-in duzadavamlı sort olmamasına 
baxmayaraq, hətta NaCl-in 1,2%-li qatılığında belə kallusun proliferasiyası kifayət qədər yüksək 
olur (74%). Ehtimal edirik ki, bu onun in vitro becərilməyə müsbət cavab verməsi  ilə bağlıdır. 
Nisbətən davamlı Bərəkətli-95 sortunda da NaCl-in 1,2%-li qatılığında kallusun proliferasiyası 
yüksək olmuşdur (67%).  Sortlar  üzrə nəticələr 69-74% aralığında fərqlənmişdir. Bu zaman  0,4-
0,6%  aralığında becərilən variantlarda   kallusun proliferasiya intensivliyində oxşar  nəticələr  (80-
96%),  1,2%  qatılığında  isə  araşdırılan əlamət üzrə  göstəricidə  əhəmiyyətli dərəcədə  azalma 
müşahidə  olunmuşdur. 

Əzəmətli-95 və Bərəkətli-95 sortlarının kallus kulturası xüsusiyyətlərini xüsusilə qeyd 
etməliyik. Digər  sortlarla  müqayisədə  NaCl-in hər qatılıq diapazonunda proliferasiyaprosesivə 
biokütlənin artımı müşahidə olunmuşdur. Bərəkətli-95 sortunda morfogen  tipli  kallus hətta yüksək 
duz konsentrasiyasında belə üstünlük təşkil etmişdir. Əzəmətli-95 sortunda isə  0,8% qədər 
qatılıqda morfogen tipli  kallus üstünlük təşkil etdiyi halda daha yüksək konsentrasiyada bu  nisbət 
fərqli olmuşdur. Bu zaman yüksək konsentrasiyalarda kallus proliferasiya intensivliyini itir-
məmişdir.  Bərəkətli-95 sortundan  fərqli olaraq  bu sortda  biokütlə aktiv  artımış,  lakin  get-gedə 
ovulan formaya çevrilərək morfogen sahələrin  azalması müşahidə  olunmuşdur.  Buna baxmayaraq 
kallus konsistensiyasına görə amorf  halına  keçmirdi  (Şək.1). Bərəkətli-95 sortundan alınan kallus 
kulturası  NaCl-in yüksək konsentrasiyalarında proliferasiya intensivliyinin nisbətən azalmasına 
baxmayaraq morfogen tipli kallusun əmələ gəlməsi davam edirdi (Şək. 2). 
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    Şəkil 1.  Əzəmətli-95  sortu – ovulan kallus     Şəkil 2. Bərəkətli-95 sortu 

Hüceyrə xətlərində kallusogenezin tezliyi və  proliferasiyası bir qayda olaraq, bir sıra təsadüfi 
faktorlardan asılıdır. Həmçinin ilkin bitki genotipləri və onların stress mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi 
kallusogenez üçün əhəmiyyətli faktor hesab olunur. Bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdə olan müxtəlif 
faktorların təsir paylarını müqayisə edərək qeyd etməliyik ki, genotip yalnız kallusogenez 
prosesində əhəmiyyətli rol oynamır, həmçinin o, morfogenez və regenerasiyanın tezliyinə də təsir 
edir. Əgər bir amil kimi genotipin təsir faktoru yüksək olarsa  bu zaman  morfogenez və rege-
nerasiya üçün  onun stress şəraiti  və ya donor bitkinin  bitmə şətaiti  ilə, həmçinin bu 3 faktorun bir 
biri ilə  qarşılıqlı əlaqəsi  böyük  əhəmiyyət   kəsb edir. 

Beləliklə,  hüceyrə seleksiyasının bu mərhələsində proliferasiya dərəcəsi əsasən genotiplərin 
toxuma kulturası  şəraitinə olan reaksiya xüsusiyyatləri  ilə müəyyənləşdilir. 

Variantlar arasında maksimal fərqlilik  0,8%-dən  1,2% aralığında müşahidə edilir. Morfogen 
tip kallusun formalaşması mühitdə NaCl-in  1,0 %  qədər  qatılığında baş verir və  bu zaman  bərk 
konsistensiyalı, sarı rəngli, yaxşı inkişaf edən  tipi, NaCl-in 1,0-1,2%  konsentrasiyası  olan mühitdə  
isə kallusun ovulan, amorf,  rəngsiz, kiçik ölçülü tipi formalaşır. İkinci  tip kallusda  praktiki olaraq 
morfogen  xüsusiyyətlər müşahidə olunmamışdır. Tədqiq olunan sortların kallus kulturasının  bir 
qismində NaCl-in yüksək konsentrasiyaları kallusun proliferasiya intensivliyinə mənfi təsir 
göstərmişdir. Bu zaman stressorun 0,8% yuxarı konsentrasiyalarında kallus tədricən amorf 
vəziyyətinə keçirdi  (Şək. 3). 

      Proliferasiya və vizual xarakteristika (konsistensiya, rəng)   üzrə müqayisəli analiz  bu nəticəyə 
gətirib çıxardı ki, mühitdə stressorun NaCl-in 1,0-1,2% diapazonunda öyrənilən buğda  
nümunələrinin yetişməmiş rüşeym kulturasında proliferasiya intensivliyinin azalması sortların 
genotipik  xüsusiyyətlərindən  asılı olmadan baş vermişdir.  Bu zaman sonuncu doza hüceyrələrin 
proliferasiya intensivliyini  azaldır. NaCl-in  0,8%-dən çox konsentrasiyasında   becərilən kulturada 
morfogen kallusun  əmələgəlməsi zəifləmiş,  heterogen struktura malik  qeyri-morfogen   kallus isə  
üstünlük təşkil etmişdir.  
         Stress şəraitində bir passaj becərildikdən sonra  kallus kulturası yenidən normal şəraitə 
keçirilmiş və 2 passaj becərilmişdir. Normal şəraitə keçirdikdən sonra kallus ştamlarının bir 
qismində proliferasiya intensivliyi ləngiyir, hüceyrələr məhv olurdu (şək. 4).  

  Şəkil 3. Abşeron sortu Şəkil 4. Saray sortu 
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Şəkil 5. Qarabağ sortu Şəkil 6. Bərəkətli-95 sortu 

Normal şəraitə keçirildikdə bəzi genotiplərin  kallus xətləri  özlərini  bərpa edirdilər  (şək. 5).   
Bərəkətli-95 genotipinin  kallus  xətlərində digər sortlarla müqayisədə morfogen tipli  kallu-

sun  daha aktiv formalaşması müşahidə olunmuşdur (şək. 6). 
Buğda hüceyrələrinin  müxtəlif  kallus ştammlarını ardıcıl olaraq normal və stressor  şəraitin-

də subkultivasiyası genotiplərin hüceyrə xəttlərinin duz stresinə qarşı rezistentlik dərəcəsini   
xarakterizə etməyə imkan vermişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, NaCl duzu stressorunun təsiri altında proliferasiya olunan və morfo-
gen xüsusiyyətlərini saxlayan kallus hüceyrə xəttlərinin seçimini NaCl duzunun  0,8-dən 1,0%-ə  
qədər qatılıqlarında  aparmaq  daha  əlverişlidir.  

İn vitro hüceyrə seleksiyası texnologiyasının işlənməsi ənənəvi seleksiyadan (bitki səviyyə-
sində) fərqli olaraq  hüceyrə səviyyəsində  buğda üzrə  aparılan  işlərdə  təcrübə  və  seçmələrin     
dəfələrlə artmasına  imkan verir.   
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КЛЕТОЧНАЯ  СЕЛЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ IN VITRO 

М.Г.Мамедова*, Т.Г.Карагезов, Ф.А.Алисой 
Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА 

Субкультивирование различных штаммов каллусных клеток пшеницы чередованием 
нормальных и стрессорных условий дало возможность охарактеризовать клеточные линии различных 
генотипов по степени резистентности к солевому стрессу.  

Установлено, что отбор клеточных линий, пролиферирующих на солевой среде и  сохраняю-
щих морфогенетические способности, следует проводить  при концентрации  NaCl   от 0,8 до 1,0 %. 

CELL SELECTION  
ON RESISTANCE TO ABIOTIC STRESSES IN VITRO 

M.G. Mamedova*, T.G. Garagozov, F.A.Alisoy 
Institute of Molecular Biology and Biotechnology ANAS 

Subcultivation of different strains of callus cells of wheat by alternating normal and stress conditions 
made it possible to characterize the cell lines of different genotypes in terms of resistance to salt stress. 

It has been identified that the selection of cell lines, proliferating on saline medium and preserving 
morphogenetic abilities, should be carried out at a NaCl  concentration of 0.8 to 1.0%. 

UOT 633: 11:547.979.7 

BƏRK BUĞDA (T.DURUM DESF.) NÖVMÜXTƏLİFLİKLƏRİNİN QURAQLIQ, 
DUZLULUQ VƏ YÜKSƏK HƏRARƏT STRESLƏRİNƏ DAVAMLILIĞININ TƏYİNİ 

R.T.ƏLİYEV, Ş.İ.HACIYEVA, G.H.HƏSƏNOVA, X.Ş.ABIŞOVA, E.S.HACIYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, AZ 1106, Bakı 

Labaratoriya şəraitində bərk buğdanın 25 nümunəsinin quraqlığa, duzluluğa və yüksək hərarətə 
davamlılıqları təyin edilmiş abiotik streslərə davamlı 2 nümunə seçilmişdir. 

:203-209 
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Açar sözlər: buğda, stress quraqlıq, istilik, duzluluq 
Ключевые слова: пшеница, засуха, жара, солеустойчивость. 
Key words: wheat, stess drought, hot, salinity 

Giriş. Bütün canlı orqanizmlər, o cümlədən bitkilər öz inkişafı dövründə yaşadıqları ətraf mühit 
amillərinin təsirinə məruz qalırlar. Bu amillər təbii şərait dəyişmələri (quraqlıq, duzluluq, radiasiya, 
yüksək və aşağı hərarət və s), infeksion amillər (viruslar, bakterialar kimi) və ya digər fərqli təbii və ya 
antropogen amillər ola bilər.  Belə ki, bitkilərin həyatda qalması və öz həyatlarını davam etdirməsi üçün 
onlar dəyisilmiş xarici mühit amillərinə qarşı daim adaptasiya olunmalıdırlar. Təkamül prosesində 
orqanizmlərin xarici mühit amillərinə qarşı müxtəlif adaptasiya yolları yaranmış, lakin bu amilləri hiss 
etmək və onlardan müdafiə olunmaq mexanizmləri hələ tam aşkar edilməmişdir [1; 2] 

Hal-hazırda MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda buğda növ və növmüxtəlifliklərinin toplanması, 
artırılması, genetik fondun biomüxtəlifliyinin mühafizəsi  problemi ilə əlaqədar geniş tədqiqat işləri 
aparılır. Toplanmış 2158 buğda genotiplərinin biomorfologi və təsərrüfat göstəriciləri hərtərəfli 
öyrənilir. Onların biotik və abiotik stress amillərə davamlılıq dərəcələri təyin edilir,faydalı 
xüsusiyyətlərə malik genotiplərin seleksiyada istifadəsi tövsiyyə olunur [3; 4].Bizim apardığımız 
tədqiqat işləri göstərilən problemin həllinin bir hissəsini təşkil edir. 

Material və metodlar. Tədqiqat işi bərk buğdanın 15 növmüxtəlifliyini əhatə edən 25 nümunəsi 
üzərində 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, 20atm şəkər məhlulunda, istilik faktorundan (54o) 
sonra, duzlu mühitdə (0,3M) cücərmə qabiliyyətinə görə öyrənilən buğda nümunələrinin quraqlıq, istilik 
və duzluluq streslərinə davamlılıq dərəcələri təyin edilmiş, yüksək davamlı, orta və az davamlı 
nümunələr seçilmişdir [5]. 

Rüşeymin istiliyə davamlılığı, toxumların 540C temperaturda ultra termostatda (su içərisində) 25 
dəqiqə saxaldıqdan sonra onların nəzarətə nisbətən cücərmə qabiliyyətinə görə təyin edilmişdir. 

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 [6]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
bitkilər əlverişsiz mühit şəraitində, stresə adaptasiyada müəyyən rol oynayan müxtəlif genlerin 
induksiyası da daxil olmaqla, bir sıra biokimyəvi və fizioloji dəyişikliklərə cavab verirlər. Lakin stress 
amillərə qarşı həmin cavab reaksiyaları genotipdən, stresin təsir müddətindən, bitkinin inkişar 
fazasından, hətta toxuma və hüceyrənin tipindən asılı olaraq müxtəlifdir. Stress şəraitində bitkilərin 
tolerantlığı ilk növbədə onların genomunum aktivlik səviyəsindən, genlərin ekspressiya intensiv-
liyindən, ilişkili gen bloklarının mövcudluğundan və s. amillərdən asılıdır. Ona gorə də tolerantlıq 
mexanizmlərinin aşkarlanması və bitkilərin stress amillərə müqavimətinin artırılması üçün ilk növbədə 
onların bitkilərdə əmələ gətirdikləri fizioloji və genetik dəyişiklikləri müəyyən etmək, bu 
dəyişikliklərin, o cümlədən müdafiə mexanizmlərinin stresə davamlı və həssas bitki genotiplərindən 
fərqlərini öyrənmək lazımdır. Belə tədqiqatlar həm də ayrı-ayrı genotiplərdə stress amillərə qarşı 
davamlılıqda rol oynayan genlərin müəyyən edilməsinə kömək edə bilər. Stresə davamlı gen 
mənbələrinin müəyyənləışdirilməsi və onların seleksiyada donor kimi istifadəsinin təmini isə hazırda 
seleksiya işlərində qarşiya qoyulan ən aktual problemlərdəndir [1]. 

Tədqiqat zamanı alınmış nəticələr cədvəldə və şəkillərdə öz əksini tapmışdır. Cədvəldə təqdim 
olunmuş nəticələr şərti işarələrlə: -davamlı; = orta davamlı; ≡ davamsız kimi ayrılmışlar. 

Cədvəldə göstərilən tədqiqat nəticələrinə baxdıqda bərk buğdaların bəzi növmüxtəlifliyi həm 
quraqlığa, həm də istiliyə davamlı kimi seçilərək 1-ci qrupa aid edilmişdir. 

Bu nümunələrdən Bərəkətli sortunu (St), hordeiforme (K- 42), mutico melanopus (K-43), 
provinciale (K-67), murciense (K-90), hordeiforme (K-108), hordeiforme (K-114) və apulicum (K-120) 
göstərmək olar (cədvəl 1). 
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Şəkil 1: Quraqlıq, istilik və duz streslərindən sonra bərk buğda (T.durum Desf. ) toxumlarının  
cücərmə qabiliyyətinin göstəriciləri 

Göstərilən növmüxtəlifliklərinin davamlılıq indekslərinin dəyişməsi 215-134 arasında olmuş-
dur. Öyrənilən buğda növmüxtəlifliklərindən 9-nun 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 130-111 arası olmuşdur. 4 növmüx-
təliflikləri isə davamsız nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir. 

Nümunələrin müvafiq olaraq saxaroza məhlulunda, istilik faktorundan və duz stresindən sonra 
cücərmə faizləri əsasında klasterlər tərtib edilmiş və genotiplər fizioloji güstəricilərinə görə 
quruplaşdırılmışlar (Şəkil 2, 3, 4). Şəkil ikidən göründüyü kimi tədqiq olunan bərk buğda nümu-
nələrinin saxaroza məhlulunda cücərmə faizləri (nəzarətə görə) dörd əsas sinifdə quruplaşmışlar. 
Alt qrupda reishenbachi;mutico melanopus; provinciali; apulicum; caurulescens; murciense; 
mutico hordeiforme; murciense; mutico melanopus və melanopus genotipləri birləşmişlər. Bu 
nümunələrin saxaroza məhlulunda nəzarətə görə cücərmə faizi 14-24 arasında olmuşdur. Cücərmə 
faizini nəzərə alaraq bu qurup quraqlığa orta davamlı hesab edilir. Ortada yerləşən qrupda 
melanopus; nileoticum; alexsandrinum; leucurum növmüxtəliflikləri birləşmişdir. Bu nümunələrin 
isə saxaroza məhlulunda nəzarətə görə cücərmə qabiliyyəti 10-14 faiz olduğundan bu qrup 
quraqlığa davamsız qrup kimi qiymətləndirilmişdir. 

Cədvəl 1.Bərk buğda (T.durum Desf. ) toxumlarının quraqlıq, istilik və duz streslərindən sonra 
cücərmə qabiliyyətinə görə qiymətləndirilməsi 

Kataloq 
№-si 

Nümunələrin adları  

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 Bərəkətli 100 24 92 140 I 215-134 
48 
= 

K-14 
var. mutico 
hordeiforme 

98 14 92 102 II 130-111 
79 
− 

K-42 var. mutico melanopus 100 16 90 122 I 215-134 
90 
− 

K-43 var. mutico melanopus 100 24 95 143 I 215-134 
35 
≡ 

K-46 var.caurulescens 98 18 74 110 III 119-90 
91 
− 

K-47 var.caurulescens 99 18 91 127 II 130-111 
72 
= 

K-67 var.provinciale 100 24 86 134 I 215-134 
76 
= 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

K-70 var.albo provinciali 97 18 90 126 II 130-111 
57 
≡ 

K-73 var.alexandrinum 100 10 90 110 II 119-90 
72 
= 

K-74 var.reishenbashii 
100 22 67 111 II 130-111 41 

≡ 

K-85 var.hordeiforme 
96 76 63 215 I 215-130 93 

− 

K-87 var.leucurum 
98 10 85 105 III 105-90 64 

≡ 

K-89 var.hordeiforme 
100 14 81 105 II 105-90 70 

= 

K-90 var.murciense 
100 54 62 170 I 215-134 72 

= 

K-92 var.murciense 
99 38 92 164 I 215-134 84 

= 

K-93 var.apulicum 
98 24 86 134 II 130-111 80 

= 

K-94 var.melanopus 
100 16 98 130 II 130-111 60 

≡ 

K-96 var.melanopus 
99 14 91 119 III 119-90 80 

= 

K-98 var.nileoticum 
100 14 73 101 III 119-90 35 

≡ 

K-99 var.murciense 
99 16 60 92 III 1-90 52 

≡ 

K-101 var.murciense 
100 18 94 130 II 130-111 78 

= 

K-108 var.hordeiforme 
96 28 98 154 I 215-134 82 

= 

K-111 var.apulicum 
98 18 89 125 II 130-111 72 

= 

K-114 var.hordeiforme 
100 40 91 171 I 215-134 72 

= 

K-120 var.apulicum 
99 36 82 154 I 215-134 49 

≡ 

Şəkil 2. Şaxaroza məhlulunda cücərmə qabiliyyətinə görə nümunələrin qruplaşması 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

207

Birinci qrupda isə hordeiforme; k-92 murciense; k-114 hordeiforme; k-90  murciense 
nümunələri birləşmişlər. Bu nümunələrin saxaroza məhlulunda cücərmə faizi 40-76 arasında 
olmuşdur. Bu qrupda yerləşən nümunələr davamlı nümunələr kimi qruplaşmışlar. 

Toxumların istilik stresindən sonra cücərmə faizləri əsasında da klasterlər tərtib edilmiş və 
genotiplər fizioloji göstəricilərinə görə quruplaşdırılmışdır. Üçüncü şəkildən götündüyü kimi, 
öyrənilən bərk buğda nümunələri 3 əsas sinifdə quruplaşmışıar. Birinci qupupda yerləşən 
nümunələrin nəzarətə nisbətən cücərmə faizi 92-98 olmuş,onlar k-43-də olan mutiqo melanopus; k-
101-də muciense; k-94-də melanopus; k-108-də hordeiforme; k-42-də mutico melanopus; k-70-də 
alboprovinciali k-73-də alexsandrinum; k-92-də muciense nümunələri birləşmişlər. Cücərmə faizini 
nəzərə alaraq bu qurup davamlı nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir. Orta qurupda yerləşən 
nümunələrin istilik stresindən sonra cücərmə faizi 74-89 arasında olduğundan onlar orta davamlı 
nümunələr qurupunda yerləşmişlər. Aşağı qurupda yerləşən nümunələrin cücərmə faizi 60-79 arası 
olduğundan onlar zəif davamlı nümunələr kimi quruplaşmışlar (Şəkil 3). 

Şəkil 3. İstilik faktorundan sonra cücərmə qabiliyyətinə görə nümunələrin qruplaşması 

Tədqiqat obyekti olan 15 bərk buğda növmüxtəlifliklərinin duz stresinə davamlılıqlarına 
nəzər salsaq görərik ki, onardan 4-davamlı, 9-u davamsız, 12-i isə orta davamlılar qrupuna aid 
edilmişlər (cədvəl 1). 

Duz stresindən sonra bərk buğda (T.durum Desf.)toxumlarının cücərmə qabiliyyətinə görə 
alınmış nəticələr əsasında klasterlər tərtib edilmiş və genotiplər fizioloji göstəricilərinə görə 
quruplaşdırılmışdır (Şəkil 4). Göründüyü kimi tədqiqat obyekti olan bərk buğda nümunələri dörd 
əsas sinifdə qruplaşmışdır.Birinci qrupda k-74, 43, 98, 87, 70, 94, 98-də olan nümunələr 
birləşmişdir. Bu nümunələrin duz məhlulunda cücərmə faizi nəzarətə görə 35-64 arasında olmuşdur. 
Cücərmə faizini nəzərə alaraq bu qrup duza həssas hesab edilir. Ortada yerləşən qrupda Bərəkətli 
sortu; apulicum; muciense;hordeiforme birləşmişdir. Bu nümunələrin isə duz məhlulunda nəzarətə 
görə cücərmə qabiliyyəti 48-82 faiz arasında olmuşdur. Üçüncü qrupda isə hordeiforme; mutico 
melonopus; caerulescens  nümunələri  birləşmişlər .Onların isə duz məhlulunda cücərmə qabiliyyəti 
nəzarətə görə 79-93% arasında olmuşdur.Odur ki,bu nümunələr cücərmə qabiliyyətinə görə davmlı 
nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir. 
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Şəkil 4. Duz stresindən sonra cücərmə qabiliyyətinə görə nümunələrin qruplaşması 

Beləliklə, toxumların quraqlıq, istilik, duz streslərindən sonra cücərmə qabiliyyətinə görə 
qiymətləndirilmə metoduna əsasən hər 3 stresə davamlı 2 nümunə seçilmişdir ki, onlar: var. mutico 
melanopus variasiyasından olan K 42 və var.hordeiforme variasiyasından olan K 85-dir . 

Stress amillərə yüksək davamlılığı ilə seçilmiş bu nümunələr uyğun bölgələrdə əkilə bilər və 
quraqlıq, istilik, duza davamlılıq istiqamətində aparılan seleksiya işlərində donor kimi istifadə oluna 
bilərlər. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ ГЕНОТИПОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ  
К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕСУ 

Р.Т.Aлиев, Ш.И.Гаджиева, Х.Ш.Абышова, Г.Г.Гасанова, Э.С.Гаджиев 
Институт генетических ресурсов НАНА 

На основе физиологических параметров исследовано устойчивость 25 генотипы твердой 
пшеницы к абиотическим стрессам. Выявлено, что исследованные нами 2 генотипа пшеницы засухо 
жаро и солеустойчивые. 
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STABILITE OF BREAD WHEAT GENOTYPES TO ABIOTIC STRESS FACTORS 

R.T.Aliev, Sh.I.Hajiyeva, X.Sh.Abıshova, G.H.Hasanova, E.S.Hajiyev  
Genetic Resources Institute of ANAS 

Resistance to 25 heard wheat genotypes have been studied on the basis of physiological parametrs. 
Some of wheat accessions were resistant to drought and others to salinite stress. Also, have been determined 
high resistant 2 accessions to all stress factors 
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YETİŞMƏ MÜDDƏTİNƏ GÖRƏ FƏRQLƏNƏN XARAKTERİK  
BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN MÜXTƏLİF FİZİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ 

XARİCİ MÜHİT AMİLLƏRİNİN TƏSİRİ 

T.H.Təmrazov, C.M.Təlai 
Əkinçilik  Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., Az1098 Pirşağı qəs., Sovxoz-2 

tel:(012)5516130, tamraz.tamrazov@mail.ru 

Aparılan tədqiqatlara görə əldə olunan nəticələr bir sıra mümkün olan kompleks metodlarla quraqlığa 
davamlılığın birbaşa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da öz növbəsində buğda bitkisinin inkişafının ilkin 
mərhələlərində quraqlığa davamlılığın müxtəlif aspektlərinə deyil, yalnız onların potensial məhsuldarlığının 
proqnozlaşdırılmasına şərait yaradır. 

Açar sözlər: buğda genotipi, fizioloji  parametrlər, quraqlıq, fotosintezin sürəti, məhsuldarlıq 
elementləri, yetişmə müddəti 
Ключевые слова: генотип пшеницы, физиологические параметры, засуха, скорость 
фотосинтеза, элементы продуктивности, период созревания 
Key words: wheatgenotype, physiological parameters, drought, photosynthesis intensity, elements of 
productivity, ripening period 

Giriş. Bitkinin normal inkişafını zəiflədən və ya ona mənfi təsir göstərən stres faktorlar bioloji 
tərəfdən xarici mühit şəraitindəki hər hansı bir dəyişiklik kimi qəbul edilmişdir. Biotik (patogen, digər 
orqanizmlərlə rəqabət və s.) və abiotik (quraqlıq, duzluluq, radiasiya, yüksək və aşağı hərarət və s.) 
streslər, bitkilərin fizioloji aktivliyinin azalmasında böyük  rol oynayır, eyni zamanda hüceyrədə gedən 
biosintez prosesinin zəifləməsinə səbəb olur, ümumilikdə bitkinin normal həyat fəaliyyətini pozur və 
son nəticədə bitkilərin tamamilə məhv olmasına səbəb ola bilir [1; 8]. 

Digər tədqiqatlarda qeyd edilir ki, bitkinin inkişafına və məhsuldarlığına təsir edən ən geniş 
yayılmış xarici mühit amillərindən biri olan quraqlıq stresi, bir sıra fizioloji, biokimyəvi və molekulyar 
proseslərə təsir edir, bunun nəticəsində davamlı nümunələr əlverişsiz mühit şəraitinə adaptasiya 
olunmaq üçün özlərində tolerantlıq mexanizmlərıni formalaşdırırlar [5; 9]. Bitkilərdə bu mexanizmlərin 
öyrənilməsi, əlverişsiz xarici mühit amillərinə qarşı davamlı bitki sortnümunələrinin  yaradılmasında 
böyük nəzəri və təcrübi əhəmiyyət  daşıyır. 

Eyni zamanda bitkilərin xarici faktorların güclü  təsirinə cavab reaksiyası, həmin faktorun 
intensivliyindən, bitkilərin fizioloji vəziyyətindən və genetik davamlılığından sıx asılı olduğunu xüsusi 
vurğulamaq lazımdır. [2; 10; 13]. 

Aparılan müxtəlif istiqamətli kompleks araşdırmalar nəticəsində təsbit edilmişdir ki, tədqiq edilən  
buğda nümunələri əlverişsiz mühit şəraitinə, stresə adaptasiyada müəyyən rol oynayan müxtəlif genlərin 
induksiyası da daxil olmaqla, bir sıra biokimyəvi və fizioloji dəyişikliklərlə müqavimət göstərirlər. 
Lakin stres amillərə qarşı həmin cavab reaksiyaları genotipdən, stresin təsir müddətindən, bitkinin 
inkişaf fazasından, asılı olaraq müxtəlifdir [1;  8;  9]. 

Bitkilərdə adaptasiya mexanizmlərinin aşkar olunması nəticəsində tolerantlıq xüsusiyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi və bitkilərin stres amillərə müqavimətinin artırılması üçün ilk növbədə onların 
təsirindən bitkilərdə baş verən fizioloji və genetik dəyişiklikləri müəyyən etmək, bu dəyişikliklərin, o 
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cümlədən, müdafiə mexanizmlərinin stresə davamlı və həssas bitki genotiplərində reaksiyasını tədqiq 
etmək lazımdır [3;7]. Belə tədqiqatların aparılması həm də ayrı-ayrı genotiplərdə stres 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 [2; 4; 9]. 

Tədqiqatlar 2016-2017-ci vegetasiya ilində həm Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitütünün Abşeron 
Yardimçi Təcrübə Bazasının (YTB) "Bitkilərin fiziologiyası və biotexnologiya" şöbəsinin təcrübə 
sahəsində, həm də Cəlilabad və Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasının (BTS) təcrübə sahəsində 
aparılmışdır. Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd tədqiq edilən xarakterik buğda sort nümunələri 
üzərində müxtəlif morfoloji və fizioloji müşahidələrin aparılmasına əsasən, tədqiq edilən genotiplərin 
quraqlığa və xəstəliklərə davamlığını nəzərə almaqla yanaşı aparılan fizioloji ölçmələr zamanı quraqlığa 
davamlılıq aspektinin müəyyənləşdirilməsi və davamlı nümunələrin seçilməsi olmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqat obyektiolaraq  yetişmə müddətlərinə görə fərqlənən 12 bərk və 
yumşaq buğda genotipləri götürülmüşdür. Tədqiqat mexanizminə uyğun olaraq tədqiq edilən buğda 
sortlarında fizioloji parametrləri özündə təcəssüm etdirən fizioloji ölçmələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
Tədqiqat zamanı hər bir nümunənin ən aktiv inkişaf fazasında (sünbülləmə-çiçəkləmə) bölgənin torpaq 
iqlim şəraitinə uyğun olaraq fizioloji ölçmələr aparılımışdır. 

Taxıl əkin sahələrinin yarıdan çoxunu quraq ərazilər əhatə etdiyindən  quraqlığa davamlılıq 
xüsusiyyətinin müəyyənləşdirilməsi baxımından yeni davamlı sortlar yaratmaq üçün, tədqiqat aparıldığı 
müddətdə buğda bitkisində yetişmə müddətinin nəzərə alınması vacib əlamətlərdən biridir [1; 7; 8]. 

Tədqiqat edilən sortnümunələr üzərində mütəmadi olaraq fenoloji müşahidələr aparılmış, bitki 
örtüyü temperaturu (BÖT) səyyar infraqırmızı termometrlə gün ərzində 2 dəfə 1100 və 1500-da 5 tək-
rarda ölçülmüş, eyni zamanda havanın temperaturu və nisbi rütubəti qeyd edilmişdir. Genotiplərdə 
vegetasiyanın ən aktiv - sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında 8-ci yarus yarpaqlarda xlorofilin miqdarı 
(SPAD) cihazı vasitəsi ilə ölçülmüşdür.   

Məhsuldarlıqda fotosintezin rolunun araşdırılması üçün vegetasiyanın müxtəlif dövrlərində tədqiq 
olunan buğda genotiplərinin hər birində müxtəlif yarus yarpaqlarda fotosintezin sürəti ölçülmüşdür. 
Müxtəlif morfofizioloji qiymətləndirmə əsasında  tədqiq edilmiş bir sıra günotiplərdə yuxarı yarus 
yarpaqlarda fotosintezin sürəti, transipirasiyanın sürəti, hüceyrələrarası sahələrdə karbon qazının 
qatılığı, ağızcıqların keçiriciliyi Amerika istehsalı olan Lİ-6400 cihazının köməyi ilə müəyyən 
edilmişdir. Aparılan tədqiqat zamanı əldə olunan nəticələrin dəqiqliyini yoxlamaq üçün SPSS proqram 
paketindən istifadə edilmişdur [5; 6]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat zamanı aparılan ölçmələrə görə hər qrup üzrə 4 xarak-
terik buğda genotiplərindən (bərk və yumşaq) ibarət olmaqla 12 buğda genotipi üzərində müqayisəli 
təhlillər, cədvəldə isə xarakterik olaraq hər qrupda 2 buğda genotipinin müqayisəsi verilmişdir. 

Cədvəl 1. Tədqiq edilən xarakterik buğda genotiplərinin əsas fizioloji göstəriciləri 

S/s 

Y
ar

p
aq

la
r İnkişaf fazaları 

Sünbülləmə Çiçəkləmə Dən dolma 

Fi Ak CO2q Ti Fi Ak CO2q Ti Fi Ak CO2q Ti 

Tez yetişən buğda genotipləri 

1 
S 

8 15,8 0,395 383 6,22 13,8 0,391 425 7,1 13,5 0,338 432 5,1 

7 25,4 0,461 257 6,72 20,3 0,648 301 7,92 15,9 0,343 381 5,82 

Q 
8 15,2 0,385 385 5,18 17,4 0,386 456 9,2 11,2 0,285 385 4,8 
7 22,2 0,442 285 6,12 31,2 0,656 322 10,1 9,3 0,266 375 3,5 

2 
S 

8 13,8 0,423 358 5,25 21,2 0,385 379 8,92 18,8 0,442 418 11,1 
7 12,4 0,385 372 6,13 18,6 0,376 385 8,43 14,2 0,325 433 4,8 

Q 8 11,6 0,442 364 4,38 20,9 0,442 368 7,63 17,3 0,455 425 10,8 
7 12,8 0,379 381 6,42 19,7 0,451 392 8,21 16,2 0,333 442 5,6 
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S/s 
Y

ar
p

aq
la

r İnkişaf fazaları 
Sünbülləmə Çiçəkləmə Dən dolma 

Fi Ak CO2q Ti Fi Ak CO2q Ti Fi Ak CO2q Ti 

Orta yetişən buğda genotipləri

3 
S 

8 10,1 0,331 313 4,15 16,2 0,393 370 5,42 17,5 0,337 356 8,6 
7 11,8 0,375 395 5,12 14,8 0,343 395 7,55 9,8 0,301 420 4,3 

Q 
8 10,8 0,339 323 5,21 19,1 0,385 362 5,33 13,3 0,375 343 9,2 
7 12,3 0,401 405 6,21 22,3 0,355 388 8,36 6,2 0,326 409 4,8 

4 
S 8 10,9 0,523 276 7,12 15,8 0,362 295 6,9 14,9 0,418 389 5,43 

7 13,9 0,478 325 5,81 10,2 0,345 322 5,98 7,15 0,315 401 4,35 

Q 
8 13,2 0,503 289 6,8 16,8 0,402 288 7,21 13,5 0,442 318 5,72 
7 20,3 0,423 345 6,42 22,4 0,396 341 6,38 7,61 0,356 344 4,32 

Gec yetişən buğda genotipləri

5 
S 

8 9,4 0,461 287 5,72 6,55 0,648 301 7,92 15,9 0,343 381 5,82 
7 10,8 0,401 352 5,28 20,3 0,298 335 4,53 6,54 0,255 318 3,55 

Q 
8 10,2 0,402 301 4,25 8,2 0,547 300 8,2 14,8 0,353 377 6,1 
7 11,3 0,388 381 6,32 19,7 0,321 342 5,1 5,21 0,277 321 3,2 

6 
S 8 8.7 0.366 258 4,13 7.2 0.216 303 6.52 10,23 0.248 374 4.32 

7 13,5 0,368 281 5,42 12,9 0,301 290 5,76 7,88 0,268 313 4,62 

Q 
8 9,1 0,341 247 5,61 10,1 0,301 358 8,1 11,31 0,289 385 5,62 
7 12,8 0,347 275 7,21 13,2 0,355 310 9,3 8,21 0,301 321 3,21 

Qeyd:  I. 1.Qaraqılçıq-2;  2.Nurlu-99; 3.Vüqar; 4. Əzəmətli-95; 5. Tərtər, 6. Qırmızıgül-1; II. S-suvarılan variant, Q-quraqlıq 
variantı; III. 1. Fi – Fotosintezin intensivliyi (mmol CO2 m-2s-1);  2. Ak - ağızcıqların keçiriciliyi (mol H2O m-2s-1); 3.CO2q– 
hüceyrələrarası sahələrdə CO2 qatılığı (mmol CO2 mol1/2); 4.Ti-transpirasiyanın intensivliyi (mol H2O m-2s-1) 

Tez yetişən buğda genotiplərində vegetasiya müddətində inkişafın müxtəlif fazalarında (boruya 
çıxma, sünbülləmə, çiçəkləmə və dəndolma) fotosintez intensivliyinin sürəti, ağızcıqların keçiriciliyi, 
hücüyrələrdə karbon qazının qatılığı, və transipirasiyanın sürəti ölçülmüşdür. Cədvəldən göründüyü 
kimi, sünbülləmə-çiçəkləmə fazalarında tədqiq olunan nümunələr üzərində ölçmələrin analizinin 
nəticəsi tez yetişən buğda genotiplərində ilkin ölçmələrdə digər qruplarla müqayisədə yüksək olmuşdur. 
Əsasən sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında alınan göstəricilərin bir birinə daha yaxın olduğu müşahidə 
edilmişdir. Bu  onunla əlaqələndirilir  ki, tədqiq edilən bitki nümunələrinin hamısında olçmələr zamanı 
inkişaf fazsının ən aktif dövrünə təsadüf olunmuşdur. Vegetasiyanin sonuna doğru ölçmələr davam 
etdirilərək nəticədə vegetasiyanın əvvəlində olduğu kimi yenə də qruplar arasında kəskin fərqlər 
müşahidə olmuşdur. Yetişmə müddətlərinin müxtəlif olduğunu nəzərə alsaq qeyd etmək olar ki, gec 
yetişən buğda sortlarında vegetasiyanın sonuna doğru aprılan ölçmələrdə daha yüksək göstəricilər əldə 
olunmuşdur. Cədvəldə verilən dinamikaya əsasən vegetasiyanın sonuna doğru fotosintez intensivliyinin 
qiymətinin yaruslar arasındakı  fərqindən açıq-aydın görünür ki, 7-ci yarus yarpaqlarda ölçmə 
nəticələrində kəskin fərq olsa da 8-ci yarus yarpaqlarda isə bu fərq daha az  olmuşdur [1; 8; 9]. 

Birinci qrupda Qaraqılçıq-2 bərk buğda sortunda vegetasiyanın əvvəlində fotosintez intensivliyi 
8-ci yarpaqda 15,8 mmol CO2  m-2s-1, 7-ci yarus yarpaqda isə 25,4 mmol CO2  m-2s-1 təşkil etdiyi 
müşahidə olunur. Əvvəlki mərhələlərdən fərqli olaraq çiçəkləmə fazasında isə 7-ci yarus yarpaqlarda 
azalma, 8-ci yarus yarpaqlarda artım müşahidə olunur (13,8; 20,3 mmol CO2  m-2s-1). Bu da onunla 
əlaqədardır ki, aşağı yarus yarpaqların öz inkişafını tamamlaması digər yuxarı yarus yarpaqlarda 
fizioloji aktivliyin artmasına təkan vermişdir. Digər tərəfdən isə vegetasiyanın sonuna doğru fizioloji 
göstəricilərin hər birində azalma müşahidə olunmuşdur. Gövdə və sünbülün bütün yükü öz üzərinə 
alması nəticəsində bitkidə son məhsulun formalaşması daha mükəmməl olmuşdur [7; 9]. 

Cədvəldən göründüyü kimi, tez yetişən genotiplərdən olan Qaraqılçıq-2 bərk buğda sortunda 
vegetasiyanın sonuna doğru suvarılan və quraqlıq variantlarında ayrı-ayrılıqda 8 və 7-ci yarus 
yarpaqlarda fotosintez intensivliyinin qiyməti  Fi-13,5;15,9-11,2;9,3(mmol CO2 m-2s-1), Ak-0,338; 
0,343-0,285;0,266 mol H2O m-2s-1) , CO2q- 432;381-385;375 (mmol CO2 mol1/2) və nəhayət Ti-
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qiyməti 5,1; 5,82-4,8; 3,5(mol H2O m-2s-1), yumşaq buğda genotiplərindən olan Nurlu-99 sortunda da 
sünbülləmə fazasında Fi- 13,8;12.4-11.6;12,8(mmol CO2 m-2s-1) , Ak-0.423; 0.385-0.442; 0.379 mol 
H2O m-2s-1), CO2q- 358 ; 372-364 ; 381 mmol CO2 mol1/2 və nəhayət transpirasiya intensivliyinin 
qiyməti, Ti-5,25;6,13-4,38;6,42 (mol H2O m-2s-1) olmuşdur. Çiçəkləmə fazasında bu göstəricilər artaraq, 
Fi- 21,2;18,6 - 20,9; 19,7( mmol CO2 m-2s-1), Ti-8,92;8,43 - 7,63;8,21(mol H2Om-2s-1), nəhayət üçüncü 
ölçmədə, dən dolma fazasında müşahidə edilən göstəricilərin müqayisəsinə görə əvvəlki ölçmələrdən 
fərqli olaraq variantlar arasında fərq artsa da yaruslar arasında olan fərq azalmışdır.  Burada hər iki yarus 
yarpaqların öz inkişafını tamamlaması, variantlar arasında olan fərqin isə torpaqda olan su ehtiyatının 
azalması və az tələb olunmasından asılı olaraq dəyişməsi müşahidə edilmişdir. Belə ki, Fi-18,8;14,2-
17,3;16,2 ( mmol CO2 m-2s-1), CO2q-418;433-425;442 (mmol CO2 mol1/2), Ti-11,1;4,8-10,8;5,6 (mol 
H2O m-2s-1) intervalında  müşahidə olunmuşdur. 

 Orta yetişən buğda genotiplərindən bərk buğda Vüqar, yumşaq buğda Əzəmətli-95 genotip-
lərində ölçmə nəticələrinə nəzər saldıqda, vegetasiyanın sonuna doğru göstəricilərin kəskin dəyişməsi  
müşahidə olunur. Digər tədqiq edilən qruplarda olduğu kimi cədvəldən göründüyü kimi orta yetişən 
buğda genotiplərində də fizioloji göstəricilərin qiyməti çiçəkləmə fazasında pik nöqtəyə çatmışdır [1; 9]. 

Dən dolma fazasında ölçmə nəticələrinə əsasən Vüqar sortunda variantlar arasındakı müşahidə 
olunan fərqə əsasən qeyd etmək olar ki, Fi-8-ci yarus yarpaqlarda 24%, 7-ci yarusda  36,7%, Əzəmətli-
95 sortunda isə 8-ci yarus yarpaqlarda 9,39%, 7-ci yarusda 6% təşkil edir. Vüqar sortunda digər 
göstərici olaraq, Ak-8-ci yarusda 10,6%, 7-ci yarusda 13,0%, Əzəmətli-95 sortunda anoloji olaraq 24,6; 
19,4% təşkil etmiş, CO2q-nin qiyməti tədqiq edilən Vüqar sortunda 3,6 ; 2,6 %, Əzəmətli-95 sortunda 
isə 18,2; 14,2%, Ti-qiyməti arasındakı fərq Vüqar sortunda 6,5; 10,4, Əzəmətli-95 sortunda isə 5,06 ; 
0,68% olmuşdur. 

Gec yetişən buğda genotiplərində də digər qruplarda olduğu kimi, cədvəl verilənlərinə əsasən 
sünbülləmə fazasında xarakterik bərk buğda genotipi Tərtər və yumşaq buğda Qırmızı gül-1  genotipi 
müqayisə olunmuşdur. Belə ki, hər iki genotipdə müxtəlif yarus yarpaqlarda və 2 variantda aparılan 
ölçmələrin nəticəsinə görə Fi–nin variantlar arasındakı fərqi Tərtər sortunda 7,8; 4,4% , Qırmızıgül-1 
sortunda 5,1;4,4%, Ak-qiymətləri arasındakı fərq 12,7; 3,2%, 5,2; 5,7% , CO2q-göstəricilərinə əsasən 
4,6; 7,6%, 4,2; 2,1%, Ti-nin aldığı qiymətlər əsasında fərq isə 25,6; 16,4 - 26,3;24,8% intervalında 
müşahidə edilmişdir. 

Tədqiq edilən gec yetişən buğda genotiplərində digər qruplarda olduğu kimi çiçəkləmə fazasında 
aparılan ölçmə nəticələri yüksək olmuş, lakin digər inkişaf fazalarından fərqli olaraq sonda dən dolma 
fazasında hər bir göstəricidə azalma müşahidə olunmuşdur. Cədvəldə verilənlərə görə ayrı - ayrı sortlar 
üzrə geniş müqayisəli təhlil apardıqda, bitkinin əvvəlki inkişaf fazalarında ölçmələr zamanı variantlar və 
eyni zamanda müxtəlif yaruslar arasındakı fərqin az olması müşahidə edilir. Bu da torpaqda rütubətin 
çox olması variantlar arasındakı fərqin az, yarpaqların cavan və hər iki yarpağın fəaliyyətdə olması isə 
yaruslar arasındakı fərqin az olması ilə əlaqələndirilə bilər [8]. Belə olan halda həm sortlar, həm də 
qruplar arasında elə kəskin fərq müşahidə olunmur. Lakin vegetasiyanın sonuna doğru variantlar 
arasında fərqin artması, atmosfer temperaturunun yüksəlməsindən və torpaqda olan rütubətin azal-
masından asılı olaraq baş verir, eyni zamanda bitkidə yarpaqların qocalması və bitkidə gedən fizioloji 
aktivliyin azalması da kəskin fərqlərin yaranmasına böyük təsir göstərir [9; 13]. Digər tərəfdən isə 
müxtəlif qruplara görə müqayisə aparsaq tez yetişən nümunələrdən fərqli olaraq gec yetişən 
nümunələrdə  bitkinin vegetasiya müddətinin uzun olması  müşahidə edilir. 

Kompleks tədqiqat olaraq bitkilərin ontogenezdə müxtəlif assimiləedici orqanlarında  
assimliyasiya səthi sahəsi, yerüstü quru bioloji kütlənin  toplanması, müxtəlif inkişaf fazalarında xloro-
filin miqdarı, bitkilərin əsasən sünbülləmə-çiçəkləmə və dən dolma fazalarında bitki örtüyü temperaturu 
ölçülmüş, sonda hər bir nümundə sünbül struktur analizi aparılmış, məhsuldarlıq hesablanmış, bu 
göstəricilər arasında korrelyasiya əlaqələri qurulmuş, eyni zamanda təsviri statistik göstəricilərin 
xarakteristikası verilmişdir. Bu ölçmələrlə yanaşı tədqiq edilən genotiplərdə hər 3 bölgədə xlorofilin 
miqdarı və bitki örtüyü temperaturu inkişafın müxtəlf fazalarında müqayisəli şəkildə ölçülmüşdür. 
Əsasən Abşeronda 2 variantda aparılan hər iki ölçmənin nəticələri (sünbülləmə-çiçəkləmə fazalarında) 
aşağıdakı diaqramda əks olunmuşdur. 
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Şəkil 1. Yetişmə müddətinə görə fərqlənən buğda genotiplərində xlorofilin ümumi miqdarı və  
bitki örtüyü temperaturu dinamikası 

Qeyd:  I. 1.Qaraqılçıq-2;  2.Nurlu-99; 3.Qobustan 4.Vüqar; 5.Qiymətli-2/17; 6. Əzəmətli-95; 7. Tərtər, 8. Tale-38; 9.Qırmızıgül-1;   
II. I- quraqlıq variant, II- suvarılan variant 

Qeyd edək ki, bitki örtüyü temperaturu günün müxtəlif saatlarında 2 dəfə bir neçə təkrarda 
ölçülmüş, təkrarlara uyğun olaraq müqayisəli orta göstəricilər müəyyənləşdirilmişdir. 

Diaqramdan göründüyü kimi hər qrupda bərk və yumşaq olmaqla 3 xarakterik buğda genotipi 
üzərində iki variantda (suvarılan və quraqlıq) ölçmələr aparılmışdır. Aparılan ölçmələrin nəticələrinə 
görə variantlar arasındakı fərqi hesablamaqla ilkin xüsusiyyət olaraq yumşaq və bərk buğda 
genotiplərinin quraqlığa davamlılıq xüsusiyyəti digər fizioloji parametrlərlə müqayisədə qismən də olsa 
müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, tez yetişən buğda genotiplərindən Qaraqılçıq-2 sortunda ilkin ölçmə 
nəticələrinin orta qiymətinə görə bitki örtüyü temperaturu göstəricilərinin variantlar arasındakı fərqi 
3,6%, ikinci ölçmədə isə 3,8%, xlorofilin miqdarına əsasən isə ilkin ölçmələrdə variantlar arasındakı 
fərq 1,5%, ikinci ölçmədə isə 3,7% olmuşdur. Alınan göstəricilərə uyğun olaraq qeyd edək ki, 
vegetasiyanın sonuna doğru hər iki göstəricidə variantlar arasındakı fərq artmışdır. Xlorofilin 
miqdarında isə bitki örtüyü temperaturuna nəzərən daha çox fərq müşahidə edilmişdir. 

Yumşaq buğda genotipi Nurlu-99, bərk buğda genotipi Qaraqılçıq-2 sortunda olduğu kimi 
analogiya təşkil edir. Xlorofilin miqdarındakı fərqin ilkin ölçmə zamanı 0,9%, ikinci olçmədə isə 4,8% 
olduğu görünür. Alınan tendensiyaya uyğun olaraq, tez yetişən buğda genotiplərində bərk buğda 
Qaraqılçıq-2 sortunun, yumşaq buğda Nurlu-99 sortuna nəzərən quraqlığa daha davamlı olduğu sübuta 
yetirilir. Orta yetişən buğda genotiplərindən Vüqar və Əzəmətli-95 sortunun son ölçmə nəticələrinin 
müqayisəli təhlilinə əsasən bitki örtüyü temperaturu 0,38:0,39%, xlorofilin miqdarı isə 4,5:3,8% 
olmuşdur. Qeyd edək ki, variantlar arasında fərqin müqayisəsinə görə Əzəmətli-95 sortunun daha 
davamlı olduğu nəzərə çarpır. 

Nəhayət üçüncü qrupa, gec yetişən buğda genotiplərinə görə bərk buğda Tərtər və yumşaq buğda 
Qırmızıgül-1 sortlarının müqayisəsinə nəzərən, bitki örtüyü temperaturuna görə ikinci ölçmədə 
variantlar arasındakı fərq 3,4; 2,7%, xlorofilin miqdarına görə isə 3,1; 2,5%  olmuşdur.  Buradan da 
qeyd etmək olar ki, variantlar arasındakı fərq az olduğuna görə Qırmızı gül-1 sortu daha davamlıdır. 

Alınan nəticələrə əsasən qeyd etmək olar ki, bitki örtüyünün temperaturu atmosfer havasının 
temperaturuna uyğun olaraq artır, həm də bitkidə xüsusilə yarpaqların saralması nəticəsində 
transpirasiya intensivliyinn zəifləməsi baş verir. Bu səbəbdən də temperatur göstəriciləri artmağa 
başalayır [4; 11]. Xlorofilin miqdarının azalması isə təbii olaraq bitki yarpaqlarının saralması və inkişaf 
fazalarını tamamlanması ilə sıx bağlıdır  [4; 8]. Aparılan təhlillərin  yekununa uyğun olaraq belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, tədqiq olunan genotiplərdə xlorofilin miqdarında azalma zəif olan nümunələr 
daha davamlı olurlar [1]. 
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 Qeyd edək ki, vegetasiya müddətində morfofizioloji xüsussiyyətin tam müəyyənləşdirilməsi üçün 
paralel şəkildə bi neçə tədqiqat nəticələri əldə olunmuşdur. Amma nəşrin məqalələrə qoyuduğu tələbatı 
nəzərə alaraq burada bütün göstəricilərin müqayisəsini tam əhatə etmək mümkün olmadı. 

Belə olan halda hər bir bölgə üçün ancaq öyrənilən buğda genotiplərinin məhsuldarlıq element-
lərini özündə əks etdirən cədvəllərinin verilməsi qərara alınmışdır. Aparılan tədqiqatların vegetasiyanın 
sonunda müxtəlif bölgələrdə qoyulan təcrübələrin məhsuldarlıq göstəricilərinin hesablanmasına uyğun 
dinamikası müəyyənləşdirilmiş və aşağıdakı şəkil 2-də sünbül elementlərininin analizi və məhsuldarlıq 
göstəricilərinin dinamikası tam şəkildə əks olunmuşdur.  

Qobustan BTS-də qoyulmuş təcrübə üzərində aparılan fizioloji tədqiqatlarla yanaşı sonda hər bir 
nümunələrdən 1 m2-dən dərz nümunələri, və 10 sünbül götürülmüş, məhsuldarlıq və sünbül elementləri 
hesablanmışdır. 

Şəkil 2. Yetişmə müddətinə görə fərqlənən buğda genotiplərinin sünbül elementləri və  
məhsuldarlıq göstəriciləri (Qobustan BTS) 

Diaqramdan görünür ki, aparılımış analizlərə əsasən tez, orta və gec yetişən qruplar üzrə hər 
nümunə ayrı ayrılıqda təsvir olunmuşdur. Tez yetişən nümunələrdə ən yüksək məhsul 585 q/m2 olmaqla 
Nurlu-99 yumşaq buğda genotipində,  orta yetişənlərdə 440 q/m2 olmaqla Vüqar bərk buğda 
genotipində, gec yetişən nümunələrdə isə ən yüksək məhsul 435 q/m2 olmaqla Tale-38 yumşaq buğda 
genotipində müşahidə olunur. 

Növbəti diaqramlarda Cəlilabad BTS-da aparılmış tədqiqatın nəticəsinə uyğun göstəricilər 
yerləşdirilmişdir.  

Belə ki, şəkil 3-də əvvəlki şəkillərə uyğun olaraq eyni genotiplərdə eyni göstəricilərin müqayisəsi 
verilmişdir. Burada da məhsul göstəricilərinə nəzər saldıqda hər bir qrup üzrə xarakterik genotiplərdə, 
tez yetişənlərdə 550q/m2 olmaqla Qobustan yumşaq buğda genotipində, orta yetişənlərdə 540 q/m2 

olmaqla Günəşli yumşaq buğda genotipində, gec yetişənlərdə isə 540q/m2 olmaqla Tale-38 yumşaq 
buğda genotipində, bərk buğdalardan isə ən yüksək məhsul Qaraqılçıq-2 sortunda müşahidə edilmişdir. 

Məqalənin metodika hissəsində qeyd edildiyi kimi bölgələrlə yanaşı eyni zamanda Abşeronda da 
eyni sortlardan ibarət olmaqla qruplar müqayisəli şəkildə, regionlardan fərqli olaraq isə iki variantda 
(suvarılan, quraqlıq) tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatın nəticələrinin dinamikası şəkil 4-də geniş formatda 
verilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi tez yetişən müxtəlif buğda genotiplərində ən yüksək 585 q/m2 
olmaqla Nurlu-99 genotipində, orta yetişən nümunələrdə Günəşli sortunda 531q/m2 və nəhayət gec 
yetişən qrup üzrə ən yüksək 568q/m2 olmaqla Qırmızı gül-1 genotipində müşahidə olunmuşdur. 
Təhlildən göründüyü kimi bütün qruplarda yumşaq buğda genotipləri yüksək məhsuldarlığa malikdir. 
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Şəkil 3. Tədqiq olunan yetişmə müddətinə görə fərqlənən buğda genotiplərinin  
məhsuldarlıq göstəriciləri (Cəlilabad BTS) 

Digər tərəfdən variantlar üzrə təhlil etsək aşağıdakı müqayisənin şahidi olarıq. Belə ki, tez yetişən 
genotiplərdə variantlar arasındakı fərqi tapsaq quraqlığa davamlılıq xüsusiyyətinin də müqayisəsini 
göstərə bilərik [1; 4; 8]. 

Şəkil 4.  Yetişmə müddətinə görə fərqənən xarakterik buğda genotiplərinin  
məhsuldarlıq  göstəriciləri (Abşeron YTB) 
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Ölçmə nəticələrinə görə variantlar arasındakı fərqi hesablasaq, Qaraqılçıq-2 sortunda 9,09%, 
Əlincə-84 sortunda 19,6%, Nurlu-99 sortunda 11,4%, Qobustan sortunda isə 4,2%, orta yetişən 
genotiplərdən Vüqar sortunda 4%, Qiymətli-2/17 sortunda 18,3%, Əzəmətli-95 sortunda 19,2%, 
Günəşli sortunda isə 24,7%, üçüncü qrupda gec yetişən buğda genotiplərindən Bərəkətli-95 bərk buğda 
sortunda 24,6%, Tərtər sortunda 36,5%, Qırmızı gül-1 yumşaq buğda genotipində 19,5%, nəhayət Tale-
38 yumşaq buğda genotipində isə 18,05% olduğu müşahidə edilir. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qrup daxili sortların müqayisəsinə əsasən bərk və yumşaq 
buğda genotipləri arasında fərqin olduğu, nəzərə çarpır. Bu da onunla əlaqədardır ki, tez yetişən 
genotiplər öz inkişafını kəskin quraqlıq baş vermədən öncə tamamlayır, ki bu da variantlar arasında 
fərqin az olmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə gec yetişən nümunələrdə variantlar arasındakı 
fərqin çox olması yetişmə müddətinin uzanması və kəskin quraqlığın baş verməsi ilə üst-üstə düşür. Bu 
da sonda məhsul itkisnə səbəb olur. Gələcəkdə seleksiya sahəsində yeni davamlı sortların 
yaradılmasında belə genotiplərin valideyn formalar kimi götürülməsinə diqqət yetirilməsi vacib 
istiqamətlərdən sayılır [1; 4; 9]. 

Tədqiqat zamanı əldə olunan bir sıra göstərici arasında korrelyasiya əlaqəsinin qurulmasına və 
statistik qiymətləndirilməsinə də böyük yer ayrılmışdır. Məhsuldarlıq göstəriciləri olan sünbül 
elementlərinin korrelyasiya əlaqəsi qurulmuş, nəticələr cədvəl 2-də tam əhatəli formada verilmişdir. 
Cədvəldən göründüyü kimi, bir cox göstəricilər arasında əlaqə vardır. Hətta mənfi əlaqənin olduğu da 
müşahidə edilir. Mənfi əlaqənin olması onu göstərir ki, bir əlamətin artması digər əlamətin azalmasına 
təsir edir. Bu da burada quraqlıq faktorunun da böyük rol oynaması ilə əlaqədardır. 

Cədvəl 2. Sünbül elementlərinin korrelyasiya əlaqəsi 

Sünbülün 
kütləsi, q 

Sünbülün 
eni, sm 

Sünbülün 
uzunluğu, 

sm 

Sünbül-
cüklərin 
sayı, əd 

Sünbüldə 
dənin 

sayı, əd 

Sünbüldə 
dənin 

kütləsi, q 

1000 dənin 
kütləsi, q 

Sünbülün kütləsi, q 1

Sünbülün eni, sm 0,627 1

Sünbülün uzunluğu, 
sm 

0,500 -0,208 1

Sünbülcüklərin sayı, 
əd 

0,717 0,256 0,744 1

Sünbüldə dənin sayı, 0,411 0,590 -0,160 0,119 1 

Sünbüldə dənin 
kütləsi, q 

-0,176 -0,151 -0,026 -0,194 -0,147 1 

1000 dənin kütləsi, q 0,284 0,392 -0,066 0,155 -0,107 0,573 1 

Digər tərəfdən isə müsbət korrelyativ əlaqənin olduğunu müqayisə etdikdə, aydın olur ki bir çox 
göstəricilər arasında əlaqə müsbətdir. Lakin burada da əlaqənin mövcudluğundan əlavə onun zəif, orta 
və sıx olduğu nəzərə çarpır. Qeyd etmək olar ki, sünbülün uzunluğu ilə kütləsi arasında orta, sünbülün 
eni ilə kütləsi arasında sıx əlaqə və sünbülcüklərin sayı ilə sünbülün kütləsi arasında isə daha sıx əlaqə 
olduğu müşahidə olunur. Sünbüldə dənin kütləsi ilə 1000 dənin kütləsi arasında orta əlaqənin olduğu 
nəzərə çarpır. Bildiyimiz kimi sünbülün kütləsinin artması 1000 dənin kütləsinin artamasına təsir edir. 
Əyər göstəricilər arasındakı əlaqə +1-ə daha yaxın olarsa bu daha sıx əlaqənin olduğunu göstərir. Bu da 
göstəricilər arasında reprezentativlik yaradır. Həmin sərbəst dəyişənlərin biri ilə onlardan bir qrupu 
arasında çoxluq determinasiya əmsalının 0,9-dan çox olması da multikollinearlığa gətirib çıxara bilir.   

 Ümumilikdə qeyd etmək olar ki, əgər göstəricilər arasında əlaqə 0,3-dən azdırsa deməli bunlar 
arasında əlaqə zəifdir. Əyər 0,5-0,7 arasındadırsa əlaqə sıxlığı orta  və nəhayət 0,9-dan yuxarıdırsa əlaqə 
daha sıxdır və demək olar ki göstəricilər arasında artıq funksional əlaqə vardır. 

 Bildiyimiz kimi 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 
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təsirini  təyin edir. 
Qeyd edildiyi kimi eyni zamanda bir sıra göstəricilərin təsviri statistik kəmiyyətləri analiz 

olunmuş və analizin nəticələri cədvəl 3-də ətraflı şəkildə təsvir olunmuşdur. 

Cədvəl 3. Tədqiq edilən buğda genotiplərinin məhsul elementlərinə görə  
təsviri statistik qiymətləndirilməsi 

O
rt

a 
kə

m
iy

yə
t 

St
an

da
rt

 x
ət

a 

M
ed

ia
n 

M
od

a 

St
an

da
rt

 
kə

na
rl

aş
m

a 

D
is

pe
rs

iy
a 

E
ks

es
 

A
ss

im
et

ri
ya

 

V
ar

ia
si

ya
 g

en
iş

liy
i 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

V
va

ri
as

iy
a 
əm

sa
lı 

Sünbülün kütləsi, q 1,69 0,15 1,71 0,99 0,53 0,28 -0,21 0,27 1,74 0,99 2,73 31,3 
Sünbülün eni, sm 1,323 0,051 1,280 1,44 0,18 0,031 -0,668 0,622 0,520 1,120 1,64 13,6 
Sünbülün 
uzunluğu, sm 

10,437 0,595 10,04 2,06 4,252 2,823 1,463 7,400 8,200 15,60 19,7 

Sünbülcüklərin 
sayı, əd 

20,64 0,60 20,20 19,4 2,09 4,39 -0,51 0,14 7,20 17,00 24,20 10,1 

Sünbüldə dənin 
sayı, əd 

46,00 3,23 45,20 50,0 11,17 124,85 2,85 1,20 43,70 30,00 73,70 242 

Sünbüldə dənin 
kütləsi, q 

1,44 0,39 1,04 0,36 1,85 9,68 3,02 5,06 0,53 5,59 25,0 

1000 dənin 
kütləsi, q 

26,60 2,91 23,50 8,07 101,48 -0,74 0,90 27,90 17,40 45,30 30,3 

Təsviri statistik analizin nəticələrinə əsasən sünbülün kütləsinin variasiya əmsalı 31,3, medianı 
1,71 modası isə 0,99 olduğu halda, variasiya genişliyi 1,74-ə bərabərdir. Digər göstəricilərdə də belə bir 
analogiyanın olduğunu müşahidə edirik. 

Ümumilikdə hər bir nümunə üçün iki variant olmaqla sünbülün kütləsinin variasiyası 31,3%, 
sünbülün eni üçün 13,6%, sünbülün uzunluğunda 19,7%, sünbülcüklərin sayı üçün 10,1%, sünbüldə 
dənin sayında 24,2%, dənin kütləsində 25,0% və 1000 dənin kütləsində 30,3% təşkil edir. Variasiya 
əmsalının qiyməti ən aşağı sünbülcüklərin sayında, ən yüksək isə sünbülün kütləsində və 1000 dənin 
kütləsində müşahidə olunmuşdur. Belə olduğu halda göstəricilər arasında həmcinsliyin olmamasını 
sübuta yetirir. Əsas odur ki, normallıq prinsipinə uyğundur və  variasıya əmsalı 0,33-dan aşağıdır. 

Sonda qeyd etmək mümkündür ki, öyrənilən genotiplərdə adaptasiya mexanizmlərinin aşkar 
olunması nəticəsində tolerantlıq xüsusiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və bitkilərin stres 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. 
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Результаты проведенных исследований, дают возможность прямой оценки засухоустойчивости 
комплексными методами измерения, что позволяет прогнозированию устойчивости к засухе на ранних 
стадиях развития растения пшеницы не по различным аспектам, а только по  их потенциальной 
урожайности. 
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MATURITY 
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The results of researches enable direct assessment of drought resistance by complex measurement methods, 
which allows predicting drought resistance in the early stages of development of  wheat plant not in different 
aspects, but only in terms of their potential yield. 
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Arpanın bəzi sort və sortnümunələrinin dənləri in vitro şəraitdə ammonium nitratın müxtəlif qatılıq tərkibli 
qida mühitlərində becərilmişdir. Ammonium nitratın dənlərdən kallus kulturasının alınmasına təsiri öyrənil-
mişdir.  
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Giriş. Bitkilərdə mübadilə prosesləri həm orqanizm, həm də hüceyrə səviyyəsində həyata keçir. 
Təcrübələrin süni iqlim və mineral tərkibinə görə fərqli olan süni qida mühiti şəraitində aparılması 
müxtəlif in vitro becərmə modellərinin yaradılmasını mümkün edir. Ayrı-ayrı mineral qidalanma 
elementlərinin, o cümlədən, azotun müxtəlif formalarının bitkilərin böyümə və inkişafına təsir 
dərəcəsinin  öyrənilməsi üçün hüceyrə kulturası metodundan istifadə edilir. Bir çox tədqiqatlarda 
ammonium nitratın bitkilərin qidalanmasında rolu haqqında informasiya açıqlanmışdır. Belə ki, 
ammonium ionları hüceyrənin böyüməsi [21], hüceyrə divarı polisaxaridlərin biosintezi [16], zülalların 
sintezi [22], fermentlərin aktivləşdirilməsi [19] və s. proseslərdə  iştirak edilməsi göstərilir. Hüceyrə 
kulturası metodu vasitəsilə in vitro şəraitdə hüceyrələrin qidalanma prosesinə tam nəzərət oluna bilər. 
Məlumdur ki, in vitro şəraitdə regenerant bitkisinin alınması bir neçə ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir: 
eksplantlardan kallus toxumasının alınması; kalluslarda embriogenez- və ya morfogenezin induksiyası; 
regenerant bitkilərin alınması. Hər mərhələdə fərqli fitohormonal və bəzi hallarda fərqli mineral tərkibli 
qida mühitlərindən istifadə edilir. Əvvəlki illərdə yonca bitkisi ilə apardığımız təcrübələr göstərmişdilər 
ki, yoncanın hüceyrə kulturasında ammonium nitranın funksiyası yalnız qidalanmadan ibarət deyil [2]. 
Süni qida mühitinin bir sıra komponentlərinin kallus və morfogenez proseslərinə təsir dərəcəsinin 
öyrənilməsi göstərdi ki, bu komponentlərin arasında qarşılıqlı əlaqələr yaranaraq kallus, morfogenez və 
normal regenerant bitkilərinin alınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərirlər.Baxmayaraq ki, 
ammonium nitrat yoncanın kallus kulturasının alınmasına bir qədər mənfi təsir göstərmişdir, bu 
elementin müsbət effekti embriogenez mərhələsində saxaroza və kinetinlə ikili qarşılıqlı əlaqələrin 
yaranmasında özünü biruzə verirdi [2].  

Ammonium nitratın in vitro kulturada əhəmiyyəti haqqında digər məlumatlar da mövcuddur. Belə 
ki, qida mühitində ammonium olmayan zaman kallus hüceyrələrində zülalın miqdarı kəskin surətdə 
aşağı düşür [13].  Hüceyrələrin uzun müddət ammoniumsuz mühitdə becərilməsi isə kallus toxumasının 
tam məhvinə gətirib çıxartır. Müəlliflərin fikrincə qida mühitində ammonium nitratın olmaması 
şəraitində kallus hüceyrələrində sərbəst nitratın ammonium formasına gədər çevrilməsi prosesi çox ləng  
gedir, bu da zülalların sintezinə mənfi təsir göstərir, nəticədə  kallus hüceyrələrin böyüməsi dayanır. 
Həmin səbəbə görə kallus toxumalarının əmələgəlməsi siklinin sonunda qida mühitində kifayət qədər 
sərbəst nitran toplanır, sərbəst ammonium isə qida mühitindən hələ böyümənin hətti mərhələsi zamanı 
yox olur [11]. 

Ammonium ionlarının arpa, soyavə yasəmənin hüceyrə kulturasına daxil olunması intensivliyinin 
tədqiqi, göstərdi ki bu bitkilərin sistematik cəhətdən biri-birindən uzaq olmasına baxmayaraq, onlarda 
ammoniumun nəql sisteminin fəaliyyəti oxşardır,  hüceyrələrin ciddi mübadilə nəzarəti altında gedir 
[10; 14] və xarici mühitdə NH4

+qatılığından asılıdır [13; 18]. Ammonium ionlarının qida mühitindəcüzi 
;miqdarı (0,1 mM) belə mitoxondri və xloroplastların membran törəmələrinin və ribosomların sayının 
artmasına da səbəb olur[8; 9]. 

Arpanın ammonium nitrata kifayət qədər tələbatı  var [15; 20] vəin vitro şəraitdə arpanın 
eksplantlarından regenersiyanın stabil alınmasında azotun bu mineral formasının müsbət və ya mənfi 
təsiri kultivasiyanın ilk mərhələlərində müəyyən olunmalıdır. Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, 
uzun illər dənli bitkilərin ənənəvi eksplantları yetişməmiş rüşeymlər idi. Son illər yetişmiş  
rüşeymlərdən və sünbül kulturasından da istifadə edilir. İn vitro kulturada dənlərdən kallus və ya 
morfogenezin alınması isə nadir haldır. Buna görə də həm arpa toxumlarından kallus- və morfogenezin 
alınması, həm də ammonium nitratın bu proseslərin gedişinə təsirinin öyrənilməsi bizim fikrimizcə elmi 
maraq doğurur. 

Material və metodlar. Təcrübənin ilkin materialı kimi arpanın Naxçıvandəni, Baxarlı, Sadlıq, 
Qarabaq 7, Qarabaq 22, Dəyənətli, Qudrətli 48, Calalə forması və ICARDA-dan introduksiya edilmiş 
IBSTrGP pitomnikin  entry 14  sortnümünəsindən istifadə edilmişdir.  

Öyrənilən sort və sortnümunələri bitkinin boyuna, tam yetişmə müddətinə, cərgələrin sayına, unlu 
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şeh, sarı pas xəstəliklərinə və torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşma dərəcəsinə görə biri-birindən 
fərqlənirdilər.  

Eksplant kimi nümunələrindənlərindən istifadə edilmişdir. Kallusların induksiyası üçün dənlər 2 
mq/l 2,4-dixlorfenoksisirkə turşusu, 3 mM və 10 mM/l NH4NO3 əlavə edilmiş Qamborq (В5)qida 
mühitində becərilmişlər.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Qeyd etmək lazımdır ki, in vitro şəraitində regenerant bitkilərin 
alınması üçün kifayət gədər kütləsi olan kallus toxuması əmələ gəlməlidir. Bir sıra müəlliflər arpa 
genotiplərinin aşağı regenerasiya potensialını məhz kallus toxumalarının çətin əmələgəlməsi  və zəif 
proliferasiyası ilə izah edirlər [4; 12; 15]. Digər müəlliflər göstərmişdilər ki,qida mühitində ammonium 
nitratın qatılığı 2-10 mM/l olduqda hüceyrələrdə zülalın sintezi artmağabaşlayır [7] və  10 мM/l  
qatılıqda öz maksimal zirvəsinə çatır [8; 9]. 

Hazırki təcrübələrdə biz ammonium nitratın 3mM və 10 mM qatılıqlarından istifadə etmişik. 
Müşahidələr göstərmişdirlər ki, ammonium nitratın qatılığından asılı olmayaraq, Qarabaq 22 sortunun 
eksplantlarında kallus toxuması əmələ gəlməmişdir. IBSTrGp pitomnikin entry 14 sortnümunəsinin  
toxumlarında olduqca zəif proliferasiya edən ayrı-ayrı kallus hüceyrələri əmələ gəlmişdilər. Bütün 
variantlarda Naxçıvandəni, Dəyənətli, Qudrətli 48 sortlarının və Calalə formasının eksplantlarında 
kallus  əmələgəlmə prosesi digər sortlardan 4-5 gün tez başlamışdır (sək. 1). 

a                                                              b 

Şəkil 1. Arpanın Naxçıvandəni (a) və Dəyanətli (b) sortlarının  toxumlarında kallusun  induksiyası 

Qida mühitlərinə əkiləndən sonra, dənlərin çoxunda kallusun induksiyası, digərlərində isə 
cücərmə prosesi başlandı. Lakin cücərməyə baxmayaraq onların üzərində intensiv proliferasiya edən 
kallus kütlələri formalaşırdı (Şək. 2). Bizim əvvəlki illərdə apardığımız təcrübələrdə göstərilmişdir ki, 
etiolizə edilimiş cücərtilərdən alınmış  kallus toxumalarının intensiv proliferasiya etdiylərinə görə, 
kütlələri yetişmiş rüşeymlərə nisbətən böyük idi [1]. Hazırki tədqiqatda eksplantların bir qisminin 
qaranlıq şəraitdə cücərməsi səbəbindən, cücərtilər etiolyasiyaya   məruz qalmışdılar, bu da müqayisəli 
müşahidələr aparmağa imkan yaratdı. Ümumiyyətlə etiolizə edilmiş cücərtilərin spesifik hormon statusu 
ilə xarakterizə olunmasına dair ədəbiyyatda kifayətqədər məlumatlar   vardır.   Bu     məlumatlara görə 
qaranlıq şəraitdə becərilən  cücərtilərdə hormonların əksəriyətini aktiv sərbəst formalar təşkil edirlər [3; 
5; 6; 17], bu da kallus induksiyası və proliferasiyasına müsbət təsir göstərir. 

a                                                              b 

Şəkil  2. Qudrətli 48 (2-1), Qarabaq 7 (2-2) sortlarının, cücərmiş toxumlarında kallus  kütlələri 
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Bəzi nümunələrdə sulu kallus hüceyrələri müşahidə olunurdu, lakin bunu genotipin xüsusiyyəti ilə 
izah etmək olar. Məsələn, Sadlıq sortunun hər bir variantında sulu kallus hüceyrələri müşahidə edilirdi 
(şək. 3). 

a                                                   b                                               c 

Şəkil 3. Sadiq sortunun dənlərində sulu kallus hüceyrələrin əmələ  gəlməsi: 
nəzarətdə (a),  ammonium nitratın 3mM/l (b)  və10 mM/l (c) qatılığında 

Ümumiyyətlə ammonium nitratın istifadə edilmiş qatılıqları nəzarət variantı ilə maqayisədə kallus 
toxumasının formalaşmasına müsbət təsir göstərmişdilər.  

Beləliklə, bizim və digər bitkilərlə aparılmış tədqiqatların [2; 9; 10; 11; 14; 19; 
22]nəticələrinəəsaslanaraq, deyə bilərik ki, arpanın hüceyrə kulturasının alınması üsullarının işlənib 
hazırlamasında ammonium nitratın göstərilən qatılığlarından istifadə etmək məsləhətdir.  
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТА АММОНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИЗ ЗРЕЛЫХ ЗЕРНОВОК ЯЧМЕНЯ 

С.Ш.Асадова1-2, З.А.Гарибов2, А.М.Лабазанова2 
1 - Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАН Азербайджана; 

2 - НИИ Земледелия МСХ Азербайджана 

Зрелые зерновки некоторых сортов и сортообразцов ячменя культивировались in vitroна 
питательных средах с различным содержанием нитрата аммония. Изучалось влияние нитрата аммония на 
индукцию каллусогенеза. 

INFLUENCE OF AMMONIUM NITRATE ON THE OBTAINING OF CELL CULTURE FROM 
BARLEY SEED 

S.Sh.Asadova1-2, Z.A.Garibov2, A.M.Labazanova2 

1-ANAS Institute of Molecular Biology and Biotechnology 
2-Research Institute of Crop Husbandry 

Seed of some barley sorts and variety samples was cultured in vitro on the nutrient media with the different 
composition of ammonium nitrate. Investigated the influence ofammonium nitrate on the process of callus 
induction. 
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QARĞIDALININ MEZOFİL  VƏ  ÖRTÜKTOPA  HÜCEYRƏLƏRİNDƏN 
AYRILMIŞ  XLOROPLASTLARIN SPEKTRAL VƏ FUNKSİONAL XASSƏLƏRİ 

N.X.ƏLİYEVA1,  K.H.QASIMOVA1,  S.Y. SÜLEYMANOV1,2, İ.V.ƏZİZOV1 

1AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,Mətbuat pr.2A, Bakı AZ 1073 
 2Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ 1098, Bakı ş, Sovxoz 2 

C4-fotosintez metabolizmə aid bitkilər C3- bitkilərə nisbətən daha yüksək məhsuldarlığa  və effektiv biokütlə 
toplamaq qabiliyyətinə malikdirlər. Təqdim olunan işin əsas məqsədi – qarğıdalı bitkisinin  mezofil və örtük topa 
assimlyasiyaedici toxumalarından ayrılmış  xloroplastların  spektral və funksional xassələrini müqayisəli şəkildə 
öyrənməkdir. Qarğıdalının  yarpaqlarında və mezofil hüceyrələrində xlorofilin aşağı temperaturlu fluoressensiya 
spektrində (77K) işıq toplayan kompleksi, FS I və FS II komplekslərini xarakterizə edən, 3 maksimum mövcuddur; 
686 nm, 695 nm və 735 nm. Müəyyən edilmişdir ki,  bu maksimumlar qarğıdalının örtük topa xloroplastlarında da 
vardır, lakin aqranal plastidlərin fluoressensiya spektrinin 695 nm sahəsində zolağın intensivliyi çox aşağıdır. 
Apardığımız tədqiqatların nəticələrinə görə mezofil hüceyrələrindən ayrılmış xloroplastlarla müqayisədə, örtük 
topa hüceyrələrində  FS II-nin fotokimyəvi fəallığı təqribən 5 dəfəyə qədər aşağıdır. 

Açar sözlər: Zea mays, mezofil, örtük topa, xloroplast, FS I , FS II, xlorofil, flüoressensiya 
Ключевые слова: Zea mays, мезофил, обкладка, хлоропласт, FS I, FS II, хлорофилл, флуоресценция 
Key  words: Zea mays, mesophyll, bundle sheath, chloroplasts, PSI, PSII, chlorophyll, fluorescence 

Giriş.Məlumdur ki, C4-fotosintez  metabolizmə aid bitkilər C3-bitkilərə nisbətən daha yüksək 
məhsuldarlığa və effektiv biokütlə toplamaq qabiliyyətinə  malikdirlər.C4–bitkilər C3 bitkilərdən CO2–
nin assimilyasiyasının yüksək effektivliyinə, anatomik, morfoloji və biokimyəvi cəhətdən yüksək 
ixtisaslaşmış fotosintetik aparata malik olmaları ilə fərqlənirlər.Qarğıdalı (Zea mays L.) bitkisinin 
yarpaqları havada olan CO2-nı fotosintezin C4 yolu ilə mənimsəyir və bu zaman karbonun assimilyasiya 
prosesi iki tsiklə bölünür. Yarpaq daxilində bu iki tsiklin ayrılması iki ixtisaslaşmiş fotosintetik hüceyrə 
vasitəsi ilə həyata keçirilir:  ötürücü damarların ətrafında yığcam şəkildə yerləşən örtük topa hüceyrələri 
(ÖTH) və onların da əhatə olunduğu mezofil hüceyrələri (MH) [5; 10]. Mezofil hüceyrələrində 
fosfoenolpiruvatkarboksilaza (FEPK) fermenti ilkin fəaliyyət göstərərək, CO2 qazını fosfoenolpiruvatla 
(FEP) birləşdirir və dörd karbonlu 2 əsaslı oksalasetat turşusu əmələ gəlir. Oksalasetat malata, yaxud 
aspartata çevrilir ki, bu proses onların örtük topa hüceyrələrində baş verir. Əmələ gələn CO2 C3-
tsiklində Rubisko tərəfindən tutulur [1; 4]. Bu iki tsiklin hüceyrə səviyyəsində ayrilması, Rubiskoya 
CO2 ilə daha zəngin mühitdə işləmək imkanı verir, fototənəffüsü məhdudlaşdırır və CO2– nin 
fotosintetik assimilyasiyasını artırır. Bu baxımdan, mezofil və örtük topa hüceyrələrində fotosintez 
prosesinin  mexanizmlərinin aydınlaşdırılması böyük elmi maraq kəsb edir. 

Təqdim edilən işin əsas məqsədi - qarğıdalı bitkisi yarpaqlarından ayrılmış assimilyasiyaedici 
toxumalarda (MH və ÖTH) xloroplastların fotokimyəvi fəallığını, fotosintetik piqmentlərin miqdarını və 
xlorofilin (Xl) aşağı temperaturda  (77K)  fluoressensiya emissiya spektrini müqayisəli şəkildə  tədqiq 
etməkdir. 

Material və metodlar. Tədqiqat obyekti kimi, qarğıdalı (Zea mays L.) bitkisinin Zaqatala-420 
sortundan istifadə edilmişdir. Bitkilər nəzarət olunan şəraitdə (fotoperiod - 14/10 saat, t - 260C/140C və 
işığın intensivliyi - 3000 lüks) yetişdirilmişdir. Təcrübələrdə 28 günlük cücərtilərdən istifadə edilmişdir. 
Assimilyasiyaedici toxumaların (MH və ÖTH) subhüceyrə fraksiyalarının ayrılması Quliyev və 
əməkdaşlarının işləyib hazırladığı metoda əsasən aparılmışdır [2]. Bu məqsədlə 25 mM HEPES buferi 
(pH 7,8), 0,3 M saxaroza, 1 mM EDTA-Na, 0,2 % öküzün zərdab albumini, 15-20 mM 2-
merkaptoetanol tərkibinə malik olan bufer məhlulundan (bufer A) istifadə edilmişdir. 

Qarğıdalının assimilyasiyaedici toxumalarından ayrılmış xloroplastların fotokimyəvi fəallığı 
Klark tipli qapalı platin elektrodu vasitəsilə amperometrik cihazda polyaroqrafik metodla oksigenin 
udulması və ya ayrılmasına əsasən təyin olunmuşdur [3]. FS II-nin fəallığı  H2ОК3Fе(CN)6 
sistemində, FS I-in fəallığı isə DXFİFHМV sistemində təyin edilmişdir. 3ml-dən ibarət reaksiya 
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qarışığının tərkibində 80 мМ saxaroza, 10 мМ NaCl, 10 мМ MgCl2, 30 мМ Tris-HCl buferi (pH 7,4) 
olmuşdur. Xloroplastların miqdarı 100 mkq xlorofilə görə hesablanmışdır. Xlorofilin miqdarı (Xl a+b) 
və Xla/Xb nisbəti 80 %-li aseton ekstraktında spektrofotometrik  yolla Porra metoduna görə təyin 
edilmişdir [12]. 

Piqmentlər qarğıdalı bitkisinin assimilyasiyaedici toxumalarından 80%-li aseton-Tris məhlulu 
(80:20, pH=7,8) ilə ekstraksiya olunaraq udma spektrlərinə uyğun olaraq,  xlorofil a və b 663, 647 nm 
dalğa uzunluqlarında  spektrofotometrik (ULTROSPEC 3300 PRO "Amersham", ABŞ) ölçülmüşdür. 
Piqmentlərin miqdarı Sims və Gammon [14] metodikasına uyğun olaraq təyin edilmişdir.  Fluoressen-
siyanin (F) ölçülməsi maye azot temperaturunda (77K)  Hitaci– 850  (Japan)  fluoressensiya 
spektrofotometrindən istifadə etməklə aparılmışdır. Xlorofilin həyəcanlanma dalğasının uzunluğu 440 
nm, emissiya spektri isə 650- 800 nm dalğa uzunluğunda qeyd edilmişdir [6]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Fotosintetik piqmentlərin tədqiqi zamanı məlum olmuşdur ki, 
Xl a-nın miqdarı örtüktopa hüceyrələrində mezofillə müqayisədə daha yüksək qiymət almış və uyğun 
olaraq, örtüktopa hüceyrələrində - 0.36 µmol/ml, mezofildə isə - 0.201 µmol/ml təşkil etmişdir. Xlb– nin 
miqdarı isə əksinə, örtüktopa hüceyrələrinə nisbətən mezofil hüceyrələri  xloroplastlarında daha yüksək 
qiymət almışdır. Lakin Xl a/b nisbəti qarğıdalı bitkisinin örtüktopa hüceyrələrində mezofil hüceyrələri 
ilə müqayisədə yüksək qiymətə malik olmuşdur. Belə ki, bu kəmiyyət aqranal ÖTH-da 6.2, qranal MH-
də isə 3.14 təşkil etmişdir (Şəkil 1). Analoji nəticələr başqa tədqiqat işlərində də göstərilmişdir [7; 9]. 

Şəkil 1. Qarğıdalının assimilyasiyaedici toxumalarından (MH və ÖTH)  
ayrılmış xloroplastlarda Xl a və Xl b-nin miqdarı 

Qarğıdalı yarpaqlarının mezofil və örtük topa hüceyrələrindən ayrılmış qranal və aqranal 
xloroplastların spektral xüsusiyyətləri maye azot temperaturunda (77K) fluoressensiya metodu ilə 
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qarğıdalının yarpaqlarında və mezofil hüceyrələri 
xloroplastlarında xlorofilin aşağı temperaturlu fluoressensiya (F) spektrində (77K) işıq toplayan 
kompleksin (İTK) və FS I və FS II komplekslərinin tərkibinə daxil olan 3 xlorofil forması mövcuddur: 
686 nm, 695nm, 735 nm. Aşkar edilmişdir ki, qeyd edilən formalar qarğıdalının örtük topa 
xloroplastlarında da vardır, lakin aqranal plastidlərin fluoressensiya spektirində 695 nm sahədə zolağın 
intensivliyi çox aşağıdır. FS II xlorofil-zülal kompleksinə aid olan zolağın intensivliyinin aşağı olması 
örtük topa assimilyasiyaedici toxumaların xloroplastalrında işıq toplayan antenna kompleksinin (İTK II) 
anatomik quruluşunun pozulması kimi izah etmək olar. Qeyd edilən zolağın miqdarının az olması 
ehtimal ki, qonşu tilakoidlər arasında qarşılıqlı təsir nöqtələrinin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Digər 
ehtimala görə, fluoressensiya spektrində 695nm sahədə zolağın intensivliyinin aşağı olmasını örtük topa 
xloroplastlarında FS II– nin işıq toplayan kompleksinin (İTK II) miqdarının az olması, eləcə də FS II və 
FS I arasında zəif elektron–nəqliyyat daşınması ilə izah etmək olar (Şəkil 2). 

Eyni zamanda, MH və ÖTH hüceyrələrindən ayrılmış xloroplastlarda FS I və FS II- nin 
fotokimyəvi fəallığı polyaroqrafik metodla oksigenin ayrılması və ya udulmasına görə ölçülmüşdür. 
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Şəkil 2. Qarğıdalının yarpaq (---), mezofil (....) və örtük topa (―) xloroplastlarında  xlorofilin 
77 K - də fluoressensiya spektri (xlorofilin həyəcanlanma dalğasının uzunluğu 440 nm) 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, FS II– nin fəallığı mezofil 
hüceyrələrindən ayrılmış xloroplastlarda 167 μmol O2·mq-1 xlorofil·s-1, örtük topa hüceyrələrində isə 34 
μmol O2·mq-1 xlorofil·s-1 olmuşdur. Göründüyü kimi, mezofil hüceyrələri xloroplastları ilə muqayisədə, 
örtük topa hüceyrələrində FS II-nin fəallığı təqribən 5 dəfəyə qədər aşağıdır (Cədvəl 1). Uyğun nəticələr 
digər tədqiqatlarda da alınmışdır  [7; 10]. Cədvələ əsasən, mezofil hüceyrələrindən ayrılmış 
xloroplastlarda FS I-in fəallığı 150 μmol O2·mq-1 xlorofil·s-1, örtüktopa hüceyrələrin xloroplastlarında 
isə 720 μmol O2·mq-1 xlorofil·s-1 təşkil etmişdir. Nəticələrdən görünür ki, FS I  örtüktopa hüceyrələri 
xloroplastlarında mezofil hüceyrələri ilə müqayisədə daha zəngindir. 

Cədvəl 1. Qarğıdalı bitkisinin assimilyasiyaedici toxumalarından ayrılmış xloroplastlarda 
FS I və FS II-nin fəallığı (μmol O2·mq-1 xlorofil·s-1) 

Nümunələr 
FS  II 

H2O→K3Fe (CN)6 
FS  I 

DCPIP. H→ MV 

Mezofil hüceyrələri (MH) 167±14,1 150±7,6 
Örtük topa hüceyrələri (ÖTH) 34±2,9 720±18,8 

Ali bitkilərdə xloroplastlar, əsasən, tərkibinə, ilkin funksiyasına və lokalizasiyasına görə 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən qran və stroma lamellərindən ibarətdir. Qran lamellərində, əsasən, FS II, 
stroma lamellərində isə FS I və ATF–sintaza kompleksi lokalizə olunmuşdur. FS I qranda NADF–in 
əmələ gəlməsi üçün xətti elektron axınında FS II ilə müştərək funksiyasından başqa stroma lamellərində 
lokalizasiya olunan FS I elektron daşınmasında müstəqil fəaliyyət göstərərək tsiklik fosforlaşmanı 
həyata keçirir [7]. Mezofil xloroplastların fərqli forması NADF-ME tipli C4 – bitkilərin örtüktopa 
xloroplastlarında mövcuddur ki, burada stromada olduğu kimi FS II piqment-zülal kompleksinin 
miqdarı azdır, lakin FS I–lə zəngindir. Örtük topa xloroplastlarının əsas funksiyası ATF-nin 
generasiyasını həyata keçirməkdən, mezofil xloroplastları isə CO2-nin assimliyasiyası üçün 
reduksiyaedici agentin formalaşmasında əsas rol oynayır [1; 4]. NADF-ME tipli birləpəlilərdən olan 
sorqo və qamış (Saccharum officinarum) bitkilərində FS II-nin fəallığı aqranal örtüktopa xloro-
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plastlarında mezofil xloroplastları ilə müqayisədə 1% az olmuşdur. Lakin qarğıdalının ÖTH 
xloroplastlarında FS II-nin fəallığı mezofil hüceyrəsi xloroplastlarına nisbətən 3% az olmuşdur [9; 8]. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində qarğıdalı yarpaqlarının qranal mezofil və aqranal örtüktopa 
assimilyasiyaedici toxumalarından ayrılmış xloroplastların müqayisəli tədqiqi zamanı müəyyən 
edilmişdir ki, qeyd olunan subhüceyrə fraksiyaları fotosintetik piqmentlərin miqdarına, FS I və FS II–
nin fotokimyəvi fəallığına, xlorofilin fluoressensiya emissiyası spektrinə (77 K) görə əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənirlər. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРОПЛАСТОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КЛЕТОК МЕЗОФИЛЛА И ПАРЕНХИМНОЙ ОБКЛАДКИ КУКУРУЗЫ 

1Н.Х.Алиева, 1К.Г.Гасымова, 1,2С.Ю.Сулейманов, 1И.В.Азизов 
1Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА, 

2Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Растения, относящихся к С4-механизму фотосинтеза обладают высокой продуктивностью и 
накапливают относительно еффективной биомассы по отношению к С3-растениям. Основной целью 
данной работыявляется   сравнительное изучение хлоропластов, выделенных из ассимилирующих тканей 
мезофилла и паренхимной обкладки сосудистых пучков растения кукурузы. Показано, что в 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

227

низкотемпературных спектрах флуоресценции (F) при 77К листьев и мезофильных клеток кукурузы 
имеются 3 максимума в области 686 нм, 695 нм и 735 нм, характеризующие светособирающего 
комплекса и комплексов ФС I и ФС II. Обнаружено, что эти максимумы хлорофилла сушествуют и в 
хлоропластах паренхимной обкладки кукурузы, однако в спектре флуоресценции агранальных пластид 
остаются только следы полосы в области 695 нм. По результатам наших исследований показано, что в 
клетках паренхимной обкладки фотохимическая активность ФС II приблизительно в 5 раз меньше, чем в 
хлоропластах клеток мезофилла. 

SPECTRAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF CHLOROPLASTS ISOLATED FROM MESOPHYLL 

AND BUNDLE SHEATH CELLS OF MAIZE 

1N.Kh.Aliyeva, 1K.H.Gasımova, 1,2S.Y.Suleymanov, 1I.V.Azizov 
1Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, 

2Research İnstitute of Crop Husbandry 

Plants with C4-photosynthesismetabolism have higher productivity and ability to gain effective biomass 
compared to C3-plants. The main goal of the present work is to comparatively analyze the spectral and functional 
characteristics of mesophyll (M) and bundle sheath (BS) chloroplasts of maize. The chlorophyll fluorescence 
spectra (77K) in maize leaves and mesophyll cells showed the presence of three maxima at 686, 695 and 735 nm 
characteristic of light-harvesting complex, PS II and PS I complexes, accordingly. It is shown that these three 
maxima are also present in maize bundle sheath chloroplasts. However, in the fluorescence spectrum of agranal 
plastids, there are almost traces of the band at 695 nm. The research results revealed that the activity of PS II in 
BS cells is approximately 5 times less than in the chloroplasts of M cells. 

UOT 581.32 

NOXUD VƏ MƏRCİMƏK NÜMUNƏLƏRİNİN ASSİMİLYASİYA 
SƏTHİNİN VƏ XÜSUSİ YARPAQ KÜTLƏSİNİN TƏDQİQİ 

R.S.MİRZƏYEV, R.V.ƏMİROV 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu. AZ1098, Bakı ş., Sovxoz N2 

tel.:5516130, rufat.mirzayev.58@mail.ru 

Məqalədə noxud və mərcimək nümunələrinin assimilyasiya səthinin və xüsusi yarpaq kütləsinin vegetasiya 
dövrü ərzində dəyişməsi tədqiq olunmuşdur. Bunun üçün 12 noxud və 15 mərcimək nümunəsi üzərində tədqiqat 
işləri aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, yarpağın xüsusi kütləsi vegetasiya ərzində noxud nümunələri üçün 0,03-
0,10, mərcimək nümunələri üçün isə 0,03-0,08 mq/mm2 arasında dəyişilmiş, istər yarpağın xüsusi kütləsi, istərsə 
də assimilyasiya səthi hər iki bitki üçün özünün maksimal qiymətinə dən dolma fazasında çatmışdır.  

Açar sözlər: noxud, mərcimək, assimilyasiya səthi, xüsusi yarpaq kütləsi, məhsul 
Ключевые слова: нут, чечевица, ассимиляционная поверхность, удельная масса листа, урожай 
Key words: chick pea, lentil, assimilation surface, leaf specific mass, productivity 

Giriş. Respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında paxlalı bitkilərin rolu 
əvəzsizdir. Dənli-paxlalı bitkilərin dənləri zülallarla zəngin olmaqla yanaşı onlardan hazırlanmış qida 
məhsulları orqanizm tərəfindən asan mənimsənilir. Onların dənində yağ turşuları, vitaminlər, şəkərlər və 
əvəz olunmayan amin turşularından – triptofan, lizin, metionin, valin, leysin və başqalarının olması 
insan və heyvan orqanizminin normal inkişafı üçün mühüm rol oynayır. Paxlalı bitkilər əkinlərə sərf 
olunan mineral gübrələrin (azot gübrəsinin) məsrəfini azaltmaqla bərabər növbəli əkinlərdə əvəz-
olunmaz sələf  bitkisi rolunu da oynayırlar. Dəmyə əkinçiliyində, xüsusən də quraq bölgələrdə paxlalı 
bitkilərin əhəmiyyəti yüksəkdir. Buna baxmayaraq ölkəmizdə paxlalı bitkilərin əkin sahələri çox geniş 
deyildir. Respublikanın bir çox xüsusi təsərrüfatlarında bəzi paxlalı bitkilər becərilir ki, bunların da əkin 
sahələri az olmaqla yanaşı onların əksəriyyətinin dənlərinin  əmtəəlik keyfiyyətləri yüksək deyildir.  

:227-232 
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Respublikamızda bu bitkilərin istehsalını artırmaq üçün yeni məhsuldar sortların yaradılması, 
toxumçuluğunun təşkili, becərilmə texnologiyalarının müəyyən edilməsi, yığımının mexanikləşdirilməsi 
və təsərrüfatlarda tətbiq edilməsi aktual məsələlərdəndir.  

Ayrı-ayrı bölgələrdə torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi bu bölgələr üçün yüksək məhsuldar, ətraf 
mühitin əlverişsiz faktorlarına, xəstəliklərə qarşı daha davamlı, adaptiv xüsusiyyətli, intensiv tipli 
sortların yaradılmasını tələb edir. Buna görə də ərzaq paxlalı bitkilərin müxtəlif ekoloji-coğrafi mənşəyə 
malik olan dünya kolleksiyası nümunələri və yerli nümunələr toplanaraq öyrənilməli, onların 
respublikamızın müxtəlif bölgələrində ekoloji sınaqları keçirilərək üstün xüsusiyyətləri müəyyənləş-
dirilməli və seleksiya yolu ilə hər bölgə üçün əlverişli sortlar yaradılmalıdır. Bu məqsədlə ICARDA 
beynəlxalq təşkilatından alınmış ərzaq paxlalı bitlikərin dünya genofondu nümunələri və yerli 
nümunələr öyrənilməsi əhəmiyyətlidir.  

Materiallar və metodlar. Tarla təcrübələri Əkinçilik ET İnsitutunun Abşerondakı təcrübə 
sahəsində qoyulmuşdur. Tədqiqat obyekti olaraq 12 noxud və 15 mərcimək nümunəsi götürülmüşdür. 
Bitkinin assimilyasiya səthinin sahəsi AAC-400 cihazının köməyi ilə, yarpağın xüsusi kütləsi vahid 
yarpaq kütləsinin vahid yarpaq sahəsinə nisbəti kimi hesablanmışdır.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Bitkilərin fotosintetik aparatının aktivliyi ilə bağlı olan əsas 
morfofizioloji əlamətlərdən birin də yarpağın xüsusi kütləsidir ki, bu da vahid yarpaq sahəsinin quru 
kütləsinin göstəricisidir. Yarpağın xüsusi kütləsi vasitəsilə bitkilər fotosintetik aktiv şüalardan daha 
səmərəli istifadə etmək məqsədilə öz arxitektonikalarını formalaşdırırlar [1].  

Qeyd olunduğu kimi, yarpağın xüsusi kütləsinin formalaşması fotosintetik aktiv şüaların təsiri 
altında baş verir. Kölgə şəraitində fəaliyyət göstərən, fotosintezin sürəti az olan yarpaqlar tənəffüsə sərf 
olunan itkilərin hesabına uzun müddət aktif fəaliyyətdə olmurlar [7]. Yüksək işıqda təmin olunmuş 
nazik yarpaqlar isə fotosintezin işıqdan doyma səviyyəsinin aşağı olması nəticəsində fotosintetik aktiv 
şüalardan tam səmərəli istifadə edə bilmirlər [6].  Bu mənada yarpaqların qalınlığı 4 dəfə fərqlənən 
Asplenium trichomanes bitkisinin yarpaqlarında fotosintezin işıq əyrilərinin doyma səviyyəsinin 
müqayisəsinə həsr olunmuş iş [8] maraq kəsb edir. Yarpağın vahid səthinin fotosintezinin müqayi-
səsindən aydın olmuşdur ki, qalın yarpaqlarda fotosintezin işıq əyriləri nazik yarpaqlara nisbətən 3 dəfə 
yüksək olur. Bu zaman əyrinin doyma səviyyəsi 150 lüksdən 3 min lüksə qədər sürüşmüş, əyrinin 
qalxma bucağı isə təxminən 2 dəfə artmışdır.  

Tarla şəraitində becərilmiş soya bitkisinin yarpaqlarının xüsusi kütləsi ilə dən məhsuldarlığı 
arasında müsbət korelyasiya alınmışdır [9].  

Noxud bitkisi üzərində uzun müddət məhsuldarlığın artması istiqamətində süni seçmə yolu ilə 
aparılan işlər [2] nəticəsində məlum olmuşdur ki, bitkilərin məhsuldarlığının artması eyni zamanda 
onlarda yarpağın xüsusi kütləsinin artmasına gətirib çıxarmışdır.  

Yarpağın xüsusi kütləsinə bir çox amillər, o cümlədən, quraqlığ stresi də təsir edir. Bəzi 
tədqiqatlardan [10] aydın olmuşdur ki, quraqlıq stresi xüsusi yarpaq kütləsini azaltmış, ancaq müxtəlif 
genotiplər bu su stresinə müxləlif cür reaksiya vermişlər.  

Xüsusi yarpaq kütləsinin vegetasiya dövrü ərzində dəyişməsini izləmək üçün 12 noxud və 15 
mərcimək nümunəsi seçilmişdir. Qeyd etmək lazimdır ki, bu nümunələr arxitektonikasına və yarpaq 
ölçülərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Vegetasiya dövrü ərzində noxud nümunələrindən 7 dəfə, mərcimək nümunlərindən isə 6 dəfə 
nümunə götürülmüşdür. Cədvəl 1 və cədvəl 2-dən göründüyü kimi vegetasiyanın əvvəlindən başlayaraq 
hər iki bitki nümunələrində yarpağın xüsusi kütləsi bir-birindən fərqlənirlər. İlk ölçmələr bitkilər 
çüçəkləmə fazasına daxil olmamışdan əvvəl götürülmüşdür. Bu zaman noxud nümunələrində yarpağın 
xüsusi kütləsi 0,03-0,05 mq/mm2 aralığında dəyişilmişdir. Mərcimək nümunələrində isə bu fazada 
yarpağın xüsusi kütləsi 0,02-0,05 mq/mm2 intervalında dəyişilmişdir. Noxud nümunələrindən bu 
göstərici ən az Sanford, F.07-274 nümunələrində, mərcimək nümunələrindən isə bu göstəricinin ən 
kiçik qiymətləri ilə LC00600296, F.2014-026, Surian Loc.L, F.2013-29 və F.2012-18 nümunələri 
fərqlənmişlər. Cədvəllərdən göründüyü kimi yarpağın xüsusi kütləsi vegetasiyanın sonuna 
yaxınlaşdıqca artmağa başlamışdır. Vegetasiya dövrünün axırına yaxın yarpağın xüsusi kütləsi noxud 
nümunələri üçün 0,10 mq/mm2, mərcimək nümunələri üçün isə 0,07 mq/mm2 olmuşdur. Vegetasiya 
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dövrünün sonunda nümunələrin hamısı eyni zamanda saralmağa başlamırlar. Odur ki, bəzi nümunələrdə 
yarpağın xüsusi kütləsinin azalmasını yarpaqların saralması ilə eyni zamanda fotosintetik assimilyatların 
bar orqanlarına daşınması ilə izah etmək olar. 

Cədvəl 1. Noxud nümunələrinin yarpağının xüsusi kütləsinin  
vegetasiya ərzində dəyişməsi (mq/mm2 2017) 

N Nümunələr 04.04 13.04 28.04 08.05 17.05 30.05 08.06 Məhsuldarlıq, s/ha 
1 F.07-289 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 13,1 
2 Sanford 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,07 13,9 
3 F.07-274 0,03 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 14,9 
4 Cəmilə 0,04 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 15,0 
5 F.08-89 0,04 0.05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 15,2 
6 F.08-196 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,08 15,4 
7 F.08-116 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 16,8 
8 Nəzrin 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 18,5 
9 Sultan-2 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,10 19,0 
10 Sultan 0,05 0,07 0,07 0,07 0,09 0,10 0,10 19,4 
11 Nərmin 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 19,7 
12 Seçmə L. 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 20,3 

Cədvəl 2. Mərcimək nümunələrinin yarpağının xüsusi kütləsinin 
vegetasiya ərzində dəyişməsi (mq/mm2) 

N Nümunələr 04.04.17 13.04.17 28.04.17 08.05.17 17.05.17 30.05.17 Məhsuldarlıq, s/ha 
1 F.86-16 L. 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 9,0 
2 LC00600296 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 9,3 
3 F.2013-22 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 9.8 
4 F.2014-026 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 10,0 
5 F.2013-18 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 10,3 
6 F.2013-4 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 11,0 
7 F.2012-8 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 11,2 
8 F.2013-26 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 11,4 
9 Surian Loc.L 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 12,5 
10 Arzu 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 12,6 
11 F.2014-006 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 12,8 
12 F.2012-1 L. 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 13,5 
13 F.2013-29 0,02 0,04 0,05 0,06  0,07 0,05 14,0 
14 F.2012-18 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,06 14,3 
15 F.2014-009 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 14,5 

Cədvəllərdən göründüyü kimi yarpağın xüsusi kütləsi uzun müddət yüksək səviyyədə qalan bəzi 
nümunələrdə məhsuldarlıq da yüksək olmuşdur. Yarpağın xüsusi kütləsi vegetasiya dövrü ərzində hər 
iki bitki nümunələri üçün özunun maksimal qiymətinə dən dolma fazasında çatmışlar.  

Bitkilər tərəfindən karbon qazının assimilyasiyasında və fotosintetik fəal şüaların udulmasında 
əsas rolu assimilyasiya səthi oynayır. Becərilmə şəraitindən asılı olaraq ayrı-ayrı  kənd təsərrüfatı 
bitkiləri üçün yarpaq indeksi böyük intervalda dəyişilir: dənli və paxlalı bitkilər üçün  4-5m2/m2 [4;5], 
yem və tərəvəz bitkiləri üçün isə 5-8 m2/m2 [1] olur. Yarpaq səthinin müəyyən həddən sonrakı artımı 
istər bioloji, istərsə də məhsulun təsərrüfat əhəmiyyətli hissəsinin artmasına səbəb ola bilməz. Belə ki, 
yarpaq səthinin optimal  qiymətlərdən daha yüksək olması əkin daxili işıq rejimini pozaraq daha aşağı 
səviyyədə yerləşən yarpaqların assimilyasiya qabiliyyətini aşağı salır. Odur ki, müxtəlif arxitektonikaya 
və məhsuldarlığa malik olan assimilyasiya səthlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi və bundan 
seleksiyada yeni sortların yaradılmasında və seçilməsində istifadə olunması vacib məsələlərdəndir. 
Kənd təsərrüfatı əkinlərinin optimallaşdırılmasında, bitkilərin potensial məhsuldarlığının aşkar 
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olunmasında, yeni məhsuldar sotların yaradılmasında bitkilərin ümumi assimilyasiya səthinin 
vegetasiya ərzində dəyişmə dinamikasının öyrənilməsinin praktik əhəmiyyəti böyükdür.  

Göründüyü kimi vegetasiyanın əvvəlində assimilyasiya səthinin  formalaşması çox zəif gedir 
(şəkil 1, 2,). Budaqlanma fazasının sonunda, çiçəklənmə fazasının əvvəlində bitkidə sürətlə boy atma və 
inkişaf prosesləri getməyə başlayır. Bu zaman fotosintez prosesi nəticəsində yaranan assimilyatların 
böyük bir hissəsi əsasən böyümə və inkişafın daha sürətlə getdiyi yerüstü orqanlara daşınırlar. Bitkilərdə 
yan budaqların (əlavə gövdələrin) yaranması hesabına assimilyasiya səthi və biokütlə  sürətlə artır. 

Öyrənilən nümunələrdə assimilyasiya səthinin vegetasiya ərzində  maksimal qiyməti dən dolma 
fazasına təsadüf edir.  

Alınmış nəticələrdən göründüyü kimi F.07-289 noxud nümunəsində assimilyasiya səthi ən çox, 
F.04-274 nümunəsinin assimilyasiya səthinin  sahəsi isə ən az olmuşdur. 

Mərcimək nümunələrinə gəldikdə isə F.2013-22 nümunəsi ən çox assimilyasiya səthinə, ən az isə  
F.2013-29 nümunəsi malik olmuşdur.  

Şəkil 1: Noxud nümunələrində assimilyasiya səthinin vegetasiya dövründə dəyişilməsi (sm2) 
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Şəkil 2. Mərcimək nümunələrində assimilyasiya səıthinin vegetasiya dövründə dəyişməsi (sm2) 

Beləliklə, yarpağın xüsusi kütləsi vegetasiya ərzində noxud nümunələri üçün 0,03-0,10, mərcimək 
nümunələri üçün isə 0,03-0,08  mq/mm2 arasında dəyişilmiş, istər yarpağın xüsusi kütləsi, istərsə də 
assimilyasiya səthi hər iki bitki üçün özünün maksimal qiymətinə dən dolma fazasında çatmışdır.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССИМИЛЯЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И УДЕЛЬНОЙ МАССЫ 
ЛИСТЬЕВ ОБРАЗЦОВ НУТА И ЧЕЧЕВИЦЫ 

Р.С.Мирзоев, Р.В.Амиров 
НИИ Земледелия 

Была исследована ассимиляционная поверхность и удельная масса листьев нута и чечевицы в 
вегетационный период. Для этого проведено исследование с привлечением 12 образцов нута и 15 
образцов чечевицы. Выявлено, что удельная масса листа варьируется от 0,03 до 0,10 для образцов нута и 
от 0,03 до 0,08 мг/мм2 для образцов чечевицы, удельная масса листа и ассимиляционная поверхности для 
обоих растений достиг своего максимального значения в фазе налива зерна. 

INVESTIGATION OF THE ASSIMILATION SURFACE AREA AND SPECIFIC MASS OF LEAVES 
OF CHICKPEA AND LENTIL SAMPLES 

R.S.Mirzayev, R.V.Amirov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The study of the assimilation surface area and specific mass of leaves during ontogeny of 12 samples of 
chickpea and 15 samples of lentil were carried out. It was revealed that the leaf specific mass varied between 0.03-
0.10 mg/mm2 for chickpea and between 0.03-0.08 mg/mm2 for lentil samples. The studied parameters - 
assimilation surface area and specific mass of leaves riches to their maximum value at the grain filling stage of 
growth.   

UOT581.32 

ŞİRVAN-ŞAHI ÜZÜM SORTUNUN MİKROKLONAL ÇOXALDILMADA  
GENOTİPİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

E.E.SADIQOVA, T.H.QARAGÖZOV 
Azərbaycan Milli  Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar  İnstitutu,  

AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A , Bakı, Azərbaycan 

Mikroklonal çoxaldılmada Şirvan-Şahı üzüm sortunun morfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, qida mühitinin tərkibi və modifikasiyaları sınaq şüşəsi bitkilərinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir etmişdir. Qida mühitində tiaminin və pridoksinin miqdarının artırılması mineral tərkibin konsentrasiyasının 
azaldılmasına nisbətən kultivasiyanın başlanğıc mərhələlərində böyüməni daha çox dəyişdirmişdir. 

Açar sözlər: mikroklonal çoxaldılma, in vitro, üzüm, Şirvan-Şahı, ekzogen induksiya faktorları,  genotip 
Ключевые слова: микроклональное размножение, in vitro, виноград Ширван-Шахи, экзогенные 
индукционные факторы, генотип 
Key words:  microclonal propagation, in vitro,Shirvan-Shahi grape, exogenous induction factors, genotype 
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Giriş. Azərbaycan üzüm bitkisinin ən qədim yaranma və formalaşma mərkəzi olub, qədim 
üzümçülük və şərabçılıq diyarıdır. Azərbaycanda üzümçülük hələ qədim zamanlardan etibarən kənd 
təsərrüfatı sahələri arasında xüsusi yerə malik olmaqla yanaşı geniş sənaye xarakteri daşımış, bu gün də 
ölkə iqtisadiyyatı baxımından  əsas sahələrdən biri sayılır. 

Keçmişdə üzümçülük kənd təsərrüfatının başlıca sahələrindən biri olub, geniş sahələri əhatə etsə 
də 1985-ci ildə “Alkoqolizm və sərxoşluğa qarşı mübarizə tədbirləri” haqqında qərarın qəbulundan 
sonra Azərbaycan üzümçülüyünə böyük zərbə vurulmuşdur. İllər ərzində yaradılmış infrastruktur 
dağıdılmış, məhsuldar üzümlükər sökülmüşdür. Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra 
üzümçülük və şərabçılığın yenidən bərpa olunmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Beləliklə, üzümçülüyü 
yeni bazar münasibətləri  şəraitində inkişaf etdirmək üçün hüquqi bazanın yaradılması zəruri hesab 
edilərək, 29 yanvar 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” 
qanunun təsdiq edilməsi barədə fərman imzalanmışdır. Bununla da Azərbaycanda üzümçülük və 
şərabçılıq yenidən inkişaf etməyə başlamışdır. Bu zaman bir sıra problemlərlə qarşılaşılmışdır. Onlarla 
yerli, seleksiya və introduksiya olunmuş qiymətli üzüm sortları artıq itirilmiş, bir qismi isə itmək, məhv 
olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Bunun nəticəsində əkin materialının olmaması üzümçülüyün 
inkişafı baxımından böyük bir problemə çevrilmişdir [1] . 

Texniki, tibbi əhəmiyyəti və populyasiyasının tamamilə məhv olunması səbəbindən çoxaldılması 
maraq doğuran yerli sortlardan biri də Şirvan-Şahı üzüm bitkisidir. Qədim aborigen sortlardan biri olan 
Şirvan-Şahı öz adını yaranma və yetişmə yerindən götürmüşdür. O, Azərbaycanın  orta gec yetişən 
texniki sortudur və şərq sortlarının ekoloji-coğrafi qrupuna aiddir [2] . 

İlk dəfə 1927-ci ildə bu üzüm sortundan istifadə etməklə şərab istehsal edilmiş və əfsanəvi  “San-
Rafel” tipli şərab adını almışdır. 1907-ci ildə Rusiyada “Beni-Karlo” tipli üzüm texnologiyasına analoq 
olaraq “Kürdəmir” adlı şərab istehsalı texnologiyası yaradılmışdır. Təkmilləşmə nəticəsində bu 
texnologiya şərabçılıqda “Kürdəmir” adlandırılmış, şərabı isə Kürdəmir şərabları adlanan tipə aid 
edilmişdir [3]. 

Hal-hazırda 30 ildən çoxdur ki, bu qiymətli üzüm sortunun populyasiyası tamamilə məhv 
edilmişdir. Müxtəlif səbəblərə görə saxlanılmış bir neçə bitki nümunələrinin vegetativ çoxaldılma 
effektivliyi həddindən artıq aşağıdır. Mövcud vəziyyətə əsasən populyasiyanın bərpasında in vitro 
mikroklonal çoxaldılma yeganə üsul hesab olunur. 

Mikroklonal çoxaldılma - bitkinin toxuma və hüceyrə kulturasının ilkin nümunəyə genetik 
identik bitki formalarının əmələgəlməsi ilə nəticələnən kütləvi qeyri-cinsi çoxalmasıdır. Mikroçoxal-
dılma zamanı bitkinin totipatentlik xüsusiyyətinə malik hissələrindən - embrion, toxum, gövdə, zoğ, 
kök, kallus, tək hüceyrə və ya tozcuq dənəsindən süni qida mühitlərində və aseptik şərtlər altında yeni 
bitki əldə etmək olar [4]. 

Bu üsul qısa müddət ərzində böyük miqdarda identik  bitki materialının alınmasına imkan verir. 
Mikroklonal çoxaldılma seleksiya prosesini əhəmiyyətli dərəcədə tezləşdirir, iqtisadi məhsulun alınma 
müddətini azaldır. Ən əsas da toxuma kulturasının çoxaldılması zamanı bitki patogen mikroorqanizm-
lərdən azad olur. Əkin materialının sağlamlaşdırılması prosesi məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə 
artırir.  

Üzümün mikroklonal çoxaldılması üsullarından istifadə etməklə sortun kolleksiyasının yaradıl-
ması, əkin  materialının çatışmazlığı probleminin həll edilməsi mümkün olmuşdur. 

Tərəfimizdən aparılan əvvəlki təcrübələrdə kök əmələgəlmə qabiliyyəti olan Şirvan-Şahı üzüm 
sortunun hormonal induktorların istifadəsi ilə tezləşdirilmiş əkin materialının alınması yolları işlənib 
hazırlanmışdır. Kök əmələgəlmə qabiliyyəti olan əkin materialının alınması məqsədi ilə süni substrat 
variantları və kök əmələgəlmə şəraiti müəyyən edilmişdir. AMEA Molekulyar Biologiya və 
Biotexologiyalar İnstitunun ərazisində Şirvan-Şahı üzüm bitkisi əkilib,  kultivasiyası aparılır. Biotex-
noloji çoxaldılma məqsədi ilə ilkin eksplantın seçimi üçün istifadə olunan müxtəlif yaşlı bitkilərdən bu 
sortun kolleksiyası yaradılmışdır [5;6;7] . 

Material və metodlar. Şirvan-Şahı üzüm sortunun biotexnoloji çoxaldılması tədqiqatları üçün 
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitunun kolleksiyasına aid bitkilərdən istifadə edilmişdir.  
İlkin eksplant kimi bir qoltuq tumurcuqlu apikal zoğlar istifadə olunmuşdur.  
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Qida mühiti olaraq M-S (Murashige-Skoog) mühitinin müxtəlif modifikasiyalarından istifadə 
edilmiş, müxtəlif qida komponentlərinin üzüm bitkisinin morfogenezinə təsiri öyrənilmişdir [8]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. İşin gedişində ekoloji-coğrafi yaranma mənşəyinə əsasən 
Avropa-Asiya və Amerika qrupu  üzüm sortlarının çoxaldılması üçün işlənən yanaşmalardan istifadə 
edilmişdir  ( 

Şəkil 1).  

M-S qida 
mühitinin tərkibi 

Variant  I 
(mq/l) 

Variant II 
(mq/l) 

Variant III 
¾ M-S 
(mq/l)

Variant IV 
¾ M-S 
(mq/l)

 Makroelementlər + + + +
 Mikroelementlər + + + +
 Tiamin HCl 
 Piridoksin 
 Nikotin  turşusu 

0,1 
0,1 
0,5 

0,4 
0,2 
0,5 

- 
- 
- 

0,2 
- 
- 

 BAP 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Qlisin 1,0 - - - 
 Mezo-inozit 50 100 100 100 
 Saxaroza 20q 30q 30q 30q 
 Aqar 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 
pH 5,7 5,7 5,5 5,5

Şəkil 1. M-S qida mühitinin müxtəlif modifikasiyaları: I, II Avropa-Asiya sort qrupu üçün  
istifadə edilmiş yanaşma; III, IV Amerika sort qrupu üçün istifadə edilmiş yanaşma 

Avropa-Asiya sort qrupu üçün istifadə edilən yanaşma Amerika sort qrupu üçün istifadə edilən 
yanaşma ilə müqayisədə daha çox vitamin istifadə edilmiş, qida elemenlərinin konsentrasiyalarında 
dəyişikliklər edilmişdir. İlk qrup mühit üçün pH-5,7; ikinci qrup üçün isə pH-5,5-ə çatdırılmışdır. I qida 
mühitində tiamin, pridoksin, nikotin turşusu istifadə edilmişdir. Bu mühitdəki nümunələr inkişafa 3-cü 
gündən başlayır və daha stabil şəkildə inkişaf edir. Bu bitkilərin inkişafı 3-5 və 15- 20ci günlərində 
sürətlənir, digər nümunələrlə müqayisədə daha çox buğumlu, yarpaqlı, uzun gövdəyə malik olur. 

II qida mühitində I qida mühitindən fərqli olaraq pridoksinin konsentrasiyası 2 dəfə, tiaminin 
konsentrasiyası isə 4 dəfə artırılmış və qlisindən istifadə edilməmişdir. II qida mühitində kultivasiya 
edilən üzüm eksplantı inkişafa ən gec başlamış və inkişafı zəif olmuş, qısa müddət sonra isə demək olar 
ki dayanmışdır  (Şəkil 2). 

Şəkil 2. Avropa-Asiya sortları üçün istifadə edilmiş yanaşmanın (I, II) in vitro şəraitdə  
tətbiqi zamanı ekzogen faktorların inkişaf və morfogenezə təsiri 
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Amerika sortları üçün istifadə edilmiş yanaşmanının III və IV qida mühiti variantları  bir-birindən  
tiaminin olması ilə, ümumilikdə isə III qida mühitində vitaminlərin olmaması ilə fərqlənmişdir. Tiamin 
olmayan III nümunələr  qısa müddət ərzində kəskin artım göstərsədə, 0,2 ml Tiamin olan IV qida 
mühitində nümunələrin inkişafı nisbətən daha stabil artmışdır (Şəkil 3). 

Şəkil 3. Amerika sortları üçün istifadə edilmiş yanaşmanın (III, IV) in vitro şəraitdə  
tətbiqi zamanı ekzogen faktorların inkişaf və morfogenezə təsiri 

III qida mühitində olan mineral elementlər ilk 10 gün ərzində sürətli böyüməyə təkan versə də ola 
bilsin ki, vitamin kompleksinin olmaması sonrakı böyümənin gedə bilməməsinə, mütəmadi olaraq 
zəifləməsinə və demək olar ki, bir müddət sonra təqribi dayanmasına səbəb olmuşdur. 

Şəkil 4. Şirvan-Şahı üzüm sortunun ekzogen induksiya faktorlarının təsiri altında inkişaf qrafiki 

Müşahidələrə əsasən I, III, IV variantlarda olan nümunələr inkişafa təqribən eyni vaxtda - ilk 3 
gün müddətində başladılar, II varianta keçirilmiş nümunələr isə 7 gün ərzində inkişafa başlayır. III qida 
mühitinə keçirilmiş nümunələrdə ilk həftədə digərlərindən 2 dəfə çox zoğ inkişaf etmiş, lakin 1 həftədən 
sonra bitkinin böyüməsində əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlama müşahidə edilmişdir. 

IV qida mühitindəki nümunələrdə III mühitdəki nümunələrə bənzər olaraq inkişafa daha tez 
başlamışdır, yeganə fərq isə ilk 10 gün müddətində nisbətən daha stabil inkişaf göstərməsi olmuşdur 
(Şəkil 4). 

Beləliklə, yuxarıdakı göstəricilərə əsasasən müəyyən edilmişdir ki, qida mühitinin bir kompo-
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nentinin konsentrasiyasının dəyişdirilməsi, çıxarılması və ya əlavə edilməsi Şirvan-Şahı sortunun 
inkişafına təsir göstərmişdir. Qida mühitində tiaminin və pridoksinin miqdarının artırılması mineral 
tərkibin konsentrasiyasının azaldılmasına nisbətən kultivasiyanın başlanğıc mərhələlərində böyüməni 
daha çox dəyişdirmişdir. İn vitro şəraitdə bitkinin böyümə və inkişafına qida mühitinin, fizioloji aktiv 
komponentlərin təsiri öyrənilmiş, Şirvan-Şahı üzüm sortunun qida mühitində fizioloji aktiv birləş-
mələrin konsentrasiyasının dəyişməsinə qarşı yüksək həssaslığının bitkinin  genotipik xüsusiyyətləri ilə 
əlaqədar olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ МИКРОКЛОНАЛЬНОМ РАЗМНОЖЕНИИ  
ВИНОГРАДА СОРТА ШИРВАН-ШАХИ  

Е.Е.Садыгова,  Т.Г. Карагезов 
Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Молекулярной Биологии  и Биотехнологий 

Изучены морфологические показатели при микроклональном размножении  винограда сорта 
Ширван-Шахи. Показано, что состав питательных сред и их модификации значительно влияли на рост и 
развитие пробирочных растений. Увеличение содержания тиамина и пиридоксина в питательных средах в 
большей степени изменяло рост на начальных этапах культивирования, чем уменьшение концентрации 
минеральных компонентов. 

GENOTYPIC  FEATURES OF THE SHIRVAN-SHAHI GRAPE VARIETY MICROCLONAL 
PROPAGATION 

E.E. Sadigova,  T.H. Qaragezov 
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Molecular Biology and Biotechnology 

Morphological properties of Shirvan-shahi grape variety have been investigated in microclonal 
propagation. It has been proved that composition of nutritional medium and its modifications, considerably 
influenced on the development of test tube plants. Augmentation of thiamine and pyridoxine contents in the 
nutritional medium mostly changed growth on the initial stages of the cultivation than decreasing concentration of 
mineral components. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

237

UOT 581.1/1 

DUZ STRESİNİN BƏRK BUĞDA BİTKİSİNİN TOXUMLARININ CÜCƏRMƏ 
QABİLİYYƏTİNƏ  VƏ YARPAQLARINDA XLOROFİLİN MİQDARINA TƏSİRİ 

R.T.ƏLİYEV, Ş.İ.HACIYEVA, G.Ə.MƏMMƏDOVA, E.S.HACIYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, AZ 1106, Bakı, aramiz@box.az 

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 bərk buğda nümunələrinin duzluluq stresinə davamlılıq dərəcələri qiymətləndirilmişdir. Davamlılığına 
görə fərqlənən 4 nümunə (v. mutico hordeiforme, v. mutico melanopus, v. cauruescens, v. hordeiforme) 
seçilmişdir. 

Açar sözlər: buğda,  duzluluq, xlorofil 
Ключевые слова: пшеница, засоление, хлорофилл 
Key words:  wheat, salinity, chlorophyll 

Giriş. Duz stresi dedikdə, hər şeydən öncə duzlu mühitdə bitkilərin məruz qaldıqları osmotik 
stres başa düşülür. Duz mühitinin yüksək osmotik təsiri nəticəsində bitkilərə suyun daxil olmasına mane 
olan amil osmotik stres olaraq qəbul edilir. Məlum olduğu kimi, geniş yayılmış duzluluq, şoran və yarı 
şoran bölgələrin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 

Duzluluq  stresi böyüməyə və məhsuldarlığa təsir edən ən geniş yayılmış mühit streslərindən biri 
olmaqla bitkilərdə bir çox fizioloji, biokimyəvi və molekulyar cavabı induksiya edir və buna bağlı 
olaraq bitkilər müəyyən mühit şəraitinə adaptasiya olunmağı təmin edəcək tolerant mexanizmlərı inkişaf 
etdirə bilirlər. Bu mexanizmlərın öyrənilməsi, əlverişsiz xarici mühit amillərinə qarşı davamlı və ya 
tolerant bitki sort və formalarının yaradılmasında böyük elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir [1]. 

Hal-hazırda Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda buğda növ və növmüxtəliflik-
lərinin toplanması, artırılması, genetik fondun biomüxtəlifliyinin mühafizəsi problemi ilə əlaqədar geniş 
tədqiqat işləri aparılır. Toplanmış 2158 buğda genotiplərinin biomorfoloji və təsərrüfat göstəriciləri 
hərtərəfli öyrənilir. Onların biotik və abiotik stres amillərə davamlılıq dərəcələri təyin edilir, faydalı 
xüsusiyyətlərə malik genotiplərin seleksiyada istifadəsi tövsiyyə olunur [2; 3; 4]. Bizim apardığımız 
tədqiqat işləri göstərilən problemin həllinin bir hissəsini təşkil edir. 

Material və metodlar. Tədqiqat bərk buğdanın 17 növmüxtəlifliyini əhatə edən 42 nümunəsi 
üzərində aparılmışdır. Laboratoriya şəraitində tədqiqat obyekti olan nümunələrin duza davamlılıq 
dərəcəsini təyin etmək məqsədilə 100 toxum sayılmış, steril petri qablarına keçirilərək nəzarət variantına 
su, təcrübə variantına isə 0.3 M NaCl məhlulu (10 ml) əlavə edildikdən sonra (3 təkrarda) 22 0C 
temperaturda termostata yerləşdirilmişdir. Təcrübənin 3, 5, 7-ci günlərində fenoloji müşahidələr 
aparılmış, nəzarətə görə toxumların cücərmə faizləri müəyyən edilmişdir. 

Buğda genotiplərinin duzluluq stresinə davamlılığı ilə xlorofilin miqdarı arasındakı əlaqəni 
öyrənmək məqsədilə tarla təcrübələrindən yarpaq nümunələri (yuxarıdan ikinci yarpaq) laboratoriyaya 
gətirilərək onlara duz stresi verilmişdir. Bu məqsədlə sahədən gətirilmiş yarpaqlardan kiçik dairəciklər 
kəsilərək iki hissəyə ayrılmışdır. Hər təcrübə variantından sınaq şüşələrinə 5 dairəcik yerləşdirilmişdir.  
Birinci hissəyə su, digərinə isə 2%-li NaCl məhlulu, əlavə edilərək 240C temperaturda 1 gün 
saxlanılmışdır. Sonra dairəcikər məhluldan çixarılaraq 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 
spektrofotometrdə xlorofil “a”-nın miqdarı  665 nm, xlorofil “b”-nin miqdarı isə 649 nm dalğalarında 
ölçülmüşdür. Duz variantındakı piqment qatılığının su variantına nisbəti tapılmış və bu nisbət duza, 
davamlı formaların seçilməsi üçün bir ölçü vahidi kimi qəbul olunmuşdur. Alınmış nəticələr nə qədər 
yüksək olarsa, o nümunə bir o qədər davamlı forma kimi qəbul edilmişdir [5]. 

:237-242 
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Nəticələr və onların müzakirəsi. Alınmış nəticələr 1 və 2 №-li cədvəllərdə öz əksini tapmışdır. 
Cədvəllərdə təqdim olunmuş nəticələr şərti işarələrlə: - davamlı; = orta davamlı; ≡ davamsız kimi 
işarələnmişdir. 

Cədvəl 1. Bərk buğda (T.durum Desf. ) toxumlarının  duz streslərindən sonra 
cücərmə qabiliyyətinə görə qiymətləndirilməsi 

Kataloq 
№-si Nümunələrin adları 

Cücərmə, %-lə 
Suda Duz stresindən sonra  

St 1 Bərəkətli-95 100 48=
K-14 var. mutico hordeiforme 98 79 − 
K-42 var. mutico melanopus 100 90− 
K-43 var. mutico melanopus 100 35≡ 
K-46 var.caurulescens 98 91− 
K-47 var.caurulescens 99 72=
K-67 var.provinciale 100 76=
K-70 var.albo provinciali 97 57≡ 
K-73 var.alexandrinum 100 72=
K-74 var.reishenbashii 100 41≡ 
K-85 var.hordeiforme 96 93− 
K-87 var.leucurum 98 64≡ 
K-89 var.hordeiforme 100 70=
K-90 var.murciense 100 72=
K-92 var.murciense 99 84=
K-93 var.apulicum 98 80=
K-94 var.melanopus 100 60≡ 
K-96 var.melanopus 99 80=
K-98 var.niloticum 100 35≡ 
K-99 var.murciense 99 52≡ 
K-101 var.murciense 100 78=
K-108 var.hordeiforme 96 82=
K-111 var.apulicum 98 72=
K-114 var.hordeiforme 100 72=
K-120 var.apulicum 99 49≡ 

Tədqiqat obyekti olan bərk buğda növmüxtəlifliklərinin duz stresinə davamlılıqlarına nəzər 
salsaq onlardan 4-ü davamlı, 9-u davamsız, 12-ni isə orta davamlılar qrupuna aid etmək olar. 

Davamlı kimi seçilmiş nümunələr: K-14-də v. mutico hordeiforme, duz strersindən sonra 79% 
cücərmiş; K-42-də v. mutico melanopus 90% cücərmiş; K-46-da  v. cauruescens 91% cücərmiş; K-85-
də v. Hordeiforme-nin cücərmə faizi 93 olmuşdur (cədvəl 1). 

Nümunələrin NaCl məhlulunda cücərmə faizləri əsasında klasterlər tərtib edilmiş və nümunələr 
fizioloji göstəricilərinə görə qruplaşdırılmışlar (şəkil). Şəkildən göründüyü kimi öyrənilən bərk buğda 
nümunələri 4 əsas sinifdə qruplaşmışdır. Birinci qrupda kataloq N-si  74, 43, 98, 87, 70, 94, 98 olan 
nümunələr yerləşmişlər. Bu nümunələrin duz məhlulunda nəzarətə görə cücərmə faizi 35-64 arasında 
olmuşdur. Cücərmə faizini nəzərə alaraq bu qrup duza həssas qrup hesab edilir. 

Ortada yerləşən qrupda Bərəkətli-95, apulicum, mürcience, hordeiforme yerləşmişdir. Bu 
nümunələrin isə duz məhlulunda nəzarətə görə cücərmə qabiliyyəti 48-82% arasında olomuşdur.  

Üçüncü qrupda isə hordeiforme, muticomelanopus, caerulescens nümunələri birləşmişlər. 
Onların duz məhlulunda cücərmə qabiliyyəti nəzarətə görə 79-93% arasında olmuşdur. Odur ki, bu 
nümunələr cücərmə qabiliyyətinə görə davamlı nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir.  

Bitkilərin duz stresinə davamlılığının diaqnostik üsullarından biri də stres təsirindən yarpaqlarda 
xlorofil (a+b)-nin miqdarında baş verən dəyişmələrin öyrənilməsinə əsaslanır.  

Nümunələrin yarpaqlarındakı xlorofilin miqdarının öyrənilməsi üzrə tədqiqatların nəticələri 2 
saylı cədvəldə verilmişdir. Cədvəldə göstərilən tədqiqat nəticələri duz stresinə məruz qalmış buğda 
növmüxtəlifliklərinin yarpaqlarında xlorofil “a” və “b”-nin miqdarını və (a+b)-nin cəmini, “a”-nın “b”-
yə nisbətini göstərir. 
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Şəkil: Duz stresindən sonra bərk buğda (T.durum Desf.) toxumlarının  
cücərmə qabiliyyətinə görə qruplaşması 

Cədvəldə göstərilən nəticələr bitkilərin yarpaqlarında çiçəkləmə fazasında stresdən sonra əmələ 
gələn dəyişiklikləri göstərir. Nümunələrin yarpaqlarında duz stresinin təsirindən piqmentərin dəyişilmə 
faizi müxtəlif olmuşdur (Cədvəl 2). 

Duz stresi təsirindən yarpaqlarda xlorofil (a+b)-nin miqdarında baş verən dəyişmələrə görə 
tədqiqat obyekti olan nümunələr bir birindən müəyyən qədər fərqlənsə də bu fərqlilik toxumların 
cücərmə qabiliyyətində olduğu qədər kəskin deyil. Alınan nəticələrin müqaisəli analizi göstərir ki, 
öyrənilən nümunələr həm toxumların cücərmə qabiliyyətinə, həm də yarpaqlarda xlorofilin miqdarında 
baş verən dəyişmələrə görə, əksər hallarda bir birini tamamlayır. Yəni cücərmə qabiliyyəti yüksək olan 
nümunələrin yarpaqlarında stres təsirindən xlorofil sintezində ciddi depresiya müşahidə edilməmişdir. 
Duz stresindən sonra kataloqnömrəsi 14 olan mutico hordeiforme nümunəsinin cücərməsi 79% 
olmuşdur. Həmən nümunənin yarpaqlarında duz stresindən sonra xlorofil (a+b)-nin  miqdarı nəzarətə 
görə 106% olmuşdur. Cücərmə qabiliyyəti aşağı olan nümunələrin yarpaqlarında isə stres təsirindən 
xlorofilin miqdarında da kəskin azalmalar müşahidə edilmişdir. Məsələn: K-99-da murciense 
nümunəsinin toxumlarının stresdən sonra cücərmə faizi 52 olduğu halda stresdən sonra yarpaqlarda 
xlorofil (a+b)-nin  miqdarı 90% olmuşdur. 

Tədqiq olunan nümunələrin böyük əksəriyyətində də bu göstəricilər, yəni toxumların cücərmə 
qabiliyyəti və yarpaqlarda xlorofilin miqdarında baş verən dəyişmələr korelyasiya təşkil edir. Lakin bir 
neçə nümunədə bu iki göstərici arasında fərq müşahidə edilməmişdir. Məsələn, K-73-də aleksandrinum 
nümunəsinin duz stresindən sonra toxumlarının cücərməsi 72% olmuşdur. Həmin nümunələrin 
yarpaqlarında stres təsirindən xlorofilin miqdarı isə yüksək (135%) olmuşdur. Kataloq nömrəsi 74 olan 
reishenbashii nümunəsinin toxumlarının stresdən sonra cücərmə faizi 41% olduğu halda həmən 
nümunənin yarpaqlarında xlorofil (a+b)-nin  miqdarı 126% olmuşdur.  
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Beləliklə, tədqiq olunmuş 42 bərk buğda nümunələri içərisindən həm toxumların cücərmə 
qabiliyyətinə, həm də yarpaqlardaxlorofilin miqdarınastresin təsirinə görə fərqlənmiş 4 nümunənin - 
mutico hordeiforme; mutico melanopus; v.courilenscens; v.hordeiforme ən davamlı genotip olduqları 
aşkar edilmiş, onların orta və zəif duzlu torpaqlarda becərilməsi və duzluluğa davamlılıq istiqamətində 
aparılan seleksiya proseslərində istifadə edilməsi tövsiyyə olunur.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА
В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ  

Р.Т.Алиев, Ш.И.Гаджиева, Г.Е.Мамедова, Э.С.Гаджиев 
Институт Генетических Ресурсов, НАНА 

В лабораторных  условиях изучено действие стрессовых факторов на физиологические процессы, 
особенно степень депрессии хлорофилла «а» и «б».  Также было определено содержание хлорофиллаа+б 
и их соотношение.С помощью этого диагностического метода определено солеустойчивость у 42 
разновидностей твердой пшеницы. Установлено что из них 4 разновидности(v. mutico hordeiforme, v. 
mutico melanopus, v. cauruescens, v. hordeiforme)  солеустойчивые. 

EFFECT OF SALINITY OF GERMINATION ON SEEDS AND CHLOROPHYLL CONTENT 
 IN LEAVES OF A WHEAT PLANT  

R.T.Aliyev, Sh.I.Haciyeva, G.A.Mammadova, E.S.Hajiyev  
Genetic Resources Institute of ANAS 

At the laboratory condition were studied effect of stressful factors on physiological processes, especially 
degree of a depression of chlorophyll "a" and “b” was calculated.  By this diagnostic method was defined a 
saltresistance at 42 durum wheat accessions  also, were calculated chlorophyll (“a+b”) content (substance) on their 
correlation.It is established that from them 4 samples (v. mutico hordeiforme, v. mutico melanopus, v. 
cauruescens, v. hordeiforme) salt resistant. 

UOT581.1/1  

STRESS ŞƏRAİTDƏ YONCA (MEDİCAGO SATİVA L.) NÜMUNƏLƏRİNDƏ 
ANTİOKSİDANT SİSTEMİN AKTİVLİYİNİN TƏYİNİ 

Z.Ş.İBRAHİMOVA, R.T.ƏLİYEV 
AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pr.155,Bakı, AZ 1106 

Yonca bitkisinin (Medicago sativa L.) Şirvan və Çoxyarpaq formalarında quraqlıq və duz streslərinin təsiri 
ilə antioksidant sistemin fəaliyyəti öyrənilmişdir. Məlumdur ki, antioksidant müdafiə sistemi antioksidant 
fermentlərdən (superoksiddismutaza, katalaza, peroksidaza) və uyğunlaşan osmolitlər adlanan kiçikmolekullu 
üzvi birləşmələrdən (prolin, poliaminlər, karotinoidlər və s.) ibarətdir. Stresin təsirinə məruz qalmış bitkilərdə 

:242-246 
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prolinin miqdarı və qvayakol-peroksidazanın aktivliyi təyin edilmişdir. Şirvan yonca nümunələrində antioksidant 
ferment sistemi, Çoxyarpaq nümunələrində isə kiçikmolekullu antioksidant sistemin fəal olması barədə fikir 
yürütmək olar. 

Açar sözlər: yonca, stres, quraqlıq, prolin, peroksidaza 
Ключевые слова: люцерна, стресс, засуха, пролин, пероксидаза 
Key words:  alfalfa, stress, drought, proline, peroxidaza 

Giriş. Yer kürəsində mövcud olan canlıların böyük əksəriyyəti oksigensiz yaşaya bilmir. Oksigen 
qida maddələrini oksidləşdirməklə hüceyrənin energetikasında açar rolu oynayır. Molekulyar oksigen 
hüceyrə üçün toksiki deyil, lakin onun natamam oksidləşmiş törəmələri: superoksid radikalı, hidrogen 
peroksidi, sinqlet oksigen, hidroksil radikalı böyük təhlükə yaradırlar. Bu birləşmələr oksigenin aktiv 
formaları (OAF) adı almışlar. OAF hüceyrənin müxtəlif kompartmentlərində əmələ gəlir. Heyvanlarda 
OAF-ın əmələ gəlməsi əsas etibarilə mitoxondrilərin payına düşür, bitkilərdə isə bu proses həm də 
xloroplastlarda baş verir. Normal şəraitdə OAF hüceyrədə daim yaranır və bu, adi metabolik prosesdir. 
Onlar müdafiə reaksiyalarında, məsələn, patogenlərdən qorunarkən, həmçinin siqnalların ötürülməsində 
ikinci vasitəçi kimi iştirak edirlər. Lakin əlverişsiz şəraitdə (quraqlıq, duzluluq, yüksək və aşağı 
temperaturlar, ağır metallar və s. təsiri) OAF-ın həddindən artıq toplanması baş verir. Bu isə ciddi 
funksional pozuntulara gətirib çıxara bilər. Belə ki, bioloji membranların, fotosintetik aparatın 
fəaliyyətinin zədələnməsi, hüceyrənin bölünməsinin ingibirləşməsi, nuklein turşularının modifikasiyası 
və s. baş verə bilər. OAF-ın zərərli təsirlərindən müdafiə antioksidant sistemin işi sayəsində enzimatik 
və qeyri-enzimatik yolla aparılır. Müdafiənin antioksidant sistemi antioksidant fermentlərdən 
(superoksiddismutaza, katalaza, peroksidaza) və uyğunlaşan osmolitlər adlanan kiçikmolekullu üzvi 
birləşmələrdən (prolin, poliaminlər, karotinoidlər, antosianlar, flavonoidlər və s.) ibarətdir [6]. 
Uyğunlaşan osmolitlərin hüceyrədə toplanması hidrolitik fermentlərin aktivləşməsi və assimilyatların 
hüceyrədən axınının yavaşıması ilə əlaqəlidir. Uyğunlaşan osmolitlər su potensialını aşağı salaraq, su 
təchizatını bərpa etməklə yanaşı, həm də fermentləri inaktivləşmədən qoruyub, struktur zülalların 
tamlığını təmin edir, hüceyrə membranının funksional aktivliyini saxlayırlar. 

Fototənəffüs, yağ turşularının β-oksidləşməsi, poliaminlərin oksidləşməsi zamanı bitkilərdə əmələ 
gələn H2O2 bir çox metabolik reaksiyalar üçün zəruridir.  Lakin stress şəraitdə əmələ gələn H2O2-in artıq 
miqdarı biomolekulların strukturunda geri dönməz dəyişikliklər yaradır. Bitkilərdə H2O2-i detoksin-
ləşdirən fermentlər katalaza və peroksidaza ailəsidir: qvayakol peroksidaza, askorbatperoksidaza, 
qlütationperoksidaza. Qvayakol peroksidaza hidrogen peroksidi istifadə etməklə bir sıra aromatik 
birləşmələrin oksidləşməsini kataliz edir, hüceyrənin oksidləşdirici stresdən müdafiə olunmasında 
iştirak edir. 

Bu baxımdan aparılan tədqiqat işinin məqsədi stress amillərin təsiri ilə yonca bitkilərində 
antioksidant sistemin fəaliyyətinin öyrənilməsi olmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqatda əkin yoncasının (Medicago sativa L.) Şirvan və Çoxyarpaq 
formalarından istifadə edilmişdir. Təcrübə sahəsindən götürülmüş bitkilər laboratoriya şəraitində 24 saat 
müddətində quraqlıq və duz stresinə məruz qaldıqdan sonra  yarpaqlarda Bates et. al (1973) metodu ilə 
prolinin miqdarı təyin edilmişdir [9].  

Peroksidazanın aktivliyinin spektrofotometrik yolla təyini qvayakolun oksidləşməsi reaksiyası 
zamanı əmələ gələn məhsulların optiki sıxlığının ölçülməsinə əsaslanır. 200-500 mq yarpaq az 
miqdarda (5-10 ml) fosfat buferi (pH 5,4) ilə farfor həvəngdə əzildikdən sonra 10 dəq. ərzində 4000-
5000 dövr/dəq sürətlə sentrifuqalanır. 0,5 ml substrat (qvayakol), 1,5 ml fosfat buferi, 0,5 ml supernatant 
(fermentativ bitki materialı), 0,5 ml H2O2 ibarət olan reaksiya qarışığının optiki sıxlığı 1 dəq. ərzində 
470 nm dalğa uzunluğunda spektrofotometrdə (UV-3100 PC)  ölçülür [1]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Stresə məruz qalmış bitkilərdə prolinin miqdarının və 
qvayakol peroksidazanın aktivliyinin təyini nəzarət və təcrübə bitkiləri arasında fərq olduğunu 
müəyyən etdi (Şək.1).  

Şirvan yonca formasında həm quraqlıq, həm duzluluq stresi zamanı peroksidazanın miqdarında 
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nəzarətə görə eyni dərəcədə artım (1,2 dəfə) müşahidə olunmuşdur. Prolin quraqlıqda 2 dəfə, 
duzluluqda 1,7 dəfə artmışdır. Göstəricilərin  nəzarətə görə 100%-dən çox olduğunu nəzərə alsaq, həm 
fermentatıv, həm də kiçik molekullu antioksidant birləşmələr səviyyəsində müdafiə sistemlərinin 
aktivləşməsi barədə fikir yürütmək olar. 

Çoxyarpaq yonca formasından olan bitkilərdə peroksidazanın miqdarı quraqlıqda azalaraq 60,6% 
(1,4 dəfə azalma), duzluluqda isə 93% (cüzi azalma) təşkil etmişdir. Prolin quraqlıqda təxminən 3 dəfə, 
duzda 2 dəfə artmışdır. Göstəricilərdən məlum olur ki, Çoxyarpaq yonca formasında kiçikmolekullu 
müdafıə sistemi (prolin) daha aktiv olmuşdur. Fermentatıv antioksidant sistemin quraqlıqda aktivliyi 
azalsa da, duzluluqda nəzarətə çox yaxın olmuşdur. 

(a)                                                                (b) 
Şək. 1 Yonca nümunələrində quraqlıq və duzluluq şəraitində (a)-prolinin miqdarı (µM/q);  

(b)-qvayakol-peroksidazanın aktivliyi. 1-nəzarət, 2-quraqlıq, 3-duzluluq 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, peroksidazanın aktivliyinin quraqlıq zamanı müşahidə olunan 
azalması hüceyrədə əmələ gələn H2O2–in tez bir zamanda fermenti istifadə edib, inaktivləşdirməsi ilə 
bağlıdır. Yeni fermentlərin sintezinə isə genlərin ekspressiyası üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Güman 
olunur ki, hüceyrədə olan kiçikmolekullu antioksidantlar (prolin, askorbin t-su, qlütation, poliamin, 
karotinoidlər və s.) bir sıra hallarda fermentativ müdafiə sistemindən daha effektiv olurlar [3]. 

Prolinin bitki hüceyrəsinin təkcə sitoplazmasında yox, həm də birbaşa plastidlərdə toplanması bir 
sıra alimlərin, xüsusilə Hanson və s. işlərində göstərilmişdir [11]. Prolinin oksidləşdirici stresə qarşı 
antioksidant müdafiə sistemində iştirakı müəyyən edilmişdir [3]. Buna əsaslanaraq, güman etmək olar 
ki, prolin hüceyrədə oksidləşdirici reaksiyalara səbəb olan oksigenin hidroksil radikallarının və 
superoksid radikalın “söndürülməsində” iştirak edir. Soşinkova və həmkarlarının verdiyi məlumata görə 
stress şəraitdə (məs., UB-B şüalar, H2O2 yaratdığı oksidləçdirici stress zamanı) Th.salsiginea bitkisinin 
yarpaqlarında və in vitro hüceyrə kulturasında ekzogen prolin tam bitkinin və in vitro hüceyrələrin 
qorunmasında iştirak edir. Eksperimentlərdə  ekzogen prolinin  əlavə edilməsi ilə superoksiddismutaza 
və qvayakol peroksidaza kimi antioksidant fermentlərin aktivliyi aşağı düşmüşdür. Müəlliflərin fikrincə, 
bu hal prolinin OAF üçün “tələ” rolu oynaması ilə bağlıdır [4].  

Stress şəraitdə bitkilərdə prolinin polifunksionallığı haqda çoxsaylı faktların olmasına 
baxmayaraq [12], abiotik stress amillərin təsirinə davamlılıqla prolinin miqdarı arasında əlaqənin olması 
barədə birmənalı fikirlər yoxdur.  Belə ki, Çen və həmkarları arpanın duzadavamlılığı və prolinin 
miqdarı arasında korrelyasiyanın olmaması barədə məlumat verirlər. Liu və Zhu duza və soyuğa yüksək 
həssaslığı ilə fərqlənən arabidopsis mutantlarında prolinin miqdarının çox olduğunu göstərmişlər. 
Sakariyavo və digərlərinin verdikləri məlumata görə stresə həssas bitkilərdə prolinin miqdarı davamlı 
bitkilərlə müqayisədə xeyli çox olmuşdur. Stresə davamlı bitkilər yüksək reparasiya potensialı ilə 
xarakterizə olunmuşlar [5]. 
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Duz stresi zamanı davamlı sortlarda peroksidazanın aktivliyinin daha çox olması, həssas 
nümunələrdə az olması və ya dəyişməməsi haqda məlumatlar verilir [7; 8]. Təqdim edilən çoxsaylı 
təcrübi məlumatlara əsasən, antioksidant fermentlərin aktivliyinin dəyişməsi stress amilin təsir 
dozasından, müddətindən, tədqiqatda istifadə edilən bitkinin növündən və fermentlərin başlanğıc 
aktivlik səviyyəsindən asılıdır. Həm də stress təsirin güclənməsi zamanı böyük miqdarda OAF-ın 
(oksigenin aktiv formaları) detoksikasiyası üçün antioksidant fermentlərin işinin effektivliyi həmişə 
kifayət qədər deyildir. Stress zamanı fermentlər aktiv radikallar tərəfindən tez bir vaxtda inaktivləşdirilə 
bilirlər, onların genlərinin transkripsiyasının induksiyası isə müəyyən qədər vaxt tələb edir [10].  

Kojuro və əməkdaşlarının apardıqları tədqiqat işlərində patogenin təsirinə məruz qalmış arpa 
sortlarında peroksidaza kompleksi fermentlərinin aktivliyində dəyişikliklər müşahidə edilmişdir. Tədqiq 
edilən 3 sortdan ikisində peroksidazanın aktivliyində yüksəliş olmuş, birində isə nəzərəçarpacaq 
dəyişiklik baş verməmişdir və hətta stress təsirin müddəti artdıqca, əksinə fermentin aktivliyində azalma 
qeydə alınmışdır. Müəlliflərin gəldiyi qənaətə görə, tədqiq olunmuş arpa formalarında antioksidant 
sistemin vəziyyəti göstərir ki, həssas bitkilərə nəzərən davamlı bitkilərdə fermentlərin aktivliyi az 
miqdarda induksiya olunur. Stress faktorun təsiri şəraitində peroksidaza aktivliyinin induksiya 
olunmaması həmin sortun davamlı olmasından xəbər verir [2]. 

Bizim apardığımız tədqiqat işində Çoxyarpaq yoncada quraqlıq və duz stresi zamanı qvayakol 
peroksidazanın aktivliyi nəzarətə görə aşağı olmuşdur. Xüsusilə də bu göstərici quraqlıqda daha çox 
azalmışdır. Görünür, bu yonca nümunəsində kiçikmolekullu antioksidant birləşmələr daha fəal olmuşlar 
və hidrogen peroksidi və OAF-ların söndürülməsində daha yaxından iştirak etmişlər. Prolinin və 
karotinoidlərin miqdarının tədqiqi bu fikrin doğruluğuna əsas verir.   

Beləliklə, çoxsaylı ədəbiyyat məlumatlarını və aldığımız nəticələri nəzərə alaraq, stress amillərin 
təsiri altında tədqiq edilən Şirvan yonca nümunəsində antioksidant ferment sisteminin, Çoxyarpaq 
yonca nümunəsində isə kiçikmolekullu antioksidant sistemin fəallaşması haqda fikir yürütmək olar. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ОБРАЗЦОВ 
ЛЮЦЕРНЫ (MEDICAGO SATIVA L.) ПРИ УСЛОВИЯХ СТРЕССA 

З.Ш.Ибрагимова, Р.Т.Алиев 
Институт Генетических Ресурсов, НАНА 

Изучали активность антиоксидантной системы у форм люцерны (Medicago sativa L.) Şirvan и 
Çoxyarpaq под влиянием стресс факторов засухи и засоления. Известно, что антиоксидантная защитная  
система состоит из ферментов антиоксидантов (супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза) и низкомо-
лекулярных органических соединений (пролин, каротиноиды, полиамины и др.), называемыми совмест-
имыми осмолитами. Определяли активность гваякол-пероксидазы и содержание пролина у растений, 
подвергшихся влиянию стресса. Можно предположить, что у образцов люцерны Şirvan была активна 
антиоксидантная ферментная система, а у образцов Çoxyarpaq активизировалась низкомолекулярная 
антиоксидантная  система. 

DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE 
ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) SAMPLES UNDER STRESS CONDITIONS 

Z.Sh.Ibrahimova, R.T.Aliyev  
Genetic Resources Institute of ANAS 

         The activity of the antioxidant system in forms of alfalfa (Medicago sativa L.) Shirvan and Chokhyarpaq 
under the influence of stress factors of drought and salinity. 

It is known that the antioxidant defense system consists of antioxidant enzymes (superoxide dismutase, 
catalase, peroxidase) and low molecular weight organic compounds (proline, carotenoids, polyamines, etc.), 
called compatible osmolytes. The activity of guaiacol peroxidase and proline content in plants affected by stress 
were determined. It can be assumed that the anti-oxidant enzyme system was active in Shirvan alfalfa samples, 
and the low-molecular antioxidant system activated in the Chokhyarpaq samples. 
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III. BİTKİ MÜHAFİZƏSİ

             UOT 633.1; 632.9 

BUĞDA ƏKİNLƏRİNDƏ TAXIL YARPAQBÜKƏNİNİN  
(Cnephasia pascuana) YAYILMASI 

N.H.ƏZİZOVA 
Əkinçilik ET İnstitutu, Bakı ş., AZ 1098,  Pirşağı qəs. Sovxoz №2, e-mail: namella@rambler.ru 

2015-2017-ci illərin vegetasiya müddətində payızlıq buğda əkinlərində Taxıl yarpaqbükəninə dair 
tədqiqatlar aparılmışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində zərərvericinin bioekoloji xüsusiyyətləri, müxtəlif 
payızlıq buğda nümunələrinin zədələnmə səviyyəsi öyrənilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, Taxıl yarpaqbükəni (Cnephasia pascuana) taxıl bitkilərinin əsas zərərvericilərindən 
biri olmaqla, Azərbaycan ərazisində əksər taxılçılıq bölgələrində qeyd olunmuşdur. Lakin zərərvericinin say 
dinamikası və zərərvericiliyi müxtəlif torpaq iqlim şəraitində eyni deyildir.  

Tədqiqatların aparıldığı Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) Taxıl yarpaqbükəninin yüksək 
sıxlığı qeyd olunmuşdur. Taxıl yarpaqbükəninin buğda əkinlərində sayının artması bu zərərvericinin 
öyrənilməsinə dair tədqiqatların aparılmasına səbəb olmuşdur. 

Buğda əkinlərində nümunələrin zədələnməsi qiymətləndirilmiş, zəif zədələnmiş davamlı nümunələr Taxıl 
yarpaqbükəninə davamlı başlanğıc material kimi seleksiya üçün seçilmişdir. 

Açar sözlər: Payızlıq buğda, Taxıl yarpaqbükəni, zərərvericilər, bitkilərin zədələnməsi 
Ключевые слова: Озимая пшеница, Злаковая листовертка, вредители,  повреждение растений 
Key words:  Winter wheat, Cereal tortrix moth, pests, damage of plants 

Giriş. 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. Zərərli 
orqanizmlər  hər il çoxalaraq, taxıl əkinlərinə ziyan vurur və  məhsuldarlığı aşağı salmaqla yanaşı, onun 
keyfiyyətinə də ciddi ziyan vururlar.   

Ədəbiyyat məlumatlarına və aparılan tədqiqatlara əsasən, demək olar ki, buğda aqrosenozu 
yüksək növmüxtəlifliyi ilə fərqlənir. Rusiyada əkin sahələrində 670-ə yaxın fitofaq qeyd edilmişdir ki, 
bu fitofaqların çoxu buğdanın məhsulunu  azaltmaqla yanaşı, dənin keyfiyyətini də pisləşdirir. 

Bir çox zərərli orqanizmlərin dövri olaraq kütləvi çoxalması və buğda bitkisinə ziyan vurması tez-
tez müşahidə olunur. Məhsul itkisnin qarşısının alınması üçün, zərərli orqanizmlərin müəyyən olunaraq 
öyrənilməsi, zərərvurma həddinin təyin  olunması, aqrotexniki və kimyəvi mübarizə tədbirlərinin 
vaxtında və düzgün aparılması, bir çox hallarda bitkilərin zədələnməsinin qarşısını alaraq, məhsul 
itkisini aradan qaldırır. 

Bitkilərin zədələnməsinin qarşısının alınması üçün taxıl bitkilərinin zərərvericilərinin növ tər-
kibini, qidalanma əlaqələrini, yayılma arealını və sıxlığını, təhlükəli növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərini, 
təsərrüfat əhəmiyyətini, yerli və gətirilmə buğda genotiplərinin əsas zərərvericilərlə zədələnməsini, 
davamlı nümunələrin seçilməsini tədqiq etmək və əldə edilmiş nəticələr əsasında bitkilərin mühafizəsini 
təkmilləşdirmək vacibdir. 

Zərərvericilərin təsirini azaltmaq üçün davamlı sortların yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Davamlı sortlar zərərvericilərlə ya zədələnmir, ya da bu zədələr zəif olduğundan məhsul itkisi minimum 
səviyyəyə düşür, eyni zamanda kimyəvi mübarizəyə ehtiyac olmadığından ətraf mühitin çirklənməsinin 
də qarşısı alınır [3]. 

Material və metodlar. Tədqiqat obyekti kimi təcrübə aparılan bölgələrdə əkilmiş buğda 
nümunələri və əkin sahələrində müşahidə olunan həşərat növləri götürülmüşdür. 

:247-251 
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Tədqıqatları aparmaq üçün ümumi entomoloji metodlardan [12] və Ümumittifaq Bitki Mühafizəsi 
İnstitutunun hazırladığı xüsusi metodikalardan [2] 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 zərər-
vericilərlə zədələnməsini müəyyən etmək üçün, bitkinin müxtəlif inkişaf fazalarında nümunələr götü-
rülmüş, toplanmış biomateriallar laboratoriya şəraitində təhlil və analiz edilmişdir. 

Taxıl yarpaqbükəninin bioekoloji xüsusiyyətlərinə, buğda əkinlərinə ziyan vurmasına dair xarici 
ölkələrdə kifayət qədər tədqiqatlar aparılmasına dair ədəbiyyat məlumatları vardır. Lakin bu həşərat 
haqqında yerli ədəbiyatlarda heç bir məlumata rast gəlinməmişdir.   

  Respublika ərazisində taxıl əkinlərində yeni bir növ kimi Taxıl yarpaqbükəninin yayılması, 
bioekoloji xüsusiyyətləri və s. haqqında ilkin məlumatlar bizim tərəfimizdən müəyyən edilmiş və bu 
zərərverici haqqında institutda aparılan tədqiqat işlərində qeyd olunmuşdur.  

 Əvvəlki illərdə o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyən, lakin bizim respublika üçün yeni növ olanbu 
zərərvericinin son 5-6 ildə aktivləşməsi, yayılma arealının genişlənməsi, say dinamikasının artaması 
müşahidə olunmuşdur.  

Tədqiqatın əsas məqsədi də buğda aqrosenozunda Taxıl yarpaqbükəninin yayılması, bioloji 
xüsusiyyəti, zərərvericiliyi və buğda nümunələrinin zədələnmə səviyyəsinin  müəyyən edilməsindən 
ibarət olmuşdur. 

Nəticələr və  onların müzakirəsi. Tədqiqatlar 2015-2017-ci  ilin vegetasiya müddətində Abşeron 
YTT buğda əkinlərində aparılmışdır. 

 Abşeron YTT buğda əkinlərində Pulcuqqanadlılıar yaxud, Kəpənəklər (Lepidoptera) dəstəsindən 
Yarpaqbükənlər (Tortricidae) fəsiləsinə aid olan Taxıl yarpaqbükəni (Cnephasia pascuana) geniş yayıl-
mışdır. Taxıl yarpaqbükəninin tırtılları flaq yarpaqlarını, sünbülü və sünbülün əsasını zədələməsi nəticə-
sində sünbüllər ağarır “ağsünbüllülük” əmələ gəlir ki, nəticədə bitkinin məhsuldarlığı azalır (şəkil 1). 

Şəkil 1. Taxıl yarpaqbükəni iləzədələnmə nəticəsində əmələ gəlmiş “Ag sünbüllər” 

Yayılması: Aparılan son illərin müşahidələrinə əsasən, zərərvericiyə respublika ərazisində taxıl-
çılıq bölgələrində rast gəlinir.Bu zərərverici Abşeron, Qobustan, Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Oguz, 
Tərtər, Bərdə və s. rayonlarda qeyd olunmuşdur. Əkinçilik İnstitutunun Bölğə Təcrübə Stansiyaları 
(BTS) və Dayaq Məntəqələrindəki (DM) buğda əkinlərində və eləcə də təsərrüfat əkinlərində Taxıl 
yarpaqbükəni müxtəlif səviyyələrdə yayımışdır. 

Vegetasiya müddətində periodik olaraq, kəpənəklərin  inkişaf dinamikası (tırtılların əkin sahə-
lərində yayılması, sıxlığı, qidalanması, zədələnmənin xarakteri, zərərvericiliyi) müxtəlif sortların sira-
yətlənmə səviyyəsi və s. göstəricilər yarpaqlarda zədələnmənin ilkin simptomlarının görünməsindən 
başlayaraq (bitkilərin boruyaçıxma fazasından) məhsul yığılanadək müşahidələr aparılmışdır.  

Kəpənəyin görünüşü: Kəpənəklərin ölçüsü qanadları aşılmış halda 14-20 mm olub, ön və arxa 
qanadları boz rəngdə saçaqla əhatə olunmuşdur. Bədəninin rəngi  bozdur, ön qanadlarında çəpinə tünd-
qonur zolaq vardır.  
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Yumurtası 0.3-0.5 mm, ovalşəkilli, açıq narıncı rəngdədir. Tırtılların uzunluğu  10 mm, rəngi sarı 
– boz olub, üzərində  qara nöqtələr vardır. Tırtıllar 6 yaş dövrü keçirir, inkişaf tsikli məhsul yığımınadək
başa çatır. Puplar 5-8 mm ölçüdə, sarı – parlaq, açıq qəhvəyi rəngdə olurlar (şəkil 2).  

 a         b 
Şəkil 2. Taxıl yarpaqbükənin tırtılı  (a) və pupu (b) 

Biologiyası: Yazda yumurtadan çıxan sürfələrin üstü  hörümçək toruna bənzər torla örtülü olur və 
üzərindəki torlarla külək vastəsilə asanlıqla  ətrafa taxıl əkinlərinə yayılırlar. Sürfələr əkin sahəsinə 
daraşaraq,  yarpaqlarda lağımlar (minalar) əmələ gətirir, daha sonra sünbül və gövdə ilə qidalanırlar. 
Tırtılların qidalanması dənin mum yetişmə fazasınadək davam edir, sonra onlar qidalandıqları yerdəcə 
pup əmələ gətirirlər. Puplaşma flaq yarpaq bükümündə  baş verir. Pupların inkişafı 2-3 həftə çəkir, sonra 
kəpənəklər çıxmağa başlayır və meşə zolağına tərəf uçurlar.  Kəpənəklərin ilkin uçuşu may ayının 
axırına təsadüf edir, lakin kütləvi uçuşu iyun ayında müşahidə olunur. Kəpənəklər yumurtalarını ağac 
qabığına və çatlara qoyurlar. Kəpənəklərin yumurta pərdəsi içərisində formalaşmış tırtılları ağacların 
qabıqları altında və ya torpaqda qışlayırlar. Taxıl yarpaqbükəni ildə bir nəsil verir [1; 4; 7; 8; 9; 10; 11].  

Zədələnmənin simptomları və zərərvericiliyi:Taxıl yarpaqbükəninin sürfələri  oliqofaq olmaqla, 
əksər mədəni və yabanı dənli taxıl bitkilərini - buğda, arpa, çovdar, vələmir və s. zədələyirlər. 
Zədələmənin  xarakteri sürfələrin yaşına  görə dəyişir. Kiçik yaşlı tırtıllar yarpaq ayasının epidermis 
qatının altına girərək, orada parenximanı yeməklə, yarpaqların üzərindədamarlar boyunca ovalşəkilli və 
ya uzunsov lağımlar (minalar) əmələ gətirirlər. III yaşınadək tırtıllar torlarla uzununa qatlanmış 
yarpaqda dar uzunsov zolaqlar əmələ gətirirlər. III yaş dövrindən sonra, sürfələr flaq yarpaqların qınına 
girərək, gövdə və sünbüllə qidalanırlar. IV və böyük yaşlı tırtıllar yarpaq bükümünü iç tərəfdən və ya 
hələ yarpağın içində olan sünbülü gəmirərək zədələyir və oradaca puplaşırlar. Puplaşmadan əvvəl, 
tırtıllar sünbüldən 6-8 sm aşagı hissədə gövdəni deşərək dəlik açır və pupdan çıxan kəpənəklər bu 
dəlikdən xaricə çıxırlar (şəkil 3). Zədələnmiş sünbül yarpagın bükümündə qalaraq vaxtından əvvəl 
saralır.  Zədəli sünbüllərdə ya dən olmur, ya da dənlər çox cılız olur. Əkin sahələrinin kənarlarındakı 
bitkilər daha çox zədələnməyə məruz qalırlar. Tırtıllar məhsuldar gövdələrdən çox vaxt yalnız birini 
zədələyirlər. Əkin sahələrinin kənarlarındakı bitkilər xüsusən də, meşə zolağına yaxın əkinlər daha çox 
zədələnirlər  [1; 4].  

Abşeron YTT-da suvarma şəraitində 2015-ci ilin vegetasiya müddətində  Kolleksiya pitom-
nikində 396 yerli və müxtəlif coğrafi mənşəli xarici sortnümunələrinin Taxıl yarpaqbükəni ilə 
zədələnməsinə görə qiymətləndirmə aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki,  296 yumşaq buğda  
nümunəsindən 42-i (14%), 100 bərk buğda nümunəsindən isə 25-i (25%) müxtəlif səviyyədə zədə-
lənmiş və nümunələrdən asılı olaraq,  zədəli gövdələrin sayı 2-29 ədəd/m2 olmuşdur. 

Auksion əkinindəki 37 yumşaq və 19 bərk buğda nümunəsinin hamısında zədələnmə qeyd 
olunmuş, ağ sünbüllərin sayı  yumşaq buğdalardan Tale-38 (30 əd/m2), Əkinçi-84 (23 əd/m2); bərk 
buğdalardan Şiraslan-23 (32 əd/m2) və Yaqut sortlarında (50 əd/m2)  yüksək zədələnmə qeyd 
olunmuşdur. 
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 a     b  

Şəkil 3. Flaq yarpaq bükümü üzərində tırtılın açdığı dəlik (a) və zədəli sünbül (b) 

2016-cü ildə vegetasiya müddətində Abşeron YTT buğda əkinlərində əvvəlki illərdə olduğu kimi 
Taxıl yarpaqbükəni üstünlük təşkil etmiş, tırtılların sayı 5-34 ədəd/m2, zədəli gövdələrin sayı 2-25 ədəd 
olmuşdur ki,  bu da 1m2-də olan məhsuldar gövdənin 5%-i deməkdir. 

Abşeron YTT-da 2017-ci ildə 200–dək yerli və müxtəlif coğrafi mənşəli xarici sortnümunələrinin 
Taxıl yarpaqbükəni ilə zədələnməsinə görə qiymətləndirmə aparılmışdır. Vegetasiya müddətində buğda 
əkinlərində əvvəlki illərdə olduğu kimi Taxıl yarpaqbükəni üstünlük təşkil etmiş, 1 m2 - də tırtılların 
sayı 2-26 ədəd arasında olmuşdur. 

Abşeron YTT-da Auksion əkinindəki yerli buğda nümunələrinin 25 ədəd yumşaq və 23 ədəd bərk 
buğda nümunəsindən hamısında zədələnmə aşkar olunmuşdur.  

Auksion əkinlərdəki bərk və yumşaq buğda nümunələrinin taxıl yarpaqbükəni ilə zədələnməsinin 
qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, yumşaq buğdalardan çox zəif zədələnmə 3 
nümunədə - (Pərzivan-1, Şəki-1, Aran) (0.4 -1.0 əd/m2), 10 nümunədə zəif zədələnmə (1.6-4.8 əd/m2), 8 
nümunədə orta zədələnmə (5.4- 14.8 əd/m2), 4 nümunədə güclü zədələnmə - (Ruzi 84, Nurlu-99, 
Əkinçi-84, Günəşli) (16,8-24.4 əd/m2) qeyd olunmuşdur.  

Bərk buğdalardan 6 nümunədə zəif zədələnmə (4.0-5.0 əd/m2), 10 nümunədə orta zədələnmə  
(5.4-11,2 əd/m2), 4 nümunədə isə güclü zədələnmə (Şiraslan-23, Vüqar, Şirvan-3, Kəhrəba) (16,3-24.4 
əd/m2) qeyd olunmuşdur.  

Beləliklə, aparılan tədqiqatlara əsasən, taxıl əkinlərində Taxıl yarpaqbükəninin say dinamikasının 
artması və yayılma arealının genişlənməsi, buğda genotiplərinin zədələnmə səviyyəsinin yüksəlməsi, bu 
həşəratın ciddi bir zərərverici olmasını təsdiqləyir.  

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, zərərvericiyə qarşı aqrotexniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri 
tətbiq olunur. Bu məqsədlə, əkin sahəsinin kənarlarında dənli paxlalı bitkilərin əkilməsi və kimyəvi 
mübarizə kimi əkin sahələrinin kənarlarını 50-100 m enində bitkilərin boruyaçıxma fazasında 
insektisidlərlə çiləmə aparılır. 

Bunları nəzərə alaraq, əkin sahələrində bitkilərin boruyaçıxma fazasından etibarən müşahidələr 
aparılmalı, qabaqlayıcı və tırtılların İZH keçməsi (Taxıl yarpaqbükəninin İZH 1m2 sahədə sürfələrin 
sayı 30-50 ədəd tırtıl/m2 hesab edilir) [5] qeyd olunduqda isə qirıcı mübarizə tədbirlərinin tətbiqi 
zəruridir. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЛАКОВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ (Cnephasia Pascuana) 
НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ   

Н.Г.Азизова  
НИИ Земледелия 

В вегетационном периоде 2015-2017годов проводилось обследование Злаковой листовертки на 
посевах озимой пшеницы. В результате  проведенных обследований были изучены биоэкологические  
особенности вредителя, степень поврежденности различных образцов  озимой пшеницы. 

Злаковая листовертка (Cnephasia Pascuana) является одним из основных вредителей зерновых 
злаков в условиях Азербайджана. В наших условиях она распространена повсеместно во всех 
зерносеющих зонах, но численность и вредоносность их в различных почвенно-климатических зонах не 
одинаково. Повышенная плотность отмечена в Апшеронский ЭПХ где и проводились исследования. 
Увеличение численности Злаковой листовертки на посевах озимой стал причиной проведения нами  
исследования по изучению этого вредителя.  

На посевах проводилась оценка образцов пшеницы на повреждаемости и отобраны наиболее слабо 
поврежденные образцы в качестве исходного материала для селекции на устойчивость к Злаковой 
листовертки. 

SPREAD OF CEREAL TORTRIX MOTH (Cnephasia Pascuana) ON WINTER WHEAT CROPS 

N.H.Azizova  
Research Institute of Crop Husbandry 

In the growing season of 2015-2017, an experiment was conducted of Cereal tortrix moth on winter wheat 
crops. 

As a result of the experiment bio ecological features of the pest were studied, also degree of damage to 
various samples of winter wheat.Cereal tortrix moth (Cnephasia Pascuana) is one of the major pests of cereals in 
conditions of Azerbaijan. In our conditions it spread everywhere in all grain sowing areas but the amount and 
harmfulness of them in different soil-climatic zones are not the same. Increased amount areas are noted in 
condition of Absheron SES. Rising amount of Cereal tortrix moth became the reason of us to study on this pest.  

Wheat sowing sample damages were assessed, weakly damaged resistant samples are selected for selective 
breeding as a starting material resistant to Cereal tortrix moth.  
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ƏKİNÇİLİK SİSTEMİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN 
PRESPEKTİVLİYİ 

E.R.İBRAHİMOV,  Ş.F.SADIQOV 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2 

ehtibar_i@yahoo.com 

Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının tarixi inkişafı, torpaqların müxtəlif mineral maddələrlə təmin 
edilməsi, respublikada istifadə olunan ənənəvi aqrotexniki qaydalara əməi edilməsində məqsəd və  kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin optimal məhsuldarlığını artırmaq üçün ümumi məlumatlar verilir. Verilən məlumatlar 
innovasiyanın üstünlüyünü, xüsusilə vəsaitə qənaət və bir il ərzində iki məhsulun alınması perspektivlərini əyani 
şəkildə göstərir. 

Açar sözlər: torpaq, iqlim, bitki, xəstəlik, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: почва, климат, растение, урожайность 
Key words: soil, climate, plant, disease, productivity 

Azərbaycanda əkinçiliyin meydana gəlməsi, ədəbi tarixi məmbələrin verdiyi məlumatlara görə 
çox-çox qədim dövrlərə söykənir. Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycan ərazisində aparılmış arxeo-
loji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir, ki ölkəmizdə buğda və digər taxıl bitkilərinin 
becərilməsi 4 min ildən artıq tarixə malikdir. Müxtəlif dövrlərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı 
aşkar olunmuş maddi sübutlar - müxtəlif növ əmək alətləri, taxıl və digər bitkilərin toxumları və s.- 
nəticəsində bu fikir tamamilə öz təsdiqini tapmışdır. 

Azərbaycanın unikal torpaq şəraiti, dünyada rast gəlinən 11 iqlim qurşağından 9-nun respublikada 
mövcudluğu burada zəngin bitki örtüyünün yaranmasına, geniş spektrdə formaəmələgəlmə prossesinə 
səbəb olmuşdur. Respublikada çox istilik sevən tropik bitkilər istisna olmaqla demək olar ki, əksər 
mədəni bitkilərin becərilməsi üçün əlverişli, təbii iqlim şərati mövcuddur. Respublikada yüksək dağlıq 
qurşaqda yerləşən çimli dağ-çəmən torpaqları, yarımsəhra tipli boz torpaqlar, rütubətli subtropik 
qurşaqda əmələ gələn sarı torpaqlar, həmçinin qonur - meşə, qəvəyi - meşə, qara torpağa bənzər şabalıdı 
dağ - qara torpaqları, digər torpaq tipləri və onların növ müxtəliflikləri yayılmışdır. Əkin altında olan 
torpaqlar 13,8%-i fosforla yaxşı, 13,9%-i orta, 72,3%-i zəif, eləcə də 39%-i kaliumla yaxşı, 28,7%-i 
orta, 32,3%-i zəif təmin olunurlar [1]. 
  Qeyd etmək lazımdır ki, dənli bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün üzvi və mineral 
gübrələrdən optimal müddətdə istifadə olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Mineral gübrələr düzgün 
tətbiq edildikdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasını, onun keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasını, məhsuldarlığının və torpaq münbitliyinin yüksəldilməsini, bitkilərin normal boy atıb 
inkişaf etməsini, ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı davamlılığının artmasını təmin edir. Bitkilər ilk 
növbədə başlıca olaraq azot, fosfor və kalium gübrələrindən istifadə edir, digər qida maddələri isə az 
miqdarda tələb olunur. Azərbaycanın suvarılan bölgələrində bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında 
azot gübrəsinin tətbiqi həlledici əhəmiyyətə malikdir. Azot zülalların, xlorofilin tərkibini təşkil ediyi 
üçün onsuz bitkilərin inkişafı zəif olur. Azot tələbatının ödənilməsi üçün əsasən  peyindən çox istifadə 
edilir. Bunlar şumdan və təkrar şumdan qabaq torpağa azı 15-20 ton (hektara) miqdarında verilir. 
Payızlıq buğda bitkisinin əkinində N40P60 və N60P90 normada azot və fosfordan geniş istifadə olunur. 
İllik fosfor normasının 40-50%-i şumdan və ya səpindən qabaq, qalanı da vegetasiya dövründə azotla 
birgə verilir [3]. 

Respublikada əkin altında olan torpaqlar əsasən suvarılan düzən və dəmyə dağ və dağətəyi 
bolgələrə ayrılır. Suvarılan bölgələrdə ənənəvi becərmə sisteminin tətbiqi zamanı intensiv əkinçiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq ən azı 3 tarlalı növbəli əkin dövriyyəsi, intensiv gübrələmə və suvarmanın 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dəmyə bölgələrdə isə əsas üstünlük qara heriyə verilir. Bu zaman 
qara herikdə səthi becərilmə aparılmaqla torpaqda nəmliliyin saxlanmasına və alaqlara qarşı effektli 

:252-254 
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mübarizənin təmin olunmasına nail olunur. 
Respublikada dəmyə əkinçilik sahəsi Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi ovalıqlarından 

başlayaraq geniş bir sahəni əhatə edir. Bu zonada torpaqdan buxarlanan nəmlik düşən yağıntıya nisbətən 
üstunlük təşkil edir. Bu baxımdan torpağı becərmək sistemini elə tərtib etmək lazımdır ki, torpaqda 
nəmlik uzun müddət qala bilsin. Səpin qabağı becərmə müxtəlif zonaların xüsusiyyətlərinə müvafiq 
olaraq aparılır. Təmiz herikdə, becərilən payızlıq bitkiləri yumşaq torpağa səpmək üçün səpinqabağı 
torpağın üst qatına kultivasiya və ya diski çəkilməlidir. Bu əməliyyat bir qayda olaraq səpinə hazırlıqla 
yanaşı həmçinin alaq otlarını məhv etmək və meneral gübrələri vermək üçün tətbiq olunur.  

Son illərdə Azərbaycanda əkinçilik sistemində vəsaitə qənaət edən innovativ texnologiyaların 
tətbiqinə geniş yer verilir. İlk dəfə olaraq 2000-ci illərdə İ.C.Cümşüdov tərəfindən Əkinçilik Elmi 
Tədqiqat İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında tirəli səpin üsulunun tətbiqinə başlanmışdır. 
Bu səpin üsulunun ənənəvi səpindən üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ilk olaraq vahid sahəyə toxum 
sərfiyyatına 30-40%, su sərfiyyatına 25-30 % qənaət olunur, bütün vegetasiya boyu dənli taxıl bitkiləri 
sahələrinə cərgəarası becərilən bitkilər kimi kultivasiya, gübrələmə, və herbisidlərin çilənməsi bitkilərə 
ziyan vurmadan həyata keçirilir [2; 5]. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın əkinə yararlı torpaqlarının 1 
milyon hektara yaxını müxtəlif dərəcədə şorlaşmaya məruz qalmışdır. Bunun bir səbəbi də adi səpin 
üsulunda selləmə üsulu ilə suvarma zamanı suyun uzun müddət əkin sahəsində qalmaqla qrunt suları ilə 
birləşməsi və təkrar şorlaşmaya zəmin yaratmasıdır. Tirəli səpin üsulu zamanı suvarma şırımlarla 
aparıdığından suvarma suyuna xeyli qənaət olunmaqla yanaşı təkrar şorlaşmanın qarşısı da alınır. 

Son iki-üç ildə respublikada layihə şəklində minimal və sıfır becərmə üsulunun tətbiqinə 
başlanmışdır. Minimal becərmə zamanı sahələr diskili mala ilə yumşaldılaraq səpin aparılır, sıfır 
becərmədə isə torpaqda heç bir becərmə işləri aparmadan xaricdən gətirilmiş xüsusi toxumsəpən 
aqreqatla bir başa kövşənliyə səpin həyata keçirilir. Qeyd olunan səpin üsullarında enerji daşıyıcılarına 
qənaət olunmaqla yanaşı, bitki qalıqlarının sahədə qalması nəticəsində torpağın sturukturu yaxşılaşır, 
münbitliyi artır. 

Hal-hazırda vahid sahədən məhsuldarlıq indeksini artımaq, ikinci məhsul almaq istiqamətində 
işlər gündəmdədir. Belə ki, payızlıq dənli - taxıl bitkilərin altından azad olmuş sahələrə dərhal qısa 
vegetasiyalı bitkilər (qarğıdalı, günəbaxan, lobya, tərəvəz bitkiləri və s.) əkməklə eyni sahədən bir ildə 
iki məhsul almaq, bununla da ölkədə məhsul bolluğu yaratmaq mümkündür [4]. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı resursa qoyucu innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə  yanaşı buğda 
bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsinə mane olan əsas amillərdən - xəstəlik və zərərvericilərlə 
sirayətlənməyə nəzarətə xüsusi diqqət yetirilməlidir. FAO-nın məlumatlarına əsasən  bu amillərin təsiri 
nəticəsində hər il  dünyada istehsal olunan  kənd təsərrüfatı  məhsullarının təxminən 30-35%-i itkiyə 
məruz qalır.  

Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti bir çox xəstəlik törədiciləri və zərərvericilərin 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. 
Fitopatoloji mikroorqanizmlər içərisində göbələklər 80% bitki xəstəliklərinin yaranmasına səbəb 
olmaqla, daha çox iqdisadi zərər həddinə malikdir. Respublikamızin müxtəlif təbii iqlim şəraitindən asılı 
olaraq buğda əkinlərində pas (qonur, sarı və gövdə), bərk və toz sürmə, unlu şeh, septorioz, fuzarioz, 
helmintosporioz və müxtəlif kök çürümələri xəstəlikləri məhsuldarlığa bu və ya digər səviyyədə ziyan 
vurur. 

Qeyd edilən xəstəliklərə qarşı mübarizədə ilk öncə onlara davamlı sortların yaradılması və tez bir 
zamanda istehsalata tətbiqinin xüsusi rolu vardır. Belə ki, yeni yaradılmış davamlı genotiplərin 
rayonlaşması uzun müddət (8-12 il) aparılır. Bu müddət ərzində xəstəlik törədiciləri mutasiya yolu ilə 
dəyişir və yeni aqressiv raslar yaranır. Bu rasalar yenidən davamlı  bitkiləri sirayətləndirərək ziyan 
vurmağa davam edirlər. Xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbiri kimi növbəli əkin sistemindən istifadə 
edilməsi ilə yanaşı xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirlərindən istifadə edilməsi 
məqsədəuyğundur.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Э.Р.Ибрагимов, Ш.Ф.Садыгов 
Научно-исследовательский институт земледелия 

Статья содержит обобщенную информацию исторической развитии системы земледелия в Азер-
байджане, обеспеченности почвы с различными минеральными веществами, традиционны агротехни-
ческих приемов, применяемых в республике для получения оптимальных урожаев сельскохозяйственных 
культур. Приведены данные наглядно показывающие преимущество применение инновационной, в 
частности ресурсосберегающей технологии и перспективы получения двух урожаев в один год. 

PREDICTABILITY OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES İN 
CROP HUSBANDRY SYSTEM 

E.R.Ibrahimov, Sh.F Sadigov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article contains generalized information on the historical development of the system of farming in 
Azerbaijan, the provision of soil with various mineral substances, traditional agrotechnical techniques used in the 
republic to obtain optimal yields in agricultural crops. The given data visually showing the advantage of innovative 
application, in particular resource-saving technologies and prospects of obtaining two crops in one year. 

UOT633.1;632.9 

AZƏRBAYCANDA GÖVDƏ PASI XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI VƏ  
RAS TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

K.K.ASLANOVA 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu Pirshağı qəs., Sovxoz 2, AZ 1098 Bakı, Azərbaycan,  

konul_ak@yahoo.com 

Pas xəstəlikləri xüsusi ilə gövdə pası epidemiya illərində70-80% qədər məhsuldarlığa ziyan vurur. 
Tədqiqatınəsas məqsədi gövdə pas xəstəliyinin respublikamızda yayılması,GPS məlumatlarının götrülməsiras 
tərkibinin öyrənilməsi, ICARDA-dan göndərilmiş geni məlum olan 85 (tələ pitomniki) sortnümunəinin tarla 
şəraitində Kobb şkalasına uyğun qiymətləndirilməsi və effektiv genlərinin seçilməsiolmuşdur. 

Acar sözlər: Buğda, xəstəlik, gövdə pası,  ras 
Ключевые слова: Пшеница, болезни, стеблевая ржавчина, раcса 
Key words: Wheat, diseases, stem rust, race 
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Giriş. Dünya bazarında buğda başqa dənli  bitkilərə nisbətən daha geniş yer tutur. Buğda insan 
qidasında ən çox proteinə malik olan dənli bitklərdəndir  (Dr.Sanjaya Rajaram 2015). Bir çox ölkələrdə 
olduğu kimi Аzərbаycаndаda taxıl  əsas strateji bitkilərdən biri hesab olunur.Lakin bəzi biotik və abiotik 
stres faktorların təsiri  nəticəsində tахılın məhsuldаrlığının аşаğı düşməsi müşahidə olunur.Ona təsir 
göstərən əsаs amillərdən biri də оnun хəstəliкləridir. Tахıl bitкilərinə bir çох хəstəliкlər: sаrı pаs, qоnur 
pas, gövdə pası, unlu şеh, sürmə, sеptоriyа, hеlmintоspоriоz, fuzаriоz və s.  ziyаn vurur.Bu xəstəliklər 
içərisində respubilkada məhsuldarlığa ciddi ziyan vuranı pas xəstəlikləridirki, onların təsirindən məhsul 
itkisi 20-60%-ə qədər, hətta gövdə pası ilə sirayətlənmə halında 80-90%-ə qədər (Park, R.F.et.al 2007) 
ziyаn vura bilir. Ona görə də bu xəstəliyə qarşı davamlı buğda sortlarının yaradılması və xəstəliyin zərər 
vurma həddinin minimuma endirilməsi alimlərin qarşısında duran önəmli məsələlərdən biri olmuşdur.  

Bununla yanaşı, 1979-cu ildən depresyaya uğramış, 30 il ərzində  buğda bitkisində müşahidə 
olunmayan və respublika üçün xas olmayan gövdə pası (Puccinia graminis f. sp. tritici.) 2012-ci ildən 
başlayaraq ƏETİ-nun Absheron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında taxıl əkinlərində və xaricdən intro-
duksiya olunmuş bəzi gec yetişən nümunələrdə aşkar edilmişdir (Musayev et.al 2012). 

Lakin, bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gövdə pasının yayılması üçün 
sahib bitkinin və optimal şəraitin olması, bu xəstəliyin sərhəd ölkələrdən (İran və Gürcüstan) yayılma 
ehtimalı və təhlükəsinın reallaşması  imkanlarını artırır. İran dövləti ərazisində artıq rəsmi olaraq gövdə 
pasının böyük təhlükə kəsb edən U99 rasının mövcudluğu təsdiq edilmişdir (Nazari  et.al 2009). Lakin, 
Gürcüstanda isə taxıl əkinlərinə  güclü zərər vurmayan raslar bu günə kimi mövcuddur. 

Gövdə pası xəstəliyi:Gövdə pası xəstəliyinin törədicisbuğda bitkisində - göbələklər aləminin, 
Basidiomycota qrupunun, Teliomycetes sinfinin, Uredinales sırasının, Pucciniaceae fəsiləsinin, 
Pucciniacinsinin, P.graminis növüdür (Pers. 1794). 

Xəstəliklə bitkilərin gövdələri, yarpaqları, bəzən isə sünbülün pulcuq və qılçıqları da sirayət-
lənirlər. Göbələklə sirayətlənmiş bitki orqanlarında əvvəlcə narıncı-qonur rəngli uredosporlar yarpaq və 
gövdənin epidermisini partladaraq görünməyə başlayır, vegetasiyanın sonunda isə qara rəngli 
teleytosporlar əmələ gəlir və qışlamaya gedir. Göbələyin Azərbaycanda buğda bitkisi üzərində uredo 
mərhələsi digər pas xəstəliklərindən fərqli olaraq mayın III-cü ongünlüyündə (əgər temperatur 25 0 C 
yuxarı olarsa) və İyun ayında müşahidə olunur. Gövdə pası xəstəliyinin törədicisinin piknidi və esidiya 
inkişaf mərhələsi aralıq sahib olan zirinc bitkisi üzərində gedir (Şəkil 1.). Göbələk zirinc bitkisi yayılmış 
bölgələrdə qışlamanı  keçirir, daha sonra külək vasitəsi ilə yayilaraq taxıl sahələrini sirayətləndirməyə 
başlayır. Əgər xəstəlik üçün optimal şərait yaranarsa epidemiya baş verir və məhsul itkisi 80-90 % -ə 
qədər ola bilir. 

Şəkil 1. Gövdə pası (Pucciniagraministritici) xəstəliyinin buğda bitkisi üzərində həyat tsikli (6. Agrios, 2005). 
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Material və metodlar. 2014-cü ildən başlayaraq 2016-cı ildə daxil olmaqla ICARDA-dan 
göndərilmiş 85 sortnümunə (gövdə pas xəstəliyinin tələ pitomniki və geni məlum olan sortnümunələr) 
Azərbaycanın müxtılif torpaq-iqlim şəraitində - 2014-cü ildə  Şəki, Cəlilabad, 2015-ci ildə Abşeron, 
Qobustan, Cəlilabad, Tərtər, 2016-cı ildə  isə Abşeron, Cəlilabad, Tərtərdə bölgələrində əkilmiş və 
Cobb şkalasına (Peterson et al. 1948) uyğun qiymətləndirilmə aparılmışdır.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Aparılmış müşahidə və qiymətləndirmələr əsasında 2014-2015-
ci illərdə tələ pitomnikində gövdə pası xəstəliyinə sirayətlənmə qeydə alınmamış, 2016-cı ildə isə artıq 
bir çox (Cədvəl.1.) nümunələrdə sirayətlənmə qeydə alınmışdır. Belə ki, Abşeronda Sr29, Cəlilabadda 
Sr8b, Sr6, Sr7a, Sr7b, Sr12, Sr18 və s. Tərtərdə isə  Sr12, Sr18, Sr20, Sr22, genləri artıq xəstəliyə qarşı 
virulentlik göstərmişlər . 

Cədvəl 1. Tələ pitomnikinin regionlarda qiymətləndirilməsi, 2016 (Kobb şkalasına uyğun) 

s/s 10th  - ISRTN-15  // 
Sortun adı 

SR- 
Gene 

Abşeron 

N.S:40.67151 
W :049.52587 

Elev:17 m 

Cəlilabad 

N.S: 39.30.755 
E: 048 60.635 

Elev: 63 m 

Tərtər 

N.S:40.21.225 
E:047. 00.16 5 Elev:187 m 

30.05.2016 29.05.2016 05.06.2016 
1 2 3 4 5 6

1 Triticale 0 0 0 
2 ISr5-Ra  CI 14159 Sr5 0 0 0 
3 ISr6-Ra  CI 14163 Sr6 0 10 S 0 
4 Na 101/6*Marquis Sr7a 0 20 S 0 
5 ISr7b-Ra  CI 14165 Sr7b 0 10 S 0 
6 CI 14167/9*LMPG-6        DK04 Sr8a 0 0 0 
7 BarletaBenvenuto (CI 14196) Sr8b 0 10 MS 0 
8 ISr9a-Ra  CI 14169 Sr9a 0 0 0 
9 Prelude*4/2/Marquis*6/Kenya 117A Sr9b 0 0 0 
10 ISr9d-Ra  CI 14177 Sr9d 0 10 S 0 
11 Vernstein  PI 442914 Sr9e 0 0 0 
12 ChineseSpring*7/Marquis 2B Sr9g 0 0 0 
13 W2691Sr10  CI 17388 Sr10 0 0 0 
14 Lee/6*LMPG-6   DK37 Sr11 0 0 0 
15 ChineseSpring*5/Thatcher 3B Sr12 0 10 S 10 S 
16 Prelude*4/2/Marquis*6/Khapstein Sr13 0 0 0 
17 W2691*2/Khapstein Sr14 0 0 0 
18 Prelude*2/Norka Sr15 0 0 0 
19 Thatcher/CS (CI 14173) Sr16 0 0 0 
20 Morocco 0 0 0 
21 Prelude/8*Marquis*2/2/Esp 518/9 Sr17 0 0 0 
22 Little Club/Sr18Mq Marquis "A" Sr18 0 10 S 10 MS 
23 94A 236-1 Marquis "B" Sr19 0 0 0 
24 94A 237-1 Marquis "C" Sr20 0 0 20 S 
25 McNair 701 SrMcN 0 0 0 
26 T. monococcum/8*LMPG-6   DK13 Sr21 0 0 0 
27 Mq*6//Stewart*3/RL 5244 Sr22 0 0 10 S 
28 Exchange CI 12635 Sr23 0 0 0 
29 LcSr24Ag Sr24 0 0 0 

30 
Agatha (CI 14048)/9*LMPG-6 
DK16 Sr25 0 0 0

31 Eagle Sr26 McIntosh Sr26 0 0 0 
32 WRT 238-5 (1984) Roelfs Sr27 0 0 0 
33 Kota RL471 Sr28 0 10 S 0 
34 Prelude/8*Marquis/2/Etiole de Choisy Sr29 20 S 0 0 
34 Selection from Webster  F3:F4 #6 Sr30 0 0 0 
36 Sr31 (Benno)/6*LMPG-6   DK42 Sr31 0 0 0 
37 ER5155 S-203 (1995)Roelfs Sr32 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6
37 RL 5405 (1192) Kerber Sr33 0 0 0 
39 RL 6098 (1997) Dyck Sr34 0 10 S 0 
40 Morocco 0 0 0 
41 RL 6099 (1995) Dyck Sr35 0 0 0 
42 W2691SrTt-1  CI 17385 Sr36 0 0 0 
43 Prelude*4/Line W (W3563) Sr37 0 0 0 
44 Trident Sr38 Sr38 0 0 0 
45 Trident Sr38 0 0 0 
46 RL 5711 Kerber Sr39 0 0 0 
47 RL 6087 Dyck Sr40 0 0 0 
48 TAM 107 Sr1RS-Am 0 0 0 
49 Amigo Sr24,1RS-Am 0 0 0 
50 Siouxland Sr24,31 0 0 10 MS 
51 Roughrider Sr36,6 0 0 0 
52 Sisson Sr6,31,36 0 0 0 
53 Fleming Sr6,24,36,1RS-Am 0 0 0 
54 Chris Sr7a, Sr12,Sr6 0 0 0 
55 CsSSrTmp SrTmp 0 10 S 0 
56 Bt/Wld SrWld-1 0 10 S 0 
57 Pavon 76 Sr2 complex 0 0 0 
58 Einkorn Sr21 0 0 0 
59 Seri 82  Sr31 0 0 0 
60 Morocco 0 0 0 
61 PBW343 = Attilawith Sr31 Sr31 0 0 0 
62 Kubsa = Attila Sr31 absent 0 10 S 0 
63 Chamran = Attila Sr31 absent 0 0 0 
64 Cham 6 - 0 0 40 S 
65 Cham 8 Sr31 0 0 0 
66 Cham 10 = Kauz//Kauz/star Sr31? 0 0 0 
67 Bacanora = Kauz's' Sr31 0 0 0 
68 Cook Sr36 0 0 0 
69 Coorong( Triticale) Sr27 0 10 S 0 
70 Satu SrSatu 0 0 10 S 
71 SrNin SrNin 0 0 0 
72 Karim Durum 0 0 0 
73 Imillo Durum 0 0 0 
74 Altar Durum 0 0 0 
75 EL Nielain 0 0 0 
76 Hidhab 0 0 0 
77 Gemmeiza 9 0 0 0 
78 Giza-168 0 0 0 
79 Arrehane 0 0 0 
80 Morocco 0 0 0 
81 Debeira 0 0 0 
82 Aguilal 0 0 0 
83 Thatcher 0 0 0 
84 Guard - 0 0 0 
84 Triticale 0 0 0 

Yerli sortlarda 2014–2015-ci ildə Respubilkanın qərb bölgələrinin  fermer təsərrüfatlarında və 
Tərtər BTS-da aparılan müşahidərin nəticələrinə əsasən,  qeyd etmək olarki, bir çox sortlar o cümlədən 
Əkinci-84 sortu bu xəstəliklə sirayətlənmişdir. Belə ki, genotipində Sr2,Yr9/Sr31/Lr26/Yr18/Lr34  gen-
ləri olduğu halda gövdə pası xəstəliyinə 60-80 S səviyyəsində  sirayətlənmişdir (Aslanova et all.2014). 
Belə bir güclü immun gen sisteminə malik olan Əkinci-84 sortunun gövdə pası ilə sirayətlənməsi onu 
gostərir ki, artıq Respubilkamızın ərazisində yeni bir aqressiv ras əmələ gəlmişdir. 2016-cı ildə isə 
Tərtər, Cəlilabad və Qobustan rayonlarında yenidən xəstəliyin intensiv yayılması müşahidə olunmuş, bir 
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çox bərk və yumşaq buğda sort və sortnümunələrində 10 S-90 S  səviyyəsində sirayətlənmə qeyd 
edilmişdir (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Bölgələr üzrə gövdə pası xəstəliyinin qiymətləndirilməsi 2016 (Kobb şkalasına uyğun) 

S/s Sortların adı Cəlilabad Tərtər Qobustan
1 2 3 4 5
1 V_22-Bəyaz 0 0 10S
2 V_38-Qarabağ 10 S 10 S 20S 
3 V_8-Pirşahin-1 0 0 10MS
4 V_18-Murov 0 20 S 10MS
5 V_17-Azəri 0 10 MS 30S
6 V_51-Mirbəşir-128 10 S 10 MS 40S 
7 V_46-Muğan 10 S 10 MS 10MR 
8 V_12-Nurlu-99 0 0 0
9 V_51-Mirbəşir-128 10 MS 10S 30S
10 V_36-Əlincə-84 10 MR 10 MS 40S 
11 V_51-Mirbəşir-128 10 S 20 MS 50S 
12 V_10-Ləyaqətli-80 0 0 10MR
13 V_24-Şəfəq-2 0 10 MS 10MR
14 V_18-Murov 10 S 40 MS 10MR 
15 V_25-Fərahim 10 S 40 MS 10S 
16 V_40-Şiraslan-23 20 S 10 S 10MR 
17 V_12-Nurlu-99 0 0 0
18 V_19-Murov-2 10 S 10 S 40S 
19 V_15-Fatimə 0 0 10MR
20 V_32-Qırmızı buğda 10 S 10 S 10MR 
21 V_50-Mirvari 10 S 40 MS 0 
22 V_51-Mirbəşir-128 10 S 30 MS 50S 
23 V_41-Vüqar 10 S 30 S 10MS 
24 V_51-Mirbəşir-128 20 S 10S 40S
25 V_43-Mirbəşir-50 20 S 0 10MS
26 V_41-Vüqar 70 S 10 MS 20MS 
27 V_27-Uğur 20 S 0 10MS
28 V_37-Bərəkrtli-95 20 S 40 MS 20MS 
29 V_48-Şərq 10 MS 5 S 30S 
30 V_2-Əzəmətli-95 0 10 S 20MR
31 V_31-Ağalı 10 S 20 MS 10MS 
32 V_51-Mirbəşir-128 10 S 20 S 50S 
33 V_7-Günəşli 0 0 10MS
34 V_20-Səba 20 S 20 S 40S 
35 V_9-Qızıl buğda 20 S 40 MS 50S 
36 V_49-Kəhrəba 30 S 20 MS 10MS 
37 V_11-Əkinçi-84 10 S 20 MS 70S 
38 V_51-Mirbəşir-128 20 S 10S 60S
39 V_31-Ağalı 10 S 10 MS 10MS 
40 V_45-Şirvan-5 0 10 MS 10MS
41 V_51-Mirbəşir-128 10 MS 20 MS 40S 
42 V_1-Qiymətli2\17 10 MS 10 MS 10MS 
43 V_5-Qırmızı gül 10 MS 20 S 0 
44 V_3-Ruzi-84 0 10 MS 10MR
45 V_16-Aran 0 30 S 10MR
46 V_26-Pirşahin 10 MS 0 10MR
47 V_30-Şəki-1 0 40 S 60S
48 V_21-Tərrəqqi 0 0 10MR
49 V_51-Mirbəşir-128 20 MS 10S 60S
50 V_39-Yaqut 10 MS 0 10MR
51 V_23-Şəfəq 0 0 10MR
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1 2 3 4 5
52 V_5-Qırmızı gül 0 40 MS 0 
53 V_36-Əlincə-84 0 10 S 10MR
54 V_6-Tale-38 10 MS 0 10MS
55 V_13-Yeganə 5 S 20 MS 0 
56 V_42-Turan 10 S 40 S 10MS 
57 V_30-Şəki-1 20 S 40 S 30S 
58 V_29-Pərzivan-2 20 S 20 S 40S 
59 V_44-Şirvan-3 20 S 0 40S 
60 V_51-Mirbəşir-128 20 S 10 MS 60S 

Şəkil 2. Azərbaycanda Gövdə pası xəstəliyinin yayılması, GPS məlumatları və rasların yayılma arealı  (2016-ci il) 

Bununla əlaqədar Respubilkanın təxilçılıqa məşğul olan bölgələrində monitorinqlər aparılmış, 
GPS kordinatları götürülmüş və pas xəstəlikləri ilə sirayətlənmiş yarpaq nümunələri, bölgələrdən 
yığılaraq ras tərkibini öyrənmək üçün Danimarkanın Aarsu Unveristetinə göndərilmişdir. Nəticədə  
2015-ci ildə Tərtər bölgəsində TKTTF rası (“Digalu” race) aşkarlanmış və  (Şəkil 2.) İlk dəfə olaraq bu 
ras 2012-ci ildə  Efyopiyada tapılmış və ordanda bir çox ölkələrə yayılmışdır (İran 2010, Libenan 2012, 
Misir 2013, Yamən 2014,  Türkiyə 2014, Gürcüstan 2014,  (Olivera et al., 2015). 2016-cı ildə isə 
TKTTF rası demək olar kı, respubilkanın bütün taxılçılıq sahələrində müşahidə olunmuş, 
(Abşeron,Tərtər,Qobustan, Şəki və.s), Cəlilabad bölgəsində isə daha yeni bir TKKTF  rası 
aşkarlnmışdır. Azərbaycanın bütün bölgələrində 2016-cı ildə gövdə pasına yoluxma dərəcəsi yüksək 
olmuşdur(10S-90S). Aparılan tədqiqatların nəticəsi  göstərir ki, Azərbaycanın taxılçılıqla məşğul olan 
regionlarında gövdə pasına sirayətlənmə təhlükəsi gözlənilir. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТЕБЛЕВОЙ РЖАВЧИНЫ И ИЗУЧЕНИЕ 
РАССОВОГО СОСТАВА В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА  

К.К.Асланова 
Научно Исследовательский Институт Земледелия 

Болезени ржавчины особенно стеблевая ржавчина во время эпидемии наносит ущерб урожаю на 
70-80%. Основной целью работы является изучение распространения стеблевой ржавчины в нашей 
республике, исследование состава расс и получение данных ГПС, оценить в полевых условиях гены 85-ти 
известных сортов привезенных с ИКАРДА по шкале Кобба и выбор эффективных генов. 

DISTRIBUTION OF WHEAT STEM RUST AND STUDY OF THE RACES İN AZERBAIJAN 

K.K.Aslanova 
Research Institute of Crop Husbandry  

Rust disease, especially stem rust during the epidemic years, damages of crop to 70-80%. The main 
purpose of the research is to study  spread of stem rust in republic, to study  of race and to obtain data from the 
GPS, and  evaluate in the field conditions genes of  85 known varieties listed from ICARDA on the Cobb scale 
and  selection of effective genes. 

UOT633;1  632.9 

UNLU ŞEH XƏSTƏLİYİNİN BUĞDANIN ASSİMİLYASİYA SƏTHİ SAHƏSİNƏ VƏ 
MƏHSULDARLIĞA TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

1Ş.R.KƏRİMOVA, 1C.M.TƏLAİ, 2H.M.ŞIXLİNSKİ 
1KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2 

2AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ 1106, Bakı, Azadlıq 155 

Məqalədə 2015-2017-ci tədqiqat illərində unlu şeh xəstəliyinin vegetasiya müddətində dərmanlanmış və 
süni sirayətləndirilmiş variantlarda sortların assimilyasiya səthi sahəsınə və məhsuldarlığına təsirinin 
öyrənilməsinin nəticələri verilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, unlu şeh xəstəliyinin təsiri 
bitkilərin yoluxma fazasından və sirayyətlənmə dərəcəsindən asılıdır.  

Açar sözlər: unlu şeh, tədqiqat, xəstəlik, buğda, patogen, assimilyasiya səthi, məhsuldarlıq  
Ключевые слова: мучнистая роса, исследование, болезнь, пшеница, патогенн, ассимиляционнaя 
поверхность, продуктивность  
Key words: powdery mildew, investigation, disease, wheat,pathogen,  assimilatiom surface, productivity 

Giriş. Ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsində kənd təsərrüfatı bitkilərindən buğda 
bitkisi xüsusən əhəmiyyətlidir. Buğdanın bioloji xüsusiyyətləri onu müxtəlif iqlim şəraitində becərməyə 
imkan verir. Azərbaycan şəraitində yayılmış xəstəliklərə qarşı respublika selleksiyaçılarının yaratdıqları 
davamlı sortlar son illərdə xəstəliklərlə yüksək səviyyədə sirayətlənirlər. 

Bitkilərin xəstəliklərə sirayətlənməsi bir çox amillərdən, o cümlədən onların fizoloji xüsusiyyət-

:260-264 
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lərindən və torpaq iqlim şəraitdən aslıdır. Bitkilərin xəstəliklərlə sirayətlənməsi morfofizioloji əlamət-
lərdə müəyyən dəyişikliklərə, tənəffüsün intensivliyinin sürətlənməsinə səbəb olur ki, bu da məhsul-
darlığın və keyfiyyət göstəricilərinin azalmasına səbəb olur.  

Xəstəliyin təsirindən bitkilərdə assimilyasiya səthinin azalması və məhsuldarlığın aşağı düşməsi 
bir çox tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır [3; 5; 7]. Patogen amilinin təsirindən xloroplastların qurulu-
şunda da struktur pozuntuları müşahidə edilir [1; 11]. Məlumdur kı, patogen amilin təsirindən bitki 
orqanizmi morfoloji, fizoloji dəyişikliklərə məruz qalır ki, bu da son nəticədə məhsulun formalaşmasına 
mənfi təsir edərək onun azalmasına səbəb olur [4; 9; 10].  

Taxıl xüsusilə də yumşaq buğda bitkisi əкinlərində,unlu şeh хəstəliyinin  törədicisi (Blumeria 
graminis (DC)) yoluxma dərəcəsindən asıli olaraq məhsuldarlığa güclü ziyаn vurur.  

Material və metodlar. Çıxışdan başlayaraq vegetasiyanın sonunadək fenoloji müşahidələr 
Кupermana metoduna görə [8], sortların unlu şeh xəstəliyinin qiymətləndirilməsi Avropa ölkələrində 
geniş tətbiq olunan N.Simlakoviçin tərtib etdiyi 9 ballı şkala əsasında hazırlanmış (1966), V.İ.Krivçenko 
və başqaları (1986) tərəfindən təkmilləşdirilmiş metodikaya əsasən öyrənilmişdir [6].  

Unlu şeh xəstəliyinin məhsuldarlığa vurduğu ziyana və bəzi fizioloji parametrlərə təsirinin 
öyrənilməsi məqsədilə yerli yumşaq buğda sortlarından Nurlu 99, Mirbəşir 128, Murov və introduksiya 
olunmuş xəstəliklərə (sarı və qonur pas, unlu şeh) həssas Morokko sortundan istifadə edilmişdir. 
Tədqiqat işi 2015-2017-ci illərdə Əkinçilik ЕTİ-nun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı ləklərin 
sahəsi 1m2 olmaqla 2 təkrarda, süni sirayətləndirmə fonunda və 25%-lı Tilt preparatı ilə dərmanlanmış 
variantlarda, müхtəlif fаzаlаrdа хəstəliyin inкişаf dinаmiкаsı müəyyənləşdirilmiş, оnun yаrpаq, gövdə 
və sünbüllərin аssimilyаsiyа səthi sahəsinə və məhsuldarlığa təsiri öyrənilmişdir. 

Yarpaq, gövdə və sünbülün assimilyasiya səth sahəsi avtomatik sahə ölçən cihazdan (AAC-400, 
Hayashi Denkon Co., LTD, Japan) istifadə etməklə ölçülmüşdür. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Qeyd etmək lazımdır ki, sortlar unlu şeh xəstəliyi ilə yüksək 
dərəcədə (8-9 bal) sirayətlənmiş, nəticədə yarpaq səthinin və digər orqanların sahəsinin 2015-2016-cı və 
2016-2017-ci tədqiqat illərində müvafiq olaraq 60-70%-ni, 70-90%-ni əhatə etmişdir.  

Şəkil 1-də sünbülləmə fazasında patogen təsirindən sortlarda tədqiqat illəri üzrə assimilyasiya 
səthinin sahəsiarasındakı fərq verilmişdir. Göründüyü kimi, Marokko sortunda gövdənin assimilyasiya 
səthi sahəsi arsındakı fərq 5,18%, VII yarus yarpaqlarda 9,98%, VIII yarus yarpaqlarda 26,73%, 
sünbüldə isə 14,79% olmuşdur. 

Şəkil 1. Sünbülləmə fazasında assimilyasiya səthi sahələri arasındakı fərq, % 

Nurlu 99 sortunda bu göstəricilər uyğun olaraq, 19,26%, 21,82%, 48,87%, 13,46%, Mirbəşir 128 
sortunda 2,56%, 7,02%, 26,8%, 19,34%, Murov sortuda isə 0,55%, 6,96%, 10,3% və 15,3% təşkil 
etmişdir. Nurlu 99 sortunda gövdə, VII və VIII yarus yarpaqlarda assimilyasiya səthi sahəsi arsındakı 
fərq digər tədqiq edilən sortlarla müqayisədə daha yüksək olmuşdur ki, bunu da Nurlu 99 sortunun tez 
yetişkənliyi ilə izah etmək olar. Nurlu 99 sortunda Morokko sortu ilə müqayisədə gövdədə 
assimilyasiya səthi sahəsi arsındakı fərq 73,1%, VII yarus yarpaqlarda 54,3% və VIII yarus yarpaqlarda 
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isə 45,3% təşkil etmişdir. Sünbülün assimilyasiya səthi sahəsi arsındakı fərq Mirbəşir 128 sortunda 
digər sortlarla müqayisədə daha yüksək olmuş (19,34%) və 20,9-30,4% intervalında dəyişmişdir. 

Unlu şeh xəstəliyinin törədiçisi dənin formalaşması fazasında da gövdənin, yarpaqların, 
sünbüllərin assimilyasiya səthi sahəsınə öz təsirini göstərmişdir (Şəkil 2). Belə ki, Marokko sortunda 
gövdənin assimilyasiya səthi sahəsi arasındakı fərq 6,83%, VII yarus yarpaqlarda 4,86%, VIII yarus 
yarpaqlarda 19,29% və sünbüldə 27,18% olmuşdur. Nurlu 99 sortunda bu göstəricilər uyğun olaraq, 
22,98%, 16,97%, 20,08% və 15,92%, Mirbəşir 128 sortunda 41,43%, 44,25%, 23,7% və 23,21%, 
Murov sortuda 33,02%, 33,21%, 29,99% və 12,04% olmuşdur. Bu fazada Mirbəşir 128 və Murov 
sortlarında qeyd olunan göstəricilərdən gövdə, VII və VIII yarus yarpaqlarda assimilyasiya səthi sahəsi 
arsındakı fərq digər tədqiq edilən sortlarla müqayisədə daha yüksək olmuşdur. 

Şəkil 2. Dənin formalaşması fazasında assimilyasiya səthi sahəsi arasında fərq, % 

Sünbülün assimilyasiya səthi sahəsi arsındakı fərq Morocco sortunda digər sortlarla müqayisədə 
daha yüksək olmuş və 27,2% təşkil etmişdir.  

Patogen üçün optimal temperaturun olması süd yetişkənliyi fazasında da bu sortların 
assimilyasiya səthi sahəsınə öz təsirini göstərmişdir. Süd yetişkənliyi fazasında Morokko sortuda gövdə 
(5,29%) və VII yarus yarpaqlarda (3,99%), Nurlu 99 sortunda isə VIII yarus yarpaqlarda (2,42) və 
sünbüldə (0,19%) assimilyasiya səthinin sahəsi arasındakı illər üzrə fərq digər Mirbəışir 128 və Murov 
sortlarına nisbətən daha aşağı olmuşdur. Bu göstəriciyə görə ən çox fərq isə Murov sortunda, VII yarus 
yarpaqlarda olmuş və 41,82% təşkil etmişdir (şəkil 3). Mum yetişkənliyi fazasında da xəstəlik tədqiq 
olunan sortlara öz təsirini göstərərək assimilyasiya səthi sahəsıni azaltmışdır. 

 Göründüyü kimi, 2015-2016-cı və 2016-2017-ci tədqiqat illərini müqayisə etdikdə vegetasiya-
nın sonuna doğru tez yetişən Marokko və Nurlu 99 sortlarında VII (uyğun olaraq, 27,98 və 35,25%) və 
VIII yarus yarpaqlarda assimilyasiya  səthi sahəsi (uyğun olaraq, 26,84 və 28,58%)  digər,  Mirbəşir 128 

Şəkil 3. Süd yetişkənliyi fazasında assimilyasiya səthi sahəsi arasında fərq, % 
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və Murov sortlarına nisbətən daha çox olmuşdur (şəkil 4). 

Şəkil 4. Mum yetişkənliyi fazasında assimilyasiya səthi sahəsi arasında fərq % 

Buğda bitkisinin xəstəliklərlə sirayətlənməsi həm məhsul itkisinə, həm də onun keyfiyyətinin 
aşağı düşməsinə təsir edir. Ədəbiyyat məlumatlarından məlum olduğu kımi Respubilkamızın taxıl 
əkinlərində biotik amil olan göbələk xəstəlikləri dənli taxıl bıtkilərinin məhsuldarlığının aşağı 
düşməsinə səbəb olur [2]. Xəstəliklər dünyada ərzaq istehsalını 10%-ə qədər azaldır ki, bu da ərzaq 
çatışmazlığı təhlükəsi yaradır [12].   

Tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, Morokko sortu unlu şeh xəstəliyinə ən həssasdır və patogen 
bu sortda yazın əvvəlindən, kollanma fazasından başlayaraq vegetasiyanın axırına qədər öz inkişafını 
davam etdirmişdir. Nəticədə, Marokko sortunda 2015-2016-cı tədqiqat illində məhsuldarlığa görə 
variantlar arasındakı fərq 29,3%, 2016-2017-ci ildə isə 31,33% olmuşdur. İllər arasında fərq 2,03% 
təşkil etmişdir (cədvəl). 

Morokko sortundan fərqli olaraq Nurlu 99, Mirbəşir 128 və Murov sortları unlu şeh xəstəliyinə bir 
qədər gec, boruya çıxma fazasında sirayətlənmiş və vegetasiyanın axırına qədər törədici öz inkişafını 
davam etdirmişdir. 

Cədvəl. Unlu şeh xəstəliyinin buğda bitkisində məhsuldarlığa vurduğu zərər 

Sortun adı 
2015-2016-cı illər 2016-2017-ci illər 

Unlu şeh xəs. 
(bal və %) 

1m2 dənin kütləsi, q itki, 
% 

Unlu şeh xəs. 
(bal və %) 

1m2 dənin kütləsi, q itki 
% I II I II 

Marokko 9/85 406 287 29,3 9/95 429 294 31,3

Nurlu 99 8/70 677 583 13,9 8/75 682 559 18,1

Mirbəşir 128 8/75 622 532 14,5 8/90 671 532 20,7

Murov 8/60 640 565 11,7 8/80 675 550 18,5

Qeyd: I-variant dərmanlanmış Tilt 25% (davamlı); II-variant süni sirayətləndirilmiş (xəstə) 

Nurlu 99 sortu 2015-2016-cı illərdə 25%-li Tiltlə dərmanlanmış variantda 677 q/m2, süni 
sirayətləndirilmiş variantda isə 583 q/m2 məhsul vermiş, variantlar arasında fərq 13,9% təşkil etmişdir. 
2016-2017-ci ildə isə uyğun olaraq, 682 və 559 q/m2 məhsul vermiş, variantlar arasında fərq 18,1% 
olmaqla məhsuldarlığın azalmasına səbəb olmuşdur. İllər arasında fərq 4,2% təşkil etmişdir.  

Patogenin təsirindən Mirbəşir 128 və Murov sortlarında 2015-2016-cı ildə variantlar arasındakı 
məhsuldarlığa görə fərq uyğun olaraq, 14,5 və 11,7%, 2016-2017-ci ildə isə 20,6  və 18,6% olmuşdur. 
İllər arasında fərq 6,2 və  6,8% təşkil etmişdir. 

Xəstəlik ən çox Morokko (xarici) və yerli Mirbəşir 128 sortlarının məhsuldarlığına təsiri etmişdir. 
Nurlu 99 və Murov sortlarında isə digər sortlarla müqayisədə təsir az olmuş və bu sortlar patogenə qarşı 
davamlılıq göstərmişlər. 
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Beləliklə, Nurlu 99 sortunda xəstəliyin tədqiq olunan bütün göstəricilərə təsir etməsinə 
baxmayaraq, bu sort davamlılıq reaksiyası göstərmiş və törədicinin məhsuldarlığa təsiri digər sortlara 
nisbətən az olmuşdur. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЛЯНИЯ БОЛЕЗНИ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НА ПЛОЩАДЬ 
АССИМИЛЯЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПШЕНИЦЫ 

1Ш.Р.Кaримова, 1Дж.М.Талаи, 2Г.М.Шихлинский 
1Научно-Исследовательский Институт Зeмледелия 

2Институт Генетических Ресурсов 

В статье представлены результаты исследований влияния болезни мучнистой росы в период 
вегетации на площадь ассимиляционной поверхности и продуктивность сортов пшеницы, протравленных 
и искусственно зараженных вариантах в 2015-2017 годах. В результате исследований выявлено что, 
влияние болезни мучнистой росы зависит от фазы и степени зараженности растений.  

STUDYING EFFECT OF POWDERY MILDOW OF WHEAT TO ASSIMILATION  
SURFACE AREA AND PRODUCTIVITY 

1Sh.R.Karimova, 1J.M.Talai, 2H.M.Shikhlinsky 
1Research Institute of Crop Husbandry 

2Genetic Resources Institute 

The article presentsthe studying effect of powdery mildow to area of  assimilation surface and 
productivity by variants of treatment  fungicide application (resistant) and artificially infected (diseases) in 
vegetation period in 2015-2017 research years. It has been identified as a result effectof powdery mildow depends 
on infection phase and degree of artificially infection. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

265

UOT 633.1; 632.9 

UNLU ŞEH (BLUMERIA GRAMİNİS (DC) SPEER F. HORDEİ) XƏSTƏLİYİNİN ARPA 
GENOTİPLƏRİNDƏ ASSIMİLYASİYA SƏTHİ SAHƏSİNƏ TƏSİRİ 

1G.Z.İSMAYILOVA, 1C.M.TƏLAİ, 1E.R.İBRAHİMOV, 2H.M.ŞIXLİNSKİ 
1 - Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sovxoz №2, Bakı, Azərbaycan ismayilova.gulnar.89@gmail.com 

2 - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı, AZ 1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan 

Məqalədə unlu şeh (Blumeria graminis(dc) speer f. hordei) xəstəliyinin arpa genotiplərində assimilyasiya 
səthi sahəsinə təsirindən bəhs edilir. Belə ki, unlu şeh хəstəliyinə həssаslığınа görə fərqlənən üç yerli sortun 
sünbülləmə-çiçəкləmə, süd yеtişкənliyi, mum yеtişкənliyi fеnоfаzаlаrındа хəstəliyin inкişаf dinаmiкаsı 
müəyyənləşdirilmiş və оnun аssimliyаsiyа səthi sahəsinə təsiri öyrənilmişdir. Bu məqsədlə sağlam (dərmanlı) və 
xəstə arpa nümunələrində bu parametrlərin dəyişməsi vegetasiya dövrü ərzində tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: arpa, genotip, xəstəlik, unlu şeh, assimilyasiya səthi 
Ключевые слова: ячмень, генотип, болезнь, мучнистая рос, ассимиляционная поверхность 
Key words: barley, genotype, desease, powdery mildew, assimilation surface 

Giriş. Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi və əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin 
edilməsinə dair qəbul edilmiş dövlət proqramlarında taxıl məhsullarının istehsalının artırılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Taxıl bitkiləri içərisində arpanın xüsusi əhəmiyyətinin olmasına baxmayaraq, bu bitkinin 
məhsuldarlığı hələ də arzuolunan səviyyəyə çatmamışdır. Azərbaycanda bu bitkinin becərilməsi üçün 
əlverişli şəraitin olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı illərdə xarici mühit amillərinin kəskin dəyişməsi, bu 
bitkinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə və bəzən də tam məhvinə səbəb olur [1].  

Arpa bitkisi (Hordeum L.) bütün dünyada yayılmasına və istehsalına görə buğda, düyü və 
qarğıdalıdan sonra dənli bitkilər arasında 4-cü yeri [2], Azərbaycanda isə buğdadan sonra ikinci yeri 
tutur [3]. Dünya əkinçilik sistemində dənli bitkilərin əkin sahəsinin 10 %-i arpanın payına düşür [4]. 
FAO-un məlumatına görə arpanın 42-48 %-i sənaye sahəsində, 36 %-i yemçilikdə, 15 %-i isə yeyinti 
məqsədi ilə istifadə edilir [5].Digər mənbələrdə isə dünyada əkilən arpanın 65%-nin yemçilikdə, 33%-
nin pivə istehsalında, 2%-nin isə qida sənayesində istifadə edildiyi qeyd olunmuşdur [6; 7]. Ölkəmizdə 
isə istehsal olunan arpanın 90%-i yemçilikdə, qalan hissəsi isə qida sənayesində istifadə olunur. 

Arpa bitkisi özünün botaniki, fizioloji və aqrotexniki xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq vegetasiya 
dövrü ərzində bir çox xəstəliklərlə sirayətlənir. Xəstəliklər məhsuldarlığın yüksəlməsinə mane olan əsas 
amillərdən olub, FAO-un məlumatına əsasən hər il dünyada istehsal olunan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının təxminən 30-35%-nin itkiyə məruz qalması ilə nəticələnir. Təbii iqlim şəraitindən asılı 
olaraq arpa bitkisi bir sıra göbələk mənşəli xəstəliklərlə sirayətlənir ki, bu göbələk xəstəliklərindən biri 
də unlu şeh xəstəliyidir.  

Unlu şeh xəstəliyinin törədicisi – Fungi və ya Mycota (göbələklər) aləmi, ali göbələklər yarım-
aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Blumeria 
cinsi, Blumeria graminis növünə aiddir. 

Blumeriagraminisf.sp.hordei dənli bitki patogenləri içərisində iqtisadi cəhətdən zərərli olub, arpa 
bitkisində unlu şeh xəstəliyini əmələ gətirir. Xəstəliyə yoluxmuş arpa bitkisində (Hordeum vulgare) 
xəstəliyin tipik simtomları müşahidə olunur, xəstəliyə yoluxmuş hissələr ağ örtüklü, tozşəkilli 
pustulalardan ibarət olub, bitkinin qidalı maddələrini mənimsəyərək çoxalır və yayılırlar. Məhsul itkisi 
20%-ə qədər ola bilər [8]. 

Bitkilərin xəstəliyə yoluxması fizioloji funksiyaların pozulmasına, tənəffüsün intensivliyinin 
sürətlənməsinə səbəb olur ki, bu da məhsulun azalması ilə nəticələnir. Xəstəliyin təsirindən bitkilərdə 
assimilyasiya səthinin azalması və məhsuldarlığın aşağı düşməsi də bir çox tədqiqatlarda öz əksini 
tapmışdır [9].Aydındır ki, bitkilərin məhsuldarlığı əsasən mürəkkəb proses olan fotosintezin sürətindən 
və effektivliyindən, bu da öz növbəsində ətraf mühit amillərindən (işıq, temperatur, karbon qazının 
miqdarı, su və qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsindən, yarpağın yaşından) asılıdır [10, 11]. 

:265-272 
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Bitkilər tərəfindən karbon qazının assimilyasiyasında və fotosintezin fəal şüalarının udulmasında əsas 
rolu assimilyasiya səthi oynayır. Becərilmə şəraitindən asılı olaraq ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı bitkiləri 
üçün yarpaq indeksi böyük intervalda (dənli və dənli-paxlalı bitkilər üçün 4-5 m2/m2) dəyişir [12]. 
Assimilyasiya olunan CO2-nin miqdarı sortların xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsindən asılıdır, başqa 
sözlə, xəstəliyin yoluxma səviyyəsi artdıqca, fotosintezin intensivliyinə təsir də artır [13]. Kənd 
təsərrüfatı əkinlərinin optimallaşdırılmasında, bitkilərin potensial məhsuldarlığının aşkar olunmasında, 
yeni məhsuldar sortların yaradılmasında bitkilərin ümumi assimilyasiya səthinin, yerüstü quru bioküt-
ləsinin dəyişmə dinamikasının və yarpaq indeksinin öyrənilməsinin praktiki əhəmiyyəti böyükdür. 

Material və metodlar. Unlu şeh xəstəliyi yoluxma dərəcəsindən asılı olaraq arpa bitkisinə 
müxtəlif dərəcədə ziyan vurur. Azərbaycanda arpa bitkisinin unlu şeh xəstəliyinin geniş yayıldığı, bu 
xəstəliyin inkişafının və vurduğu ziyanın öyrənilməsinin aktuallığını nəzərə alaraq, Əkinçilik Еlmi 
Tədqiqat İnstitutunun Аbşеrоn Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında yеrləşən təcrübə sаhəsində unlu şeh 
xəstəliyinin yerli - Cəlilabad-19, Zəmi və Qüdrətli-48 arpa sortlarının assimilyasiya səthi sahəsinə təsi-
rinin öyrənməsinə dairtədqiqat işləri aparılmışdır. Belə ki, unlu şeh хəstəliyinə həssаslığınа görə 
fərqlənən üç sortun sünbülləmə-çiçəкləmə, süd yеtişкənliyi və mum yеtişкənliyi fazasının əvvəlində 
хəstəliyin inкişаf dinаmiкаsı müəyyənləşdirilmiş və оnun аssimliyаsiyа səthinə təsiri tədqiq edilmişdir. 
Bu məqsədlə, sağlam (dərmanlı) və xəstəliyə sirayətlənmiş arpa nümunələrində bu parametrlərin 
dəyişməsi vegetasiya dövrü ərzində öyrənilmişdir. Əvvəlcədən sağlam variant əldə etmək məqsədi ilə 
nəzərdə tutulan nümunələrə Tebizole (25%) preparatı çilənmişdir. 

Bitkilərin assimilyasiya səthi Yaponiya istehsalı olan AAC-400 (HAYASHI DENKON CO LTD) 
sahə ölçən cihazı vasitəsilə təyin edilmişdir. Aparılan analizlərin nəticələri aşağıdakı cədvəllərdə 
göstərilmişdir. Unlu şeh xəstəliyinin arpa bitkisində assimilyasiya səthinə təsirini öyrənmək üçün 
sünbülləmə - çiçəkləmə fazasından mum yetişkənliyi fazasının əvvəlinə qədər mütəmadi olaraq 
ölçmələr aparılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında unlu şeh xəstəliyinin arpa 
sortlarının assimilyasiya səthi sahəsinə təsirininin nəticələri cədvəl 1-də öz əksini tapmışdır. Belə ki, 
Qüdrətli-48 sortu unlu şeh xəstəliyi ilə 7 bal (60%) səviyyəsində sirayətləndiyi zaman, assimilyasiya 
səthində sağlam (dərmanlı) bitkilərlə müqayisədə V yarpaqda 42%, VI yarpaqda 38%, VII yarpaqda 
32%, VIII yarpaqda 62% azalma; Zəmi sortu unlu şeh xəstəliyi ilə 6 bal (70%) səviyyəsində 
sirayətləndiyi zaman, azalma V yarpaqda 60%, VI yarpaqda 56%, VII yarpaqda 38%, VIII yarpaqda 
37%; Cəlilabad-19 sortu isə xəstəliyə 6 bal (50%) səviyyəsində sirayətləndiyi zaman assimilyasiya səthi 
sahəsində azalma dərmanlı bitkilərlə müqayisədə V yarpaqda 54 %, VI yarpaqda 13%, VII yarpaqda 
24%, VIII yarpaqda 37% təşkil etmişdir. Bütün bu nəticələrə əsasən qurduğumuz qrafikdən (qrafik 1) 
görünür ki, sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında unlu şeh xəstəliyinin arpa sortlarının assimilyasiya səthi 
sahəsinə təsiri ən çox 5-ci və 8-ci yarpaqlarda, ən az isə 7-ci yarpaqda müşahidə olunmuşdur. 

Süd yetişkənliyi fazasında Qüdrətli-48 sortu unlu şehə 7 bal (75%) səviyyəsində sirayətləndiyi 
zaman, assimilyasiya səthi sahəsi dərmanlı bitkilərlə müqayisədə VI yarpaqda 23%, VII yarpaqda 21%, 
VIII yarpaqda 32% azalmış; Zəmi sortu unlu şeh xəstəliyi ilə 7 bal (60%) sirayətləndiyi zaman azalma 
VI yarpaqda 26%, VII yarpaqda 21%, VIII yarpaqda 21% müşahidə edilmiş; Cəlilabad-19 sortu 
xəstəliyə 7 bal (40%) səviyyəsində yoluxmuş və assimilyasiya səthi sahəsi VI yarpaqda 18%, VII 
yarpaqda 18%, VIII yarpaqda 34% sağlam (dərmanlı) variantdan aşağı olmuşdur (cədvəl 2). Qurdu-
ğumuz qrafikdən (qrafik 2) görünür ki, süd-yetişkənliyi fazasında unlu şeh xəstəliyinin arpa sortlarının 
assimilyasiya səthi sahəsinə təsiri özünü ən çox 8-ci yarpaqda, ən az isə 6-cı yarpaqda göstərmişdir. 

Mum yetişkənliyi fazasının əvvəlində unlu şeh xəstəliyi Qüdrətli-48 sortunu 8 bal (70%) 
səviyyəsində sirayətləndirərək assimilyasiya səthinin qiymətində kəskin azalma müşahidə edilmişdir. 
Belə ki, assimilyasiya səthi sahəsi sağlam (dərmanlı) variantla müqayisədə xəstəliyə sirayətlənmiş 
variantda VI yarpaqda 56%, VII yarpaqda 53%, VIII yarpaqda 79%; Zəmi sortu unlu şehlə 8 bal (50%) 
səviyyəsində sirayətləndiyi zaman, assimilyasiya səthi sahəsində sağlam (dərmanlı) bitkilərlə 
müqayisədə VI yarpaqda 51%, VII yarpaqda 49%, VIII yarpaqda 67%; Cəlilabad-19 sortu xəstəliklə 8 
bal (40%) səviyyəsində sirayətləndiyi zaman assimilyasiya səthi sahəsi VI yarpaqda 47%, VII yarpaqda 
38%,  VIII  yarpaqda  57% aşağı  düşmüşdür  (cədvəl 3).  Cədvələ əsaslanaraq  qurduğumuz  qrafikdən  
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(qrafik 3) görünür ki, yerli arpa sortlarının mum-yetişkənliyi fazasının əvvəlində unlu şeh xəstəliyinə 
sirayətlənməsi ən çox 8-ci yarpağın assimilyasiya səthinin azalmasına səbəb olmuşdur. 

Beləliklə, unlu şeh xəstəliyinin arpa sortlarında yarpaqların assimilyasiya səthi sahəsinə təsirini 
tədqiq edərkən müəyyən edilmişdir ki, bu xəstəlik arpa bitkisinin assimilyasiya səthinin azalmasına 
səbəb olmuşdur (cədvəl 4). Bu təsir özünü müxtəlif yarpaqlarda ayrı-ayrı fazalar üzrə fərqli göstər-
mişdir. Belə ki, V yarpaqda sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında assimilyasiya səthinin kəskin azalması 
müşahidə olunmuş, digər iki fazada isə yarpaq quruyaraq məhv olmuşdur. VI yarpaqda assimilyasiya 
səthinin azalması sünbülləmə-çiçəkləmə fazasında yüksək olmuş, süd-yetişkənliyi fazası zamanı azalsa 
da, mum-yetişkənliyi fazasında ən maksimal qiymətini almışdır. Xəstəlik VII yarpağa ən az təsir 
göstərərək, birinci fazada assimilyasiya səthində azalma müşahidə edilmiş, ikinci fazada isə xəstəliyin 
assimilyasiya səthinə təsiri azalmış və bu üçüncü fazada da sabit qalmışdır. Tədqiqat zamanı məlum 
olmuşdur ki, unlu şeh xəstəliyi ən çox arpa bitkisinin 8-ci yarpağına təsir edərək, assimilyasiya səthinin 
xeyli azalmasına səbəb olmuşdur (qrafik 4 ). 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, arpa bitkisinin unlu şeh xəstəliyi bitkidə assimilyasiya səthinin 
azalmasına səbəb olmuş və bu özünü ən çox 8-ci yarpaqda göstərmişdir. Bunun əsas səbəbi onunla 
əlaqələndirilmişdir ki, xəstəlik aşağı yaruslarda olan yarpaqlara yoluxaraq onların səthini tutmuşdur. 
Buna görə də yarpaqların assimilyasiya səthi kiçilmiş və bitkilərdə assimilyasiya səthi azalmışdır, 
nəticədə xəstəliyə sirayətlənmiş bitki sağlam (dərmanlı) variantla müqayisədə daha az üzvi maddə sintez 
etmişdir. Qidalı maddələrin az olması səbəbindən 8-ci yarpaq zəif inkişaf etmiş və bu yarpaq xəstəliyə 
sirayətlənmiş variantda kiçik səthli olaraq, sağlam (dərmanlı) variantla müqayisədə assimilyasiya səthi-
nin azalmasında böyük fərq müşahidə edilmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ МУЧНИСТОЙ РОСЫ (BLUMERIA GRAMINIS (DC) SPEER F. HORDEI) 
НА АССИМИЛЯЦИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ У ГЕНОТИПОВ ЯЧМЕНЯ 

1Г.З.Исмайлова, 1ДЖ.М.Талаи, 1Е.Р.Ибрагимов, 2Г.М.Шихлинский  
1 - Научно-Исследовательский Институт Земледелия; 2 - НАНА Институт Генетических Ресурсов 

В статье рассказываются результаты изучения влияния мучнистой росы на ассимиляционную 
поверхность листьев у генотипов ячменя. В зависимости от чувствительности к мучнистой росе выбрано 
три местных сорта ячменя, изучена динамика развития в трёх фенофазах и влияние на площадь ассимиля-
ционной поверхности. Было исследовано изменение параметров у здоровых (обработаны препаратом) и 
больных образцов ячменя в течение вегетационного периода. 

THE IMPACT OF POWDERY MILDEW DISEASE TO THE ASSIMILATION SURFACE OF 
BARLEY GENOTYPES 

1G.Z.Ismailova, 1J.M.Talai, 1E.R.Ibrahimov, 2H.M.Shikhlinsky 
1 - Research Institute of Crop Husbandry; 2 - ANAS Genetic Resources Institute 

In the article, present results of the impact of powdery mildew to the leaf assimilation surface of barley 
genotypes. Depending on the sensitivity to powdery mildew had been choosen three local varieties of barley and 
researched the dynamics of development in three phenological stages and the impact of the disease to assimilation 
surface area. Had been investigated the change of parameters in healthy (treated with foliar sprays) and infected 
samples of barley during the vegetation period. 

UOT 635.21; 632.1 

KARTOF BİTKİSİNİN BƏZİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

1H.K.CÜMŞÜDOVA, 2H.M.ŞIXLİNSKİ 

1Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ 1098, Azərbaycan, Bakı şəh.,Pirşağı qəsəbəsi, 2 №-li sovxoz 
2AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı AZ1106, Azadlıq prospekti 155, Azərbaycan 

12humay@gmail.com,  sh.haci@yahoo.com 

Respublikamızda kartof bitkisinə zərər vuran əsas xəstəliklərdən fitoftoroz və makrosporiozu göstərmək 
olar. Bu göbələk xəstəliklərinin törədiciləri Phytophthora infestans (Mont.) de Baryvə Macrosporium solani Ellis 
kartofun yarpaq, gövdə və yumrularını yoluxdurur, məhsula ciddi ziyan vurur və yumruların keyfiyyətinin 
azalmasına səbəb olur. Hər iki xəstəliyin qarşısını almaq üçün aqrotexniki və kimyəvi tədbirlər həyata keçirilməsi 
məqsədə uyğundur. 

Açar sözlər: kartof, xəstəlik, göbələk, P. infestansvə M. Solani 
Ключевые слова: картофель, болезнь, грибок, P.infestansиM. Solani 
Key words: potato, disease, fungi, P. infestansand  M. solani 

Taxıldan sonra ikinci mühüm ərzaq məhsulu sayılan kartof insanların gündəlik qidalanmasında  
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hələ eramızdan bir neçə min il əvvəl Cənubi Amerikada ilk məskunlaşmış 
əhalinin gündəlik qidalanmasında  kartof mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu dövrdə insanları aclıqdan 
xilas etmək üçün  dondurulmuş və qurudulmuş yabanı kartof yumrularından yemək hazırlanırdı. Bu gün 
kartofdan sənayedə qiymətli xammal, heyvandarlıqda isə yem məqsədi ilə geniş istifadə olunur. O vacib 
enerji mənbəyi kimi qidalanmada buğdadan, qarğıdalıdan, çəltikdən və arpadan sonra 5-ci yeri tutur 
[1; 2]. 

Kartofun tərkibində 30-dan artıq makro və mikro elementlər vardır ki, bu da qidalanma zamanı 
xüsusilə vacibdir. Ondan müxtəlif milli xörəklərin hazırlanmasında vacib qida məhsulu kimi istifadə 

:272-275 
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olunur. Ərzaq kartofunu emal edərək ondan çiy, qurudulmuş, yağda qızardılmış və digər konserv 
məhsulları  istehsal edilir. Texniki kartof sortlarından nişasta və spirt alınır. Təsadüfi deyildir ki, yüksək 
qidalılıq xüsusiyyətinə malik olduğuna  və əhali tərəfindən çox yeyildiyinə görə xalq arasında kartofu 
“ikinci çörək” də adlandırırlar [3]. 

Yer kürəsində il ərzində adambaşına 30 kq-dan, 150 kq-dək kartof istehlak olunur.  Dünya üzrə 
adambaşına ən çox kartof istehlak edən ölkələr İrlandiya, Polşa, Belorusiya və Portuqalya sayılır. 
Azərbaycanda adambaşına kartofun fizioloji qida norması ildə 50 kq-dır. Dünya üzrə istehsal olunan 
kartof məhsulunun, orta hesabla 50%-i bilavasitə ərzaq kimi insanların gündəlik qidalanması, 30%-i 
heyvandarlıqda yem kimi, 3-4%-i nişasta-spirt alınması və təxminən 10%-i isə toxumluq məqsədilə 
istifadə olunur [1; 3]. 

Kartof kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında alaq otlarının, xəstəlik və zərərvericilərin mənfi təsirinə 
ən çox məruz qalan bitkilər qrupuna daxildir. Onun yerüstü hissəsində və yumrularında kifayət qədər 
suyun, qida elementlərinin olması vegetasiya dövründə və yumruların uzun müddət saxlanması zamanı  
çoxsaylı xəstəlik və zərərvericilərlə sirayətlənməsinə əlverişli şərait yaradır. Xəstəliklər kartof isteh-
salında hər il min tonlarla məhsulun itkiyə getməsinə səbəb olur. Xəstəliklərin bir hissəsi  yarpaq və 
gövdəni sirayətləndirir, bitkidə assimilyasiyanı, digər fizioloji prosesləri pozur, ehtiyat qida maddə-
lərinin hərəkətini zəiflədir və məhsuldarlığı aşağı salır. Digər xəstəlik törədiciləri isə  vegetasiya  ərzində 
və saxlanma zamanı kartof yumrularını yoluxdurur, onun əmtəəlik keyfiyyətini aşağı salır, külli 
miqdarda məhsul itkisinin yaranmasına səbəb olur [1]. 

İqtisadi cəhətdən kartof bitkisinə ən çox ziyan vuran bakterial və göbələk xəstəlikləridir. Bun-
lardan fitoftoroz və ya boz çürümə (Phytophtora infestans), rizoktonioz (Rhizoctonia solani), adi dəmgil 
(Streptomyces scabies), alternarioz (Alternaria solani), makrosporioz (Macrosporium solani) və başqa 
xəstəlikləri misal göstərmək olar [2]. 

Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində kartof əkinlərinə ən çox ziyan vuran və 
məhsuldarlığı kəskin surətdə aşağı salan fitoftoroz (Phytophtora infestans) xəstəliyidir. İqlim şəraitindən 
və becərilmə texnologiyasından asılı olaraq fitoftoroz xəstəliyinin təsiri nəticəsində kartofun yerüstü 
kütləsinin 50%-i vaxtından əvvəl soluxur, məhsuldarlığı aşağı düşür, saxlanma zamanı kartof yumru-
larının keyfiyyət göstəriciləri və əmtəəlik görkəmi pisləşir. Xəstəliyin ilk əlamətləri adətən cərgələrdə 
yerüstü kütlə sıxlaşan dövrdən müşahidə olunmağa başlayır.  Bu vaxt yarpaqların kənarlarında qonur 
ləkələr əmələ gəlir.  Xəstəliyin əlamətləri saplaqda, gövdədə, bəzən qönçə və meyvəciklərdə də 
müşahidə olunur. Yumrularda xəstəliyin əlamətləri qonur-boz rəngə çalır. Yarpaqların alt səthində  
sağlam toxumalar ilə ləkələrin sərhəddində göbələyin ağ örtüyəbənzər təbəqəsi inkişaf edir [1; 4]. 

Xəstəliyin inkişafı üçün əlverişli şərait yarandıqda fitoftoroz bir neçə gün ərzində bitkini tam 
yoluxduraraq yarpaqları, gövdələri inkişafdan salır və bitki soluxur.  Göbələyin sporları asanlıqla  
gövdədən yumrulara keçə bilir. Kartofu ərzaq üçün və toxumluq məqsədilə anbarlarda saxladıqda da 
yumruları fitoftorozla yoluxur. Xəstəliyin inkişafı 10-25°C temperaturda  və 75% nəmlikdə daha 
intensiv xarakter alır. Ona görə də sıx və alaqlarla güclü sirayətlənmiş sahələrdə çətin havalnma şəraiti 
yarandığı üçün fitoftorozun inkişafı daha da sürətlənir. İsti və quraq keçən illərdə göbələyin inkişafı 
xeyli zəifləyir, 35-40°C temperatur şəraitində isə tamamilə  dayanır [5]. 

Xəstəliyin yayılmasına təsir edən əsas amillər aşağıdakılardır: 
 xəstəliyə davamsız sortlarla əkin aparılması;
 azot gübrəsindən normadan artıq istifadə edilməsi;
 rütubətli  və yağışlı hava şəraiti;
 xəstəliyə yoluxmuş toxumla əkin aparılması;
 kartofun təkrarən öz əkin yerinə əkilməsi və düzgün növbələşdirilməməsi.
Aqrotexniki və kimyəvi mübarizə tədbirlərinə düzgün riayət edilməsi əhəmiyyətli dərəcədə 

gövdənin və yarpaqların  fitoftorozla yoluxmasını zəiflədir (Cədvəl 1) [1; 5]. 
Makrosporioz (Macrosporium solani) xəstəliyi kartofun yarpaqlarını, gövdəsini yoluxdurur. 

Güclü yoluxma nəticəsində bitkinin yerüstü hissəsi vaxtından əvvəl soluxur və kartofun məhsuldarlığı 
aşağı düşür. İqlim şəraitindən asılı olaraq bəzi illərdə xəstəliyin təsirindən məhsuldarlığın 30%-dək 
aşağı  düşməsi  müşahidə olunur.  Makrosporioz dünyanın kartofçuluqla məşğul olan əksər bölgələrində 
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Cədvəl 1. Fitoftorozla yoluxmanı zəiflədən mübarizə tədbirləri 

Tədbirin adı Təsir dairəsi 

Davamlı sortların seçilməsi Yoluxmanı azaldır. 

Sağlam əkin materialından istifadə olunması, 
düzgün növbələşmə 

İlk yoluxma mənbəyini azaldır. 

Toxumluq kartof yumrularının cücərdilməsi  Yoluxma dövrünədək  bitkinin boy və inkişafını 
sürətləndirir. 

Yoluxmuş yumruların çıxdaş edilməsi İlk yoluxma mənbəyini azaldır. 

Yumruların kifayət qədər torpağa dərin basdırılması  Yoluxmanın sporlar vasitəsilə torpaqdan yumrulara 
keçməsini zəiflədir. 

Alaqlarla mübarizənin gücləndirilməsi və azot 
gübrəsindən minimum dərəcədə istifadə edilməsi 

Havalanma və su rejimi normallaşır, əlavə 
nəmləndirməyə ehtiyac duyulmur, nəticədə xəstəliyin 
yayılması zəifləyir. 

Yerüstü kütlənin biçilib yığılması və kimyəvi üsulla 
zərərsizləşdirilməsi 

Yığım vaxtı göbələyin yerüstü kütlədən yumrulara 
keçməsinin qarşısı alınır. 

əkinlərə xeyli miqdarda ziyan vurur. Xəstəliyə yoluxmuş yarpaqlarda quru, qonur, həlqəvari ləkələr 
əmələ gəlir. Gövdədə xəstəliyin nişanələri tünd qonur konsentrik ləkə şəklində nəzərə çarpır. Xəstəliyin 
törədicisi toxumalara daxil olaraq gövdəni məhv edir. Xəstəliyin təsirindən yalnız təzə əmələ gəlmiş, 
tam yetişməmiş yumrular zərər çəkir. Qış aylarında saxlanma zamanı kartofun zədələnmiş hissələri 
digər mikroorqanizmlərlə yoluxaraq yumruların çürüməsinə və tam yararsız hala düşməsinə səbəb olur. 
Havalar isti keçdikdə, qısamüddətli yağışlar yağdıqda və gecələr şehli olduqda makrosporioz daha 
sürətlə yayılmağa başlayır. Göbələyin sporları 25-28°C temperatur şəraitində daha intensiv inkişaf edir. 
Ekoloji şəraitdən asılı olaraq xəstəliyin törədicisinin inkubasiya dövrü 3-8 günə başa çatır. Xəstəliyi 
törədən göbələk mitsel və ya konidi formasında bitki qalıqlarında qışlayır. Xəstəlik quşüzümü 
fəsiləsindən olan digər bitkiləri də yoluxdurur [1; 6]. 

 Mübarizə tədbiri olaraq ilk növbədə sağlam, keyfiyyətli kartof yumruları ilə əkin keçirilməsi 
tövsiyyə ounur. Yığımdan sonra bitki qalıqlarını zərərsizləşdirmək və kartofu öz əkildiyi yerə ən azı 3-4 
ildən sonra qaytarmaq qabaqlayıcı tədbirlərdən biridir. Kartofun əkin sahəsini pomidor və digər 
quşüzümü fəsiləsinə aid olan bitki sahələrindən təcrid etmək lazımdır. Xəstəliyin ilkin əlamətləri 
müşahidə edildikdə hər 7-10 gündən bir fungisidlərlə çiləmə aparılmalıdır. Mübarizə məqsədilə 
fitoftoroza qarşı tətbiq olunan fungisidlərdən istifadə edilməsi səmərəli nəticə verir [6]. 

Tədqiqat işi zamanı kartofa ən çox ziyan vuran xəstəliklər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri 
araşdırılmışdır:  

1. bitki qalıqlarının məhv edilməsi, məhsul yığımından sonra sahənin dərin şumlanması;
2. növbəli əkinə əməl etməklə, kartofun əvvəlki əkin yerinə 3 ildən sonra qaytarılması;
3. xəstəliyə davamlı, sertifikatlaşdırılmış və xəstəlikdən azad olmuş yumruların istifadəsi;
4. məhsul yığımında yumruların əzilməməsi və yaralanmamasına diqqət edilməsi, istifadə edilən

alət və avadanlıqların təmizliyinə fikir  verilməsinin məqsədəuyğunluğu müəyyən edilmişdir. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫX ЗАБОЛЕВАНEЙ КАРТОФЕЛЯ 

1Х.К.Джумшудова, 2Г.М.Шихлински 
1Научно-исследовательский институт овощеводства,2Институт Генетических Ресурсов НАНA 

В нашей республике оснавными вредоносными болезнями картофелья являются фитофториоз и 
альтернариоз. Патогены этих грибныx болезной Phytophthora infestans(Mont.) de Bary и Macrosporium 
solani Ellis порожяют листья, стебели и клубни картофелья, наносят значительный вред урожаю и снижит 
качество клубней. Осуществление агротехнических и химических мер борбы с этим болезниями 
целесообразка. 

 CHARACTERSTIC OF SOME DISEASES OF POTATO 
1H.K. Jumshudova, 2H.M.Shikhlinsky 

1Vegetablegroving Scientific-Research Institute, 2ANAS, Genetic Resources İnstitute  

The main diseases damaging potato in our country are late and  early blight of potato. The pathogenes of 
this fungi diseases - Phytophthora infestans (Mont.) de Baryand Macrosporium solani Ellisaffect the leaves, stems 
and potato tubers, cause serious damaging of product and  decreasing the quality of tubers.Application of 
agricultural and chemical measures for control of these diseases are useful. 

UOT 578; 578.5; 578.222; 578.223; 

ÇUĞUNDUR QƏRBİ SARILIQ VİRUSUNUN NOXUD BİTKİSİNİN 
MÜXTƏLİF İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏ YAYILMASI 

H.G.MUSTAFAYEVA, E.S.MUSTAFAYEV 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pr. 155, AZ 1106, Bakı 

e-mail: eldar_agdam@yahoo.com 

Tədqiqat işi noxud bitkisinin böyümə, çiçəkləmə, dən dolma, yetişmə fazalarında çuğundur qərbi sarılıq 
virusu ilə təbii halda sirayətlənməsinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Sirayətlənmiş bitkidə əmələ gəlmiş hər bir 
əlamət inkişaf mərhələləri üzrə öyrənilmiş, vizual qiymətləndirmə uyğun olaraq bitkinin hər bir inkişaf fazaları 
üzrə aparılmışdır. Virusun təbii halda yayılması və eləcə də bitkidə virusun təsirindən baş vermiş patoloji 
dəyişikliklər nəticəsində əmələ gəlmiş xəstəliyin inkişafı araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Cicer arietinum L, çuğundur qərbi sarılıq virusu, virusun təbii yayılması, xəstəliyin əlamətləri 
Ключевые слова: Cicer arietinum L, западный вирус пожелтения свеклы, естественное 

распространение вируса, признаки инфекции 
Key words: Cicer arietinum L, beet western yellows virus, nuturally affecting of virus, disease simptoms 

Giriş. Çuğundur qərbi sarılıq virusu, Luteoviridae fəsiləsinin Polerovirus cinsinə mənsub olub, 
26 nm-li bir zəncirli RNA genomlu virusdur. İlk dəfə  Kaliforniyada 1961-ci ildə Duffus tərəfindən 
aşkar edilmişdir və ilk ayzolit hazırlanmışdır [6; 8; 9]. Azərbaycanda isə Çuğundur qərbi sarılıq 
virusunu ilk dəfə 2006-cı ildə E.Mustafayev tərəfindən respublikanın əsas paxlalı bitkilər becərilən 
rayonlarında qeydə almışdır [1; 2; 3; 4; 14]. 

Sinonim olaraq Əməköməci sarılıq virusu və Şalğam mülayim sarılıq virusu adlandırılır. 
İnaktivasiya temperaturu 65°C olub, gizli inkişaf dövrü 12-24 saat təşkil edir [10]. Virusun öyrənilməsi 
istiqamətində çoxsaylı tədqiqatlar zamanı İngiltərədə virus aşkar edilərək çuğundur zərif sarılıq virusu 
adlandırılsa da, sonralar aparılmış tədqiqatlar nəticəsində çuğundur sarılıq virusu daha sonra çuğundur 
qərbi sarılıq virusu olaraq qəbul olunmuşdur [12]. Virusun yayılma arealı kifayət qədər geniş olub, 23 
fəsiləyə mənsub olan 150 növ bitkini sirayətləndirir. Digər bitkilərlə müqaisədə noxud bitkisi virusla 
daha tez sirayətlənir və tez bir zamanda geniş əraziləri əhatə etdiyi müşahidə olunur. Virusun yayılması 
əsasən bir çox mənənə növləri ilə vektor ötürülməsi vasitəsilə həyata keçirilir ki, bunlardan da ən 
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effektli olanı M. persicae, A craccivora və A. Pisum olaraq qeyd olunur. Epifitotiya hallarında 
sirayətlənmə dərəcəsi bəzən 90 % təşkil edir. Virus geniş şəkildə yayılaraq dünyanın müxtəlif 
ölkələrində payızlıq paxlalı bitkilər becərilən sahələrdə müşahidə olunur [7; 11; 13].  

Material və metodlar. Sahə təcrübələri Abşeron təcrübə stansiyasında həyata keçirilmişdir. 
Tədqiqat obyekti olaraq noxud bitkisindən istifadə olunmuşdur. Xəstəliyin yayılma və inkişafını 
öyrənmək məqsədi ilə 2015-2016-cı vegetasiya ilində bitkinin böyümə, çiçəkləmə, dən dolma və 
yetişmə mərhələlərində müşahidələr aparılmışdır.  

Bitki nümunələri sarılıq, qırmızılıq, alçaqboyluluq və floemanın qəhvəyi rəngə boyanması 
əlamətlərinə əsasən toplanmışdır. Virusla sirayətləndiyi ehtimal olunaraq böyümə mərhələsində 138, 
çiçəkləmə mərhələsinə 126, dən dolma mərhələsində 102, yetişmə mərhələsində isə 137 bitki nümunəsi 
toplanmaqla, ümumilikdə tədqiqatlar zamanı 503 bitki nümunəsindən istifadə olunmuşdur.  

Toplanmış nümunələrdə çuğundur qərbi sarılıq virusunu aşkar etmək məqsədi ilə seroloji qayda 
ELISA üsulu ilə spesfik diaqnostik kit vasitəsi ilə analizlər aparılmışdır. Nəticələrin dəqiqliyini 
yoxlamaq məqsədi ilə müsbət və mənfi kontrollardan istifadə olunmuşdur. 

Təcrübə sahəsində vizual qiymətləndirmə zamanı bitkinin böyümə mərhələsində virusun 
yayılması 1 %, çiçəkləmə və dən dolma mərhələsində 6-20 %, yetişmə mərhələsində isə 1-5 % təşkil 
etmişdir.  

Aparılmış tədqiqatlar zamanı çuğundur qərbi srılıq virusunun yayılması ərazidə Myzus persicae, 
Aphis craccivora mənənə növləri ilə aktiv şəkildə həyata keçirildiyi müşahidə olunmuşdur.  

Təcrübə sahəsindən toplanmış bitkilər ayrı-ayrılıqda öncədən hazırlanmış zərfə qoyulur, bitkidə 
əmələ gəlmiş xəstəlik əlamətləri təsvir olunaraq zərfin üzərinə yazılır. Toplanmış bitkilər laboratoriya 
şəraitində analiz olunana qədər soyuducuda saxlanılır. Xəstəliyin təbii yayılması və sirayətləndirdiyi 
bitkilərdə əmələ gətirdiyi xəstəliyin inkişafı aşağıda qeyd edilən düsturlarla hesablanmışdır [5].  

Xəstəliyin yayılması,    
N

100a
P




Burada, 
P - xəstəliyin yayılması, %-lə; 
N - toplanan bitkilərin ümumi sayı; 
a - xəstə bitkilərin sayıdır. 

Xəstəliyin inkişafı,  

Burada, 
R- xəstəliyin inkişafı, faizlə; 
a - sirayətlənmiş bitkilərin sayı;  
b - bitkinin sirayətlənmə balı; 
N - toplanan nümunələrin ümumi sayı; 
K - şkalada ən yüksək bal. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Noxud bitkisinin böyümə mərhələsində bitkilər qırmızılıq 
əlaməti ilə toplanmışdır ki, burada yarpağın uc hissəsinin kənarları az miqdarda tünd qırmızı rəngin 
əmələ gəlməsi əlaməti ilə müşahidə olunurdu. Xəstəlik əlamətinin olduqca zəif olması sahədə virus 
infeksiyasının bitkiyə yenicə sirayət etməsini göstərir. Ümumilikdə 138 bitki nümunəsi toplanmışdır ki, 
seroloji analizlər zamanı toplanmış onlardan yalnız 28 bitki nümunəsinin çuğundur qərbi sarılıq virusu 
ilə sirayətlənmiş olduğu məlum olmuşdur (cədvəl 1). Virusun təbii yayılması 20.4 %, xəstəliyin inkişafı 
isə 6.96 % təşkil etmişdir (diaqram 1).     

Noxud bitkisinin çiçəkləmə mərhələsində virusla sirayətlənmiş bitkilər üzərində xəstəlik sarılıq 
əlaməti ilə də müşahidə olunurdu.  Bitkidə hələ də tam sirayətlənmənin baş vermədiyi üçün sarılıq 
əlamətləri yalnız yarpağın orta hissəsini qövs formasında əhatə edirdi. Əlamətlər əsasında cəmi 126 
bitki nümunəsi toplanmışdır ki, seroloji analizlər zamanı 51 nümunənin çuğundur qərbi sarılıq virusu ilə 
sirayətlənmiş olduğu məlum olmuşdur. Virusun sahədə təbii yayılması 40.47 %, əmələ gəlmiş xəstəliyin 
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inkişafı isə 26.98 % olmuşdur. 
Noxud bitkisinin dən dolma mərhələsində təcrübə sahəsində bikilər arasında parlaq sarı və açıq 

qırmızı rəngə boyanmış yarpaqlarla, xəstəliyin təsirindən qısalmış buğum araları və nisbətən 
eybəcərləşmiş yarpaqlar aydın şəkildə seçilirdi. Daha çox sirayətlənmə dərəcəsi ilə müşahidə olunan 
bitkilərdə isə alçaqboyluluq və daha kəskin halda cırtdan boyluluq əlamətləri ilə aşkar olunmuşdur. 
Digər tərəfdən bitkinin gövdəsinin müəyyən bir hissəsində açıq qəhvəyi rənglər də müşahidə olunurdu. 
Xəstəlik əlamətləri ilə toplanmış 102 bitki nümunəsinin analizi zamanı çuğundur qərbi sarılıq virusu ilə 
yalnız  60 bitki nümunəsinin sirayətlənmiş olduğu məlum olmuşdur ki, burada da virusun təbii 
yayılması 45.45 %, xəstəliyin inkişafı isə 30.3 % olmuşdur.  

Cədvəl 1. Virusun bitkinin böyümə mərhələsində təbii halda yayılması 

S\S Bitkinin adı İnkişaf mərhələsi Toplanan bitkilərin sayı Sirayətlənmiş bitkilər 

1. Noxud Böyümə 138 28
2. Noxud Çiçəkləmə 126 51
3. Noxud Dən dolma 132 60 
4. Noxud Yetişmə 104 34

Toplanan bitkilərin cəmi 500 173

Noxud bitkisinin yetişmə mərhələsində təcrübə sahəsində müşahidələr apararkən sahədə virusun 
inkişafında zəifləmə müşahidə olunmuşdur. Şiddətli sirayətlənmə qeydə alınmış bitkilərdə belə yüksək 
temperaturun təsirindən xəstəliyin əlamətləri olduqca zəif seçilirdi. Xəstəliyin təsirindən bir çox bitkilər 
məhv olmuş, məhv olmamış bəzi bitkilərdə isə məhsul əldə olunmamışdır. Tarla müşahidələri zamanı 
virusla sirayətlənmiş olduğu ehtimal olunaraq toplanmış 104 bitki nümunəsindən 34 bitkinin virusla 
sirayətlənmiş olduğu aşkar olunmuşdur. Yetişmə mərhələsində virusun təbii yayılması 32.7 %, xəstəliyin 
inkişafı isə 9.9 % təşkil etmişdir. 

Nəticələr göstərir ki, virusun tədqiqi ilə bağlı marşrut müayinələrin əsasən bitkinin çiçəkləmə 
fazasından dəndolma fazasının sonuna qədər aparılması daha effektiv nəticələrin əldə olunması üçün 
əlverişlidir. Virusun təsirindən əmələ gəlmiş müxtəlif əlamətlər bitkinin inkişafının müxtəlif fazalarında 
ortaya çıxır ki, bu da xəstəliyin ilkin müşahidəsi zamanı əsas amillərdəndir. Qırmızılıq əlamətləri daha 
çox böyümə fazasının ortalarında özünü göstərir. Sahədə bitkilərdə sarılıq əlamətləri daha çox 
çiçəkləmə fazasında, alçaqboyluluq əlamətləri isə əsasən dən dolma mərhələsində baş verir.   

Diaqram 1. Çuğundur qərbi sarılıq virusunun noxud bitkisinin müxtəlif inkişaf mərhələsində yayılması 

Xəstəliyin inkişafı sahədə bitkilərin nisbətən sıx olan hissəsində daha çox bitkinin yarpaqlarında 
olması ilə diqqəti cəlb etsə də, əkin sıxlığı nisbətən seyrək olan hissəsində isə bitkilərin alçaqboylu 
olması ilə müşahidə olunmuşdur. Alçaqboyluluqla müşahidə olunan bitkilərdə buğum araları qısa 
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olmaqla yanaşı eyni zamanda yarpaqlarında qeyri normal inkişaf qeydə alınmışdır. Eyni zamanda 
alçaqboyluluq müşahidə olunan bitkilərin gövdə hissəsində floemanın qəhvəyi rəngə boyanması da 
müşahidə olunmuşdur. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПАДНОГО ВИРУСА ПОЖЕЛТЕНИЯ СВЕКЛЫ 
В РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ НУТА 

Х.Г.Мустафаева, Э.С.Мустафаев 
Институт генетических ресурсов, Национальная Академия Наук Азербайджана 

В статье приводятся результаты изучения поражения растений нута (Cicer arietinum L.) западным 
вирусом пожелтения свеклы в фазах роста, цветения, налива зерна и созревания. В различных фазах 
роста и развития проведена визуальная оценка и были изучены все признаки инфицирования растений. 
Исследовалась распространение вируса в полевых условиях и патологические изменения в растениях, 
учитывали ущерб - потери урожая в посевах нута. 

AFFECTING BEET WESTERN YELLOW VIRUS AT DIFFERENT  
GROWTH STAGE OF CHICKPEA 

H.G.Mustafayeva, E.S.Mustafayev 
ANAS, Genetic Resources Institute 

The article presents results of study naturally affecting of beet western yellow virus at growing, flowering, 
podding and maturing stages on chick pea (Cicer arietinum  L.) genotipes. The simptoms were investigated  at 
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each growth stage of  infected plant,  visual assessment were carry out at each growth stage of plant respectivily. 
Development of the disease has been investigated nuturally affecting virus and also asissment by virus caused 
pathological changes on plant.  

UOT  634.8  

ÜZÜM ƏKİNLƏRİNDƏ BİRİLLİK VƏ ÇOXİLLİK ALAQ OTLARINA QARŞI 
TƏTBİQ EDİLMİŞ HERBİSİDLƏRİN TORPAQ MİKROFLORASINA VƏ 

XEYİRLİ FAUNAYA TƏSİRİ 

E.Ə.HACIYEVA 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2 

Məqalədə üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş müxtəlif herbisidlerin (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) torpaq mikroflorasına və xeyirli faunaya təsiri öyrənilmışdir. Tədqiqat nəticəsində 
herbisidlərin əlverişli (optimal) dozada tətbiqinin torpaq mikroflorasına və xeyirli faunaya mənfi təsir 
göstərmədiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: üzüm, alaq otları, kimyəvi mübarizə, herbisidlər, torpaq mikroflorası, xeyirli fauna 
Ключевые слова: виноград, сорняки, химическая борьба, гербициды, микрофлора почвы, полезная 
фаунa 
Key words: grape, weeds, chemical fight, herbicides, sail micro flora, beneficial fauna 

Giriş. Azərbaycan Respublikasınln zəngin torpaq-iqlim şəraiti üzümçülüyün inkişafı üçün çox 
əlverişlidir. Odur ki, hələ qədim zamanlardan xalqımız bu sahə ilə məşğul olmuş və üzümcülük Azər-
baycanın mühüm təsərrüfat sahələrindən olmuşdur. Üzümçülük sahəsi kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında 
xüsusi cəkiyə malik olmaqla, həm də sənaye əhəmiyyətlidir. Üzüm və üzümdən alınan digər məhsullar 
əhalinin inkişafı ücün keyfiyyətli qida məhsulu olmaqla yanaşı Respublikanın milli iqtisadiyyatının 
inkişafında mühüm rol oynayır. Ölkənin iqtisadiyyatının yüksəldilməsi nöqteyi-nəzərindən üzümcülük 
prioritet sahələrdən sayılır [1]. Üzümün xəstəlikləri, zərərverici və alaq otlarına qarşı mübarizə tətbiq 
etmədən bu gəlirli sahənin inkişafina nail olmaq mümkün deyil. 

Alaqlar hesabına hər il dünyada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi 10-
15 % itirilir və məhsul istehsalına çəkilən xərc isə 30 %-ə qədər artır [4]. Mədəni bitkilərə zərər vuran 
həşəratlar və xəstəlik törədiciləri əvvəlcə alaqlar üzərində yaşayıb çoxalır, sonrakı mərhələlərdə mədəni 
bitkilərə keçirilir [3]. 

Üzüm bitkisinin fasiləsiz əkini zamanı xəstəlik, zərərverici və alaq otlarının ziyanvericiliyi 
çoxalır. Ədəbiyyat məlumatlarının analizi nəticə çıxarmağa imkan verir ki, alaqlar üzümün məhsul-
darlığını aşağı salan və daima fəaliyyətdə olan amildir [2]. Bütün alaq otları yüksək rəqabətliliyi ilə 
fərqlənirlər. Yəni, alaqlar mədəni bitkilərə nisbətən tez və güclü inkişaf edərək onları işıqdan, sudan və 
qida maddələrindən məhrum edirlər. Müəyyən edilmişdir ki, üzüm hektardan 90 sentner məhsul 
verdikdə torpaqdan 85 kq azot, 34 kq fosfor və 60 kq kalium götürdüyü halda, tarla qanqalı ilə orta 
dərəcədə sirayətlənmiş sahənin hər hektarindan 138 kq azot, 30 kq fosfor və 115 kq kalium itirilir [6]. 
Əkinçiliyin inkişafının müasir dövründə alaqlarla mübarizənin kimyəvi üsulunun hələlik alternativi 
yoxdur. Bu üsulun üstünlüyü, əsasən qorunmuş məhsul sayəsində hasilatın əhəmiyyətli dərəcədə 
artmasına görə yüksək bioloji effektliyindədir. 

Herbisidlər, alaq otlarını və onların toxumunu məhv etməklə yanaşı bitkinin inkişafında mühüm 
rol oynayan bir çox faktorlara da təsir edirlər. Alaq otlarının üzərinə tətbiq edilən herbisidlər yağmurlar 
nəticəsində torpağa süzülür və torpaqda gedən proseslərə o, cümlədən mikroflora tərkibinə təsir edir. 

Material və metodlar. Üzüm əkinlərində herbisidlərin tətbiqi torpağın mikroflora tərkibinə və 
xeyirli faunaya necə təsir etməsinin öyrənilməsi üçün tədqiqat isləri aparılmışdır.  

:279-283 
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Üzüm əkinlərində herbisidlərin tətbiqi alaq otlarının aktiv boyatma dövründə (10-12 sm) 
aparılmalıdır. Tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaqda mikrofloraya təsiri L.S.Eqorovanın metodikasına 
əsasən aparılmışdır (1976). Bu zaman bakteriyanın miyasa peptaniy aqarda, aktinomiset Sapeq 
spedispedasina və azotobakter eşbi mühitində yarım avtomat sayğac vasitəsi ilə 1 qram torpaqda 
miqdarı hesablanmışdır. Herbisidlərin xeyirli faunaya təsiri V.A.Tryapisinin və V.R.Adaşkeviçin (1971) 
metodikasına əsasən hər 10 gündən bir yarpaqlarda xeyirli faunanı saymaqla və entomoloji torbalar 
vasitəsi ilə aparılmışdır.  

Təcrübələr Gəncə-Qazax bölgəsinin, Göygöl rayonunun üzüm əkinlərində 2017-cı ildə 
qoyulmuşdur. Təcrübə 8 variantdan və 4 təkrardan ibarətdir. Alaq otlarına qarşı herbisidlərin çilənməsi 
meteoroloji amillərdən asılı olaraq aprelin birinci ongünlüyündə aparılmışdır. Təcrübədə alaq otlarına 
qarşı Uroqan-2,0 litr, Boxer-5,0 litr, Knosk Qut-3,0 litr, Bolsanil-3,0 litr, Reqlon super-2,0 litr, 
Raundap-3,0 litr və etalon olaraq Fyuzilad-Forte-2,0 litr (məsarif normasında) herbisidlər tətbiq 
edilmişdir. Təcrübə sahəsində torpaq şabalıdı, pH-ı 5,8-6,6; humusun miqdarı 3,2-3,7 % olmuşdur. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Torpaq mikroflora tərkibinin öyrənilməsi məqsədilə təcrübə 
variantlarından torpaq nümunələri götürülərək Azərbaycan Elmi Tədqiqat Torpaqşünaslıq İnstitutunin 
mikrobiologiya laboratoriyasına göndərilmiş və analizlər aparılmışdır. Üzüm əkinlərində alaq otlarına 
qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaq mikroflorasında azotobakterin miqdarına təsiri 1 saylı şəkildə 
verilmişdir.Şəkil 1-dən göründüyü kimi herbisidlər, tətbiqindən 3 gün sonra nəzərə çarpacaq dərəcədə 
torpaqda azotobakterin miqdarını aşağı salmışdır. Belə ki,  alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş Uroqan-2,0 
l/ha, Boxer-5,0 l/ha, Knosk Out-3,0 l/ha, Bolsanil-3,0 l/ha, Reqlon super-2,0 l/ha, Raundap-3,0 l/ha və 
Fyuzilad-Forte-2,0 l/ha (etalon) variantlarında, azotobakterin inkişaf faizi ardıcıl olaraq 84,3; 83,5; 84,1; 
85,3; 85,7; 84,3; 82,6% nəzarət variantında isə 98,3% oldugu təyin edilmişdir.  

Şəkil 1. Tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaq mikroflorasında azotobakterin 
günlər üzrə inkişafına təsiri (2017-ci il). 

Herbisidlərin tətbiqindən 10 və 30 gün sonra aparılmış analizlərdən aydın olmuşdur ki, 
azotobakterin miqdarı tədricən nəzarət variantına yaxınlaşmışdır. Belə ki, 10 gün sonra azotobakterin 
inkişaf faizi variantlar üzrə ardıcıl olaraq 95,7; 96,3; 95,6; 94,7; 95,2; 93,8; 93,4%, nəzarətdə 99,1%, 30 
gün sonra isə müvafiq olaraq variantlarda 98,6; 97,5; 96,7; 96,8; 96,9; 97,8; 98,5% nəzarətdə 99,6% 
olmuşdur.  

2 saylı şəkildən göründüyü kimi üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin 
torpaq mikroflorasına təsiri  ardıcıl olaraq variantlarda çiləmədən 3 gün sonra aktinomisetlərin ümumi 
miqdarı nəzarətdə 4,58mln./q, variantlarda müvafiq olaraq 3,98; 4,01; 4,03; 3,99; 3,95; 3,87; 3,91mln./q 
olmaqla aşağı düşmüşdür.  

Herbisidlərin tətbiqindən 10 gün sonra aparılmış analizlərdən aydın olmuşdur ki, aktinomisetlərin 
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nəzarət variantında ümumi miqdarı 4,55mln./q, təcrübə variantlarında isə ardıcıl olaraq 4,38; 4,31; 4,28; 
4,36; 4,43; 4,42; 4,38mln./q olmuşdur. 30 gün sonra torpaqda aktinomisetlərin ümumi miqdarınəzarətdə 
4,58mln./q, variantlar üzrə isə ardıcıl olaraq 4,51; 4,54; 4,52; 4,53; 4,53; 4,51; 4,54 mln./q olmaqla 
tədricən nəzarət variantına yaxınlaşmışdır.  

Şəkil 2. Tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaq mikroflorasında  
aktinomisetlərin günlər  üzrə inkişafına təsiri (2017). 

Alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaqda mikrofloraya təsirinin öyrənilməsı üçün 
tətbiqdən 3 gün sonra aparılmış analizlərin nəticəsi göstərir, variantlarda ardıcıl olaraq bakteriyaların 
miqdarı 2,99; 3,03; 3,01; 3,04; 3,06; 3,08; 3,12mln./q olmaqla nəzarət variantı (3,85mln./q) ilə 
müqaisədə aşağı düşmüşdür.  

Herbisidlərin tətbiqindən 10 gün sonra aparılmış analizlərdən aydın olmuşdur ki, bakteriyaların 
ümumi miqdarı variantlarda 3,65; 3,71; 3,84; 3,78; 3,82; 3,75; 3,68mln./q, nəzarətdə isə 3,93mln./q-dır. 
30 gün sonra torpaq mikroflorasında  bakteriyaların miqdarı təcrübə variantlarında ardıcıl olaraq 3,90; 
3,85; 3,92; 3,90; 3,93; 3,90; 3,91 mln./q olmaqla nəzarət variantına (3,96 mln./q) yaxınlaşmışdır.  

Şəkil 3. Tətbiq edilmiş herbisidlərin torpaq mikroflorasında bakteriyaların 
günlər üzrə inkişafına təsiri (2017-ci il). 
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Aparılmış analizlərin təhlilindən aydın olur ki, üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq edilmiş 
herbisidlərin təsirindən bakteriyaların, aktinomisetlərin ümumi miqdarı və azotobakterilərin inkişaf faizi 
3-cü gün nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşmüş  (nəzarət variantı ilə müqaisədə), 10-cu gün həmin 
göstəricilər nəzarət variantına yaxınlaşmış, 30-cu gün isə təcrübə variantlarında bakteriyaların, 
aktinomisetlərin və azotobakterləin ümumi miqdarı təqribən nəzarət variantı ilə eyni olmuşdur.  

Şəkil 4. Tətbiq edilmiş herbisidlərin xeyirli entomofaunaya təsiri 
 (yeddi nöqtəli parabüzən və qızılgöz) (2017-cı il) 
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gündən bir tədqiqatı aparılmış, bitkilər etiketlənmişdir. Zoğlar üzərində entomofaqların miqdarı ilə 
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yanaşı entomoloji torba vasitəsilə çalım etməklə yeddi nöqtəli parabüzən böcəyinin və qızılgözün  
miqdarı hesablanmışdır. 

4 saylı şəkildən göründüyü kimi, birinci hesabatda üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq 
edilmiş Uroqan-2,0 litr; Boxer-5,0 litr; Knosk Out-3,0 litr; Bolsanil-3,0 litr; Reqlon super-2,0 litr; 
Raundap-3,0 litr və Fyuzilad-Forte-2,0 litr məsarif normasında herbisidlərinin təsirindən yeddi nöqtəli 
parabüzənin və qızılgözün miqdarı ardıcıl olaraq 1-2; 0-3; 1-1; 1-2; 2-2; 0-3; 1-1 ədəd olduğu tədqiq 
edilmişdir. Herbisid tətbiq edilməmiş nəzarət variantında yeddi nöqtəli parabüzənin və qızılgözün miq-
darı 2-4 ədəd olmuşdur. Təcrübə variantlarında aparılmış 2-ci, 3-cü və 4-cü hesabatların nəticələrindən 
aydın olur ki, yeddi nöqtəli parabüzən böcəyinin və qızılgözün miqdarı nəzarət variantına yaxınlaş-
mışdır. 

Aparılmış 5-ci hesabatda yeddi nöqtəli parabüzən böcəyinin və qızılgözün miqdarının variantlar 
üzrə ardıcıl olaraq 4-1; 3-3; 2-2; 5-1; 2-4; 2-3; 3-4 ədəd, nəzarətdə isə 2-3 ədəd olduğu müəyyən-
ləşdirilmişdir. Sonrakı ongünlüklərdə aparılmış hesabatlarda da variantlar üzrə yeddi nöqtəli parabüzən 
böcəyinin və qızılgözün miqdarı nəzarət variantından az olmamışdır. 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatların nəticələri göştərir ki, üzüm əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiq 
edilmiş herbisidlər göstərilən dozalarda torpaq mikroflorasına (azotobakter, aktinomiset, bakteriya) və 
xeyirli faunaya (yeddi nöqtəli parabüzən böcəyi, qızılgöz ) mənfi təsir göstərmir. 
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BЛИЯНИE ГЕРБЕЦИДОВ, НА МИКРОФЛОРУ ПОЧВЫ И ПОЛЕЗНУЮ ФАУНУ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫX ПРОТИВ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ СОРНЯКОВ  

В ВИНОГРАДНЫХ ПАСАДКАХ   

Э.А.Гаджиева  
Научно-Исследовательский Институт Зeмледелия 

В статье изучено влияние гербицидов, на микрофлору почвы и полезную фауну (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/ганормы) используемыx против всех сорняков в виноградных пасадках. В результате 
исследования выявлено что, при использовании гербицидов в оптимальных дозах не оказывает 
отрицательного влияния на  микрофлору почвы  и полезную фауну. 

INFLUENCE OF HERBICIDES USED AGAINST ANNUAL AND PARENNIAL WEEDS 
ON SOIL MICROFLORA AND BENEFICIAL FAUNA IN GRAPE PLANTING 

E.E. Haciyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article shows the influence of different herbicides (Fyuzilad-Forte (etalon)-2.0 l/ha, Uranium-2.0 l/ha, 
Boxer-5.0 l/ha, Knock-Out-3.0 l / ha, Boljanil-3.0 l/ha, Reqlon-Super-2.0 l/ha, Raundap-3/0 l / ha norm) used 
against annual and perennial weeds on soil micro flora and beneficial fauna in grape planting. As a result of the 
study, the negative impact was not determined on sail micro flora and beneficial fauna by using herbicides in 
favorable doses. 
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PAYIZLIQ BUĞDA ƏKİNLƏRİNDƏ MICRODOCHIUM NIVALE 
GÖBƏLƏYİNİN TÖRƏDİCİLƏRİNƏ  MİKOHELMİNTLƏRİN TƏSİRİ 

İ.T.MEHDİYEV 
Azərbaycan  Respublikası KTN, Şəki Regional Aqrokimya Laboratoriyası, Şəki, AZ5500, M.Ə.Rəsulzadə pr.6 

E-mail: i-mehdiyev@mail.ru 

Son illər Şəki-Zaqatala bölgəsinin payızlıq buğda əkinlərində kök çürüməsi xəstəliyi geniş yayılmış, 
patogen mikroorqanizmlərin virulentliyi xeyli artmışdır. Nəticədə erkən yazda zəif cücərtilərin məhv olması və 
seyrəklik müşahidə edilir. Bu cür vəziyyət cücərtilərin qışdan çıxdığı dövrdə müşahidə edilir və qısa müddətdə, 
təxminən 20-30 gün ərzində saraltılar azalır. Tarla təcrübələri göstərir ki, kök çürüməsi olan bitkilərin bir hissəsi 
(15-20%) mikohelmintlərin patogenlərlə qidalanması nəticəsində kollanma düyünündən yeni zoğlar əmələ 
gətirərək öz həyat qabiliyyətlərini bərpa edirlər. Saralmış cücərtilər tərəfimizdən dəfələrlə laboratoriyada analiz 
edilmiş və cücərtilərin kök boğazında A.saprophillus və A.avenae nematodları aşkar edilmişdir. Apardığımız 
tədqiqat işləri bir daha sübüt edir ki, kök çürüməsi xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınmasında qeyd olunan 
nematodlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: payızlıq buğda, göbələk, mitsel, sirayətlənmə, kök çürüməsi, mikohelmint, nematod 
Ключевые слова: озимая пшеница, гриб, мицелий, корневая гниль, микогельминты, нематод 
Key words: winter wheat, fungus, mycelia, root rot, mycohelmints, nematodes 

Giriş. Kənd təsərrüfatı istehsalının təkmilləşdirilməsi və elmi-texniki inkişafın sürətləndirilmiş 
tempi insanın aqrobiosenoza təsirini daha da genişləndirmişdir. Belə ki, bitkilərin becərilməsinin 
intensivləşdirilməsi mikroorqanizmlər arasında balansın patogenlərin xeyrinə dəyişməsinə gətirmişdir.  

Son illərdə, aqrobiosenozların biomüxtəlifliyinin kasadlaşması fonunda zərərli orqanizmlərin yeni 
ras və ştamlarının kütləvi şəkildə artması səbəbi ilə kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin fitosanitar 
vəziyyətinin sürətlə pisləşməsi baş verir. Bir sıra xəstəliklərin epifitotiyaları iqtisadiyyata böyük ziyan 
vurur.  

Əkinlərin becərilmə texnologiyasının pozulması, müxtəlif bitki mühafizə üsullarının əsassız tətbiq 
edilməsi, həmçinin ətraf mühitin mənfi amilləri torpaqda patogen mikrofloranın (Fusarium, 
Ophiobolus, Gibellina, Rhizoctonia, Phomopsis, Verticillium, Rhizopus, Pythium, Alternaria, 
Cercosporella və s.) böyük kompleksinin toplanmasına gətirir çıxarır. Bu zaman çox nadir hallarda 
Trichoderma cinsinin  nümayəndələri olan saprotrof göbələklərinə və s. rast gəlinir. 

Kök sisteminin, zoğ və yarpaqların fitopotogenlərə, əsasən də Fusarium spp. törədicilərinə 
yoluxmaya yüksək həssaslığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Göbələk kökün, zoğun çürüməsinə, 
payızlıq buğdanın və payızlıq arpanın yarpaqlarının fuzarioz yanmasına səbəb olur.  

Ofiobolez, serkosporelez və rizoktonioz çürümələri payızlıq buğda və arpa bitkilərinə eyni cür 
aqressiv təsir göstərir. Məhsul yığımı zamanı torpağa düşən fitopatogenlərlə sirayətlənmiş bitki qalıqları 
xəstəliklərin toplanma, sonradan isə  bitkilərə yoluxma mənbəyidir.  

Payızlıq taxıl əkinləri üçün ən təhlükəlisi, praktik olaraq hər yerdə rast gəlinən, kök çürümələri 
törədicilərinin nümayəndələridir. Şəki-Zaqatala bölgəsinin dəmyə əkin sahələrinin 40%-dan  çoxu hər il 
qeyd olunan mikroorqanizmlərlə yoluxur. Bölgənin ayrı-ayrı buğda əkinlərində kök çürümələri ilə 
sirayətlənmənin maksimal həddi 25% və daha çoxdur. Bu təsərrüfat əhəmiyyətli xəstəliklər səbəbindən 
məhsul itkisi 30-50 % və daha yüksək olur. 

Torpaq nümunələrinin mikoloji analizi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ayrılmış torpaq 
göbələklərinin kompleksində üstünlük Fusarium, Alternaria, Cladosporium cinslərinin növlərindədir. 
Qarğıdalı,  payızlıq buğda və şəkər çuğunduru altındakı torpaq nümunələrində fuzarium mikromisetlərin 
ümumi miqdarının 53%-dən 92%-dək, alternariya və klodosporium 10%-dən 72%-dək  təşkil edir. Kök 
çürümələrinin digər törədiciləri (rizoktonioz, ofiobolez, serkosporellez) cəmi 2-6 % təşkil edir [1; 5]. 

Torpağın Fusarium spp. göbələklərinə yüksək dərəcədə yoluxması, növbəli əkinlərdə becərilən 

:284-287 
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bütün kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxduraraq saprotrof həyat tərzi kimi patogen həyat tərzi sürməyə 
imkan verən, bu cinsin növlərinin bioloji uyğunlaşmasını göstərir. Kimyəvi mühafizə fuzarioz 
infeksiyası ilə bağlı problemi həll etmir. 

F.nivalenin yüksək zərərvericiliyi əsasən payızlıq buğda əkinlərində qeydə alınmışdır. Göbələk 
bitkinin yeraltı, yerüstü vegetativ və generativ orqanlarını sirayətləndirir. Hava şəraitindən asılı olaraq, 
ilk növbədə qış mövsümündə, xəstəlik “kök çürüməsi – unlu kif” (yalnız anamorf formalaşması ilə) və 
ya “kök çürüməsi – yarpaqların fuzarioz yanıqları – sünbülün və dənin fuzariozu” (teleo və anaform) adı 
ilə meydana çıxır [2]. 

Payızlıq buğda əkinlərində ən çox kök çürüməsi xəstəliyini törədən Microdochium nivale (Fr.) 
Samuels & I.C.Hallett (sin. Fusarium nivale Fr.) göbələkləridir [3]. Bu göbələklər çoxalaraq genişlənir 
və payızlıq buğda bitkisini konidilərlə sirayətləndirir. Vegetasiya mərhələsində konidilər toxumları 
sirayətləndirməyə qadirdir. Əgər mitsel yetişməmiş dənə nüfuz edirsə, əsasən onun formalaşdığı dövrdə 
cücərmə qabiliyyəti kəskin azalır. Məhv olan bitkilərdə və bilavasitə torpaqda böyük miqdarda 
yoluxucu mənbə qorunur. Eyni zamanda, xəstəlik sirayətlənmiş toxumlar vasitəsi ilə də yayıla bilər. 
Payızlıqların cücərtiləri kök çürüməsi xəstəliyinin törədiciləri ilə sirayətlənirlər, lakin xəstəlik yazda 
meydana çıxır. Yarpaqlar yapışır, yaşıl rəngini itirir və tamamilə məhv olurlar. Güclü sirayətlənmə 
zamanı yarpaq qınının, kollanma mərkəzinin  quruması müşahidə olunur. Sirayətlənmiş bitkilər boy 
atmada olduqca geridə qalırlar, onlarda sünbülün və dənin  əmələ gəlməsində pozulmalar və nəticədə 
məhsuldarlığın azalması qeydə alınır.  

Qış və erkən yaz dövründə, kök çürüməsi ilə sirayətlənmiş payızlıq buğda bitkilərində  
Aphelenchoides saprophillus Franklin, 1957, Paraphelenchus tritici Baranowskaja, 1958, Aphelenchus 
avenae Bastian, 1865 mikohelmintləri aşkar edilmişdir. Mikohelmintlər – stiletli nematodlardır. Onlar 
stiletlərin köməyi ilə göbələk mitselinin içindəkiləri sormaqla qidalanırlar [4]. Bu parazitlər kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin göbələk xəstəlikləri ilə mübarizəsində potensial bioagent ola bilərlər [6]. Təbiətdə 
aşağı müsbət temperaturlarda inkişaf etməyə və çoxalmağa qadir olan göbələklər və mikohelmintlər 
arasındakı qarşılıqlı münasibət az tədqiq edilmişdir.  

Material və metodlar. Tədqiqat işləri 2016-2017-ci illərdə Şəki rayonunun Çayqaraqoyunlu kən-
di ərazisində fərdi toxumçuluq təsərrüfatının rəhbəri Asif Xəlilova məxsus 50 hektar payızlıq buğda 
əkinlərində aparılmışdır. 

Tədqiqat obyekti olaraq payızlıq buğda bitkisi, patogen göbələklər və fitohelmintlər götürül-
müşdür. 

Tədqiqatlar zamanı buğda bitkisində rast gəlinən fitopatogen mikroorqanizmlərin identifika-
siyasında M.K.Xoxryakovun, T.L.Dobrazrakovanın, K.M.Stepanovun və M.F.Letovanın (2003) meto-
dikalarından istifadə edilmişdir.  Eyni zamanda tarla və laborator tədqiqatlarında EPPO-nun protokol-
larından istifadə edilmişdir.   

2016-2017-ci illərdə nematod-mikohelmintlərin payızlıq buğdanın kök çürüməsi xəstəliyi ilə 
sirayətlənməsində istifadə olunmasının mümkünlüyü bizim tərəfimizdənTürkiyə Eskişehirdə yerləşən 
“Geçit Kuşağı” Əkinçilik Tədqiqat İnstitutunun “Bitki sağlığı” laboratoriyasında, Bolu şəhərində  
yerləşən Abant İzzət Baysal Universitetinin “Bitki mühafizə” kafedrasının müvafiq laboratoriyasında, 
Ankara şəhərində yerləşən Bitki Mühafizə Mərkəzi Elmi-Tədqiqat İnstutunun “Bitki zərərvericiləri” və 
“Bitki xəstəlikləri” şöbələrinin müvafiq laboratoriyalarında və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
“Bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərinin diaqnostikası” laboratoriyasında öyrənilmişdir. Sirayətlənmiş 
bitkilərdən nematodlar  qıf üsulu ilə ayırılmışdır [6;7]. Nematod suspenziyasından 3-10 ədəd standart 
üsulla +15-20 0C temperaturda əkilmiş Alternaria tenuis Nees göbələyinin mitselisi ilə birlikdə sınaq 
şüşəsinə yerləşdirilmişdir (15 sm2 qida mühiti sahəsinin üstündən 20 x 200 ml). Sınaq şüşələrində 
A.tenuis mitseli yeyildikdən sonra nematod qıf üsulu ilə ayrılaraq onların miqdarı sayılmışdır. Hər 
növün nematodunun suspenziyasından 100 ədəd (± 20) seçilmiş və M.nivale göbələyinin mitseli olan 
sınaq şüşəsinə keçirilmişdir. Laborator konteynerlərində payızlıq buğda yetişdirilmişdir (30 
bitki/konteyner). Cücərtilərdə 2-3 əsl yarpaq meydana gəldikdən sonra bitkilər M.nivale göbələyinin 
izolatları ilə sirayətləndirilmişdir (50 q sirayətlənmiş toxum/konteyner). Göbələyin mitseli yarpaqların 
üzərinə tam yayıldıqdan sonra, təcrübə bitkiləri mikohelmintlərin su supenziyası ilə invaziyalanmışdır 
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(100 ədəd/konteyner). Sonra sınaq şüşələri və laboratoriya konteynerləri 5 0C temperatur olan kamera-
larda saxlanılmışdır. İki həftədən bir mitselin və bitkilərin vəziyyəti öyrənilmişdir. Mitsel qida mühitinin 
və bitkilərin yarpaqlarının səthindən tamamilə yox olduqdan sonra nematodu ayıraraq  miqdarı 
sayılmışdır. İnokulyasiyadan 10 gün sonra göbələyin mitseli cücərməyə başlamış, 20 gün sonra isə o 
tamamilə yarpaqların səthinə yayılmışdır. Nematod daxil edilməyən variantlarda bitkilərin yarpaqlarının 
100% mitsellərlə örtülməsi təcrübənin axırında bitkilərin vəziyyətində özünü göstərmiş və 30 bitkidən 
25-i məhv olmuşdur. Yerdə qalanları nəzarətlə müqayisədə boy atmadan geri qalmışdır (müvafiq olaraq 
10-12 və 15 sm), vegetativ orqanlarında kök çürüməsi ilə sirayətlənmə simptomları qeydə alınmışdır 
(aşağı yarpaqların solması və quruması, kök boğazında göbələyin mitseli, köklərin uclarının nekrozu). 
Nematodlar daxil edilmiş variantlarda bitkilər daha sağlam görünmüşdür. Onlarda aşağı yarpaqların 
quruması deyil, yalnız solması qeydə alınmış, kök boğazında və köklərdə patologiyanın əlamətləri 
müşahidə olunmuşdur.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Kök çürüməsi xəstəliyi ilə sirayətlənmiş payızlıq buğda 
bitkilərində mikohelmintlərin miqdarının dinamikasını tədqiq edərkən müəyyən olunmuşdur ki, 
A.saprophillusun miqdarı 60 gün ərzində 100-dən 5219 ədədə yüksəlmişdir. Müşahidələr ərzində 
A.avenae mikohelmintinin də miqdarı artmışdır: 10-cu gün 5.3 dəfə, 20-ci gün  9.7 dəfə, 40-cı gün 11.7 
dəfə, 60-cı gün 45 dəfə (cədvəl 1).  

Cədvəl 1. Payızlıq buğda bitkilərində M.nivale göbələyinin mitselində mikohelmintlərin artması  

Növ 
İnvazion 
yüklənmə 

Bitkilərdə nematodların orta sayı, (ədədlə) 
10 gün 20 gün 40 gün 60 gün 

A.saprophillus 100 500 1265  1855  5219  
A.avenae 100 532  973  1168 4574  

Payızlıq buğdanın kök çürüməsi xəstəliyi ilə sirayətlənməsinin azaldılmasında nematod-
mikohelmintlərin istifadəsinin ayrılmış sahələr üzrə tarla təcrübələri aparılmışdır. Bitkilərin nümunələri 
qışda (yanvarda) və yazda qar əridikdən sonra (apreldə, mayda) götürülmüşdür. Bitki orqanlarından və 
torpaqdan nematodların çıxardılması Barmanın qıf üsulu ilə həyata keçirilmişdir. Nematodların qeydə 
alınması zamanı onların növ tərkibi müəyyən edilmişdir.  

Nəzarətdə digər nematod və mikrohelmintlərdən başqa tərəfimizdən A.saprophillus və  P.triticini 
aşkar edilmişdir. Nəzarətdə mikohelmintlərin mövcudluğunu onların torpaqda olması ilə, onların az 
miqdarını (başqa variantlarla müqayisədə) – payızlıq buğda bitkilərində kök çürüməsi (mikohelmint-
lərin qida bazası) ilə sirayətlənmə simptomlarının olmaması ilə izah etmək olar. Yalnız M.nivale 
göbələyinin inokulyumunun daxil edildiyi ayrılmış sahələrdə mikohelmintlərin təbii miqdarı payızlıq 
buğda bitkisinin 45-50 % kök çürüməsi ilə sirayətlənməsi səbəbindən yazda 2-2.5 dəfə artmışdır.  

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, payızlıq buğda əkinlərində kök çürüməsi xəstəliyi ilə 
sirayətlənmiş bitkilərdə A.saprophillus və A.avenae  mikohelmintləri 5 0C temperaturda M.nivale 
göbələyinin mitseli ilə qidalanır və çoxalırlar. Laborator və tarla təcrübələri göstərir ki, mikohelmintlər 
payızlıq buğda bitkilərinin kök çürüməsi xəstəliyi ilə sirayətlənməsini xeyli azaldır.  
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ВЛИЯНИЕ МИКОГЕЛЬМИНТОВ НА ИНФЕКЦИИ ГРИБА  MICRODOCHIUM NIVALE   
НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

И.Т.Мехтиев 
  Шекинская Pегиональная Aгрохимическая Лаборатория 

 В последние годы в Шеки-Загатальских районах в посевах озимой пшеницы широко распростра-
нились болезни корневых гнилей, очень увеличилась вирулентность  патогенных  микроорганизмов. В  
результате, ранней весной наблюдается уничтожение слабых всходов  и поредение. Такое положение 
наблюдается в период перезимовки  всходов и в короткое время приблизительно в течение 20 - 30 дней 
снижается пожелтение растений. Полевые опыты показывают, что часть растений (15 - 20%) с корневыми 
гнилями, в результате питания  микогельмитов  патогенами, образуя новые  стебли от узлов разветвления, 
обеспечивают свою жизнеспособность. Пожелтевшие всходы с нашей  стороны многократно проанализи-
ровались в лаборатории и  в корневой шейке всходов обнаружились  A.saprophillus иА.avenae  нематоды. 
Проведенные нами исследования еще раз подтверждают, что в предотвращении  широкого распрост-
ранения болезни корневой гнилья выше перечисленные нематоды имеют особое значение.      

INFLUENCE OF MYCOHELMINTS ON FUNGUS INFECTIONS MICRODOCHIUM NIVALE  
IN WINTER WHEAT 

I.T.Mehdiyev 
  Shaki Regional Agrochemical Laboratory 

In recent years, in the autumn sowing of the Shaki-Zagatala region, root decay has become widespread, and 
the virulence of pathogenic microorganisms has significantly increased. As a result, in early spring, the destruction 
of weak seedlings and splinters are observed. This condition is observed in the period when the sperm exit from 
the winter, and shortly after about 20-30 days, sarstices are reduced. Field experiments show that some of the 
rootstock plants (15-20%) restore their ability to produce new breeds from the rhizome as a result of myochemical 
feeding by pathogens. Sprouted seedlings have been repeatedly analyzed by us in the laboratory and the A. 
aprphillus and A. avenae nematodes were found on the root throat of the seedlings. Our research suggests that the 
nematodes mentioned in preventing the spread of rootstock disease are of particular importance. 
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IV. KEYFİYYƏT

UOT 631.501.«324»  631.527 

TƏBİİ QATQILARIN ÇÖRƏYİN HƏCM VƏ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

Q.M.HƏSƏNOVA, S.A.ƏSƏDOVA, F.A.ƏKBƏROVA, K.Ə.MUSAYEVA 
Azərbaycan Respublikası KTH Əkinçilik Elmi -Tədqiqat Institutu, Pirşağı qəsəbəsi, 2 saylı sovxoz, Bakı-AZ1098 

E-mail:qqasanova53@ mail.ru  

Təbii qatqılar xüsusilə də tut bəhməzi, noxud  sortlarının 10-20% qatqıları nisbətən zəif çörək həcminə və 
keyfiyyətinə malik yumşaq buğda sortlarının çörək keyfiyyətini və həcmini artırır. Yüksək çörək həcminə və 
keyfiyyətinə malik yumşaq buğda sortlarına bərk buğda unundan müxtəlif faizlərlə qatqılar əlavə etdikdə isə 
qatqının faizi ardıqca çörəyin həcmi və keyfiyyəti aşağı düşür.Mərci qatqısı isə çörəyin həcmini azaldır və dadını 
pisləşdirir. 

Açar sözlər: buğda, qatqı, çörək, noxud, bəhməz, mərci, keyfiyyət 
Ключевые слова: пшеница, добавки, хлеб, нут, бекмез, чечевица, качество 
Key words: wheat, contribution, bread, pea, mulberries, lentil, quality 

Giriş. Ta qədimdən insan cəmiyyətinin ən mühüm qidalarından biri çörək olmuşdur. Müasir 
dövrdə də əhali tərəfindən  bitki zülalına olan tələbatın bir qismini təmin etmək üçün  çörək və çörək 
məmulatlarından geniş istifadə edilir. Çörək hazırki formasını alana qədər uzun bir  tarixi yol keçmişdir. 
Belə ki, məhsul bolluğu yarandıqca insanların çörəyin keyfiyyətinə, formasına tələbatı artmışdır. Çörək 
adətən yumşaq buğda sortlarından bişirilir və onun keyfiyyəti buğdanın dəninin keyfiyyətindən asılıdır. 

 Dənin keyfiyyəti dedikdə dənin tərkibində toplanan zülalın miqdarı  və keyfiyyəti, onun texnoloji 
xüsusiyyəti nəzərdə tutulur ki, bu da çörək istehsalına yararlılığı ilə təyin edilir. Texnoloji keyfiyyətinə 
görə yumşaq buğda 3 qrupa bölünür: güclü, orta və zəif. Bu bölgü xəmirin fiziki xüsusiyyətinə görə 
aparılır. “Güclü” buğda yüksək  keyfiyyətli, yüksək miqdarda zülala malik, xəmir yoğurma müddətinə 
davamlı, qıcqırma müddəti uzun, yüksək qatqılıq qabiliyyətinə malik buğda nəzərdə tutulur [2; 3; 6; 8].  

Qatqılıq qabiliyyəti dedikdə isə o buğdalar nəzərdə tutulur ki, onları zəif çörəkbişirmə qabiiyyətli 
una qatdıqda yüksək keyfiyyətli çörək alınsın, belə buğdalara “güclü buğda” deyilir və onların  unundan 
20 %-dən 50%-dək zəif  güc’ malik unlara əlavələr olunur. Qatqılıq qabillyyəti nə qədər yüksək olursa, 
una digər əlavələr qatılmır. Orta “gücə” malik buğda sortlarına (filler deyilir) yaxşılaşdırıcı un qatılmır,  
çünki onlardan yaxşı çörək alınır [4; 5]. 

Çörək keyfiyyəti bir sıra amillərdən asılıdır, sortun genotipindən, becərmə şəraitindən və 
məhsulun yığılmasından, saxlanmasından, düzgün üyüdülməsindən asılıdır. Çörəyin sənaye  dəyərliliyi 
kleykovinanın miqdarı və keyfiyyətindən asılıdır. Bu zülallar  çörək bişirmə texnologiyasında mühüm 
rol oynayır [9; 10].  

İlk öncə buğda ununa maya, yumurta, süd, yag, piy, duz, qatıq və pendir suyu (dələmə), ayran və 
s. əlavələr qatılırdı, sonra cəmiyyət inkişaf etdikcə onların qidaya tələbatı dəyişmiş və buna uyğun
olaraq çörəyin daha dadlı alınması üçün una kəpək, müxtəlif ədviyyatlar, qarğıdalı unu, meyvə və  
giləmeyvələr də əlavə etməyə başlanmışdır. 

Bəzi tədqiqatçılar Sibirin yarpaqlı ağac növlərindən alınmış təbii arabinoqalaktin maddəsini una 
qatmaqla yuksək həcm və keyfiyyətli çörək almışlar [1]. 

Lakin illər ötdükcə, əhali artdıqca onların tələbatını yerinə yetirmək üçün una müxtəlif süni 
qatqılar da əlavə edilməyə başlanmışdır; kalium permanqanat, kalium bromid, quru kleykovina və  bir 
sıra kimyəvi maddələr, vitaminlər və s. Hər ölkənin özünəməxsus çörəyi olduğuna görə onlara əlavə 
edilən qatqılar da fərqlənir. Məsələn, Hindistanda əhali darı, sorqo, arpa və qarğıdalını qarışdıraraq 
çörək bişirirlər, Cənubi-Şərqi Asiyada çörəyə soya, Ukraynada isə sarımsaqlı qarabaşaq əlavə edilir. 

:288-293 
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Hətta cücərmiş buğda dəninə arpa, darı, günəbaxan tumu, vələmir, yer alması və s. əlavə edilərək çörək 
bişirilir. Çörəklər müxtəlif olur, sadə çörək təbii qidalardan yəni buğda unundan bişirilir. Sadə çörək 
kimyəvi maddələrlə işlənməmiş, yəni ağardılmamış un, təbii maya (yəni sənaye yolu ilə alınmamış 
maya) və təmiz su ilə yoğrulmuş xəmirdən bişiriləndir. Hazırda iri marketlərdə satılan çörəyə isə rafinə 
olunmuş un, qida əlavələri  (konservantlar, qida rəngləri və aromatizatorlar, bitki yağı, yumurta, süd, 
duz və maya) və s. qatılır. Bünün bunlar çörəyə münasibəti dəyişdirir və əhali artıq təbii çörəyə  daha 
çox meyl göstərir. Buna görə də sadə çörəyin bişirilməsi önəmli məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bu 
məqsədlə  Əkinçilik ET İnstitutunun “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında təbii qidalar qatmaqla çörək 
bişirimiş və hansi faizdə, hansı maddəni qatmaqla keyfiyyətli, yüksək həcmə malik çörəyin alınması 
tədqiq edilmişdir. İnstitutun seleksiyaçıları tərəfindən yaradılmış yerli yumşaq buğda, noxud, mərci və s. 
sortlarından istifdə edilmişdir. 

Material və  metodlar.  Qeyd edildiyi kimi tədqiqatın materialı ƏETİ-nun seleksiyasına məxsus 
yumşaq buğda Qırmızı gül-1, Qobustan, Əzəmətli-95 və bərk buğda sortları Araz, Bərəkətli-95 
olmuşdur.  Bundan  başqa Sultan, Nərmin, noxud sortları, Arzu və Jasmin mərci sortları və müxtəlif 
bitkilərdən alınmış bəhməzlərdən qatqılar kimi istifadə edilmişdir. Çörəkbişirmə üsulu və çörəyin 
keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi quru maya ilə bişirməyə əsaslanmışdır. Laboratoriyada un dəyirmanında  
nəmliyi 14%-ə çatdırılmış dən üyüdülmüş (70-65 % un çıxımı verən) və onun üzərinə müxtəlif faizlərlə 
qatqılar, duz və quru maya əlavə edilərək çörək bişirilmişdir. Xəmir aşağıdakı  qaydada hazırlanmmış: 
50 ml duz-şəkər məhlulu və farinoqrafın göstəricisinə əsasən (unun su udma qabiliyyəti və xəmirin 
nəmliyi) məhlulların hazırlanmasına sərf olunan suyu nəzərə almadan 100 q unun üzərinə əlavə 
edilmişdir. Eyni zamanda 50 mq  quru maya suspenziyasıda  unun üzərinə əlavə edilmişdir. Xəmir 7 
dəqiqə  xüsusi qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Məhlulların, suyun və unun temperaturu elə nizamlanmışdır ki, 
alınan xəmirin temperaturu 300C olsun. Xəmir alınandan sonra o, 2 saat müddətində qıcqırmaq üçün  
termostatda saxlanılmış, sonra bir dəfə yoğurulmaqla  və yenidən  1 saat  müddətinə termostata qoyulur. 
Bir saatdan sonra xəmirdən  kündələr alınmaqla  xüsusi qablara qoyulur, yenidən  1 saat termostata 
qoyulmuşdur. Bu proses 4 saat davam etmişir.  Çörək 20-25 dəqiqə müddətində 2200C temperaturda  
bişirilmişdir. Növbəti gün çörəyin həcmi, məsaməliliyi, rəngi, yumşaq hissəsinin rəngi, çörəyin 
barmaqla sıxdıqdan sonra ilkin vəziyyətini alması  (elastikliyi ) və s.  balla qiymətləndirilmişdir [10]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. İlk öncə standart  kimi götürülmüş Qırmızı gül 1 və Əzəmətli-
95 yumşaq buğda sortlarının çörəyi olaraq bişirilmiş və onun keyfiyyət göstəriciləri müəyyən 
edilmişdir. Sonra isə 5, 10, 15 %  miqdarında hər iki sortun ununa itburnu bəhməzi qatılmış və eyni  
metodikaya uyğun olaraq çörək bişirilmişdir. Alınan nəticələr 1-ci cədvəldə verilmişdir. Cədvəldən 
göründüyü kimi Əzəmətli 95 yumşaq buğda sortunun çörək həcmi və yekun balla qiyməti Qırmızı gül-1 
sortundan aşağıdır. Lakin 5% itburnu bəhməzinin una əlavə edilməsi onun həcmini və yekun qiymətini 
2,2% artırmışdır. Lakin bəhməzin faizi artdıqca keyfiyyət azalmış və ən yüksək həcm 10% itburnu 
bəhməzi əlavə etdikdə alınmışdır. 

 
Cədvəl 1. Standart kimi götürülən sortların çörək keyfiyyəti və qatqıların keyfiyyətə təsiri 

 
Sortlar Çörəyin 

həcmi, 
sm3 

Üst hissəsi, 
balla 

Forması, 
balla 

Qabığın 
rəngi, 
balla 

Məsaməliliyi, 
balla 

Çörəyin 
yumşaq 

hissəsinin 
rəngi, balla 

Həcmi, 
balla 

Əzəmətli 95(st) 430 3 3 3 4 5 2,8 
+itburnu bəhməzi, 5 % 599 3 5 5 5 2 4,0 
10% 640 3 5 5 5 1 3,9 
15% 550 3 5 5 4 1 3,7 
Qırmızı gül-1 530 5 5 4 5 5 4.6 
Itburnu bəhməzi, 5% 455 5 5 4 5 5 4,4 
10% 500 3 5 5 5 5 4.4 
15% 600 5 5 5 5 5 4,7 
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Bəhməzlərin götürülməsində əsas məqsəd onların çörəyin keyfiyyətə təsirini öyrənmək olmuşdur. 
İqtisadi cəhətdən bəhməzlərin çörəyin yaxşılaşdırılması üçün istifadəsi səmərəli olmasa da bir sıra bulka 
məmulatlarının istifadəsində əhəmiyyətlidir. Bu qatqıda alınan çörək ən azi bir həftə müddətində öz 
yumşaqlığını itirmir. Qırmızı gül-1 sortunda isə bütün hallarda  çörəklər yüksək qiymət almışdır. 1-ci 
cədvəldən göründüyü kimi itburnu bəhməzi çörəyin həcmini və keyfiyyətini yüksəltmişdir. Bunu 1-ci 
şəkildən də görmək mümkündür. 

Şəkil 1. Əzəmətli 95 yumşaq buğda sortu və tut bəhməzi qatqılarının çörəyin həcminə təsiri 

Beləliklə, aparılan təcrübədən göründüyü kimi  təbii qatqı çörək keyfiyyətini və həcmini yüksəlt-
mişdir. Sonrakı təcrübədə bu sortların ununa 10, 20, 30% miqdarında Sultan noxud sortunun unundan 
əlavə edilmişdir.  Bu təcrübədə ən yüksək qiymət 20% qatqı əlavə etdikdə alınmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Əzəmətli-95 sortuna, Sultan noxud sortunun  ununun əlavə edilməsinin  çörək keyfiyyətinə təsiri 

Sortlar 
Çörəyin 
həcmi, 

sm3 

Üst 
hissəsi, 
balla 

Forması, 
balla 

Qabığın 
rəngi, 
balla 

Məsaməliliyi, 
balla 

Çörəyin 
yumşaq 

hissəsinin 
rəngi, balla 

Həcmi, 
balla 

Əzəmətli 95 (st) 430 3 3 3 4 5 2,8
+Sultan 10% 510 5 5 5 5 5 4,7
20% 580 3 5 5 5 5 4,6
30% 500 3 5 5 4 4 3,1

 2-ci cədvəldən göründüyü kimi bütün hallarda qatqıların faizindən asılı olmayaraq çörəyin həcmi 
standartdan yüksək olmuşdur. 

Noxud ununun buğda ununa qatıışdırılmasının əhəmiyyəti noxudda qida maddələrinin, xüsusilə 
də zülalın miqdarının yüksək olmasıdır. Lakin noxud unu çörəyin nisbətən bərk olmasına səbəb 
olduduna ona görə  ondan lavaş bişirilməsində,  makaron alınmasında istifadə etmək faydalı hesab 
edilir. Çünki noxud insan orqanizmi üçün faydalı olan bitki zülalına malikdir. Noxud ununu  bərk buğda 
ununu 10-20% əlavə etdikdə, onların qidalılığı artır. Noxud dəni fosfor, kalium və maqnium ilə 
zəngindir. O, B2 , B1 vintamininin mənbəyidir.  Sortdan asılı olaraq dəndə yağın miqdarı 4,1-dən 7,2%-ə 
qədər olur. 

Şəkil 2. Əzəmətli 95 sortuna noxud unun faizlə qatqısından alınan çörəklər 

Digər təcrübədə mərci qatqılarından istifadə edilək çörək bişirilmişdir. Bu halda da müxtəlif 
faizlərdə qatqılar əlavə edilmişdir. Alınan çörəklər şəkil 3-də göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi 
alınan çörəklər qatqının faizindən asılı olmayaraq çox zəif olmuş, görkəmi qənaətbəxş olmamışdır.    
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Şəkil 3. Əzəmətli 95 yumşaq buğda sortuna Jasmin və Arzu mərci sortlarının faizlərlə qatqısından alınan çörəklər 

Digər tərəfdən alınan çörəklərin tamı yaxşı olmamışdır. Ona görə də mərci ununun qatqı kimi 
çörəkbişirmədə istifadəsi qənaətbəx hesab edilmir. 

Şəkil 4. Qırmızı gül 1 və Qobustan sortlarının ununa bərk buğda ununun faizlərlə qatqısından alınan çörəklər 

Başqa halda isə Qırmızı gül-1 və Qobustan yumşaq buğda sortlarının müxtəlif faizlərdə ununa 
bərk buğda Bərəkətli-95 və Araz sortlarının ununu qatılaraq çörək bişirilmişdir. Şəkil 4-dən göründüyü 
kimi hər iki yumşaq buğda sortlarının ununa bərk buğda unu qatıldıqda çörəyin həcmi yüksək olmuşdur. 

Cədvəl 3. Qobustan və  Qırmızı gül-1, Əzəmətli-95  sortlarının ununa Araz bərk buğda sortunun  
ununun müxtəlif faizlərlə  əlavə edilməsinin  çörək keyfiyyətinə təsiri 

Sortlar 
Çörəyin 
həcmi, 

sm3 

Üst hissəsi, 
bal 

Forması 
balla 

Qabığın 
rəngi 

Məsaməliliyi 

Çörəyin 
yumşaq 

hissəsinin 
rəngi 

Həcmi, 
balla 

Qobustan (st) 600 5 5 5 5 5 4,8 
+Araz,10% 550 4 5 5 4 5 4.4
20% 550 4 5 5 3 5 4,2
30% 500 4 5 5 3 5 4.2
Qırmızı gül-1(st) 560 5 5 5 5 3 4.6 
Araz,10% 500 4 4 5 3 5 4,2
20% 500 4 4 5 3 5 4.2
30% 500 4 4 5 3 5 4,2
Əzəmətli 95(st) 600  5 5 5 5 5 4.8 
Araz,10% 600 5 5 5 5 4 4.4
20% 590 5 5 5 5 3 4.3
30% 500 4 4 5 5 3 4.3
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4-cü cədvəldən göründüyü kimi bərk buğda ununun faizlərlə qatqısı hər üç yumşaq buğda 
sortunun çörək həcminin və şörək keyfiyyətinin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu azalmanın ən aşağı 
qiyməti Əzəmətli 95 sortuna təsədüf etmişdir. 10% bərk buğda ununun  qatqısı Əzəmətli 95 sortunun 
ununa demək olar ki, az təsir etmişdir. Ən az azalma isə hər üç yumşaq buğda sortlarının ununa bərk 
buğdadan 10% qatqı kimi istifadə edəndə müşahidə edilmişdir.  Göründüyü kimi istifadə olunan 
yumşaq buğda sortlarının çörək keyfiyyəti və həcmi yüksək olduğundan bunalara bərk buğda unundan 
qatqı kimi istifadə etmək o qədər də faydalı deyildir. Bu qatqıdan çörək həcmi və keyfiyyəti zəif olan 
yumşaq buğda unlarına qatmaq daha səmərəlidir.  

Beləliklə, tədqiqatdan alınan nəticələrə görə belə qənaətə gəlmək olar ki, təbii qatqılar xüsusilə də 
tut bəhməzi, noxud  sortlarının 10-20% qatqıları nisbətən zəif çörək həcminə və keyfiyyətinə malik 
yumşaq buğda sortlarının bu  göstəricilərin keyfiyyətini və həcmini artırır. Tut bəhməzinin baha başa 
gəldiyini nəzərə alaraq ondan bulka və qənnadı məhsullarının istehsalında istifadə etmək olar. Mərci 
unu isə buğda çörəyinin həcmini və keyfiyyətini aşağı saldığından, həm  də ona spesifik dad 
verdiyindən ondan çörəyə qatqı kimi aşağı faizlərdə 0,75-125%  istifadəsi yararalı hesab edilir. 
Ümumiyyətlə, mərci unundan uzun müddət saxlanan, qalet, peçenye və s qənnadıların  istehsalında 
istifadə edilir.  

Yüksək çörək həcminə və keyfiyyətinə malik yumşaq buğda sortlarına bərk buğda unundan 
müxtəlif faizlərlə qatqılar əlavə etdikdə isə qatqının faizi ardıqca çörəyin həcmi və keyfiyyəti aşağı 
düşür. Bu bərk buğdada kleykovina züllallarının -S-S- molekulalarrının arasında olan əlaqələrin 
möhkəm olması ilə izah olunur. Məhz kleykovinanın bu xüsusiyyətinə  görə  bərk buğdadan makaron, 
lapşa və milli çörəyimiz olan lavaşın hazırlanmasında  geniş istifadə edilir. 
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ВЛИЯНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ХЛЕБА  

Г.M.Гасанова, С.A.Асадова, Ф.A.Акперова,  К.М.Мусаева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Натуральные добавки, особенно тутовый бекмез, нут в 10-20% улучшают объем и хлебопекарные 
качества сортов мягкой пшеницы с низким объемом и качеством хлеба. У сортов мягкой пшеницы  с 
высоким объемом и качеством хлеба в  повышение  процентов добавки хлебопекарное качество и объем 
хлеба постепенно ухудшается. Чечевицаухудшаетхлебопекарныеивкусовыекачествахлеба.  

EFFECT OF NATURAL ADDITIVES ON VOLUME AND QUALITY OF BREAD 
G.M.Hasanova, S.A.Asadova, F.A.Akperova, K.M.Musaeva 

Research Institute of Crop Husbandry 

Natural additives, espessialey mulberries, 10-20% of the pea varieties, increase the quality valume of bread 
wheat varieties with relatively poor bread volume and quality. Adding of  different percentages of durum what 
flour  to the bread wheat flour with high volume and quality, the beaolmaking quality. Adblung of lentil results to 
reducing of breedmaking and tasbe qualities of bread. 

UOT 631.528.6:631.524.7 

BƏRK BUĞDA SORTLARININ MƏHSULDARLIĞININVƏ SÜNBÜLÜN STRUKTUR 
ELEMENTLƏRİNİN DƏNİN KEYFİYYƏTİ İLƏ ƏLAQƏSİ 

S.İ.HÜSEYNOV1, Q.H.HƏSƏNOVA1, S.M.MƏMMƏDOVA1-3, H.A.FEYZULLAYEV2 

1 – KTN Əkinçilik Elmi –Tədqiqat İnstitutu, AZ 1098 Bakı ş.,Pirşağı qəs., Sovxoz № 2,tel.: 5516130 
2 - Cəlilabad ZOS - AZ1500, Cəlilabad şəhəri, S.Vurğun küçəsi 29;  

3 - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Azadlıq pr. 155 
hseyfulla.huseynov@rambler.ru 

Məqalədə beynəlxalq mərkəzlər CIMMYT və ICARDA birgə pitomniklərinin sortnümunələri, yerli bərk 
buğda sortlarının iştirakı ilə Cəlilabad Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS) qoyulmuş təcrübələr və aparılan 
tədqiqatdanbəhs edilir. Quraqlıq stresinin təsiri ilə müxtəlif bərk buğda sort və sortnümunələrinin məhsuldarlığı 
və sünbülün struktur elementlərinin, 1000 dənin kütləsi və bitkilərin boyunun dənin keyfiyyəti ilə əlaqəsi 
öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: bərk buğda, sort, məhsuldarlıq, zülal, sünbül elementləri, hektardan zülal çıxımı 
Ключевые слова: твердая пшеница, сорт, урожайность, белок, элементы колоса, выход белка с 
гектара 
Key words: durum wheat, variety, productivity, protein, spike elements, yield of protein per hectare 

Giriş. Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikamızın qarşısında duran ən başlıca  
problemlərdən biri, kənd təsərrüfatının inkişafı və məhsul bolluğunun yaradılması, başlıca surətdə daha 
məhsuldar buğda və digər dənli və dənli paxlalı bitkilərin hesabına, dən istehsalının artırılması yolu ilə 
mümkündür [3; 4; 12]. 

Mürəkkəb torpaq iqlim şəraitinə malik olan Respublikamızın hər bir bölgəsində buğda bitkisi 
əkildiyindən, həmin bölgələrin torpaq tiplərinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması vacib məsələlərdən 
biridir. Bu gun əkilməkdə olan  mövcud buğda sortlarından yüksək məhsuldar və yüksək keyfiyyətli 
məhsul alınması üçün bu bölgələrin ekoloji amilləri torpağa veriləcək üzvi və mineral gübrələrin elmi-
surətdə təyinatı tam nəzərə alınmaqla becərilməlidir. Son illərdə Respublikamızın müxtəlif bölgələrində 
buğda sortlarıəkinlərindəxəstəlik və zərərvericilərin geniş yayılması həmçinin bu xəstəlik və zərərveri-
cilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmaması, həm məhsul itkisinə, həm də onun keyfiyyətinin  aşağı 
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düşməsinə güclü təsir edir. 
Hazırki dövrdə yüksək keyfiyyətli, yüksək məhsuldar, xəstəlik və zərərvericilərə, şaxtaya 

quraqlığa, xarici mühitin ekstremal şəraitinə qarşı davamlı yen buğda sortları yaratmaq üçün əsas 
problemlərdən biri onun tam modelinin verilməsidir. Yeni yüksək keyfiyyətli və yüksək məhsuldar 
buğda sortunun modelinin əsasını Akademik C.Ə.Əliyev qoymuşdur [1].  

Tədqiqatın məqsədi respublikamızın torpaq iqlim şəraiti ilə kəskin fərqlənən bölgələrində  əkilmiş 
buğda sortlarında keyfiyyətli dən məhsulunun əmələgəlməsini şərtləndirən fizioloji-biokimyəvi 
göstəricilərin öyrənilməsi, yeni yüksək məhsuldar, yüksəkkeyfiyyətli və quraqlığa davamlı sortların 
yaradılması üçün Cəlilabad BTS-ninnəmliklə təmin olunmayan quraq dəmyə torpaqlarında  CIMMYT 
və ICARDA–dan alınmış pitomniklərin sortnümunələrivə yerli buğda genofondundan məhsuldarlığına, 
keyfiyyətinə, abiotik və biotik streslərə qarşı davamlılığına görə seçilmiş müxtəlif bərkbuğda sortlarının 
məhsuldarlığı, dən keyfiyyəti, seleksiya əhəmiyyətliliyinin öyrənilib, yeni sortların yaradılması 
üçünseleksiya prosesində istifadə olunma mümkünlüyünün araşdırılması, keyfiyyət göstəriciləri ilə 
tezyetişkənlik, quraqlılığa davamlılıq, məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqəsinin 
öyrənilməsi olmuşdur.  

Material və metodlar. Təcrübələr Cəlilabad BTS-də CIMMYT və ICARDA–dan alınmış 
pitomniklərdən seçilmiş və yerli perspektiv sortlardan ibarət 150-yə yaxın bərk buğda nümunələri ilə 
sahəsi 10m2  olmaqla, 4 təkrarda qoyulmuşdur. Çıxışdan başlayaraq vegetasiyanın sonunadək  fenoloji 
müşahidələr Kupermana  görə aparılmışdır[6]. 

Məhsuldarlıq, bitkilərin boyu, sünbülün struktur elementləri, 1000 dənin kütləsitəyin edilmişdir 
[8]. 

Dəndə ümumi azotun miqdarı “Keltek 1003 (LKB firması)” aparatında modifikasiya olunmuş 
Keldal mikrometodu ilə təyin olunmuşdur. Ümumi azotun miqdarını zülala çevirmək üçün (Nx 5,71) 
əmsalından istifadə olunmuşdur[11].  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Cənubi Muğan  bölgəsinin nəmliklə təmin olunmayan quraq 
dəmyə torpaqlarında  becərilmiş müxtəlif bərk buğda sortlarında məhsuldarlığın struktur analizi zamanı 
məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan buğda sortlarının dən məhsuldarlığı və digər struktur elementləri bir- 
birindən kəskin fərqlənir. 

Bərk buğda sortlarının seleksiya əhəmiyyətliliyinin öyrənilməsi üçün bitkilərin struktur analizinin 
aparılması ilə yanaşı, dənin məhsuldarlığının da tədqiqi çox vacibdir. 

Tədqiq olunan bərk buğda sortlarının məhsuldarlığı 365,5-560,0 q/m2 arasında dəyişmişdir. 
Məhsuldarlıq göstəricisi ən az YSF-1- 365,5 q/m2, ən çox isə Miki-1- 560,0 q/m2, Omrabi-5/1- 527,5 
q/m2 və Xəzər 515,5 q/m2 sortlarında qeyd olunmuşdur.  

Bitkilərin boyu 78,0- 95,0 sm arasında dəyişmişdir. Tədqiq olunan bərk buğda sortlarında 
sünbülün eni 1,18-1,62 sm arasında dəyişmişdir. Tədqiq edilən nümunələrdə sünbülün uzunluğu 6,16 -
10,7 sm arasında dəyişmişdir. Bərk buğda sortlarında sünbüldəki sünbülcüklərin sayı 15,8 - 19,4 ədəd 
arasında dəyişmiş, bir sünbüldəki dənlərin sayı 40,0 - 68,0 ədəd, bir sünbüldəki dənlərin kütləsi isə 1,10 
- 2,70 q arasında dəyişmişdir (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1. Beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış və yerli bərk  buğda 
sortlarında sünbülün sturuktur elementləri (Cəlilabad 2017) 

s/s 
Sortun   adı 

Bitkinin 
boyu, 

sm 

Dənin 
kütləsi, 
q/m2 

1000 
dənin 

kütləsi, q

Sünbülün Sünbül-
cüklərin 

sayı, 
ədəd 

Sün-
bülün 

kütləsi, 
q 

Sünbüldə 
dənin 

eni, 
sm 

uzunluğu, 
sm sayı, 

ədəd 
kütləsi, 

q 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bərəkətli- 95(st) 80,0 485,0 41,8 1,58 6,70 18,6 2,74 43,0 1,99 

2 Göytəpə 85,0 395,0 46,4 1,20 8,94 17,8 2,34 42,8 1,67

3 Xəzər 80,0 515,5 39,8 1,54 6,16 15,8 3,06 42,0 2,20
4 Aristan-3 95,0 495,5 38,8 1,40 9,18 16,6 2,36 45,8 1,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 YSF-1 85,0 365,5 44,6 1,62 6,16 16,6 2,52 40,0 1,69 
6 Yones-1 78,0 480,0 43,4 1,38 6,62 17,8 3,56 54,0 2,70 
7 Waha 90,0 515,5 35,4 1,64 6,82 19,0 3,32 42,4 2,34 
8 Ter 1 95,0 385,0 46,8 1,24 10,7 19,0 1,99 41,4 1,10 
9 Atlas 2 90,0 500,0 48,8 1,18 10,0 19,4 3,36 57,0 2,48 
10 Miki-1 85,0 560,0 41,4 1,22 8,20 17,4 2,24 42,2 1,50 
11 Omrabi-5/1 90,0 527,5 38,0 1,44 7,78 19,0 3,24 53,6 2,22 
12 Ouasloukos-1/5 85,0 500,0 39,8 1,54 7,00 17,4 3,26 52,4 2,26 
13 Korifla 2/1 80,0 420,0 44,0 1,30 6,94 17,0 2,92 42,2 2,02 
14 Icamilmus4/Adnan2 85,0 375,0 53,6 1,44 6,84 17,8 3,38 46,4 2,48 
15 Candocross H25 85,0 415,0 52,8 1,60 6,96 17,8 3,18 43,2 2,30 
16 Icasyr 1/3 90,0 500,0 57,4 1,28 7,04 17,8 3,48 52,6 2,52 
17 Sebatel 2/1 90,0 385,0 43,0 1,50 7,46 18,6 3,86 68,0 2,70 
18 Maamouri-2 87,0 495,0 46,0 1,36 7,64 19,0 3,60 50,0 2,30 

Həmçinin tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, bərk buğda sortlarında 1000 dəninin kütləsi və 
dəndəki  ümumi zülalın miqdarı arasında tərs mütənasib [-0,463] asılılıq mövcuddur (Hüseynov, 2010). 
Həmçinin digər elmi araşdırmalarda da bu asılılıqgöstəricilərir = -0,900[7],(D.B.Juravlyova, 1933-
0,305) [5;9; 10], bizim apardığımız araşdırmaların nəticələrinitəsdiq edir. 

Təmin olunmayan quraq dəmyə şəraitində,isti hava kütləsinin təsirindən buğda sortlarının 
sünbülündə kiçik, cılız dənlər əmələ gəlir və həmin cılız dənin tərkibində zülalın miqdarı yüksək olur. 
Bu onunla izah olunur ki, suvarılmayan dəmyə torpaqlarda becərilmiş buğda sortlarının dənində zülallı 
maddələrin miqdarının artıq olması yarpaqlarda şəkərli maddələr yaxud karbohidratların miqdarının az 
olması ilə əlaqədar deyil, əksinə çiçəkləmə və dənin süd yetişkənliyi fazalarında yarpaqlardakı şəkərin, 
karbohidratların miqdarı suvarılan variantda becərilmiş bitkilərdə olan şəkərin və karbohidratların 
miqdarından çoxdur. 

Şəkil. Beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış və yerli bərk buğda 
sortlarının məhsuldarlığı və dənin keyfiyyət  göstəriciləri (Cəlilabad-2017) 

Sadəcə dəmyə torpaqlarda əkilmiş buğda sortlarının yarpaqlarından dənə şəkərli maddələrin və 
karbohidratların hərəkəti zəifləyir və azotlu maddələrin dənə axını isə sürətlənir [10]. Tədqiq olunan 
bərk buğda sortlarının məhsuldarlığı ilə dənin tərkibindəki zülalın miqdarı arasındakı tərs mütənasib 
asılılığı torpağa bitkiyə lazım olan qədər azot, fosfor və kalium mineral gübrələrinin verilməsi ilə aradan 
qaldırmaq  mümkündür. Aparılmış tədqiqatlardan belə bir nəticə cıxarmaq olar ki, dəndə zülalın miqdarı 
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ilə məhsuldarlıq, 1000 dənin kütləsi, sünbüldə dənin sayı və kütləsi arasında tərs mütənasib asılılıq 
mövcuddur (Şəkil). Ölkəmizin əhalisinin istifadə etdiyi qida rasionunda zülallı maddələrin məlum 
səbəblərə görə daha aşağı olduğunu və əhalinin zülallı maddələrə olan tələbatının yüksək oldugunu 
nəzərə alaraq və bu problemin həlli yollarını elmi səkildə arasdırmaq məqsədilə, tədqiq olunan müxtəlif 
bərk buğda sortlarının dən məhsuldarlıgına və dəndə zulalın miqdarına görə həktardan zulal cıxımı 
hesablanmısdır. 

Tədqiq olunan  müxtəlif  növ bərk bugda sortlarının dənində zülalın miqdarı 12,3-14,0% arasında 
dəyişmişdir. Bərk bugda sortlarından dəndə zülalın ən çox miqdarı Korifla 2/1 (14,0%), 
Icamilmus4/Adnan2 (13,9%), Xəzər (13,8%), ən az isə Ouasloukos-1/5 (12,3%) və Waha-da (12,7%) 
qeyd olunmuşdur (Cədvəl 2). Tədqiq olunan  bərk buğda sortlarının dənində hektardan zülal çıxımı 
493,4-716,8 kq/ha  arasında dəyişmişdir. Bərk buğda sortlarının  hektardan zülal çıxımı ən çox Miki-1 
716,8 kq/ha, Omrabi-5/1-712,1 kq/ha, Xəzər-711,4 kq/ha, ən az isə YSF-1-493,4 kq/ha sortlarında qeyd 
olunmuşdur.  

Sünbüldə dənin kütləsi ilə sünbülün uzunluğu arasında r= -0,498 tərs mütənasib, sünbüldə dənin 
kütləsi ilə sünbüldə dənin sayı arasında isə r= 0,669  düz mütənasib asılılıq mövcuddur. Sünbüldə dənin 
kütləsi ilə sünbülün kütləsi arasında r=0,970 düz, sünbülünuzunluğu ilə eni arasında r=-0,700 tərs 
mütənasib asılılıq, sünbüldə  dənin sayı ilə sünbülünkütləsiarasındaisə r= 0,711 düz mütənasib asılılıq 
mövcuddur. Hektardan zülal çıxımı ilə, dəndə zülalın miqdarı arasında tərs r=-0,219, məhsuldarlıqilə isə 
r= 0,965 düz mütənasib asılılıq mövcuddur (Cədvəl 3). 

Cədvəl 2. Beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış və yerli bərk buğda 
sortlarının məhsuldarlığı və dəninin keyfiyyət  göstəriciləri  (Cəlilabad 2017) 

s/s Sortun   adı 
Dənin 
kütləsi, 
q/m2 

1000 
dənin 

kütləsi, q 

Sünbüldə 
dənin 

Azot, 
%

Zülal, 
% 

Hektardan 
zülal çıxımı, 

kq/ha sayı, əd kütləsi, q 
1 Bərəkətli- 95(st) 485,0 41,8 43,0 1,99 2,35 13,4 649,9 
2 Göytəpə 395,0 46,4 42,8 1,67 2,39 13,6 537,2
3 Xəzər 515,5 39,8 42,0 2,20 2,42 13,8 711,4
4 Aristan-3 495,5 38,8 45,8 1,62 2,41 13,7 678,9 
5 YSF-1 365,5 44,6 40,0 1,69 2,37 13,5 493,4 
6 Yones-1 480,0 43,4 54,0 2,70 2,30 13,1 628,8 
7 Waha 515,5 35,4 42,4 2,34 2,23 12,7 654,7 
8 Ter 1 385,0 46,8 41,4 1,10 2,30 13,1 504,4 
9 Atlas 2 500,0 48,8 57,0 2,48 2,30 13,1 655,0 
10 Miki-1 560,0 41,4 42,2 1,50 2,18 12,4 716,8
11 Omrabi-5/1 527,5 38,0 53,6 2,22 2,37 13,5 712,1 
12 Ouasloukos-1/5 500,0 39,8 52,4 2,26 2,16 12,3 615,0 
13 Korifla 2/1 420,0 44,0 42,2 2,02 2,46 14,0 588,0 
14 Icamilmus4/Adnan2 375,0 53,6 46,4 2,48 2,44 13,9 521,3 
15 Candocross H25 415,0 52,8 43,2 2,30 2,42 13,8 572,7 
16 Icasyr 1/3 500,0 57,4 52,6 2,52 2,30 13,1 655,0 
17 Sebatel 2/1 385,0 43,0 68,0 2,70 2,32 13,2 508,2 
18 Maamouri-2 495,0 46,0 50,0 2,30 2,37 13,5 668,3 

Həmçinin, apardığımız elmi işlərin yekununa [2] və bəzi tədqiqatçılara [5; 13] görə belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, yüksək məhsuldar buğda sortlarının dənində yüksək miqdarda zülali maddələrin 
əmələgəlməsi üçün becərilən  torpaqlarda azotlu gübrələrin miqdarıkifayət qədər çatışmır. 

Tədqiq olunan bərk buğda sortlarının dənində zülalın miqdarı ilə məhsuldarlıq və hektardan zülal 
çıxımı arasındakı korrelyativ asılılıqlara əsasən yeni yüksək məhsuldar və yüksək keyfiyyətli buğda 
sortlarının alınması üçünseleksiyaçılara dəyərli tövsiyələr vermək olar.  
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Cədvəl 3. Beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış və yerli bərk buğda sortlarında sünbülün struktur elementləri 
və  dənin keyfiyyət  göstəriciləri arasında korrelyasiya əlaqələri (Cəlilabad-2017) 

Göstəricilərin adı 

Zulal 
Hek.Zülal 

çıxımı 
Bitkinin 

Boyu 

Məh-
sul-

darlıq 

1000 
dənin 
kütləsi

Sünbü-
lün eni

Sünbü-
lün  

uzun-
luğu 

Sunbul-
cuklərin 

sayi 

Sünbülün 
kutləsi 

Sünbüldə 
dənin 
sayı 

Sünbüldə  
dənin kutləsi 

Zulal 1 

18 

Hek. Zulal çıxımı -,219 1 

  18 

Bitkinin boyu -,185 -,067 1 

18 

Məhsuldarlıq -,463 ,965** -,015 1 

18 

1000 dənin kütləsi ,277 -,390 ,032 -,426 1 

18 

Sünbülün eni ,073 -,075 -,217 -,073 -,333 1 

18 

Sünbülün  
uzunluğu 

-,140 -,060 ,673** -,029 ,071 -,700** 1 

18 

Sunbulcuklərin 
sayi 

-,281 -,032 ,396 ,053 ,090 -,194 ,417 1 

18 

Sünbülün kutləsi -,012 ,110 -,156 ,124 ,166 ,268 -,456 ,291 1 

18 

Sünbüldə dənin 
sayı 

-,226 ,005 ,215 ,071 ,074 -,103 ,072 ,405 ,711** 1 

18 

Sünbüldə dənin 
kutləsi 

,017 ,130 -,261 ,135 ,195 ,267 -,498* ,204 ,970** ,669** 1 

18 

**. Korrelyasiya 0.01 səviyyəsində əhəmiyyətlidir 

*.   Korrelyasiya 0.05 səviyyəsində əhəmiyyətlidir  
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Beləliklə, aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Cəlilabad rayonunun 
nəmliklə təmin olunmayan quraq dəmyə torpaqlarında əkilmiş 150-yə yaxın bərk buğda sort və 
nümunələrinin dənində zülalın miqdarı 12,3-14,0%, hektardan zülal çıxımı isə 493,4- 716,8 kq/ha 
arasında dəyişmiş, dəndə zülalın miqdarı ilə məhsuldarlıq və hektardan zülal çıxımı arasında tərs, 
məhsuldarlıq ilə hektardan zülal çıxımı arasında isə düz mütənasib asılılıq mövcuddur. 
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СВЯЗЬ  УРОЖАЙНОСТИ И  СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОСА  
СОРТОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ  С КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА 

С.И.Гусейнов1, Г.Г.Гасанова1,  С.М.Мамедова1-3, Г.A.Фейзуллаев2 

1.- Научно-Исследовательский Институт Земледелия; 2- Джалилабадский ЗОС; 
3.- НАНА Институт Генетических Ресурсов 

В статье рассматривется проведенные исследования и эксперименты заложенные в Джалила-
бадской Зональной Опытной станции (ЗОС) с участием сортообразцов интродуцированных из междуна-
родных центров CIMMYT, ICARDA иместных сортов твердых пшениц. Изученасвязь урожайности 
соструктурными элементами, массы 1000 семян и высоты растения с качеством зерна.  различных сортов 
и сортообразцов твердойпшеницы,привоздействия засухи. 

RELATIONSHIP BETWEEN CROP PRODUCTIVITY AND SPIKE STRUCTURAL ELEMENTS OF 
DURUM WHEAT VARIETIES WITH GRAIN QUALITY 

S.I.Huseynov1, G.H.Hasanova1, S.М.Mаmadova1-3, H.A.Feyzullayev2 

1.-Research Institute of Crop Husbandry; 2- Jalilabad RES; 3.- ANAS Genetic Resources Institute 

The article deals with information on conducted studies and experiments laid in the Jalilabad Regional 
Experimental Station (RES) with the participation of durum wheat varieties and varietysamples introduced from 
international centers CIMMYT, ICARDA and local varieties. The relationship between productivity and yield 
structural elements, the 1000 kernel weightand height of the plant with grain quality of different varieties and 
varietysamples of durum wheat under influence of drought was studied. 
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UOT633.11.632,9;632.1;632.3.4 

MÜXTƏLIF BÖLGƏLƏRDƏ BECƏRİLƏN ARPA GENOTİPLƏRİNİN  
KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ 

G.Ə. RIZAYEVA, Q.M.HƏSƏNOVA 
KTN Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Sovxoz №2 

Məqalədə məqsəd müxtəlif torpaq iqlim şəraıtındə-dəmyəvə suvarma bölgələrində becərilən arpa 
sortlannın keyfıyyət göstəriciləri tədqiq edilərək, onların bu xüsusiyyətlərini qoruyub saxlama qabiliyyətinin 
müəyyən edilməsidir. Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədilə müxtəlif bölgələrdə becərilən arpa sort və 
sortnümünələrinin analizi və hansı zonada hansı sortun daha keyfıyyətli dən formalaşdırması tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: arpa, sortlar, keyfiyyət göstəriciləri, zülal, nişasta, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: ячмень, сорта, качественные показатели, белок, крахмал, урожайность 
Key words: barley, varieties, qualitative indices, protein, starch, yield 

Giriş. Azərbaycan Respubilkasında ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması və əhalinin ərzaq məhsul-
ları ilə təmin edilməsinə dair qəbul edilmiş Dövlət proqramlarında taxıl məhsullarının istehsalının 
artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Taxıl bitkiləri içərisində arpanın xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsinə 
baxmayaraq bu bitkinin məhsuldarlığı hələ də arzu olunan səviyyəyə çatdırılmamış və illər üzrə qeyri 
sabit qalmaqda davam edir.   

M.Ə. Babayev və B.P. Məmədovun (2011) məlumatına əsasən arpanın nisbətən qısa vegetasiya 
müddətində yetişməsi, yüksək temperatura və quraqlığa davamlı olması, onun dünyanın bir сох 
yerlərində əkilib becərilməsinə səbəb olmuşdur [2] 

Arpa (Hordeum sativa) ölkəmizdə becərilən mədəni buğdadan sonra geniş yayılmış dənli taxıl 
bitkilərindən biri olmaqla, qiymətli yem bitkisidir.  

Ölkəmizdə bu bitkinin becərilməsi ücün əlverişli şərait olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı illərdə 
mühit amillərinin kəskin dəyişməsi, onun məhsuldarlığının aşağı düşməsinə və bəzən də tam məhvinə 
səbəb olur [1]. 

V.İ.Polinskiyə (2003) görə arpa dəni yüksək qidalılığa malikdir. O, zülal və nişasta ilə zəngindir. 
Arpa zülalında bütün əvəzedilməz amin turşuları, xüsusilə də lizin və triptofan vardır [5]. 

N.M.Suçkarın və N.N.İvanovun məlumatlarına görə arpa dəninin tərkibinin orta hesabla 13,4%-ni 
zülal, 54%-ni nişasta təşkil edir [7]. 

Arpa təkcə yem bitkisi kimi istifadə olunmur, insanın qida tələbatına uyğun olaraq dənindən 
yarma və un hazırlanır. Ehtiyac olduqda 20-25% buğda ununa qatqı kimi də istifadə olunur. Arpa dəni 
çörək bişirmədə və susuzluğu kəsən müxtəlif içkilərin hazırlanmasında istifadə olunur. Arpa çörəyi 
aşağı turşuluğa malik olduğuna görə bəzi mədə xəstəlikləri zamanı qiymətlidir. 

Q.Q.Orucova cörə Respublikamızda becərilən arpanın (40%-dən coxu) dəmyə şəraitində 
becərildiyi üçün, quraqlığa davamlı və tezyetişən sortların yaradılması seleksiyada ən mühüm prioritet 
sahələrdən biridir [3]. 

L.O.Petunkinanın məlumatına görə dənli bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında bitkilərin 
yüksək aqrofonda (torpağın tələbatına uyğun becərilməsi, mineral gübrələrdən istifadə, mütərəqqi 
suvarna sisteminin tətbiqi, alaqlara qarşı mübarizə və s.) becərilməsi ilə yanaşı stres amillərə tolerantlı 
olması da mühüm əhəmiyyətə malikdir [4]. 

Material və metodlar. Tədqiqatın materialı Respublikanın 3 müxtəlif (İsmayıllı, Qusar, Naxçı-
van) rayonlarından alınan arpa sortları olmuşdur. Bu sortlarda 1000 dənin kütləsi, natura kütləsi, qabığın 
dənə nisbəti, zülalın miqdarı, dənin su udma qabiliyyəti,  dənin nəmliyi, nişasta analizi edilmişdir. 
Analizlər ƏETİ-nin “Dənin keyfiyyəti" laboratoriyasında standart metodlarla aparılmışdır. Natura 
kütləsi və dənin nəmliyi GAC 2100 cihazının köməyi ilə, dəndə azotun miqdarı FOSS,Kjeltectm8200 
fırması cihazının köməkliyi ilə modifikasiya olunmuş Keldal mikrometodu ilə, nişastanın miqdarı T.M. 
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Gfnovaya və A.A. Şeqlova [6] görə təyin olunmuşdur.  
Nəticələr və onların müzakirəsi. İsmayıllı rayonu topaq-iqlim şəraitində becərilən 10 ədəd arpa 

genotiplərinin keyfiyyət göstəriciləri təyin edilmişdir. Aparılmış analizlərin göstəriciləri 1 saylı  
cədvəldə öz əksini tapmışdır.  

İsmayıllı rayon SSM-dən (Sort Sınaq Məntəqəsi) alınan arpa sortları içərisində ən az natura 
kütləsi Sadiq sortunda (589 q/1), ən çox isə Cəmil (733 q/1) sortunda olmuşdur. Dənin nəmliyi ən az 
Qüdrətli 48 (12,1%), Nuranə (12,2%) sortlarında, ən yüksək isə Zəmi (14,5%) və Roza sortlarında 
(13,4%) olmuşdur (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. İsmayıllı SSM-də əkilən arpa sortlarının dən keyfiyyəti göstəriciləri 

S/S Sortların  
adı 

Natura 
kütləsi, q/l 

Nəmliк, % Zülal, % 1000 dənin 
kütləsi, qr 

Nişasta, % Toxumun  
su udma 

qabiliyyəti, % 

Qabığın 
kütləsi,% 

1 Günəş 675 12,6 12,5 50,1 50,0 7,3 2,2
2 Qarabağ 33 626 12,9 12,9 47,1 51,0 7,6 2,4 
3 Qüdrətli 48 621 12,1 13,1 47,8 54,1 7,1 1,8 
4 Uğur 671 12,6 12,7 47,6 48,3 7,2 1,8
5 Dəyanətli 667 12,7 12,9 50,2 53,2 7,6 2,2
6 Cəmil 733 12,5 14,3 52,2 45,4 7,3 2,4
7 Sadiq 589 12,3 12,6 52,4 45,5 7,5 2,7 
8 Zəmi 640 14,5 13,1 53,0 31,0 7,7 2,0
9 Nuranə 633 12,2 14,6 44,8 45,5 7,1 1,9
10 Roza 668 13,4 14,4 48,0 48,0 6,9 2,2 

Cədvəldən göründüyü kimi zülalın ən yüksək miqdarı Nuranə (14,6%), Roza (14,4%), Zəmi və 
Qüdrətli 48 sortlarında (13,1%), ən az miqdarı isə Günəş (12,5%) və Sadiq (12,6%) sortlarında 
olmuşdur. 

Dənin su udma qabiliyyətinin təyini göstərdi ki, arpa sortları bu əlamətə görə də bir-birindən 
fərqlənirlər. Belə ki, Roza arpa sortunun su udma qabiliyyəti 6,9 %,  Qarabağ 33, Dəyanətli, Sadiq 
sortlarında ardıcıl olaraq 7,7%; 7,6%; 7,5% olmuşdur. 

1000 dənin kütləsinin əsasən Zəmi, Sadiq, Cəmil sortlarında daha yüksək 53,0; 52,4; 52,2 qr, 
Nuranə sorunda isə ən az, yəni 44,8 qr olduğu müşahidə edilmişdir. 

Dənin kimyəvi göstəricilərindən biri də nişastadır. Adətən arpada nişasta buğdaya nisbətən az 
olur. Bizim apardığımız tədqiqatda nişastanın miqdarı 31,0-54,1 faiz arasında dəyişmişdir. Nişasta ən 
yüksək Qüdrətli 48 sortunda (54,1%), ən az isə Zəmi sortunda (31,0%) aşkar edilmişdir.  

2 saylı cədvəldə Qusar rayonunda əkilən arpa sortlarının analiz nəticələri verilmişdir. Müəyyən 
olunmuşdur ki, natura kütləsi etibarı ilə ən yüksək Uğur (701 q/l)və Zəmi (700 q/l) sortlarıdır. 
Cədvəldən göründüyü kimi nəmlik bu sortlarda  yüksək olmuşdur. Yəni ən az Sadiq sortunda 16,8%, ən 
çox isə 18,1% Günəş sortunda aşkar olunmuşdur. 

Cədvəl 2. Qusar SSM-də əkilən arpa sortlarının dən keyfiyyəti göstəriciləri 

№ Sortların adı Natura 
kütləsi, q/l 

Nəmliк, % Zülal, % 1000 dənin 
kütləsi, 

qr 

Nişasta, % Toxumun su udma 
qabiliyyəti,  

% 

Qabığın 
kütləsi, % 

1 Sadiq 689 16,8 15,4 47,6 37,0 7,6 2,3 
2 Nuranə 698 17,4 14,3 45,2 30,0 7,6 2,2
3 Günəş 681 18,1 16,6 45,6 37,5 7,5 2,7
4 Uğur 701 17,1 14,7 42,2 31,0 7,4 2,2
5 Qılcıq 85 694 16,9 14,5 47,4 42,0 5,9 2,3 
6 Cəmil 694 18,0 15,7 48,4 31,0 7,7 2,5
7 Roza 682 17,5 16,5 48,7 50,0 7,4 2,4 
8 Zəmi 700 17,2 15,1 48,5 46,0 7,6 2,2
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Dənin nəmliyinin çox olmasına baxmayaraq onlarda zülalın miqdarı yüksəkolmuşdur. Belə 
nəmlikdə zülalın miqdarının artıq olması. maraqlı haldır ki heç bir bölgədən alınan nümunələrdə buna 
təsadüf edilməmişdir. Yəni zülal 14,3%-16,6% arasmda dəyişir. 1000 dənin kütləsi ən az 42,2 qr Uğur 
sortunda, ən çox 48,7qr Roza sortundadır. 

Nişastanın Roza sortunda ən yüksək 50,0%, Zəmi sortunda 46,0% olduğu halda, ən az göstəricisi 
Nuranə sortunda 30,0% olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Toxumun su udma qabiliyyəti Cəmil, Sadıq, 
Nuranə, Zəmi, Günəş sortlarında 7,7-7,5 qr arasında dəyişir. Apardığımız analiz nəticəsində məlum 
oldmuşdur ki, Qılcıqlı 85 sortu 5,9% olmaqla, ən az su udma qabiliyyətinə malikdir. 

Qusar rayon SSM-də əkilən arparlarda ən çox dən çıxımı Zəmi, Uğur, Nuranə sortunda 10 qr 
dənin qabığı təmizləndikdən sonra (ən az qabıq cıxımı 2,2 qr) olmuşdur, ən сох qabıq kütləsi Günəş 
sortunda 2,7 qr olmuş, yəni dən cıxımı ən azdır. 

Naxçıvan SSM-dən gətirilmiş sortların analiz nəticələri 3 saylı cədvəldə verilmişdir. Göründüyü 
kimi natura kütləsinin üstünlüyü əsasən Uğur (712q/l), Cəmil (699 q/l), Bülbül (698 q/l), Günəş (699 
q/l) sortlarında müşahidə olunur.  Nəmlik aşağı olmaqla 11,1%-11,7% arasında dəyişir. Zülal Uğur və 
Cəmil sortlarında 12,5%; 12,1% olaraq ən yüksək, ən az isə 10,7% olmaqla Bülbül sortundadır. 

Cədvəl 3. Naxçıvan SSM-də əkilən arpa sortlarımn dən keyfıyyəti göstəriciləri 

S/S Sortların adı 
Natura 

kütləsi, q/l 
Nəmliк, % Züla, %

1000 dənin 
kütləsi, qr 

Nişasta, % Toxumun su udma 
qabiliyyəti, % 

Qabığın 
kütləsi, % 

1 Qılcıqh 85 683 11,4 11,9 57,6 56,0 6,8 2,3 
2 Sadıq 654 11,1 11,9 48,0 50,0 7,1 2,3 
3 Günəş 697 11,7 11,8 51,4 41,0 7,3 2,1
4 Cəmil 699 11,6 12,1 56,4 53,5 7,2 2,4
5 Uğur 712 11,2 12,5 50,0 45,5 5,1 2,2
6 Bülbül 698 11,6 10,7 39,2 27,2 5,3 2,2 

1000 dənin kütləsi ən az miqdarda 39,2 qr Bülbül sorunda, Qılcıqlı 85 sortunda 57,6 qr, Cəmil 
sortunda 56,4 qr, Uğur sortunda isə 50,0 qr, Günəş sortu su udma qabiliyyətinə görə 7,3 qr olmaqla ən 
cox olmuşdur. 

Qabığın dənə nisbətində isə cədvəldən göründüyü kimi ən çox qabıq çıxımı Cəmil və Sadıq 
sortlarında 2,4 -2,3 qr, ən az qabıq çııxımı isə Günəş sortunda 2,1 qr olmaqla ən yaxşı göstərici sayılır. 

Beləliklə tədqiq olunan arpa sortlarının analizi göstərir ki, müxtəlif torpaq iqlim şəraitində 
becərilən sortların keyfiyyət göstəriciləri ilk öncə onların genotipindən asılıdır. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНОТИПОВ ЯЧМЕНЯ  
ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ  

Г.А.Рзаева, Г.М.Гасанова 
Наyчно-Исследовательский Институт Земледелия 

Целью данной статьи является изучение качественных показателей сортов ячменя, вырашенных в 
различных климатических условиях (богарo и орошение) и определение способности сохранения этих 
свойств. Для выяснения этих вопросов проведены анализы качества зерна сортов ячменя, выращенных в  
различных регионах. 

INVESTIGATIONS OF QUALITY INDICATORS OF BARLEY GENOTYPES 
GROWING IN DIFFERENT REGIONS  

G.A.Rizayeva, G.M.Hasanova   
Research Institute of Crop Husbandry 

The purpose of this article is to study the qualitative characteristics of barley varieties grown in different 
climatic conditions (drought and irrigation). To clarify these issues, grain quality analyzes of barley varieties 
grown in various regions were conducted. 

UOT 633.11.631.524 

MÜXTƏLİF AQROEKOLOJİ ŞƏRAİTDƏ BECƏRİLƏN BUĞDA GENOTİPLƏRİNDƏ 
YIĞIMDAN SONRA SAXLANMA MÜDDƏTİNİN DƏN VƏ TOXUM  

KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

L.Ü.HƏSƏNOVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ 1098 Bakı ş.,Pirşağı qəs., Sovxoz № 2 

Məqalədə müxtəlif aqroekoloji şəraitlərdə becərilən buğda genotiplərində yığımdan sonra saxlanma 
müddətinin dən və toxum keyfiyyətinə təsirindən bəhs edilir. Tədqiqat materiallarının Kürdəmir və Tərtər Bölgə 
Təcrübə Stansiyaları (BTS) və Ağstafa Yardımçı Təcrübə Təsərüfatından (YTT) gətirilmiş dən nümunələrində 
cücərmə enerjisi, cücərmə qabiliyyəti, fiziki və keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsində müxtəliflik müşahidə 
edilmişdir. Belə ki, Tərtər BTS və Ağstafa YTT-da tədqiq edilmiş göstəricilər qanunauyğun şəkildə dəyişmiş, 
Kürdəmir BTS-də isə dən nümumələrinin ziyankar bağacıqla zədələnməsi səbəbindən qanunauyğunluq müəyyən 
edilməmişdir. 

Açar sözlər: buğda, dən, sortnümunə, sort, keyfiyyət göstəriciləri, aqroekoloji şərait 
Ключевые слова: пшеница, зерно, сортообразцы, сорт, показатели качества, агроекологическое 
условие  
Key words: wheat, grain, varietysamples, variety, quality indicators, agroecological condition 

Giriş. Dünya əhalisinin ərzağa olan tələbatının ödənilməsində dənli bitkilərin rolu əvəzsizdir. 
Buna görə də bu bitkilərin məhsuldarlığının artırılması və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ən 
vacib məsələlərdən biridir. 

Kənd təsərrüfatı təqribən 10 min il əvvəl Holosenin başlanğıcında Aralıq dənizi regionunun şərq 
hissəsində meydana çıxmışdır [8]. O, dövrdən hal-hazıra kimi C3tipli dənli bitkilər: yumşaq buğda 
(Triticum aestivum L.), bərk buğda (Triticum turgidum Desf.), həmçinin arpa (Hordeum vulgare L.) 
becərilmə sahəsinə görə, ərzaq mənbəyi kimi ən vacib mədəni bitkilər olaraq qalmaqdadırlar [2]. 

Dənli bitkilərin məhsuldarlığının artırılması, iqtisadi cəhətdən digər ölkələrdən asılılığın aradan 
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qaldırılmasında və ərzaq təhlükəsizliyinin  təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya 
əhalisinin sürətlə artımı, biomüxtəlifliyin azalması, əkinə yararalı torpaqların məhdudlaşması insanların 
qida tələbatını ödəməkdə ciddi problemlərəsəbəb ola bilər. Belə bir təhlükənin qarşısınınalınmasıkənd 
təsərrüfatı əhəmiyyətli bitkilərin məhsuldarlığının artırılması ilə mümkündür. Yüksək məhsuldar eyni 
zamanda yüksək keyfiyyətə malik buğda sortlarının yaradılması, onların istehsalata tətbiqi seleksiyaçılar 
qarşısında duran ümdə vəzifədir [4]. 

Buğdanın müxtəlif xüsusiyyətləri və  bitkinin becərildiyi ərazinin meteroloji şərtləri, xüsusən də 
bitkinin yetişmə dövründə keyfiyyət göstəriciləri və kleykovinanın miqdarının formalaşmasında 
əhəmiyyətli rol oynayır.  

Dünya miqyasında ən çox bərk və yumşaq buğda becərilir.Onların Türkiyədə, İranda, İraqda və 
Suriyada eramızdan 7-6 min il əvvəl becərildiyi məlumdur. Dənlərin kimyəvi tərkibinə görə bərk buğda 
sortları yumşaq buğdalardandaha əhəmiyyətlidir. Buğda dəni zülal, şəkər, yağ, B, B1, B2, PP vitaminləri  
və başqa maddələrlə zəngindir. Buğda unundan ən çox qidalı və yaxşı həzm olunan çörək məmulatları, 
cürbəcür yarmalar, makaron, vermişel hazırlanır. Dünya əhalisinin əksəriyyəti buğda çörəyi ilə qida-
lanır. Buğda unundan alınan kəpək zülal, nişasta, vitamin və başqa əhəmiyyətli maddələrlə zəngindir. 
Müasir  dövrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusilə də buğdanın dən keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
üzərində böyük səylə çalışılır. Çünki yüksək keyfiyyətli buğda dəni əla sort un çıxımının, çörək 
məmulatlarının, onların fərqli çeşidlərinin və yüksək qidalılığa malik məhsullarının artırılmasına 
zəmanət verir. Aydın məsələdir ki, buğda dəninə olan tələbat kifayət qədər yüksəkdir. Lakin müasir 
sortların heç də hamısının keyfiyyət göstəriciləri idxal və ixracın tələbatını ödəmir. Yüksək  keyfiyyətli 
buğda növmüxtəlifliklərinin toxumlarının biokimyəvi tərkibi genotipdən və respublikamızın mühit 
şəraitindən asılı olaraq dəyişir [9]. Bununla əlaqədar olaraq Respublikanın ayrı-ayrı ekoloji  şəraitlərində 
becərilmiş yumşaq buğda kolleksiya nümunələrinin toxumlarında biokimyəvi göstəricilərin tədqiq 
olunmasının və həmin nümunələrdən yüksək zülala, əvəzolunmayan aminturşulara malik nümunələrin 
seçilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Buğda dəninin keyfiyyət göstəricilərinə təsir göstərən, torpaq-
iqlim şəraiti,əkinçiliyin intensivləşdirilməsi növbəli əkin, yüksək gübrə normalarından istifadə və s. 
sortun genetik xüsusiyyətləridir [1; 3]. 

Dənli taxıl bitkilərində toxumun yığımdan sonrakı yetişməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və un 
çıxımı, unun, bişirilən çörək və çörək məmulatlarının keyfiyyəti onunla sıx bağlıdır. Praktiki olaraq 
yığımdan sonrakı yetişməni keçməmiş  dənlərdə kleylovinanın gərilməsi və kövrəkliyi zəifləmiş olub, 
alınmış undan bişən çörək az həcmə, zəif məsaməliliyə və aşağı qidalılığa malik olur.  Yığımdan 
sonrakı yetişmə dövründə kleykovinanın miqdarı dəyişməz  qaldıqda belə onun keyfiyyəti müəyyən 
dərəcədə dəyişir. Bu dəyişikliklərin istiqaməti əhəmiyyətli dərəcədə kleykovinanın ilkin keyfiyyəti ilə 
bağlıdır. Yığımdan sonrakı yetişmə prosesində  kleykovina özünün elastikliyini yaxşılaşdıra və şişmə 
qabiliyyətini artıra bilər. Həmçinin  yığımdan sonrakı yetişmə prosesinin çox uzunmüddətli olması da 
yalnız kleykovinanın miqdarı və keyfiyyətinə deyil,  həmçinin çörəkbişirmə keyfiyyətinə də mənfi təsir 
göstərir [5]. Bu baxımdan dənin saxlanma (yığımdan sonrakı yetişmə) müddətindən asılı olaraq 
kleykovinanın  miqdarı və keyfiyyətinin  dəyişmə dinamikasının tədqiqi  və  rayonlaşmış yerli  buğda  
sortlarının maksimal saxlanma müddətlərinin təyin edilməsi aktualdır. Ümumiyyətlə yumşaq buğda 
dənində kleykovinanın miqdar və keyfiyyətinin saxlama müddətindən asılılığının araşdırılması olduqca 
vacibdir. Müəyyən edilmişdir ki, saxlama müddəti uzandıqca bütün sortlarda kleykovinanın miqdarı 
əvvəlki səviyyəyə nisbətən azalır, kleykovinanın keyfiyyəti isə əksinə yaxşılaşır. Kleykovinanın 
miqdarının azalması və keyfiyyətinin yaxşılaşması sortun bu və ya digər növmüxtəlifliyinə aidliyindən 
deyil, genotipin potensial xüsusiyyətindən asılıdır [7]. 

Tədqiqatınəsas məqsədi yumşaq buğda sortlarının dəninin keyfiyyət göstəricilərinin saxlama 
müddətindən asılılığının tədqiqidir. 

Material və metodlar. Tədqiqatın materialı Əkinçilik ET İnstitutunun  Respublikanın müxtəlif 
taxılçılıq bölgələrində yerləşən Bölgə Təcrübə Stansiyalarında (BTS), müxtəlif becərmə şəraitində 
(suvarma) seleksiya yolu ilə yaradılmış yumşaq  (Qobustan,  Aran, Tale-38, Fatimə, Zirvə-85, Murov-2, 
Mirbəşir-128, Qırmızıgül-1, Azəri, Əsgəran, Mahmud-80) və bərk buğda (Bərəkətli-95, Qarabağ, 
Zəngəzur, Korifey-88) sortları olmuşdur. Toxum keyfiyyəti, cücərmə enerjisi, cücərmə faizi “İlkin 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

304 

Toxumçuluq və Toxum keyfiyyəti” laboratoriyasında, dəninfizikivə texnoloji keyfiyyət göstəriciləri-
1000 dənin kütləsi - DÜST 10839-64, dənin şüşəvariliyi - DÜST 10839-64, natura kütləsi, kleykovi-
nanın miqdarı DÜST 10839-64, KDƏ - kleykovinanın deformasiya əmsalı, sedimentasiya göstəricisi - 
Pumpyanski üsulu ilə“Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında təyin edilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatın materialları Kürdəmir və Tərtər Bölgə Təcrübə 
Stansiyaları (BTS) və Ağstafa Yardımçı Təcrübə Təsərüfatından (YTT) gətirilmiş dən nümunələrində  
cücərmə enerjisi, cücərmə qabiliyyəti, fiziki və keyfiyyət göstəricilərinin təyini, 10 gün intervalı ilə 
saxlanma müddətindən asılı olaraq kleykovinanın miqdarı və keyfiyyətinin dəyişmə dinamikası 
izlənilmişdir. 

Kürdəmir BTS-də becərilən 8 buğda sortu dəninin  ümumi keyfiyyət göstəriciləri  1-ci cədvəldə 
verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi 1000 dənin kütləsinin orta qiyməti 41,1 q  olub, 37,0-47,6 q 
arasında dəyişmişdir. Maraqlı haldır ki, elit əkinlərindən  Qobustan sortunda 1000 dənin kütləsi 37,0 q 
olduğu halda digər əkinlərdə 41,2 q təşkil etmişdir. Şüşəvariliyin sortlar arasında orta göstəricisi 50 % 
olmuşdur. Ən ən aşağı göstərici  Qobustan və Tale-38  sortlarında < 40 % olmuşdur.Natura  kütləsinə 
gəldikdə orta  ədəd 750 q/l təşkil etmişdir.  

Cədvəl 1. Kürdəmir BTS-də becərilən buğda sortlarının ümumi keyfiyyət göstəriciləri (2017-ci il) 
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Qobustan 41,2 31,0 749 11,4 20,8 115,3 12,6 13,4
Aran 45,4 47,0 751 10,9 8,0 125,0 13,1 13,6
Tale-38 39,8 31,0 726 11,3 18,8 111.5 13,7 15,5
Fatimə 37,4 40,0 751 11,4 23,6 123,6 13,5 12,9
Bərəkətli-95 38,6 80,0 757 11,3 20,0 123,8 13,3 14,6
Qobustan (Elit) 37,0 37,0 748 10,6 17,2 118,0 13,4 13,4 
Zirvə-85 47,6 59,0 752 11,4 axdı axdı 13,0 13,7 
Murov-2 41,8 76,0 769 11,5 33,6 120,7 14,7 15,5

Öyrənilən sortlar arasında bu göstərici 726-769 q/l arasında dəyişmişdir.  Nəmliyin orta  göstəricisi 
11,2 % olmuşdur. Öyrənilən sortlar arasında isə bu göstərici 10,6-11,5 % arasında dəyişmişdir. Ən 
yüksək nəmlik Murov-2 sortunda olmusdur. Kleykavinanın miqdarının orta qiyməti 17,8 % olmuşdur.  

Zirvə-85 sortunun kleykovinası yuyulma zamanı axmış, kleykovinanın ən yüksək miqdarı Murov-2 
sortunda (33,6 %) olmuşdur. Kleykavinanın miqdarı tədqiq edilən sortlarda 0-33,6 % arasında 
dəyişmişdir. Sedimentasiya-çörəkbişirmə keyfiyyətinin müəyyən edilməsinin dolayı göstəricisidir. 
Zülalın hidratlaşma dərəcəsini göstərənn bu analiz zülalın gücünü müəyyən edir. Tədqiq etdiyimiz 
nümunələr orta zəif (12,9-15,5 ml) qrupa aid olmuşdur.  

Kürdəmir  BTS-də becərilən buğda sortlarının dənində fərqli vaxtda cücərmə enerjisi və cücərmə 
faizi tədqiq edilmişdir. Cücərmə enerjisi 87,5%-95% arasında dəyişmişdir. Cücərmə faizinin orta 
göstəricisi 93,5 % olmuş, ən yüksək göstərici Murov-2 sortunda  (96,5 %), ən aşağı isə Aran və 
Bərəkətli-95 sortlarında (92%) müşahidə edilmişdir. Bir neçə ay keçdikdən sonra cücərmə faizi və 
cücərmə enerjisi yenidən təyin edilmiş, cücərmə enerjisinin orta göstəricisi 92,8%,ən yüksək göstərici 
isə  Murov-2 sortunda (96,0%) olmuşdur. Cücərmə enerjisi 89,0-96,0 intervalında dəyişmişdir. Tədqiq 
olunan nümunələrin cücərmə faizinin orta göstəricisi artaraq 95,3% olmuş, Murov-2 sortunda cücərmə 
faizi ən yüksək -99,5%, bərk buğda sortu  Bərəkətli-95-də isə ən aşağı-92 % olmuşdur. 
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 Diaqram: Kürdəmir BTS-də becərilən buğda sortları dənində kleykovinanın miqdarı  
və keyfiyyətinin saxlanma müddətindən asılılığı  

Diaqramda Kürdəmir BTS-dən olan nümunələrin kleykovinası və KDƏ-nin dəyişmə dinamikası 
izlənilmişdir. Nümunələrdə kleykovinanın orta göstəricisi  17,8 % olmuşdur, KDƏ-nin orta göstəricisi 
isə 104,5 c.g. olmuşdur. Kleykovinanın miqdarının dəyişmə intervalı0-33,6 %, ən yüksək miqdarı isə 
Murov-2 sortunda (33,6 %) olmuşdur. KDƏ  Tale-38 sortunda 115,1 c.g., Aran sortunda isə 125,0 c.g. 
olmuşdur. Göründüyü kimi Kürdəmir BTS-də becərilən nümunlərdə kleykovinanın miqdarı və KDƏ-
nin göstəricisi tam stabil dəyişməmiş və qanunauyğunluğa tabe olmamışdır. Kleykovinanın miqdarının 
qeyri-stabilliyi hər dəfə analiz üçün üyüdüləcək dənlərin ziyankar bağacıqla zədələnmə dərəcəsindən 
asılı olmuşdur. Murov-2 sortu istisna olmaqla digər sortlarda kleykovinanın miqdarı aşağı olmuşdur. 

Tərtər BTS-də becərilən buğda sort və sortnümunələrində də ilkin keyfiyyət analizləri aparılmış 
və keyfiyyət göstəriciləri təyin edilmişdir. Bunlardan 1000 dənin kütləsinin orta qiyməti 42,0 q olub, 
nümunələr arasında bu göstərici 38,8-52,6 q intervalında dəyişmişdir. Maraqlı fakt budur ki, 
sortnümunə Artırma-3-də bu göstərici 52,6 q oluşdur.Tərtər BTS-də becərilən 11 buğda nümunəsi 
arasında şüşəvariliyin orta qiyməti 42,0 %, ən aşağı göstərici isə Əsgəran (17%) və Qırmızıgül-1 (19%) 
sortlarında (<40 %) olmuşdur. Natura  kütləsinə gəldikdə orta  ədəd 747,7 q/litr təşkil etmiş, öyrənilən 
sort və sortnümunələr  arasında 723 -769 q/litr intervalında dəyişmişdir.  

Cədvəl 2-də Tərtər BTS-də becərilən nümunələrdə optimal nəmlik Artırma-3 (13,1 %) 
sortnümunəsində olmusdur. Kleykavinanın miqdarının orta qiyməti 24,2 %, ən yüksək göstərici isə 
Fatimə sortunda(32,0 %) olmuşdur. Kleykovinanın miqdarı 14,8-32,8 % arasında dəyişmişdir. KDƏ-nin 
orta göstəricisi isə 93,1 c.g., dəyişmə intervalı isə 82,3-104,6% arasında olmuşdur. Sedimentasiyanın 
orta göstəricisi 24,9 ml, dəyişmə intervalı isə 18,0-34,5 ml olmuşdur.Ən yaxşı göstərici Artırma-6 
sortnümunəsində34,5 ml və Fatimə sortunda isə 30,0 ml olmuşdur.  

Cədvəl 2. Tərtər BTS-də becərilən buğda sortlarında dənin ümumi keyfiyyət göstəriciləri 

So
rt

 v
ə 

 
so

rt
nü

m
un
əl
ər

in
də

 

10
00

 d
ən

in
  

kü
tl
əs

i,q
 

Şü
şə

va
ri

lik
,%

 

N
at

ur
a 

 k
üt

lə
si

, q
/l 

N
əm

lik
, %

 

K
le

yk
ov

in
a,

 %
 

İD
K

, c
.g

. 

Z
ül

al
, %

 

Se
di

m
en

ta
si

ya
, m

l 

Artırma-5 38,8 42 727 13,0 24,8 93,6 12,3 24,0 
Qırmızıgül-1 35,0 19 723 12,3 25,2 91,9 12,8 25,5 
Korifey-88 44,0 32 740 12,5 15,2 90,9 12,1 25,0 
Zəngəzur 49,6 53 754 12,8 22,4 102,7 13,1 25,0 
BB Artırma-1 47,0 80 749 12,1 30,8 99,1 15,3 18,0 
Artırma-6 34,2 54 769 11,1 32,8 90,9 14,7 34,5 
Mahmud-80 35,6 38 762 12,9 20,8 82,3 12,3 22,5 
Artırma-3 52,6 35 750 13,1 14,8 86,9 11,6 13,5 
Mirbəşir-128 39,8 47 751 11,9 28,8 91,2 14,3 27,0 
Fatimə 40,0 46 756 11,9 32,0 104,6 14,5 30,0 
Əsgəran 46,4 17 744 12,4 18,8 89,9 11,5 21,0 
Orta ədəd 42.1 42,1 748 13,7 24,0 93,1 13,1 24,9
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Tərtər BTS-də becərilən sort və sortnümunələrinin cücərmə faizi müxtəlif vaxtlarda öyrənilmiş və 
cücərmə enerjisinin orta göstəricisinin 87,2 %, cücərmə faizinin orta göstəricisinin isə 92,0 % olduğu 
müəyyən edilmişdir. Cücərmə enerjisinin dəyişmə intervalı 78,0-94,0 %, cücərmə faizininki isə 88,0-
96,0 % olmuşdur. Cücərmə faizi ən yüksək  Mahmud-80 sortunda (96 %), ən aşağı isə BB Artırma-1 
sortnümunəsi (78,0 %) və Qırmızıgül-1 sortunda (88,0 %) olmuşdur. Təkrar aparılmış analizin 
nəticələrinə əsasən cücərmə enerjisi və cücərmə faizi artmış, cücərmə enerjisinin orta göstəricisi 90,0%, 
dəyişmə intervalı isə 79,0-94,0 % olmuşdur. Ən aşağı göstərici Qırmızıgül-1 sortunda 79,0, 
cücərməfaizinin orta göstəricisi artaraq 94,0 %, dəyişmə intervalı isə 83,0-100% olmuşdur.  Artırma-5 
sortnümunəsində cücərmə faizi 100 % olmuşdur. Ən aşağı cücərmə qabiliyyəti BB Artırma-1 
sortnümunəsində (83,0) və Qırmızıgül-1(85,5)sortundaolmuşdur. 

Müxtəlif vaxtlarda Tərtər  BTS-də becərilən nümunələrdə kleykovinanın miqdarı və KDƏ-nın 
dəyişilməsi izlənilmişdir. Kleykovinanın orta göstəricisi 24,2 % olmaqla, 15,2-32,8% arasında 
dəyişmişdir. Kleykovinanın yüksək miqdarı Artırma-6 sortnümunəsində (32,8 %) və Fatimə sortunda 
(32 %) olmuşdur. KDƏ-nin orta göstəricisi 93,0 c.g.olmaqla, 82,3-104,6 c.g. arasında dəyişmişdir. 
Nümunələr saxlandıqca onlarda kleykovinanın miqdarı qanunauyğun şəkildə azalmış, KDƏ göstəricisi 
isə yaxşılaşmışdır. Fatimə sortunda KDƏ 104,6-dan 72,9 c.g.-nə düşmüşdür. Bu da bu sortun saxlama 
müddətindən asılı olaraq KDƏ-nin yaxşılaşmasını göstərir. 

Həmçinin Ağstafa YTT-da becərilən buğda sortlarında da ümumi keyfiyyət göstəriciləri, cücərmə 
qabiliyyəti öyrənilmişdir. 

3-cü cədvəldə Ağstafa YTT-da becərilən buğda sortlarında dənin ümumi keyfiyyət göstəriciləri 
təyin edilmişdir.Bunlardan 1000 dənin kütləsinin orta qiyməti 43,7 q olub, sortlar arasında 36,0-49,2 q 
təşkiletmişdir.Ən yüksək göstərici Murov-2 sortunda (49,2 q) olmuşdur. Şüşəvariliyin orta qiyməti 58 
%,onun sortlar arasında dəyişmə intervalı isə 28-80 % olmuşdur. Natura kütləsinə gəldikdə orta ədəd 
745 q/l  olmuş,öyrənilən sortlar arasında isə 725-760 q/larasında dəyişmişdir. Nəmliyin orta göstəricisi 
12,3 %, dəyişmə intervalı isə 11,8-13,2 % olmuşdur. Kleykovinanın miqdarı öyrənilən sortlardan 
Əzəmətli-95-də 31,6, Tale-38-də  29,2 % və Murov-2-də 29,2 %,dəyişmə intervalı isə 25,2-31,6 % 
olmuşdur. Kleykovinanın ən aşağı miqdarı Qırmızıgül-1 və Qarabağ sortlarında müşahidə olunmuşdur. 
KDƏ-nin orta göstəricisi öyrənilən sortlarda 67,1 c.g., dəyişmə intervalı isə 82,8-95,7 c.g. olmuşdur. 
Maraqlıdır ki, Qırmızıgül-1 sortunda kleykovinanın miqdarınınaşağı olmasına baxmayaraq, onun 
sedimentasiya göstəricisi yüksək olmuşdur. 

Cədvəl 3. Ağstafa YTT–da becərilən buğda sortlarında dənin ümumi keyfiyyət göstəriciləri 
(2017-ci il) 
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Qırmızıgül-1 36,0 28 740 12,4 25,2 82,8 13,6 30,0
Azəri (Elit) 43,4 75 725 13,2 25,6 91,1 13,9 24,0 
Tale-38 44,8 49 728 12,2 29,2 95,7 14,7 27,0
Əzəmətli-95 43,6 44 746 12,0 31,6 94,1 14,6 30,0
Qarabağ 45,0 55 755 11.8 25,2 89,8 14,0 30,0
Azəri 42,6 74 747 12,3 25,6 90,5 13.4 24,0
Aran 44,8 59 757 12,1 28,4 83,8 13,9 36,0
Murov 2 49,2 80 760 12,2 29,2 90,8 14,2 28,5 

Ağstafa YTT-də becərilən sortların dəninin cücərmə enerjisi və cücərmə faizi müxtəlif vaxtlarda 
öyrənilmiş, cücərmə enerjisi və cücərmə faizinin orta göstəricisi  müvafiq olaraq 93,0 % və 95,0% 
olmuşdur. Cücərmə enerjisinin dəyişmə intervalı 90,0-95,0%,cücərmə faizi isə 91,5-96,5% olmuşdur. 
Cücərmə enerjisi ən yüksək  Aran sortunda  (96%) qeydə alınmışdır. Təkrar analiz aparılarkən cücərmə 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

307 

enerjisi və cücərmə faizində dəyişiklik müəyyən olunmuşdur. Cücərmə enerjisinin orta göstəricisi 
94,0%, dəyişmə intervalı isə 92,0-95,8% olmuşdur. Cücərmə  qabiliyyətinin orta göstəricisi artaraq 
96,5%, dəyişmə intervalı isə 95,0-99,0%  olmuşdur. Ən yüksək cücərmə faizi Murov-2 -99,0, Azəri 
(Elit) - 97% və Aran - 97,0 sortlarında olmuşdur. Ağstafa YTT-da becərilən sortların cücərmə qabiliy-
yəti yaxşı olmuşdur. 

Ağstafa YTT-də becərilən 8 sortun dənində kleykovinanın və KDƏ-nin müxtəlif vaxtlarda 
ölçülməsi sayəsində əldə olunmuş nəticələrə əsasən kleykovinanın orta göstəricisi 27,5%, bu 
göstəricinin dəyişmə intervalı isə 25,2-29,2% olmuşdur. Ən aşağı göstərici Qırmızıgül-1 (25,2%) və 
Qarabağ sortlarında (25,2%) təyin edilmişdir. KDƏ-nin orta göstəricisi 89,0 c.g., onun dəyişmə intervalı 
isə 82,8-95,7 c.g. olmuşdur. Təkrar analizlər nəticəsində kleykovinanın miqdarının zaman keçdikcə 
qanunauyğun şəkildə aşağı düşdüyü müəyyən olunmuşdur. KDƏ-nin qiyməti isə yaxşılaşmağa doğru 
getmişdir. Vaxt keçdikcə kleykovinanın orta qiyməti 0,2% azalaraq 26,8%  və 26,2 %-ə düşmüşdür. 
KDƏ-nin orta qiyməti isə tarixlərə uyğun olaraq 83,3 c.g. və 78,9 c.g. olmuşdur. 

Diaqram: Ağstafa  YTT-da becərilən buğda sortları dənində kleykovinanın  
miqdarının saxlanma müddətindən asılılığı 

Beləliklə, Kürdəmir BTS-də saxlanma müddətindən asılı olaraq tədqiq olunan sortlarda kleykovi-
nanın miqdarının və keyfiyyətinin dəyişməsində qanunauyğunluq müəyyən edilməmiş, Tərtər BTS-də 
sort və sortnümunələrdə kleykovinanın miqdarı qanunauyğun dəyişmiş, Ağstafa YTT-da becərilən 
bütün sortların keyfiyyət göstəriciləri  bir-birindən fərqlənsə də hər dəfə yuyulma zamanı kleykovinanın 
miqdarı qanunauyğun şəkildə azalmışdır.  
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ  НА  КАЧЕСТВО  
СЕМЯН И ЗЕРНА ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ ВЫРАЩЕННЫХ  

В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЕКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Л.У.Гасанова 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье рассматривается эффект послеуборочного срока хранения на качество семяни зерна 
генотипов пшеницы, культивируемых в различных агроэкологических условиях. Были отмечены 
различия в энергии и процента прорастания семян, физических и качественных характеристик зерен 
объектов исследования из Курдамирского и Тетерского Зонально-Экспериментальных Станций (ЗОС) и 
Агстафинского Подсобного Экспериментального Хозяйства (ПЭХ). Так, у показателей, изученных сортов 
и сортообразцов из Тертера и Aгстафы, наблюдались закономерные измениния а, у  образцов из 
Кюрдамира не была выявлена зокономерность из-за повреждения клоп черепашкой. 

INFLUENCE OF POST-HARVEST STORAGE DURATION ON SEED AND GRAIN QUALITY OF 
WHEAT GENOTYPES GROWING IN DIFFERENT AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS 

L.U.Hasanova 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article considers effect of the post-harvest storage duration on quality of seeds and grains of wheat 
genotypes cultivated in various agroecological conditions. Differences in the energy and percentage of 
germination of seeds, physical and qualitative characteristics of  grains of  research objects from Kurdamir and 
Teter Regional Experimental Stations (RES) and the Agstafa Supporting Experimental Station (SES) were 
observed. Thus, for indicators studied varieties and varietisamples from Terter and Aghstafa, there were regular 
changes but, for samples from Kurdamir there was no regularity due to bug damage. 

UOT633. 412:631.527 

ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU SORTLARININ YARPQLARINDA DUZLARIN YÜKSƏK 
QATILIQLARININ ZÜLALLARIN MİQDARINA TƏSİRİ 

İ.N.HACIYEVA 
AMEA Gəncə Bölməsi, Gəncə şəhəri H.Əliyev prospekti 153,  

Tel +994 22) 2565829, dilare1954@qmail.com 

Məqalədə 2%, 3% və 5%-li NaCl, KNO3, Na2SO4, və MgSO4 duzlarının Danimarkadan idxal olunmuş 
Cooper, Tarifa və Taltos şəkər çuğunduru sortlarının yarpaqlarında zülalların  miqdarına təsiri müqayisəli tədqiq 
olunmuşdur. Tarifa və Taltos sortlarının Cooper sortu ilə müqayisədə duz stresinə qarşı daha davamlı olması 
müəyyən olunmuşdur. Aparılmış təcrübələrin nəticələrindən seleksiya işlərində duzadavamlı bitki sortlarının 
seçilməsində marker kimi istifadə esilməsi məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: şəkər çuğunduru, zülallar, piqment, duz, stres, adaptasiya 
Ключевые слова: сахарная свекла, белки, пигмент, соль, стресс, адаптация 
Key words:  sugar beet, proteins, pigment, salt, stress, adaptation 
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Giriş. Duz stresi zamanı buğda və düyü bitkilərinin yerüstü orqanlarının böyüməsi kök sistemi ilə 
müqayisədə daha çox zəifləyir ki, bunun da nəticədə çiçəyin sayı azalır, çiçəkləmə və dəndolma 
ləngiyərəksünbüllərdə sterillik yaranır[6].  

Duz stresinin bitkilərdə,hər şeydən əvvəl, enerji mübadiləsinə təsir etdiyi müəyyən olunmuşdur. 
Aşkar olunmuşdur ki, duzların qısa müddətli təsiri zamanı bitkilərdə tənəffüsün intensivliyi artır, 
uzunmüddətli təsir zamanı isə O2-nin udulması zəifləyir [1].  

Bundan başqa müəyyən edilmişdir ki, duzluluq az olan torpaqlara azot gübrəsi verdikdə bitkilərin 
məhsuldarlığı artır və böyüməsi sürətlənir. Amma, şoranlaşmanın dərəcəsi artdıqca azotun mənimsən-
ilməsi zəifləyir. Bu nöqteyi-nəzərdən Bar və əməkdaşları substratda NO-

3/Cl- nisbəti 0,5-dan yuxarı 
olduqda sitrus bitkilərinin yarpaqlarında Cl- ionunun udulma intensivliyinin azaldığını göstərmişlər [4]. 
Belə ki, azot NH4

+ formasında olanda bitkinin duza davamlılığı azalır [12].  
Təkamül prosesində bitkilərin xarici mühit amillərinə qarşı müxtəlif adaptasiya yollarının 

yaranmasına baxmayaraq onların müdafiə mexanizmləri bu gün də tam olaraq öyrənilməmişdir [2]. Bu 
sahədə şəkər çuğunduru bitkisi ilə ümumiyyətlə tədqiqatlar aparılmamışdır. Azərbaycanda torpaqların 
münbitliyi, tərkibi, mexaniki-fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri fərqli olduğundan bizim apardığımız 
tədqiqatların bir hissəsini məhz şəkər çuğunduru bitkisinin üç növünün yarpaqlarında müxtəlif kimyəvi 
tərkibə malik olan duzların zülalların miqdarının dəyişmə dinamikasına təsirinin öyrənilməsinə həsr 
etmişik. 

Material və metodlar. Tədqiqat məqsədinə müvafiq olaraq Danimarkadan idxal olunmuş 
Cooper, Tarifa və Taltos şəkər çuğunduru sortlarının yarpaqlarından istifadə olunmuşdur. 

Zülalların ümumi miqdarı - Zülalların təyinində ən çox işlədilən və geniş yayılmış metodlardan 
biri Lourinin kolorimetrik metodu ilə təyin edilmişdir [10]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün 3 istiqamətdə 
araşdırmalar aparılmış və bu zaman Na2SO4, MgSO4, KNO3, NaCl duzlarının müxtəlif qatılıqlarından 
istifadə olunmuşdur. Bitkinin yarpaqlarında toplanan zülalların miqdarınınzamandan asılı olaraq 
dəyişmə dinamikası müqayisəli analiz olunmuş və alınan nəticələr aşağıdakı cədvəllərdə verilmişdir 
(Cədvəl 1). 

NaCl-un təsirinə diqqət yetirdikdə görürük ki, o Tarifa və Taltos sortlarında yuxarı, Cooper 
sortunda isə aşağı qatılıqda daha çox uyğunlaşdırıcı təsirə malikdir. Alınan bu nəticə Tarifa və Taltos 
sortlarının Cooper sortu ilə müqayisədə duz stresinə qarşı daha davamlı olduqlarını göstərir.  

Şəkər çuğundurunun tərkib hissəsində,əsasən, karbohidratların olmasına baxmayaraq bitkinin 
inkişaf prosesində onun orqanlarında zülalların toplanması bir sıra faktorlardan asılıdır. Bitki toxuma-
larında zülalların toplanması və onun miqdarının tənzimlənməsinin tədqiqi digər parametrlərlə birlikdə 
bitkilərdə stresə qarşı adaptasiya mexanizmlərinin yaranmasında və seleksiya məqsədləriüçün istifadə 
olunması haqda qiymətli məlumatlar verir. 

Beləliklə, bizim tərəfimizdən aparılmış elmi araşdırmalar nəticəsində şəkər çuğundurunun 
yarpaqlarında Na2SO4, MgSO4, KNO3, NaCl duzlarının müxtəlif qatılıqlarının təsirindən zülalların 
miqdarının dəyişməsi öyrənilmişdir. Alınan nəticələr 1-ci cədvəldə əks olunmuşdur. Cədvəldən 
göründüyü kimi duz stresi zamanı bitkilərdə ümumi zülal miqdarının duzluluq dərəcəsi ilə mütənasiblik 
təşkil etdiyi nəzərə çarpmış və müəyyən olunmuşdur ki, duzluluq artdıqca zülalın miqdarı artır. Buna 
uyğun nəticələr elmi ədəbiyyatlarda da mövcuddur. Belə ki, Çao və onun əməkdaşları öz təcrübələrində 
mühitdə duzluluq artdıqca yarpaqda zülalların miqdarının artmasını müəyyən etmişlər[5]. Təcrübələrin 
nəticələrindən aydın olmuşdur ki, duzluluq artdıqca cücərtilərdə, əsasən, həll olan zülalların miqdarı 
artır [13]. Bəzi müəlliflər göstərirlər ki, duz stresi zamanı adətən, kiçik molekullu (25-33 kDa) spesifik 
zülallar sintez olunur. Bu zülallardan olan osmotin (26 kDa) tütün, arpada bitkilərində, müşahidə 
edilmişdir [3]. Kiçik molekullu zülalların sintezi duza davmlı bitki sortlarında həssas sortlara nisbətən 
daha yüksək olur [11]. 

Cədvəl 1-ə diqqət etdikdə aydın olur ki, şəkər çuğundurunun istənilən sortunda, tətbiq olunan 
istənilən duzun 5%-li qatılığında zülalların miqdarı hiss olunacaq qədər artmışdır.  

Bu sortlar arasında Cooper sortu KNO3-ün 2 və 5%-li qatılıqlarında digər sotlarla müqayisədə 
daha yüksək zülal miqdarına malik olmuşdur.  
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Cədvəl 1. Şəkər çuğunduru sortlarının yarpalarında duzların müxtəlif 
qatılıqlarının  zülalların ümumi miqdarına təsiri 

s/s Nümunələr C (mq/ml) s/s Nümunələr C (mq/ml) 
I Tarifa Na2SO4 Taltos NaCl 

2% 13,9 2% 13,3
3% 12,2 3% 10,5
5% 14,4 3% 13,8

Tarifa  MgSO4 Taltos KNO3 
2% 9,9 2% 16,2

Tarifa KNO3 3% 15,6
2% 7,6 5% 15,8
5% 14,2 III Cooper Na2SO4 

Tarifa NaCl 2% 12.5 
2% 9,2 3% 12,7
5% 14,4 5% 12,9

II Taltos Na2SO4 Cooper MgSO4 
2% 12,5 2% 11,7
3% 12,7 3% 11,7
5% 13,8 Cooper NaCl

Taltos MgSO4 2% 16,2
2% 12,7 5% 16,4
3% 14,3 Cooper KNO3 
5% 15,5 2% 16,2

Şəkər çuğunduru bitkisinin duzadavamlılığının fizioloji mexazizmlərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar 
olaraq aldığımız nəticələrin duzadavamlı bitkilərin seçilməsində, seleksiyasında və şoran torpaqlarda 
əkilməsində seleksiya məqsədi ilə istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 
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 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТАРАЦИЙ СОЛЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
БЕЛКА У ЛИСТЬЯХ СОРТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

И.Н.Гаджиева 
НАНА Ганджинский Отдел 

В стате приведены результаты сравнителногоисследования воздействия солей NaCl, KNO3, Na2SO4

и MgSO4 в концентарациях 2 %, 3% и 5% на содержание белка у листьев сортов сахарной свеклы Коопер, 
Тарифа, и Талтос завезенной из Данимарки. Выявлено, что сорта Тарифа, и Талтос в сравнении с сортом 
Коопер более устойчивы к воздействию солевого стресса и могут успешно использоваться для отбора в 
селекционных работах как солеустойчивые сорта в качестве маркера. 

INFLUENCE OF HIGH CONCENTRATION OF SALTS ON PROTEIN CONTENT OF 
 LEAVES OF SUGAR BEET 

I.N.Hajiyeva 
ANAS Ganja Branch 

In this article were investigated 2 %, 3% and 5% NaCl, KNO3, Na2SO4 and MgSO4 salt influence to sugar 
beets varieties which export from Denmark. Have determined that this salt concentrations influenced on  amount 
of protein of beet varietis leaves. Also were exposed that Tarifa and Taltos varieties were tolerant to salt than 
Cooper. This varieties can used as salt tolerance marker in selection. 

UOT 636:084/087 

BUZOVLARIN QIŞDA VƏ YAYDA YEMLƏNDİRİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ 

S.C.ƏLİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Az1098, Pirşağı qəs., Sovxoz №2, Bakı 

Yem normaları heyvanların, xüsusən də, inkişafda olan cavan heyvanların düzgün yemləndirilməsi işinin 
təşkilidir. Heyvanların qış dövründə yemləndirilməsinin əsasını qaba yemlər təşkil edir. Tədarük olunan qaba 
yemlərin tərkibində sellülozanın çox (30-37%), proteinin (4-15%) və yağın (0,9-2%) nisbətən az olması bu 
yemlərin əsas kimyəvi xüsusiyyətlərindəndir.  

Açar sözlər: rasion, yemləmə, keyfiyyət, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: рацион, кормления, качество, производительность 
Key words: ration, feeding, quality, productivity 

Giriş. Cavan heyvanlar yaxşı yemləmə şəraitində bəsləndikdə onların sağlamlığı mühafizə 
olunur, damazlıq keyfiyyəti yaxşılaşır, məhsuldarlığı artır və məhsulun maya dəyəri azalır. 

Yem norması inkişafda olan cavan heyvanların düzgün yemlənməsi işinin təşkilində əsas olmaqla 
onların qida maddələrinə olan tələbatını müəyyənləşdirir. Norma ilə yemləmək üçün heyvan orqa-
nizminin enerjiyə və müxtəlif qida maddələrinə olan ehtiyacını bilmək lazımdır.  

Buzovların bəslənməsinin bir xüsusiyyəti də onların gələcəkdə istifadə edilmə istiqamətinin 
nəzərə alınmasıdır. Ümumiyyətlə dişi buzovlar bəslənilərkən onlara normadan az və ya çox yem veril-
məməlidir. Erkək danalar isə əksinə bol yemlənməlidir.  

Cavan qaramalın bəslənməsinin səmərəli sistemi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 
  Onlarda yüksək məhsuldarlıq və möhkəm konstitusiya yaradılmasına səbəb olmalı; 
  Heyvanlardan daha erkən yaşlardan istifadə etməklə naxırın sürətli təkrar istehsalını təmin 

:311-316 
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etməli; 
 Heyvanlarda yaşıl, şirəli və qaba yemləri yemək və yaxşı mənimsəmək qabiliyyətini inkişaf 

etdirmək; 
Qış-tövlə şəraitində buzovların və danaların sutkalıq yem payına onların yaşından asılı olaraq 2,0-

3,0 kq quru ot, 2 kq küləş, 10-15 kq silos, 1,5-2,0 kq qüvvəli yemlər daxil edilə bilər. Yay aylarınad yem 
payını əsasən yaşıl yemlər təşkil etməlidir. Bu dövrdə heyvanlar yaşlarından asılı olaraq aşağıdakı 
miqdarda yaşıl yemlə təmin olunmalıdır. 7-9 aylıqda hər başa gündə 18-22 kq; 10-12 aylıqda 22-26 kq; 
13-15 aylıqda 26-30 kq, 16-18 aylıqda isə 30-35 kq. Bu cür yemləmə tipində buzovlar çoxlu miqdarda 
qaba yemlər yeməyə və həzm etməyə öyrənirlər ki, bu da südlük və südlük-ətlik istiqamətində bəslənən 
buzovlar üçün çox vacibdir [3.s.16]. 

Tədarük olunan qaba yemlərin tərkibində sellülozanın çox (30-37%), proteinin (4-15%) və yağın 
(0,9-2%) nisbətən az olması bu yemlərin əsas kimyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Bu yemlərdə külün 
miqdarı 9-11%-dir.  

Məlum olduğu kimi keyfiyyətsiz qaba yemlərin- ot və küləşin heyvanlar tərəfindən az yeyilməsi 
və pis həzm olunması bu yemlərin xarakterik xüsusiyyətlərindən sayılır. Qaba yemlərin bu 
xüsusiyyətləri onların tərkibində sellülozanın miqdarının və sellülozanın tərkibində isə liqninin, kutinin   
çox olması ilə izah edilir. 

Qaba yemlərlə heyvanların yemləndirilməsində elmi təcrübələrdə müxtəlif üsullardan istifadə 
edilməsi təklif olunmuşdur. Bu üsullardan ən əsas və sadəsi küləşin xırdalanması, üyüdülməsi, buxarda 
pörtlədilməsi və suda bişirilməsidir. Ümumittifaq Heyvandarlıq İnstitutunun təcrübələri göstərir ki, 
heyvanlar bu üsullarla işlənmiş qaba yemləri, o cümlədən küləşi, fiziki-mexaniki üsullarla işlənilməmiş 
yemlərdən 1,5-2 dəfə çox yeyirlər [5 s.63]. 

Bundan başqa, qaba yemlərin yemləndirilməyə hazırlanmasında kimyəvi üsullardan da istifadə 
edilir. Kimyəvi işləmə yolu ilə yemləmə, digər üsullarla yemləmədən daha səmərəlidir. Bu üsulla qaba 
yemlərin tərkibi dəyişir, onlar yumşalır, həm də qidalılığı və həzməgedicililiyi yüksəlir. 

Ukrayna Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun göstəricilərinə əsasən ən səmərəli üsul 
Kormşkovun küləşin əhənglə işlənmə metodudur. Bu üsulla küləşin qidalılığı 50%, V.N.Kitayev 
metodu ilə (əhənglə işləmə) 100-140%, V.L.Pryanişkov, E.A.Nesterovanın natrium qələvisi işə işlənmə 
metodunda 100%, Q.A.Maqidov və E.İ.Simon üsulu ilə 210%  artırılmışdır.  

Küləşin əhənglə işlənməsi zamanı tərkibində kalsium çoxalır ki, bu da heyvanların xüsusilə cavan 
heyvanlarda sümüyün inkişafı, diri çəki və südün miqdarının artması üçün çox vacibdir. [6]. 

Küləşin az miqdarda qələvi ilə işlənib, buxarda pörtlədilməsi yemin qidalılığının iki dəfə artması 
ilə nəticələnir. Doğranıb xırdalanmış küləşin 2%-li natrium qələvisi (NaOH)2 ilə işlənilməsi 
həzməgediciliyi xeyli yaxşılaşdırır. Küləşin müxtəlif üsullarla işlənilməsinin nəticələri aşağıdakı 
cədvəldə öz əksini tapmışdır.  

Cədvəl 1. Müxtəlif üsullarla işlənmiş küləşin həzməgediciliyinə dair məlumat 

Üsulun müəllifi Yem payının tərkibi 
Həzməgediciliyin koefisienti 

Üzvi maddələr Sellüloza 
V.N. Kitayev İşlənilməmiş küləş 33,53    41,41 

8%-li əhənglə işlənilmiş küləş 51,84 66,23
Kormşkov İşlənilməmiş küləş 53,83 44,03

3%-li əhənglə işlənilmiş küləş 59,55 58,39
V.L.Pryanişkov və   E.A.Nesterova İşlənilməmiş küləş 55,90 44,40

2%-li qələvi ilə işlənilmiş küləş 64,90 64,70
Q.A.Maqidov 
E.İ.Simon 

İşlənilməmiş küləş 47,95 50,81

1%-li əhənglə işlənilmiş küləş 61,00 63,39

Cədvəldən göründüyü kimi, küləşin müxtəlif kimyəvi üsullarla işlənməsi tərkibində olan üzvü 
maddələrin və sellülozanın həzməgediciliyini xeyli artırır. 

Məlumdur ki, yemlərin tərkibində olan zülallar, yağlar, karbohidratlar heyvanlar tərəfindən 
yeyildikdən sonra heyvandarlıq məhsullarına çevrilməsi üçün maddələr mübadiləsinin getməsi məqsədi 
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ilə katalizatorların-mikroelement, vitamin, ferment, hormonların və s. olması vacibdir.   
Heyvanların yemləndirilməsində vacib sayılan bu və digər fizioloji aktiv maddələr, maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşdırır və yemin tərkibində olan qidalı maddələrin heyvanlar tərəfindən mənim-
sənilməsinə kömək edir.  

C.X.Səttarovun hesablamalarına görə mal-qara qış-tövlə şəraitində hər yem vahidinə görə orta 
hesabla 25-30%, bəzi təsərrüfatlarda isə 40% həzm olunan protein, 20-25% makroelementlər (kalsium, 
fosfor), 40-50% mikroelementlər (mis, sink, manqan, kobalt, yod, selen) və 50-60% karotin (provitamin 
A) az qəbul edilir [4].

Yem payında bu göstərilən maddələrin çatışmamazlığı hər şeydən əvvəl cavan heyvanlarda 
inkişafın zəifləməsinə, yaşlı heyvanlarda diri çəki, süd və yun məhsuldarlığının azalmasına, məhsul 
vahidinə çoxlu yem sərf olunmasına, heyvanlarda törəmə qabiliyyətinin zəifləməsinə və digər mənfi 
halların baş verməsinə səbəb olur.  

Böyüməkdə olan cavan heyvanların qida maddələrinə olan tələbatı müxtəlif yaş dövrlərində 
onların böyüməsi və inkişafının səviyyəsindən asılıdır. Bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq intensiv 
yemləndirildikdə 1 kq çəki artımı üçün buzovlar 5-6 enerji yem vahidi sərf edirlər. Böyüyən heyvanlar 
üçün proteinin miqdarı və onun tam dəyərliliyi (əvəz olunmayan amin turşuların zənginliyi) xüsusilə 
vacibdir. Onların aldıqları hər enerji yem vahidinə 90-120 q həzm olunan protein düşməlidir [1 s. 20]. 

Yaşından asılı olaraq buzovların hər 100 kq canlı kütləsi üçün 2,4-3,0 kq quru maddə və 1 kq quru 
maddə hesabına 0,7-0,9 enerji yem vahidi verilməlidir. Yem payının quru maddəsində xam yağın 
miqdarı 3%, sellülozanın miqdarı isə 21-22% olmalıdır [3].  

Cavanların sağlamlığını saxlamaq üçün onlar kifayət qədər müxtəlif vitaminlərlə (A ,D, B, E) 
təmin olunmalıdırlar. Bunun üçün yem payının 1 kq quru maddəsinin tərkibində 20-25 mq karotin, 0,4-
0,5 min BV D vitamini, 30-50 mq E vitamini olmalıdır [2]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, normal yemləmə şəraitində xüsusən də yay-otlaq şəraitində heyvan 
orqanizmində müəyyən miqdarda ehtiyat qida maddələri fondu (depo) yaranır. Yağların (piyin) bədəndə 
toplanması yaxşı məlumdur. Zülal əzələ toxumalarında, qaraciyərdə və dəridə toplana bilər. Mineral 
maddələr sümüklərdə toplanır. Vitaminlər isə qaraciyərdə, dəridə, əzələ və toxumalarda, qanda, 
mədəaltı vəzidə, dalaqda, baş beyində və s. orqan və toxumalarda toplanır. 

Material və metodlar. Qaba yemlərin, xüsusilə küləşin qidalılığının aşağı olmasını nəzərə alaraq, 
onların həzməgediciliyinin öyrənilməsi məqsədi ilə ayrılmış qruplarda olan heyvanların yem payına 
mineral maddələr və vitaminlərlə zəngin olan yem konsentrantı kolfostonik əlavə edilməklə fizioloji 
təcrübələr aparılmışdır.  

Bu məqsədlə bir-birinə oxşar eyni köklükdə, çəkidə və yaşda olan 9-10 aylıq cavanlar seçilmiş və 
hər birində analoqlar üzrə 3 baş olmaqla 2 qrup yaradılmış və qruplar üzərində elmi-istehsalat xarakterli 
təcrübələr aparılmışdır.  

Təcrübə üçün seçilən hər 2 qrupdakı heyvanlar təsərrüfat şəraitində yemləndirilmiş, təcrübə 
dövründə sağlam və gümrah olmuşlar. 

Təcrübədən əvvəl bütün heyvanlarcavanlar baytar həkimi tərəfindən hərtərəfli kliniki müayinə 
edilmiş, tamamilə sağlam və təcrübə üçün yararlı hesab edilmişdir. 

Təcrübələr 2014-cü il 01 dekabr tarixdən 2015-ci il 01 mart  tarixədək Abşeron rayonundakı 
S.Əliyev adına DDKTİMMC-də aparılmışdır.  

Təcrübə arasında 18 gün fasilə verilmişdir, hər dövr-hazırlıq və təcrübə mərhələlərindən ibarət 
olmuşdur. Hazırlıq mərhələsi 18 gün, hesabat dövrü isə 7 gün olmuşdur.  

Təcrübənin sxemi 

Qruplar Heyvanların sayı Əsas rasion və sınaqdan keçirilən yem konsentratı 

I 3 
Təsərrüfatda istifadə olunan əsas rasion (Ə.R.) – Ə.R + quru yonca otu -2 kq, küləş -
3 kq, qarğıdalı silosu- 3 kq, qarışıq yem -1 kq 

II 3 Ə.R + yem konsentratı (kolfostonik) 34 q, (yemin 1kq quru maddəsinə görə) 

Təcrübənin əvəlində qruplar üzrə heyvanlara çəkisinə görə yem payı təyin edilmişdir.  
Hesabat  dövründə aşağıdakılar nəzərə alınmışdır. 
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 verilən yemlər; 
 gün ərzində yeyilməmiş yem qalığı 
Yem nümunələrində quru maddə, protein, sellüloza,  kül təyin edilmişdir. 
Kimyəvi analizlər laboratoriyada Ümumrusiya Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun 

metodikasına əsasən təyin olunmuşdur. Təcrübə altında olan ayrı-ayrı qruplar üzrə yemlərin həzm 
olunma əmsalı A.P.Dimitriçenkonun (1963) kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsinə dair 
metodikasına əsasən hesablanmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübənin sxemindən bir daha aydın olur ki, təcrübə dövründə 
bütün qrupdakı heyvanlar eyni cür yemləndirilmişlər və bu yemlər təsərrüfatda tədarük olunmuşdur. 

Gündəlik yem payı bütün qruplar üçün eyni miqdarda tərtib edilməklə, yemlərin qidalılığı – 
kimyəvi tərkibi eyni olmuşdur. Cavanların yem payına daxil olmuş yemlərin hamısı kimyəvi tərkibinə 
görə analiz  edilmişdir (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. İstifadə olunan yemlərin kimyəvi tərkibi (%-lə) 

Yemlər Nəmlik Quru maddə Xam protein Xam sellüloza Xam kül 
Yonca otu 14,5 85,5 20,0 27,0 8,0 
Buğda küləşi 14,0 86,0 3,1 34,0 4,0
Arpa küləşi 13,8 86,2 4,0 33,7 4,1
Qarğıdalı silosu 77,2 22,8 4,0 8,2 4,5 
Arpa dəni 13,0 87,0 11,8 6,9 3,7

Cədvəldən göründüyü kimi əsas yemlərdən yonca otu və arpa keyfiyyətcə (kimyəvi tərkibinə 
görə) orta yeri tutur. Küləş tərkibində proteinin az və sellülozanın çoxluğu ilə fərqlənir. 

Təcrübə dövründə hər iki qrupda olan heyvanların quru və üzvi maddələrə gündəlik tələbatı eyni 
olmuşdur (cədvəl 3). Fərq ondan ibarət olmuşdur ki, təcrübə dövründə II qrupda hər başa əlavə olaraq 
mineral maddələr və vitaminlərlə zəngin olan yem konsentratı kolfostonik verilmişdir. 

Heyvanların mineral maddələr və vitaminlərlə əlavə yemləndirilməsindəki müxtəliflik yemlərin 
tərkibindəki qidalı maddələrin, cavanlar tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsinə təsir göstərmişdir. Bu 
da yemlərin heyvanlar tərəfindən daha iştahla yeyilməsi və onların həzmə getmə əmsalının yüksəlməsi 
ilə nəticələnmişdir. Təcrübənin hesabat dövründə yemlərin heyvanlar tərəfindən yeyilməsi cədvəl 3 də 
göstərilmişdir.  

Cədvəl 3. Hesabat dövründə hər başın gün ərzində yediyi yemlər 

Buzovların fərdi 
nömrəsi 

Quru ot, kq Küləş, kq Silos, kq Qüvvəli yem, kq 
Kolfostonik yem 
konsentratı (q) 

I qrup nəzarət 
285 2,0 1,4 2,4 1,0 -
306 2,0 1,5 2,6 1,0 -
312 2,0 1,3 2,5 1,0 -

Orta hesabla 2,0 1,4 2,5 1,0 - 
II təcrübə 

315 2,0 1,5 2,6 1,0 34,0
332 2,0 1,7 2,7 1,0 34,0
345 2,0 1,6 2,5 1,0 34,0

Orta hesabla 2,0 1,6 2,6 1,0 34,0 

Qeyd etmək lazımdır ki, nəzarət qrupuna nisbətən təcrübə qrupunda olan heyvanlar bütün yemləri 
daha yaxşı və iştahla yeməklə, yeyilməyən qalıq hissəsi də az olmuşdur. II qrup heyvanlar yeyilən 
yemlərin həzm olunma əmsalının yüksək olması ilə I nəzarət qrupundan seçilmişdir. Bunu  cədvəl 4-dən 
bir daha aydın görmək olar. 
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Cədvəl 4. Yemlərin tərkibində olan qida maddələrinin həzmolunma əmsalı 

Qruplar 
Heyvanların fərdi 

nömrəsi 
Həzm olunma əmsalı %-lə 

Quru maddə Protein Sellüloza Kül 
I nəzarət 285 67,25 66,33 50,37 32,17

306 64,43 63,17 47,83 29,72
312 66,31 62,47 52,31 31,43

Orta hesabla 65,99 63,99 50,17 31,11 
II təcrübə 315 66,91 65,46 53,43 27,36

332 69,33 68,31 50,35 36,41
345 67,25 65,71 51,74 32,33

Orta hesabla 67,83 66,49 51,84 32,03 

Cədvəldən göründüyü kimi mineral maddələrlə zəngin olan  əlavələri verilməmiş I nəzarət qrupu 
üzrə yem payında olan qida maddələrinin həzm olunma əmsalı (orta hesabla) protein  63,99%, sellüloza 
50,17%, kül 31,11% olduğu halda,bu göstəricilər yem konsentratı kolfostoniklə yemlənmiş II təcrübə 
qrupun heyvanlarında protein üzrə həzmə gedicilik əmsalı- 66,49%, sellüloza- 51,84%, kül isə 32,03% 
olmuşdur.  

Yem payında yuxarıda göstərilən yem konsentratının əlavə edilməsi proteinin heyvan 
orqanizmində həzm olunma əmsalını (orta hesabla) 25,0% artırmışdır. 

Sellülozanın həzməgediciliyindəki dəyişiklik çox maraq doğurmuşdur. Belə ki, II təcrübə qrupu 
üzrə sellülozanın həzmolunma əmsalı I nəzarət qrupundan fərqlənərək, burada bu əmsal orta hesabla 
51,84%, ayrı-ayrı təcrübə heyvanlarında isə 50,35-51,74% olmuşdur. Bu göstəricilər I nəzarət qrupunda 
müvafiq olaraq 50,17% və 47,83-52,31% olmuşdur.  

4 saylı  cədvəldəki göstəricilərdən aydın olur ki, yem payının tərkibində olan quru maddə, xam 
protein və külün həzməgedicilik əmsalı nəzarət qrupuna nisbətən təcrübə qrupu heyvanlarında nisbətən 
çox olmuşdur. 

Beləliklə, aparılan təcrübələrdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cavanların əsas yem payına 
kolfostonikin əlavə edilməsi yemlərin, xüsusən də yem payının əsasını təşkil edən qaba yemlərin yeyil-
məsini, qida maddələrinin heyvanlar tərəfindən mənimsənilməsini və həzm olunmasını, həzməgedi-
ciliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ 

С.Д.Алиева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

Кормовые нормы – это организация правильного кормления животных, особенно молодых разви-
вающихся животных. Основная часть кормления животных зимой состоит из грубых кормов. Много 
целлюлозы (30-37%), относительно небольшое количество белка (4-15%) и жира (0,9-2%), являются 
одним из основных химических свойств этих подаваемых сырых кормах. 
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FEEDING RESULTS OF CALVES IN WINTER AND SUMMER 

S.J.Aliyeva 
Research Institute of Grop Husbandry 

Feed norms are the organization of proper feeding of animals, especially young animals. The basic part for 
feeding of animals during winter is rough feeds. The relatively high amount of cellulose (30-37%), and less 
amount of protein (4-15%) and oil (0,9-2%) in the ingredients of the supplied rough feeds is one of the main 
chemical properties of these feeds. 
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V.  Becərmə texnologiyası 

UOT 631.312.004, 319.06 

TORPAQDA ÜZVİ QALIQLARIN VƏ PEYİNİN BİOLOJİ HUMUSA ÇEVRİLMƏSİNDƏ 
EKOLOJİ YAĞIŞ QURDLARININ (SOXULCANLARIN) ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

M.Y.RZAYEV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu Bakı ş. Az1098, Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz №2 

Məqalədə intensiv kimyəvi əkinçiliyin alternativi olan üzvi-bioloji əkinçilikdən, peyinin, kök, kövşən və 
digər üzvi qalıqların bioloji humusa çevrilməsində mühüm rol oynayan ekoloji yağış qurdlarından (soxulcan-
lardan), onların torpaqdakı fəaliyyətindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: üzvi-bioloji əkinçilik, ekoloji yağış qurdları, bioloji humus, alternativ əkinçilik, qida mühiti, 
ekoloji təmiz məhsul  
Ключевые слова: органо-биологическая земледелие, дождевые черви, биологический гумус, 
алтернативное земледелие, питательная среда, экологический чистий продукт  
Key words: bio-organic agriculture, earthworm, biohumus, alternative agriculture, nutrient solution, 
ecological pure product 

Dünyada ərzaqlıq dən istehsalı 2050-ci ilə qədər mövcud torpaq və su resursları əsasında iki dəfə 
artmalıdır. Ona görə də kənd təsərrüfatının intensivləşməsi təxirə salınmayan vacib bir məsələdir. 

Lakin intensivləşmənin öz məhdudiyyətləri vardır. Bu məhdudiyyətlər monokulturanın, kimyalaş-
manın və ağır texnikanın ekoloji baxımdan sonrakı pis təsirindən yaranır.Müasir mərhələdə intensiv 
kimyəvi əkinçiliyin alternativi olan üzvi bioloji əkinçilik sistemləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələri 
tərəfindən geniş surətdə tətbiq olunmaqdadır. Üzvi-bioloji əkinçiliyin əsas məqsədi mineral gübrələrdən 
və pestisidlərdən tamamilə imtina etməklə ətraf mühiti qorumaq və ekoloji təmiz məhsul istehsal 
etməkdən ibarətdir. Bu zaman paxlalı bitkilərin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, peyindən, yaşıl 
gübrələrdən, bioloji humusdan və digər üzvi tullantılardan istifadə olunması ön plana çəkilir. 

Son zamanlar dünya əkinçiliyində bioloji humusdan istifadə etməklə iqtisadi cəhətdən sərfəli və 
ekoloji təmiz məhsul istehsal edilməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Peyinin, kök, kövşən və digər üzvi qalıqların bioloji humusa çevrilməsində mühüm rol şübhəsiz 
ki, torpaq faunasının əsas kütləsini təşkil edən yağış qurdlarına (soxulcanlara)  məxsusdur. Torpaqda 
olan biokütlənin 70%- dən çoxunu yağış qurdları təşkil edir. Onlar torpaqla birlikdə kök və kövşən 
qalıqlarını,  mikrobları, göbələkləri, yosunları, nematodları öz həzm aparatından keçirərək həzm edirlər. 
Sonra isə onları antibiotik xassələrə malik olan xüsusi bağırsaq mikroflorası, fermentlər və vitaminlərlə 
birlikdə ifraz edirlər. Bu ifrazatlar torpağı biohumusla zənginləşdirməklə yanaşı onu dezinfeksiya 
edərək pataloji floranın inkişafının qarşısını alır [2]. 

Soxulcanların (yağış qurdlarının) yoğunluğu 10-12 mm olmaqla, uzunluğu 8-200 sm-ə çatır. 
Onlar torpaqda 60-80 sm və bəzən 8 m-dək dərinliyə yollar açırlar. Ç.Darvin göstərir ki, soxulcanların 
torpağın bərpasında, havalanmasında, münbitləşməsində və mineral maddələrlə zənginləşməsində rolu 
böyükdür [1]. 

Təbii şəraitdə 1 hektar torpaq örtüyündə yağış qurdlarının miqdarı bir neçə on mindən bir neçə 
milyon fərdə qədər olur. Onların biokütləsi  hektarda 2-4 tona çatır. Onlar torpağın yumşaldılması və 
onun humuslaşmış üzvi maddələrlə zənginləşməsi kimi nəhəng işləri yerinə yetirirlər [6]. 

Yağış qurdlarının bağırsağında üzvi qalıqların həzm olması prosesində humus maddələri 
formalaşır. Bu maddələr kimyəvi tərkibinə görə yalnız torpaq mikroflorasının iştirakı ilə əmələ gələn 
humusdan fərqlənir. Yağış qurdlarının bağırsağında aşağı molekullu maddələrin polimerləşməsi prosesi 
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gedir. Təbii populyasiyadan olan yağış qurdlarının ifrazatında humusun miqdarı 11-15%-ə çatır.  
Yağış qurdlarının özünə məxsus başqa spesifık xüsusiyyətləri də vardır ki, bu da əkinçilikdə 

olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, onlar torpaqda struktur yaratmaq kimi nadir xüsusiyyətə malikdirlər. 
Yay dövründə torpağın əkin qatı daxilində yağış qurdları tərəfindən l m2 sahədə bir kilometr 
uzunluğunda yollar açılır və həmin yolların səthi 3 mm qalınlığında ifrazatla örtülür. Yağış qurdları  bir 
gündə öz bədənlərinin çəkisinə bərabər miqdarda torpaq kütləsini üzvi qalıqlarla birlikdə həzm 
sistemindən keçirirlər. Əgər 1 m2-də 50 ədəd yağış qurdu varsa və hər bir fərdin çəkisi 0,5 qramdırsa, 
onda bir gündə 1 ha sahədə 0,25 ton, bir mövsümdə isə 50 ton (200 gün x 0,25 ton) torpaq kütləsi üzvi 
qalıqlarla birlikdə həzm aparatından keçərək biohumusa çevrilir [3]. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, torpaqda strukturun əmələ gəlməsi və onun humuslaşması  üzrə belə bir 
nəhəng və məhsuldar işi müasir şəraitdə heç bir texnologiya yerinə yetirə bilməz. Hələlik belə bir qüvvə 
və vəsait yoxdur. 

Buradan aydın olur ki, torpağın münbitliyinin və sağlamlığının əsas əlaməti onda yağış 
qurdlarının mövcud olmasıdır. Yağış qurdları nə qədər çoxdursa, həmin torpaq o qədər münbit və 
sağlamdır. Bu, torpağın münbitliyinin bərpasında marağı olan əkinçilər tərəfindən dərk edilərək qəbul 
olunmalıdır. 

Torpağın zoofaunası, o cümlədən yağış qurdları (soxulcanlar) müxtəlif antropogen amillərə qarşı 
olduqca həsassdır. Mineral gübrələr və pestisidlər yağış qurdlarına xüsusi məhvedici təsir göstərir [4]. 

Yetişdirilən yağış qurdları həm də heyvandarlıq və quşçuluq üçün zülallı yem mənbəyi ola bilər. 
Yağış qurdlarından alınmış un öz qidalılıq keyfiyyətinə görə sümük və balıq unundan üstündür. Onun 
tərkibində 61-72% zülal vardır. Təcrübələr göstərir ki, 1 hektar sahədə yetişdirilən yağış qurdlarından 
400 sentnerə qədər un şəklində yem almaq mümkündür. 

Qiymətli üzvi gübrə və zülallı yem almaq məqsədilə yağış qurdlarından istifadə edilməsi məsələsi 
yeni fikir deyildir. Hələ 1798- ci ildə Prussiyalı Qotxard tərəfindən «Yağış qurdlarının çoxaldılması» 
adlı kitab nəşr etdirilmişdir. 

XX əsrin 30-cu illərində amerikalı fermer və həkim Barret yağış qurdlarının çoxaldılması ilə 
məşğul olmuş və bu sahədə öz təsərrüfatının xeyrinə xeyli müvəffəqiyyətə nail olmuşdur. O, yağış 
qurdlarını torpaq, peyin və digər tullantılar qarışığı ilə doldurulmuş taxta qutularda çoxaltmaqla bir kub 
futdan (0,027 m3) 3000-ə qədər fərd almışdır. 1946-cı ildə Barret öz təcrübəsi haqqında kitab yazmışdır. 

Nəhayət, XX əsrin 50-ci illərində  ABŞ-da yağış qurdlarının yetişdirilməsi ilə məşqul olan iri 
müəssisələr yaranmışdır. Kaliforniyada 1959-cu ildə seleksiya metodlarının köməkliyi ilə yağış 
qurdlarının mədəni hibridləri (Qırmızı Kaliforniya) alınmışdır. Bu hibridlər yüksək çoxalma qabiliyyəti 
və uzun ömürlülükləri ilə fərqlənirlər. Bir il ərzində 1 fərd 500-1500 fərdə qədər çoxalır ki, bu da təbii 
formalara nisbətən 10-15 dəfə yüksəkdir. Mədəni hibridlərdə həyatın davam etməsi təbii formalara 
nisbətən 4 dəfə çox olmaqla 16 ildən artıq olur. 

Hibridlər yüksək texnoloji xassələrə malik olmaqla üzvi materialların müxtəlif formalarını həzm 
etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Kaliforniyada onlar açıq sahədə (ləklərdə) müvəffəqiyətlə becərilir. 
Becərilmənin bir dövrəsi ərzində (2 ay) 30-50 min fərddən ibarət populyasiyalar 1 m2-də 300 kq-a qədər 
döşəmə peyinini bioloji humusa çevirmək qabiliyyətinə malikdir. Peyinin biohumusa çevrilməsi prosesi 
tam başa çatdıqdan sonra yağış qurdlarının kütləsi ayrılaraq ondan 62-72% zülala malik olan yemlik un 
hazırlanır [5]. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1980-ci ilə qədər yağış qurdlarının yetişdirilməsi ilə məşqul olan 
1500-dən çox iri ixtisaslaşmış təsərrüfat fəaliyyət göstəmıişdir. Mədəni yağış qurdları və onların 
yetişdirilmə texnologiyası ABŞ-ın ixracatının müəyyən hissəsini təşkil edir. 

1976-cı ildən İtaliyada, İngiltərədə, Fransada, Yaponiyada və Qərbi Avropanın digər ölkələrində 
yağış qurdlarının sənaye üsulu ilə yetişdirilməsinə başlanılmışdır. 

Yağış qurdları üçün qida mühiti (substrat) müxtəlif heyvanların peyini, torf, taxta kəpəyi, saman, 
kağız tullantıları, ağac yarpaqları, kökümeyvəli bitkilərin gövdə və yarpaqları, meyvə-tərəvəz emalı 
tullantıları, ət kombinatı və balıq məhsulları tullantıları, şəhər üzvi tullantıları və s. ola bilər [7]. 

İqtisadi səmərəliliyinə görə bioloji humus peyindən və adi kompostdan üstündür. Belə ki, 1 t 
döşəmə peyini 0,3 s/ha dən artımı verdiyi halda, yağış qurdlarının köməkliyi ilə hazırlanmış 1t 
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biohumus 3 s/ha dən artımı verir. 
Macarıstanda tarlaların gübrələnməsi üçün biohumusdan istifadə edilməsi peyinin daşınmasına və 

kimyəvi gübrələrin alınmasına çəkilən xərcləri kəskin azaltmışdır. Yağış qurdları vasitəsilə alınmış 
biokompostla gübrələnmiş tarlalardan 64s/ha buğda dəni alınmışdır ki, bu da mineral gübrələr verilmiş 
sahələrə nisbətən 8s/ha çoxdur. Bununla yanaşı biohumusdan istifadə kartofun məhsuldarlığnı 60% 
artırmışdır. Bir hektar kartof sahəsinə verilən 40-50 ton peyini 3 ton biohumusla əvəz etmək 
mümkündür. 

Peyinin və digər üzvi qalıqların bioloji humusa çevrilməsi texnologiyasına yağış qurdlarının daxil 
edilməsi torpaqda humusun, strukturun, münbitliyin yüksəlməsinin və təbii mühitin ekoloji 
sağlamlaşdırılmasının perspektiv yoludur. Bundan əlavə üzvi birləşmələrin texnoloji yağış qurdlarının 
köməyi ilə kütləvi şəkildə emal edilməsi sayəsində heyvandarlıq və quşçuluq üçün yüksək miqdarda 
qiymətli zülallı yem almaq mümkündür. 

Beləliklə, ekoloji yağış qurdlarının köməyi ilə üzvi birləşmələrin (peyin, bitki qalıqları, sellüloza 
mənşəli tullantılar və s.) emal edilməsinin sənaye biotexnologiyasını kənd təsərrüfatı istehsalının yeni 
sahəsinə çevirmək lazımdır. Bu, Respublikada ərzaq probleminin həll edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə 
kömək göstərə bilər. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ НАВОЗА И ДРУГОЙ 
ОРГАНИКИ НА БИОГУМУС 

М.Я.Рзаев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приводится информация о роли и значении дождевых червей в переработке навоза и 
другой органики на  биологический гумус. Представлены технология разведения дождевых червей и 
производства биогумуса. 

FUNCTION AND SIGNIFICANCE OF EARTHWORM IN DECOMPOSITION OF  MANURE AND 
OTHER  ORGANIC MATTER ON BIOHUMUS 

M.Y.Rzayev 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article deal with information on earthworm function and significance in manure and other organic 
matter decomposition on biohumus. The earthworm rearing and biohumus production technologies was 
introduced. 
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УДК 631.58 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОИ В УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

awdeenko@mail.ru 

Приведены результаты исследований по влиянию биологических препаратов на рост и развитие 
растений сои в условиях Ростовской области Российской Федерации. Показана роль обработки семян и 
вегетирующих растений сои биологическими препаратами. Установлено, что наибольшая прибавка 
урожая получена при обработке семян инокулянтом (Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 
л/т), а наименьшие затраты на единицу прибавки урожая сои получены по варианту обработки 
растений сои в фазу всходов препаратом БСка-3 в дозе 0,5 л/га. 

Ключевые слова: соя, структура урожая, урожайность, симбиоз 
Açar sözlər: soya, məhsulun strukturu, məhsuldarlıq, simbioz 
Key words: soybean crop structure, yield, symbiosis 

Введение. Опыты, проведённые нами в условиях Ростовской области Российской Федера-
ции, показали высокую эффективность биологических препаратов на полевых культурах [1-4]. 

Тематика исследования влияния биопрепаратов на продуктивность полевых культур 
становится интересна и в связи с малым количеством результатов исследования в Ростовской 
области по данной теме, является ещё и актуальной.  

Геостим - новый микробиологический препарат для растениеводства, способствующий 
микробиологическому обогащению ризосферы, ускорению роста и развитию вегетативных 
органов культурных растений. В состав препарата входит сапротрофный гриб Триходерма и 
ассоциативные микроорганизмы. Геостим оказывает положительное влияние на развитие 
растений от проростка до вегетативной зрелости. Ассоциативные микроорганизмы, входящие в 
состав Геостима, осуществляют симбиотические (взаимовыгодные) отношения с большинством 
культурных растений. Поселяясь на поверхности корневой системы, эти бактерии сопровож-
дают растения в течение всей жизни. Они обеспечивают свободный доступ к растению элемен-
тов минерального питания, в том числе атмосферного азота; выполняют защитные функции, 
выделяя биологически активные вещества; стимулируют рост и развитие растения. 

Микробиологический состав Геостима обеспечивает полезное действие при обработках 
надземных органов сельскохозяйственных культур. Выделяемые микроорганизмами физиологи-
ческие вещества, усиливают биохимические процессы, энергию дыхания тканей, усиливается 
процесс фотосинтеза, повышается активность растительных ферментов.  

БФТИМ – бактериальный препарат на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens КС-2. 
Препарат представляет собой жидкость желто-коричневого цвета, в каждом грамме которой 
содержится 2 миллиарда живых бактериальных клеток и спор, обладающих лечебными 
свойствами. Этот природный микроорганизм способен активно подавлять возбудителей 
болезней зерновых колосовых культур: мучнистую росу, корневые гнили, гельминтоспориоз, 
септориоз, пиренофороз, фузариоз, ржавчину, бактериозы. БФТИМ обладает ростостимули-
рующими свойствами, способствует развитию мощной корневой системы, устойчивости к 
полеганию и обеспечивает увеличение урожая.  

Биопрепарат БСка-3 предназначен для защиты и оздоровления почв, защиты и питания 
растений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а также улучшения 
почвенного плодородия. Механизм действия препарата обусловлен наличием в его составе 
живых культур Trichoderma viride 256, Pseudomonas koreensis Ар33, Bacillus subtilis 17, 
Bradyrhizobium japonicum (Rhizobium japonicum) 614a. Эти микроорганизмы, а также выделя-

:320-324 
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емые ими вещества (метаболиты), стимулируют всхожесть семян и рост растений, улучшают их 
фитосанитарное состояние, укрепляют корневую систему, обеспечивают устойчивость к 
полеганию сельскохозяйственных культур и, как следствие, повышают урожайность и 
восстанавливают плодородие почвы. 

Бактерия Pseudomonas koreensis Ар33, поселяясь на поверхности корневой системы в зоне 
всасывания, не только защищает растения от фитопатогенов, но и, выделяя биологически 
активные вещества, стимулирует рост и развитие сельскохозяйственных культур. Симбионтный 
характер взаимоотношений микроорганизмов препарата обеспечивает эффективную работу 
механизма связывания атмосферного азота азотфиксирующими бактериями (Rhizobium spp.). 
Эти бактерии, поселяясь внутри корневой системы бобовых растений, снабжают их азотным 
питанием в течение всего периода вегетации. Высокая эффективность микробиологической 
составляющей (Bacillus subtilis 17, Pseudomonas koreensis, Trichoderma viride 256) проявляется 
при некорневой подкормке сельскохозяйственных культур. Под воздействием препарата 
активизируются биохимические процессы, обеспечивающие усиление роста и развития 
растений, повышения их иммунного статуса [6].  

Цель опыта: изучить эффективность и дать сравнительную оценку метода обработки 
семян и посевов биопрепаратами в условиях сухой степи Российской Федерации.  

Материалы и методы. Исследования проводятся на полях Донского сортоиспыта-
тельного центра Донского государственного аграрного университета с 2015-го года. Почвенный 
покров участка представлен чернозёмом обыкновенным тёплым кратковременно промерзающим 
(северокавказским), сформированный на лессовидных и жёлто - бурых глинах, имеет глинистый 
и суглинистый механический состав, мелкозернистую структуру, рыхлое сложение, обладает 
хорошей воздухопроницаемостью и влагоёмкостью, что способствует накоплению значительных 
запасов влаги. 

Закладка опытов, учёты и наблюдения проводились по Моисейченко В.Ф. [5], сорт сои – 
Донская 9. 

Схема опыта 

1. Без фунгицидов - контроль;
2. Обработка семян: Максим КС 1,5 л/т. + Ризоторфин Б (4 л/т);
3. Обработка семян: инокулянт (Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 л/т);
4. Обработка посевов: инокулянт в фазу всходов (БСка -3, 0,5 л/га).

Результаты и их обсуждение. В среднем за годы исследований всходы по вариантам 
опыта были получены через 6-10 дней после посева. Обработка семян химическим 
протравителем способствовала задержке даты появления всходов на 1 день по сравнению с 
контролем. Наименьший период «посев-всходы» наблюдался на варианте с обработкой семян 
инокулянтом (Геостим-Н) совместно с БФТИМ и гуматом (таблица 1).  

На дату начала цветения вес надземной части растений сои варьировал от 408 до 595 г/м2. 
Наибольшая масса надземной части растений сои наблюдалась на вариантах с химическим 
протравителем и при использовании инокулянта Геостим совместно с БФТИМ и гуматом – 528 
и 595 г/м2. 

С наступлением фазы начала налива семян сои масса надземной части растений 
увеличилась в 1,6-1,8 раз и достигла параметров 748-945 г/м2. Наибольшая масса надземной 
части растений сои наблюдалась на вариантах с химическим протравителем и при 
использовании инокулянта Геостим совместно с БФТИМ и гуматом – 924 и 945 г/м2. 

Необходимо отметить, что разница в массе надземной части растений сои была 
существенная по сравнению с контролем – 25 и 43 г/м2 для фазы начала цветения и начала 
налива семян соответственно. 
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Таблица 1. Дата всходов и биометрические показатели сои по фазам вегетации 

Вариант 
Дата всходов 

(среднее) 

Начало цветения Начало налива семян 

вес 
надземной 
части, г/м2 

наличие 
клубеньков, 

шт/м2 

вес 
надземной 
части, г/м2 

наличие 
клубеньков, 

шт/м2 

Без фунгицидов - контроль 18.05.2017 408 1360 748 2312
Обработка семян: Максим КС 1,5 л/т. 
+ Ризоторфин Б (4 л/т) 

19.05.2017 528 1716 924 3432

Обработка семян: инокулянт 
(Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + 
Гумат +7 (1 л/т) 

15.05.2017 595 2520 945 4130

Обработка посевов: инокулянт в фазу 
всходов (БСка -3, 0,5 л/га) 

18.05.2017 495 1914 858 2937

Среднее 15.05.2017 507 1878 869 3203

НСР 05 --- 25 94 43 160

Корневая система сои растёт медленнее, чем наземная масса. Корень углубляется в почву 
на 1,5-2 м. Рост корней продолжается до начала образования семян. Азотфиксирующие бактерии 
проникают в корни сои через корневые волоски, в месте проникновения из разрастающейся 
ткани корня через 7-12 дней после появления всходов образуются клубеньки. Через 2 недели 
после всходов азотфиксирующие бактерии начинают усваивать азот из воздуха и могут 
полностью обеспечить растение этим элементом питания. Клубеньки развиваются в основном на 
корнях, расположенных в пахотном слое. Лучшему развитию клубеньков способствуют хорошая 
аэрация почвы, оптимальная влажность и температура, наличие питательных веществ. Эти 
условия благоприятны и для роста сои [7]. 

Развитие корневой системы обуславливает и наличие клубеньков на корнях сои. Так, при 
НСР 94 шт/м2 в фазу начала цветения количество клубеньков по вариантам исследований 
варьировало от 1360 (контроль) до 2520 шт/м2 – наибольшее значение наблюдалось по 
вариантам с инокуляцией семян геостимом с добавлением БФТИМ и гумата – 2520 шт/м2, а 
также на варианте и внесением инокулянта в фазу всходов – 1914 шт/м2. 

К фазе начала налива семян численность клубеньков увеличилась в 1,5-2,0 раза. Наиболее 
благоприятные условия для роста и развития клубеньков наблюдаются по вариантам с 
обработкой семян геостимом с добавлением БФТИМ и гумата – 4130 шт/м2. 

При анализе структуры урожая сои нами установлено, что число растений по вариантам 
исследований варьировало от 33 до 35 шт/м2 и существенного различия не имело (таблица 2). 

Таблица 2. Структура урожая и биологическая урожайность сои 

Вариант Число 
растений, 
шт/м2 

Число бобов, 
шт/растение 

Масса зерна 
с растения, г 

Масса 
1000 зерен, 

г 

Урожайность, 
ц/га 

Без фунгицидов - контроль 34 10 2,44 120 8,3 

Обработка семян: Максим КС 1,5 л/т. + 
Ризоторфин Б (4 л/т) 

33 12 3,06 132 
10,1 

Обработка семян: инокулянт (Геостим Н, 
0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 л/т) 

35 11 3,03 136 
10,6 

Обработка посевов: инокулянт в фазу 
всходов (БСка -3, 0,5 л/га) 

33 11 2,97 135 
9,8 

Среднее 34 11 2,88 131 0,4 

НСР 05 1,7 0,5 0,1 6,5 8,3 
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На одном растении было от 10 до 12 бобов с массой зерна 2,44-3,06 г. наиболее высокие 
показатели по числу бобов и массе зерна с растения были получены на варианте обработки 
семян препаратом Максим КС 1,5 л/т. + Ризоторфин Б (4 л/т). 

Применение только биологических протравителей способствует получению большей 
массы 1000 зерен, которая в наших исследованиях составила 136 г, что превышает вариант с 
химическим протравителем на 4 г, а контроль – на 16 г. 

Анализ урожайности сои показал, что изучаемые препараты способствуют регулировании 
величины урожайности сои. Урожайность сои варьировала от 8,3 до 10,6 ц/га. Наибольшая 
урожайность получена при обработке семян инокулянт (Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + 
Гумат +7 (1 л/т) – 10,6 ц/га, что на 0,5 ц/га превышает вариант с химическим протравителем, что, 
однако не существенно. 

Однако, при сравнении с контролем (без обработки) величина прибавки урожая сои 
составила от 1,5 до 2,3 ц/га. Наибольшая прибавка урожая получена при при обработке семян 
инокулянт (Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 л/т) – 2,3 ц/га. 

При расчёте стоимости прибавки урожая на единицы площади нами установлено, что 
затраты на получение прибавки урожая на 1 га варьируют с 0,3 до 14,5 $ (таблица 3).  

Таблица 3. Стоимость прибавки урожая сои 

Вариант 
Затраты на получение 
прибавки урожая, $/га 

Прибавка 
урожая, ц/га 

Стоимость прибавки 
урожая на 1 га, $/ц 

Без фунгицидов - контроль --- --- ---
Обработка семян: Максим КС 1,5 л/т. + 
Ризоторфин Б (4 л/т) 

14,5 1,8 66

Обработка семян: инокулянт (Геостим Н, 0,5 
л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 л/т) 

1,1 2,3 84

Обработка посевов: инокулянт в фазу 
всходов (БСка -3, 0,5 л/га) 

0,3 1,5 55

Наибольшая стоимость затрат на прибавку урожая нами отмечается на варианте с 
химическим протравителем и составила 14,5 $/га, стоимость прибавки урожая варьировала от 55 
до 84 $/ц. 

Наиболее низкие показатели стоимости затрат были получены при обработке семян и при 
внесении инокулянта в фазу всходов – 1,1 и 0,3 $/ц соответственно. 

Таким образом, проведённые исследования по влиянию изучаемых препаратов на 
продуктивность растений сои показали, что наибольшая прибавка урожая получена при 
обработке семян инокулянтом (Геостим Н, 0,5 л/га) + БФТИМ 2л/т + Гумат +7 (1 л/т), а 
наименьшие затраты на единицу прибавки урожая сои получены по варианту обработки 
растений сои в фазу всходов препаратом БСка-3 в дозе 0,5 л/га. 
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RUSİYA FEDERASİYASININ QÜRU SƏHRA  ŞƏRAİTİNDƏ SOYANIN MƏHSULDARLIĞI 

A.P.Avdeyenko, V.V.Çernenko 
Don Dövllət K/T Universiteti 

Məqalədə Rusiya Federasiyasının Rostov Vilayəti şəraitində  soya bitkisinin böyümə və inkişafına bioloji 
preparatların təsirinin tədqiqinin nəticələri verilmişdir. Soyanın toxum və vegetativ hissələrinin bioloji preparat-
larla işlənməsinin rolu göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, daha böyük məhsul artımı toxumlar   (Geostim H 
0,5l/ha)+ BFTİM 2l/m + Humat +7 (1l/m) inokulyantı ilə işləndikdə, soya məhsulunun hər artım vahidinə ən az 
xərc isə soya bitkilərinn cücərmə mərhələsində0.5 l/ha dozasında  BSka-3 preparatı ilə işlənməsi variantında 
olmuşdur. 

SOYBEAN PRODUCTIVITY UNDER CONDITIONS OF DRY STEPPES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A.P.Avdeenko, V.V.Chernenko 
Don State Agrarian University 

The article presents results of studies on the effect of biological preparations on growth and development 
of plants in conditions of the Rostov region, Russian Federation. The role of seed and vegetative plants soybean 
biological drugs have shown . Found that the greatest harvest received at seed processing (Geostim n, 0.5 l/ha) + 
BFTIM l/t + Humate +7 (1 l/t), and the lowest cost per unit of soybean yield increase received by option plants 
processing soybean of  seedling phase by BSka-3 dose 0.5 l/ha. 

UOT 631.582 

NÖVBƏLİ VƏ FASİLƏSİZ ƏKİNLƏRİN SAHƏNİN ALAQLANMA DƏRƏCƏSİ, KÖK-
KÖVŞƏN QALIQLARI, YAŞIL KÜTLƏ VƏ QURU MADDƏNİN TOPLANMA 

DİNAMİKASI VƏ BİTKİLƏRİN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

 M.Y.RZAYEV, Z.M.ABDULLAYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. Az1098, Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz №2 

Məqalədə 2015-2017-ci illərdə  dənli və dənli-paxlalı bitkilərdən ibarət qısa rotasiyalı növbəli və fasiləsiz 
əkinlərin sahəsinin alaqlanma dərəcəsi, kök-kövşən qalıqları, yaşıl kütlə, quru maddənin toplanma dinamikası və 
məhsuldarlığa təsirindən bəhs edilir.  

Məlum olmuşdur ki, payızlıq yumşaq buğdanın “Qobustan” sortunun növbəli əkindəki dən məhsuldarlığı 
fasiləsiz əkinə nisbətən hektardan üç ilə görə orta hesabla 3,0 s, arpanın “Cəlilabad-19” sortunun isə 2,9 s 
yüksək olmuşdur. Növbəli və fasiləsiz əkinlərdə soyanın paxla əmələ gəlmə mərhələsində yaşıl kütləsi uyğun 
olaraq hektardan 262,1  və 248,6 s, dən məhsuldarlığı isə 21,2  və 19,7 s təşkil etmişdir. 

Açar sözlər: soya, bitki, torpaq, novbəli əkin, fasiləsiz əkin 
Ключевые слова: соя, растениe, почва, севооборот, бессменный посев  
Key words: soybean, plant, soil, crop rotation, continuous crops 

Giriş. Taxıl və digər dənli, dənli-paxlalı bitkilərdən istehsal olunan ərzaq məhsulları gündəlik 
həyatımızda mühüm yer tutur. Bununla əlaqədar Respublika üzrə bu bitkilərin məhsuldarlığının 
artırılmasını nəzərdə tutan mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Əkinə yararlı torpaqların qida maddələri ilə 
təmin olunma dərəcəsi aşağı olduğundan yüksək məhsul almaq üçün torpaqlara qida maddələri 

:324-328 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

325 

qaytarılmalıdır ki, onların münbitliyi müntəzəm olaraq yaxşılaşsın 1. 
Hazırda kəndli-fermer təsərrüfatları üçün bir-birindən fərqli dənli bitkilərin becərilməsi zərurəti 

meydana çıxır. Bu şəraitdə növbəli əkini ixtisaslaşdırmaq, onları qısa rotasiyalı etməklə yanaşı becərilən  
bitkilərin əkin dövriyyəsində təmin olunma dərəcəsi və torpaq münbitliyinə təsirinin öyrənilməsi aktual 
məsələlərdən biridir.  

Material və metodlar. 2015-2017-ci illərdə  ƏETİ-nin Abşeron Yardımçı Təcrübə təsərrüfatının    
boz-qonur torpaqlarında dənli və dənli-paxlalı bitkilərdən ibarət qısa rotasiyalı növbəli və fasiləsiz 
əkinlərdə sahənin alaqlanma dərəcəsi, kök-kövşən qalıqları, yaşıl kütlə və quru maddənin toplanma 
dinamikası və məhsuldarlığı aşağıdakı sxem üzrə öyrənilmişdir.  

1-ci sxem: soya-payızlıq buğda-arpanın növbələşməsi 
2-ci sxem: soya-payızlıq buğda-arpanın fasiləsiz əkini 
Təcrübələr üç təkrarda aparılmaqla hər bölmənin sahəsi 120 m2 (20m x 6m) olmuş, tədqiqat 

obyekti kimi soyanın (Legumino sea) “Biyson”, payızlıq buğdanın (Tritikum aestivum L.) “Qobustan” 
və arpanın (Hordeum vulqare L.) “Cəlilabad-19” sortlarından istifadə edilmişdir. 

Payızlıq buğda hektara 200 kq, arpa 180 kq və soya 50 kq səpin norması ilə səpilmişdir. “Biyson” 
gecyetişən sort olduğu üçün cərgəaraları 70 sm olmuşdur. 

Çöl-tədqiqat işləri və bitkilər üzərində müşahidələr, becərmələrə aid bütün aqrotexniki tədbirlər və 
məhsulun struktur elementləri bitkilərin becərilməsinə dair tövsiyələrə uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir 
2. 

Torpaqda toplanan bitki qalıqlarının miqdarı N.V.Stankovun ramka üsulu ilə 3, fenoloji 
müşahidələr və alaqların miqdarı birinci və üçüncü təkrarlarda diaqonal boyu dörd yerdə daimi ayrılmış 
sahələrdə öyrənilmişdir. 

Mart ayında hektara təsiredici maddə hesabı ilə buğdaya 90 kq, arpaya 70 kq və 3-5 yarpaq 
mərhələsində soyaya (budaqlanmadan əvvəl) 45 kq, paxla əmələgəlmədə 45 kq azot gübrəsi yemləmə 
şəklində verilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatlar zamanı hər iki əkində  bitkilər üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmış, bitki sıxlığı, alaqların miqdarı və növləri, torpaqda kök-kövşən qalıqları, 
bitkilərin məhsuldarlığı müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Fenoloji müşahidələrdə soyanın budaqlanma, 
çiçəkləmə, paxla əmələ gəlmə, dən əmələ gəlmə, yetişmə; payızlıq buğdanın və arpanın cücərmə, 
kollanma, boruya çıxma, sünbülləmə, çiçəkləmə və yetişmə mərhələləri öyrənilmişdir. Hər üç bitki 
üzərində aparılmış fenoloji müşahidələr göstərmişdir ki, növbəli və fasiləsiz əkinlərin inkişaf 
mərhələlərinə nəzərə çarpacaq təsiri olmamışdır. 

Bitki sıxlığı soya bitkisi üçün tam cücərmə, budaqlanma, yetişmə; payızlıq buğda və arpa üçün 
tam cücərmə, qışlamadan qabaq, ilk yazda və biçindən qabaq öyrənilmişdir. Vegetasiyanın sonuna 
doğru hər üç bitki üzrə bitki sıxlığında azalma müşahidə edilmişdir. Fasiləsiz əkinlərdə bu azalma 
növbəli əkinlərə nisbətən bir qədər artıq olmuşdur. 

Alaqların sayı hər üç bitki üçün bütün təkrarlarda öyrənilmişdir (1-ci cədvəl). 

1-ci cədvəl. Soya, payızlıq buğda və arpa tarlalarında alaqların miqdarı, ədəd/m2 
(2015-2017-ci illər üzrə orta) 

s/s Bitkilər Təyin etmə müddəti Növbəli əkin Fasiləsiz əkin 

1 Soya Budaqlanma mərhələsi 10.6 11.3
Paxla əmələ gəlmə mərhələsi 5.9 6.7

2 Payızlıq buğda Boruya çıxma mərhələsi 15.8 24.0
Yetişmə mərhələsi 6.3 10.6

3 Arpa Boruya çıxma mərhələsi 18.4 26.4
Yetişmə mərhələsi 7.7 12.9

Aparılan becərmələr nəticəsində vegetasiyanın sonunda alaqların miqdarı xeyli azalmışdır. Hər iki 
əkində eyni becərilmə aparılmasına baxmayaraq 1m2–da olan alaqların miqdarı fasiləsiz əkinlərdə 
üstünlük təşkil etmişdir. Tarlalarda olan alaqların növləri Abşeronda geniş yayılmış alaqlardır. Bunlara 
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misal olaraq çobanyastığı, pıtraq, əvəlik, çöl sarmaşığı, unluca, pişikotu, əsasən də yabanı vələmiri 
göstərmək olar. 

Torpağın münbitliyinin qorunmasında və yaxşılaşdırılmasında üzvi maddələri əmələ gətirən 
amillərin rolu çox yüksəkdir 4; 5; 6 və s..  

Məhsulu yığıldıqdan sonra kənd təsərrüfatı bitkiləri kök kütləsi və kövşən qalığı şəklində torpağa 
külli miqdarda üzvi maddə daxil olmasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində tərkibindəki qida 
maddələri ilə torpağın münbitliyini yaxşılaşdırır 7.  

Tədqiqatda növbəli və fasiləsiz əkinlərdə sələflərdən asılı olaraq torpaqda toplanan kök-kövşən 
qalıqlarının miqdarı aşağıdakı şəkildə verilmişdir. 

Şəkil.  Soya, payızlıq buğda və arpanın 0-40 sm dərinlikdə kök kütləsi və kövşən qalıqları, s/ha 
(2015-2017-ci illər üzrə orta) 

Şəkildən göründüyü kimi kövşən qalıqlarının və 0-40 sm-lik qatda kök kütləsinin miqdarında 
növbəli əkində fasiləsiz əkinə nisbətən soyada 3,0 s/ha, payızlıq buğdada 3,8 s/ha və arpada isə 2,6 s/ha 
artım müşahidə olunmuşdur. 

Vegetasiya müddətində soyanın inkişaf mərhələləri üzrə yaşıl kütlə və quru maddənin toplanma 
dinamikası əkinlərdən asılı olaraq öyrənilmişdir (2-ci cədvəl). 

2-ci cədvəl. Soyanın inkişaf mərhələləri üzrə yaşıl kütlə və quru maddənin 
toplanma dinamikası, s/ha, (2016-2017-ci illər üzrə orta) 

İnkişaf mərhələləri 
Növbəli əkin Fasiləsiz əkin 

Yaşıl kütlə  Quru maddə Yaşıl kütlə  Quru maddə 
Budaqlanma  77,7 14,0 76,9 13,7 
Çiçəkləmə 220,0 47,9 210,6 41,0
Paxla əmələ gəlmə  262,1 67,3 248,6 62,4 
Dən əmələ gəlmə 254,7 84,9 240,0 80,1

2-ci cədvəldən göründüyü kimi soyanın mərhələlər üzrə inkişafında yaşıl kütlənin miqdarı 
vegetasiyanın sonuna doğru (paxla əmələ gələnə kimi) artmışdır. Dən əmələ gəlmə mərhələsində 
yarpaqların solması ilə əlaqədar yaşıl kütlənin artımında azalma müşahidə olunur. Quru maddənin 
toplanmasında isə bütün mərhələlərdə vegetasiyanın sonuna kimi artım müşahidə olunmuşdur. 

Fasiləsiz əkinlərdə növbəli əkinlərə nisbətən həm yaşıl kütlə, həm də quru maddə artımında bütün 
mərhələlərdə nəzərə çarpacaq azalma müşahidə olunmuşdur. Növbəli əkində budaqlanma və dən əmələ 
gəlmə mərhələlərində yaşıl kütlənin miqdarı hektardan 77,7  və 254,7 s; quru maddənin miqdarı 14,0  və 
84,9 s olduğu halda fasiləsiz əkinlərdə bu göstəricilər uyğun olaraq 76,9  və 240,0 s; 13,7 və 80,1 s təşkil 
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etmişdir.  
Bitkilərin tələb etdikləri qida maddələrini sələflərin torpaqda saxladıqları kök kütləsi və bitki 

qalıqları ilə əvəz etməklə vegetasiyanın sonunda alınan məhsuldarlıq göstəriciləri 3-cü cədvəldə 
verilmişdir. 

3-cü cədvəl. Növbəli və fasiləsiz əkinlərdə soya, payızlıq buğda və 
arpa bitkilərinin məhsuldarlığı, s/ha 

s/s Bitkilər Növbəli əkin Fasiləsiz əkin 

İllər 

2015 2016 2017 orta 2015 2016 2017 orta 
1 Soya 12,5 26,0 25,1 21,2 12,2 24,0 23,0 19,7 

2 Payızlıq buğda 43,4 45,4 41,6 43,5 42,6 40,4 38,6 40,5 
3 Arpa 41,7 32,4 37,7 37,3 40,8 29,1 33,4 34,4 

3-cü cədvəldən göründüyü kimi əkinlərdən asılı olaraq 2015-2017-ci illərin orta göstəricilərinə 
görə soyanın dən məhsuldarlığında  növbəli əkində fasiləsiz əkinə nisbətən hektardan 1,5 s, payızlıq 
buğdada 3,0 s və arpada isə 2,9 s artım alınmışdır. 
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТНЫХ И БЕССМЕННЫХ  ПОСЕВОВ  НА СТЕПЕНЬ 
ЗАСОРЕННОСТИ ПОЛЕЙ, КОРНЕВЫЕ И ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ, НА ДИНАМИКУ 

НАКОПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ, СУХОГО ВЕЩЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР 

М.Я.Рзаев, З.М.Абдуллаева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В стате приводится информация о влиянии короткоротационного севооборотныхи бессменных  
посевов  на степень засоренности полей, корневые и пожнивные остатки, на динамику накопления 
зеленой массы, сухого вещества и урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2015-2017 годах. 

Выявлено, что по сравнении с бессменными посевами  в севооборотных вышеуказанные пока-
затели изученных культур было несколко выше.  
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EFFECT OF CROP ROTATION AND CONTINUOUS SOWINGS ON WEEDINESS, 
ROOT AND STUBBLE REMAINS ON DYNAMICS OF  GREEN MASS AND  

DRY MATTER CUMULATION AND CROP YIELD 

M.Y.Rzayev, Z.M.Abdullayeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article deal with information on short rotation  continuous sowings effect on weediness,  root and stubble 
remains on dynamics of green mass and dry matter cumulation and cereal and food legume crops yield during 
2015-2017. Revealed that in comparison to continuous sowings indicated features of studied crops were high. 

УДК 633.114:631.6:631.8 

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ  
В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И МИКРОУДОБРЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ 

С.В.КОКОВИХИН, А.Н.КЕРИМОВ, А.А.НИКИШОВ 
Херсонский государственный аграрный университет  

73006 г. Херсон, Стретенская ул., 23, Украина 
rastenievodstvo@mail.ru 

По результатам исследований установлено, что сорт пшеницы озимой Конка обеспечивает, в 
среднем за годы проведения исследований, наибольшую (выше на 5,3%) урожайность зерна, что связано 
с его лучшей устойчивостью к засушливым погодным условиям, чем у сорта Херсонская 99. Применение 
препаратов микроэлементов характеризовалось разным воздействием на рост продуктивности 
растений. Так, на варианте с внесением препарата Риверм отмечено увеличение урожайности зерна с 
4,57 до 4,89 т/га, то есть на 6,5% по сравнению с контрольным вариантом  (без обработок).  

Обработка посевов препаратом Нановит Микро способствовала существенному росту продук-
тивности растений озимой пшеницы на 0,46 т/га (9,1%). Защита растений от возбудителей болезней 
обеспечила повышение урожайности зерна на 1,4-5,5%, особенно в варианте с препаратами Трихо-
дермин + Гаупсин. Сорт Конка сформировал 3,59 т/га, что на 8,2% больше, чем сорт Херсонская 99.  

Использование химической и биологической защиты в неодинаковой степени повлияло на семенную 
продуктивность исследуемой культуры, причем наиболее эффективным было совместное применение 
биопрепаратов Триходермин и Гаупсин. Среди исследуемых микроэлементов преимущество имел 
Аватар, который позволил получить на 7,3-14,2% больше семян, чем при применении препаратов 
Риверм, Нановит Микро. Дисперсионным анализом доказана наибольшая доля влияния микроэлементов 
(58,0%) на формирование урожая семян пшеницы озимой. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, микроэлементы, защита растений, урожайность  
Açar sözlər: payızlıq buğda, sort, mikroelementlər, bitki mühafizəsi, məhsuldarlıq  
Key words: winter wheat, variety, microelements, plant protection, crop yields  

Введение. При выращивании пшеницы в засушливых условиях юга Украины одним из 
самых эффективных и быстродействующих факторов повышения урожайности культуры 
является подбор сортового состава. Использование отечественных сортов ввиду их адаптив-
ности к местным почвенно-климатических условиям и достаточном уровне интенсификации 
агропроизводства позволяет стабилизировать продуктивность растений, получать высокие, 
качественные и экономически обоснованные урожаи исследуемой культуры. Важным эле-
ментом технологии выращивания озимой пшеницы является вопрос защиты растений от 
возбудителей болезней. В последние годы проявляются эпифитотии грибных патогенов, 
которые повреждают различные органы растений озимой пшеницы, приводят к прежде-
временному подсыхания листостебельной массы, обуславливают снижение производительности 

:328-333 
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и качества урожая, ухудшают экономическую эффективность зернопроизводства   [1; 2]. Итак, в 
настоящее время недостаточно изученными являются вопросы эффективности применения 
микроудобрений при различных схемах защиты растений на сортах озимой пшеницы с целью 
получения высокой производительности агрофитоценозов, оптимизации затрат ресурсов, 
повышения экономической и энергетической эффективности. 

Определённое  научное и практическое значение имеет необходимость разработки агроно-
мических мер для дальнейшего роста уровня производительности культуры. Так, например, в 
странах Европейского Союза посредством использования современных интенсивных техно-
логий выращивают в среднем по 8-10 т/га пшеницы, а при благоприятных  погодных условиях и 
на высоком агрофоне – до 110-120 ц/га [3]. Заметим, что существующие в производстве южного 
региона технологии также отличаются высокими ресурсными затратами, низкой экономической 
отдачей и неучитыванием техногенного воздействия на окружающую среду [4]. Повышение 
урожайности пшеницы в Украине происходило путём замены одних сортов другими, более 
урожайными, устойчивыми к полеганию и болезням. Использование сортов интенсивного типа 
при условии применения современных технологий дает возможность собирать по 50-60 ц/га 
высококачественного зерна на больших площадях. При использовании  новейших технологий 
существующие сорта пшеницы озимой способны обеспечивать урожайность 60-70 ц/га и более. 
Сейчас потенциал урожайности районированных сортов пшеницы достигает 8-9 и даже более  
10 т/га [5]. 

Задачей исследований было установление семенной продуктивности сортов озимой 
пшеницы в зависимости от микроудобрений и защиты растений в неполивных условиях юга 
Украины. 

Материалы и методы. Полевые опыты с сортами пшеницы озимой проведены в течение 
2013-2016 гг. на территории опытного поля Института орошаемого земледелия НААН согласно 
общепризнанным методикам исследовательского дела [6; 7]. Изучали эффективность 
применения препаратов микроудобрений Риверм, Нановит Микро, Аватар и биофунгицидов 
Триходермин и Гаупсин, а также фунгицид Уникал на семенную продуктивность сортов озимой 
пшеницы Херсонская 99 и Конка. Агротехника в опыте была общепризнанной для условий юга 
Украины, за исключением исследуемых факторов. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая особенности погодных условий, которые 
характеризовались пониженным количеством осадков в фазу налива зерна озимой пшеницы, в 
среднем по опыту, урожайность зерна в 2014 составляла 3,38 т/га. 

Исследуемые сорта в неодинаковой степени реагировали на пониженное количество 
осадков и повышенный температурный режим. На сорте Конка получили 3,74 т/га, а на сорте 
Херсонская 99 наблюдалось существенное уменьшение урожайности до 3,04 т/га, или на 18,7%. 

Защита растений комбинированным препаратом Триходермин + Гаупсин в опыте имел 
преимущество по сравнению с другими вариантами фактора В и позволил получить с 1 га 
посевной площади 3,51 т/га. Наименьшая урожайность сформировалась при варианте обработки 
фунгицидом –  3,31 т/га, что на 0,20 т/га меньше. Это можно объяснить негативным влиянием 
фунгицида на развитие растений пшеницы, нарушением вследствие этого физиологических 
процессов и фотосинтеза, преждевременным подсыханием листьев и формированием более 
мелкого зерна. В целом защита растений от болезней биопрепаратами позволил повысить 
урожайность на 1,2-5,7%. 

Микроэлементы, кроме того, повлияли на продуктивность растений, особенно, это 
касается применения препарата Аватар, который по сравнению с контролем, способствовал 
росту урожайности зерна на 9,3%. Обработка посевов препаратами Риверм и Нановит Микро 
позволила в среднем увеличить урожайность до 3,40-3,42 т/га, что на 5,9-6,4% больше, чем на 
контроле. 

Обобщение экспериментальных, в среднем за три года, исследований позволило выявить 
повышение урожайности  сорта Конка на 5,3%  в сравнении с сортом Херсонская 99, где она 
составляла 5,06 и 4,79 т/га соответственно. Защита  растений от возбудителей болезней 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

330 

вследствие сохранения листостебельной массы исследуемых сортов пшеницы озимой от 
поражения обеспечил рост урожайности зерна с 4,81 до 4,88-5,09 т/га, или на 1,4-5,5%. 

Применение микроэлементов обусловило их разное влияние на уровень роста 
продуктивности растений. Так, в варианте с внесением Риверма отмечено увеличение 
урожайности зерна с 4,57 до 4,89 т/га, то есть на 6,5% по сравнению с контрольным вариантом 
(без обработок). Обработка посевов препаратом Нановит Микро способствовала существенному 
росту продуктивности растений озимой пшеницы на 0,46 т/га (9,1%). Наибольший рост урожая – 
0,63 т/га обеспечил микроэлемент Аватар, повысив показатель  до 12,1%. 

Следует заметить, что использование биоинсектофунгицида Гаупсин в совместном 
применении с биофунгицидом Триходермин, имело преимущество над химической защитой, 
поскольку позволило получить прирост урожайности зерна на уровне 0,07-0,28 т/га. 

Ввиду разницы показателей выхода кондиционных семян указаны соответствующие 
тенденции формирования урожайности семян пшеницы озимой в зависимости от сортового 
состава, защиты растений и микроэлементов (табл. 1). 

Таблица 1. Урожайность семян пшеницы озимой в зависимости от сортового состава,  
защиты растений и микроэлементов, т/га (среднее за 2014-2016 гг.) 

Сорт 
(фактор А) 

Защита 
растений 

(фактор В) 

Микроэлементы (фактор С) 
Среднее по 
факторам 

контроль 
(без обработок) 

Ривер
м 

Нановит 
Микро 

Аватар среднее А В 

Херсонская 
99 

Фунгицид 2,81 3,02 3,24 3,56 3,16

3,32 

3,27 
Гаупсин 2,89 3,21 3,38 3,60 3,27 3,42

Триходермин+ 
Гаупсин 

3,13 3,40 3,67 3,87 3,52 3,65

Конка 

Фунгицид 3,01 3,25 3,48 3,82 3,39

3,59
Гаупсин 3,21 3,50 3,68 3,93 3,58 

Триходермин+ 
Гаупсин 

3,42 3,69 3,90 4,14 3,79

Среднее  по  
фактору С  

3,08 3,35 3,56 3,82 3,45

НСР05 по факторам: А – 0,09; В – 0,03; С – 0,05   

Установлено, что сорт Конка сформировал в среднем урожайность семян на уровне 3,59 
т/га, а на сорте Херсонская 99 данный показатель составлял 3,32 т/га, или на 8,2% меньше. 
Использование химической и биологической защиты в неодинаковой мере повлияло на 
семенную продуктивность исследуемой культуры. Так, при традиционной фунгицидной защите 
мы получили в среднем по фактору В 3,27 т/га семян озимой пшеницы. Применение препарата 
Гаупсин позволило получить прирост данного показателя на 6,7%, а при совместном 
использовании биопрепаратов Триходермин и Гаупсин сформировалась максимальная 
урожайность семян – 3,65 т/га, что на 6,7-11,6% больше, чем в других исследуемых вариантах. 

Применение микроэлементов обеспечило рост семенной продуктивности исследуемой 
культуры с 3,08 т/га на контрольном варианте до 3,35-3,82 т/га – на участках с внесением 
препаратов Риверм, Нановит Микро и Аватар. Таким образом, применение этих препаратов 
способствовало существенному повышению урожайности семян на 8,7-24,1%. Среди 
исследуемых микроэлементов преимущество возымел Аватар, который позволил получить на 
7,3-14,2% больше семян, чем при применении препаратов Риверм или  Нановит Микро. 

Дисперсионным анализом доказано, что в среднем за три года исследований, влияние 
сортового состава, внесение микроудобрений и средств защиты растений на формирование 
урожая семян исследуемой культуры был неодинаковым (рис. 1). 
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Рис. 1. Сила влияния сортового состава (фактор А), защиты растений (фактор В) и 
микроэлементов (фактор С) на формирование урожая семян пшеницы озимой, %  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Доказано, что доля влияния микроэлементов в формировании урожая семян составила 
58,0%. Также значительное влияние на продуктивность растений оказал сортовой состав – 
20,0%. Защита растений имела наименьшее влияние на формирование урожая зерна иссле-
дуемой культуры – на уровне 16,0%, что можно объяснить неодинаковой  реакцией  растений 
пшеницы озимой на особенности погодных условий в определенные  годы. Взаимодействие 
факторов имеют низкий уровень – до 1,0%. Остаточное значение в воздействии на величину 
урожая, которое, в основном, отражает влияние различных погодных условий в годы 
проведения, составило 4,0%. 

Выход семян из зерна исследуемой культуры был минимальным – в варианте с сортом 
Херсонская 99, применении препаратов Триходермин и Гаупсин для защиты растений и 
микроудобрения Риверм (табл. 2).  

Максимальный уровень исследуемого показателя (69,7%) зафиксирован в варианте с 
сортом Конка при фунгицидной защите и внесении микроудобрения Аватар-1. 

Таблица 2. Выход семян пшеницы озимой в зависимости от сортового состава,  
защиты растений и микроудобрений, % (среднее по 2014-2016 гг.) 

Сорт 
(фактор А) 

Защита 
растений  

(фактор В) 

Микроудобрения (фактор С) 
Среднее по 
факторам  

контроль  
(без обработок) 

Риверм 
Нановит 
Микро 

Аватар-1 А В 

Херсонская 99 

Фунгицид 65,3 65,6 66,3 66,7

65,7 

67,2 
Гаупсин 66,0 65,6 65,1 64,9 66,7

Триходермин+ 
Гаупсин 

64,2 63,9 66,3 68,1 66,5

Конка 

Фунгицид 68,6 67,7 67,6 69,7

67,9
Гаупсин 68,1 67,6 67,2 68,8 

Триходермин+ 
Гаупсин 

66,0 68,1 66,9 68,6

Среднее по фактору С  66,4 66,4 66,6 67,8 
НСР05 по факторам: А – 2,51; В – 1,84; С – 1,76 

Средних (главных) эффектов: А – 0,72; В – 0,65; С – 0,71 

Фактор А 
20%

Фактор В 
16%

Фактор С
58%

Взаємодія АВ 
1%

Взаємодія АС 
0%

Взаємодія ВС 
1%

Взаємодія АВС 
0%

Залишкове
4%
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В среднем по фактору преимущество имел сорт Конка, фунгицидная  защита растений от 
возбудителей болезней и применение препарата Аватар. 

По результатам исследований установлено, что сорт пшеницы озимой Конка обеспечивает, 
в среднем за годы проведения исследований, большую (на 5,3%) урожайность зерна, что связано 
с его более эффективной стойкостью к засушливым погодным условиям, чем  у сорта 
Херсонская 99. 

Применение препаратов микроэлементов характеризовалось разным  воздействием на рост 
продуктивности растений. Так, в варианте с внесением Риверма отмечено увеличение 
урожайности зерна с 4,57 до 4,89 т/га, то есть на 6,5% по сравнению с контрольным вариантом 
(без обработок). Обработка посевов препаратом Нановит Микро способствовала существенному 
росту продуктивности растений озимой пшеницы на 0,46 т/га (9,1%). Наибольший рост урожая – 
0,63 т/га обеспечил микроэлемент Аватар, то есть до 12,1% по отношению к контролю. 

Защита растений от возбудителей болезней обеспечила повышение урожайности зерна на 
1,4-5,5%, особенно в варианте с препаратами Триходермин + Гаупсин. 

Урожайность семян отражала тенденции так, как и по зерну. Сорт Конка сформировал 3,59 
т/га, что на 8,2% больше, чем продуктивность сорта Херсонская 99. Использование химической 
и биологической защиты в неодинаковой степени повлияло на семенную продуктивность 
исследуемой культуры, но наиболее эффективным было совместное применение биопрепаратов 
Триходермин и Гаупсин. Среди исследуемых микроэлементов преимущество имел Аватар, 
который позволил получить на 7,3-14,2% больше семян, чем при применении препаратов 
Риверм, Нановит Микро. Дисперсионным анализом доказана наибольшая доля влияния 
микроэлементов (58,0%) на формирование урожая озимой пшеницы.  
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CƏNUBİ UKRAYNA ŞƏRAİTİNDƏ BİTKİ MÜHAFİZƏSİ VƏ MİKROGÜBRƏLƏRDƏN ASILI 
OLARAQ PAYIZLIQ BUĞDA SORTLARININ DƏN MƏHSULDARLIĞI  

S.V.Kokovixin, A.N.Kərimov, A.A.Nikişov 
Xerson Dövlət Aqrar Universiteti 

Tədqiqatın nəticələrinə görə orta hesabla tədqiqat dövründə Konka payızlıq buğda sortunun ən yüksək 
(5,3% çox) dən məhsuldarlığını təmin etməsi, bunun da Xersonskaya 99 sortu ilə müqayisədə, onun quraqlığa 
daha çox davamlı olması ilə əlaqədar olduğu müəyyən edilmişdir. Mikroelement preparatların tətbiqi bitki 
məhsuldarlığının artmasına müxtəlif təsirlər göstərir. Belə ki, Riverm preparatı tətbiq olunan variantda dən 
məhsuldarlığının 4,57-dən 4,89 t/ha-ya qədər yüksəlməsi, yəni nəzarət variantı ilə müqayisədə 6,5% çox olması 
qeyd edilimişdir. 
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Əkinin Nanovit Mikro ilə işlənməsi payızlıq buğda bitkisinin məhsuldarlığının 0,46 t/ha (9,1%) səviyyə-
sində əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdur. Bitkilərin xəstəlik törədicilərdən qorunması xüsusilə 
Trixodermin + Haupsin preparatı olan variantda dən məhsuldarlığının 1,4-5,5% artımını təmin etmişdir. Konka 
sortu 3,59 t/ha məhsul formalaşdırmışdır ki, bu da Xersonskaya 99 sortundan 8,2% çoxdur. 

Kimyəvi və bioloji mühafizənin istifadəsi tədqiq olunan bitkinin dən məhsuldarlığına müxtəlif dərəcədə 
təsir göstərmişdir, belə ki, Trichodermin və Haupsin biopreparatlarının birgə tətbiqi ən effektiv olmuşdur. Tədqiq 
olunan mikroelementlər arasında Avatar üstünlüyə malik olmuş, Riverm, Nanovit Micro preparatları ilə 
müqayisədə 7,3-14,2%  çox dən əldə etməyə imkan vermişdir. Dispersiya analizi vasitəsilə payızlıq buğdanın dən 
məhsulunun formalaşmasında mikroelementlərin təsir payının (58,0%) ən böyük olduğu sübut edilmişdir.   

SEED PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT VARIETIES DEPENDING ON PLANT 
PROTECTION AND MICROFERTILIZERS IN CONDITIONS OF THE SOUTH UKRAINE 

S.V.Kokovikhin, A.N.Kerimov, A.A.Nikishov 
Xerson State Agrarian University 

On results of researches, that winter wheat variety Konka provides, on the average years of 
researchesrealization, high (on 5.3%) grain productivity, that is related to tolerance to the droughty weather terms, 
in comparison to variety Khersons 99. An application of microfertilizer preparations was characterized by the 
different operating on productivity of plants. So, in the variant with use of Riwerm the increase ofgrain 
productivity from 4.57 to 4.89 t/ha was observed.  

Treatment of sowing preparation Nanovit Mikro assisted the substantial growth of the winter wheat plants 
productivity on 0.46 t/ha (9.1%). Most growth of harvest - 0.63 t/ha provided by the preparer Awatar, to 12.1% in 
relation to control. Protecting plants from the diseases provide the increase the grain productivity on 1.4-5.5%, 
especially in a variant with preparations  Trichodermin+Haupsin. Variety Konka formed 3.59 t/ha, which is 8.2% 
more than variety Khersons 99.  

Use of Chemical and Biological Protection varying degrees affect the seed production culture under study, 
the most effective was the combined use of biological preparation of Trichoderma and Gaupsin. Among the 
micronutrients studied had the advantage of Avatar, which allowed getting on 7.3-14.2% more seeds than with 
Riverm drugs anew Micro. Analysis of variance proved the largest share of the impact of micronutrient (58.0%) 
in the formation of a crop of winter wheat seed. 

UOT 633.1;621.317 

OZON-HAVA QARIŞIĞININ QARĞIDALININ BİOMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ 

S.M.MƏMMƏDOVA1-2 
1-AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu; 2-Azərbaycan Respublikası KTN Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

sevka_m@yahoo.com 

 Məqalədə ozon-hava qarışığının Zea Mays L. qarğıdalı cücərti və bitkilərinin  biometrik göstəricilərinə 
təsirinin öyrənilməsi üzrə alınmış nəticələr verilmiş, məhsulun struktur elementləri və məhsuldarlıq göstəriciləri 
araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: toxumlar, səpin qabağı işlənmə, ozon-hava qarışığı, bitki, qarğıdalı, biometrik göstəricilər, 
struktur elementləri, məhsuldarlıq  
Ключевые слова: семена, предпосевная обработка, озоновоздушная смесь, растение, кукуруза, 
биометрические показатели, структурные элементы, продуктивность 
Key words: seeds, pre-sowing treetment, ozone-air mixture, plant, maize, biometrical parameters, 
structural elements, productivity 

Giriş. Bitkiçiliyin intensivləşdirilməsi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas strateji əhəmiyyət 
daşıyır. Bu baxımdan, perspektiv yem bitkisi kimi qarğıdalı xüsusi maraq doğurur. Qarğıdalı dəni, həm 
heyvandarlıq, həm də quşçuluqda geniş istifadə edilən yüksək keyfiyyətli qatılaşdırılmış yem mənbəyi 

:333-340 
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və eləcə də yüksək keyfiyyətli qida məhsuludur.  
Hazırda dən istehsalı yüksək rentabelli sahədir və qarğıdalı  həm ərzaq, həm də heyvandarlıq və 

sənaye məqsədləri üçün istifadə edilən əsas məhsul olaraq qalır [1].  
Azərbaycanda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən biri kimi, əhalinin 

ərzaq məhsullarına olan tələbatının çox hissəsini təmin edir. 
Qarğıdalının əhəmiyyətli yem mənbəyi olması onun dən və yaşıl kütləsinin yüksək keyfiyyəti, 

yemçilikdə  istifadəsinin müxtəlifliyi, aşağı nəmlik şəraitində  yüksək məhsuldarlıq formalaşdırmaq 
potensialı ilə şərtlənir. 

Dünyada olduğu kimi respublikamızda da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qarğıdalı 
bitkisi çoxtərəfli istifadəsinə görə xüsusi yer tutur və onun məhsuldarlığının artırılması üçün istehsalatın 
yüksək texnoloji xüsusiyyətlərə malik sort və hibridlərlə təmin olunmasında seleksiya mühüm rol 
oynayır. Ekoloji tarazlığın pozulması və təbiətdə abiotik stres amillərinin mövcudluğu səbəbindən 
respublikamızın bölgələrinə uyğun, daha plastik dənli taxıl sortlarının yaradılması  istiqamətində 
seleksiya işlərinin aparılmasının böyük əhəmiyyət kəsb etməsi baxımından digər dənli taxıl bitkiləri 
kimi respublikanın torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyinə görə yüksək adaptasiya qabiliyyətinə malik 
qarğıdalı sort və hibridlərinin yaradılması da mühümdür [2; 3]. 

Ölkəmizdə qarğıdalının çox saylı məhsuldar sortları yaradılmış, onların becərilmə texnologiyaları 
işlənmişdir. Bununla bərabər, daha tezyetişən sort və hibridlərin  yaradılması, onların məhsuldarlığı və 
toxum keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə zəmanətli yetişməsinə və tam mənada potensial imkanlarını 
reallaşdırmağa şərait yaradan bir çox problemlərin həlli təmin edilməmişdir. 

Heyvandarlığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə hazırda respublikamızda 
qarğıdalı istehsalının artırılması yollarının araşdırılması böyük əhəmiyyyət kəsb edir. 

Buna görə də, seleksiya yolu ilə təkmilləşdirilmə ilə yanaşı, qarğıdalının yeni sort və hibridlərinin 
yaradılması və kondisiyalı toxum istehsalı texnologiyasının mövcud elementlərinin yaxşılaşdırılmasına 
ciddi zərurət vardır. 

Qarğıdalı yüksək məhsuldarlıq və adaptivlik potensialı olan universal taxıl bitkisi kimi yüksək 
plastikliyinə görə torpaq və iqlim faktorlarını məhsuldar istifadə etmək imkanına malik olub, torpağın su 
və qida rejimlərinin, əkinlərin ümumi aqrotexniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına məhsuldarlığın artımı 
ilə cavab verir [4].   

Qarğıdalı məhsuldarlığının artırılması aqrotexniki tədbirlərin tam tətbiq edilməsi və sertifikatlaş-
dırılmış toxumlardan istifadə ilə təmin edilə bilər. Ənənəvi seleksiya yolu  və molekulyar genetika 
metodları ilə yüksək adaptivlik potensialına malik qarğıdalı sort və hibridləri yaradılır, bununla yeni 
sortlar əsasən sıx əkinlərdə yüksək məhsuldarlığına görə, istilik çatışmazlığına uyğunlaşmaları, xəstə-
liklərə, zərərvericilərə və herbisidlərə qarşı davamlılığına görə əvvəlkiləri əvəz edirlər. 

Bu bitkinin daha səmərəli istifadəsi, seleksiya işinin daha da inkişaf etdirilməsi və “daha qabaqcıl 
üsulların" işlənməsi üçün onun xüsusiyyətlərinin hərtərəfli öyrənilməsi zəruridir. 

Məhsuldarlıqda mövcud olan fərqlər - aşağı keyfiyyətli toxum, toxumların zəif cücərməsi, zəif 
cücərtilər və s. olmaqla bir çox amillərin nəticəsidir. Bu amillər arasında cücərmə və cücərtilərin 
güclülüyünə dənin ölçüsü əhəmiyyətli  dərəcədə  təsir etdiyindən  yaxşı keyfiyyətli toxum seçilməsi 
zəruridir. Eləcə də qarğıdalıdan  yaxşı məhsul alınmasında  digər şərtlərlə yanaşı vahid sahədə bitki 
sıxlığı və bir sırada toxumların bərabər paylanması da əsasdır ki, bu səpində yüksək əkin keyfiyyətinə 
malik sertifikatlı toxumların istifadəsi ilə əldə edilə bilər [5]. 

Yüksək keyfiyyətli əkin materialı k/t bitkilərindən yüksək və sabit məhsul  formalaşmasını təmin 
edən mühüm şərtlərdən biridir. Toxum materialının keyfiyyəti, əhəmiyyətli dərəcədə, toxumların sahə 
cücərməsi, ilkin inkişaf, bitkilərin yığım vaxtına qalması və son nəticədə bitki sıxlığını öncədən 
müəyyənləşdirir [6]. 

 Eynilə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsində əkinçilik təcrübələrinin səmərəliliyi toxum-
ların keyfiyyətindən asılıdır. Toxumun keyfiyyəti cücərmə enerjisi və cücərmə faizi arasındakı fərqlə 
təyin olunduğuna görə bu fərq az olduqca, toxum keyfiyyəti daha yüksək olur. 

Hər bir toxum, cücərmə dövründə üzə çıxan, hətta öz-özünə tozlanan ən sabit sort daxilində belə, 
maddələr mübadiləsinin əsas xüsusiyyətlərini və əlamətlərini qoruyaraq morfoloji və fizioloji 
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xüsusiyyətləri, fərdiliyi ilə fərqlənir [7]. 
Toxumlar öz aralarında müxtəlif keyfiyyətliliyi, fiziki parametrlər, fizioloji xüsusiyyətlər və 

kimyəvi tərkibi ilə fərqlənirlər. Toxumların müxtəlif keyfiyyətliliyi eyni zamanda müxtəlif vaxtlı 
cücərməyə, qeyri-bərabər artım və inkişafa, bitkilərin müxtəlif məhsuldarlığına səbəb olur [8]. 

Toxumların cücərməsi bitki orqanizmi həyatında məhsulun miqdarını təmin edən həlledici 
mərhələdir. Toxumun səpinqabağı işlənməsi kök sisteminin inkişafına, daha çox şaxələnən və torpağın 
daha dərinlərinə daxil olan ikinci dərəcəli kök sisteminin aktiv inkişafı hesabına sürətlə cücərməyə 
səbəb olur. Kökün qidalanma sahəsi artır. Artmış kök sistemi vegetasiya dövründə bitki tərəfindən dənin 
yetişməsinə qədər nəmliyin daha səmərəli istifadəsinə yardım edir. 

Ozon-hava qarışığının istifadəsi kənd təsərrüfatı istehsalında fərdi texnoloji proseslərin 
səmərəliliyinin artırılması yollarından biridir. Bu ozonun kənd təsərrüfatı - bioloji obyektlərdə maddə və 
enerji mübadiləsinin əsası olan bir çox biokimyəvi proseslərdə iştirakı ilə bağlıdır [9; 10]. 

Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili toxumun ölçüləri artdıqca sənaye məhsuldarlığının artmasını və 
güclü toxumlardan güclü cücərtilər əmələ gəlməsini göstərir ki, nəticədə cücərtilərin əmələ gəlmə 
səviyyəsi artır və sahədə yaxşı yaşıl örtüyün yaranmasına və daha güclü bitkilərin meydana gəlməsinə 
səbəb olur [11]. 

K/t bitkilərinin  məhsuldarlığının artırılması problemi kifayət qədər elmi və praktiki əhəmiyyət 
kəsb etdiyindən, onun həlli üçün torpağın  şumlanması,  yüksək səpin keyfiyyətinə malik sertifikatlı  
toxum istifadəsi, toxumların  səpin qabağı işlənməsi, gübrələrin və əlavələrin verilməsindən, xüsusi 
sortların becərilməsinə kimi bütün mümkün istiqamətlər üzrə tədqiqatlar aparılır. 

K/t bitkilərindən yüksək məhsul əldə etməyə yönəlmiş tədbirlər sistemində əkindən qabaq 
toxumların işlənməsi mühüm yer tutur [10]. Bir sıra fizioloji, patogen faktorların mövcudluğu səbəbi ilə 
sahə şəraitində toxumların 40%-ə qədəri ya cücərmir ya da az cücərti verir və böyüyən bitkilər ekoloji 
cəhətdən qeyri-plastik olur. Bu baxımdan toxum keyfiyyətinin aşağı düşmə səbəblərindən biri olan 
müxtəlif patogenlərlə sirayətlənməyə qarşı mübarizədə, müxtəlif agrotexniki üsullarla yanaşı, səpin 
qabağı işlənmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, onların cücərməsinin ilkin dövrünün, toxumda 
maddələr mübadiləsi proseslərinin aktivləşdirilməsi əsasında bitkilərin böyüməsinin sürətlənməsi və 
xəstəliklərə qarşı müqavimət göstərməsinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Bitki məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri, zərərli mikrofloranı məhv edən 
və cücərmə prosesini sürətləndirən toxum materialının ozonlaşdırılmasıdır. 

Toxumların ozon-hava qarışığı (OHQ) ilə işlənməsi nəticəsində bitki məhsuldarlığının artması bir 
sıra tədqiqatçılar tərəfindən qeyd edilmişdir [12; 13].  

İşlənmə prosesinin səmərəliliyi üçün toxum səthinin müxtəlif patogenlərdən dezinfeksiya 
edilməsi və toxumların içərisində metabolizmin stimullaşdırılmasını təmin edən xüsusi ozon qatılığı və 
ekspozisiya müddətinin seçilməsi zəruri şərtdir. Ozon ətraf mühitdə tez parçalanır torpaqda, suda və 
bitki toxumalarında toplanmır. İnkişafın ən erkən mərhələlərində böyümə proseslərinin və bitki 
rizogenezinin aktivləşdirilməsi müşahidə olunur [10]. 

Seleksiya işi baxımından uzun illər ərzində Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda (ƏETİ) duplikat 
nüsxələri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu nəzdində yerləşən Azərbaycan Respublikası Milli 
Genbankında mühafizə edilən,  yeni hibrid və sortların alınmasına geniş potensial imkanlar açan yerli və 
introduksiya edilmiş 500-ə yaxın kolleksiya nümunəsindən ibarət zəngin ilkin material fondu toplanmışdır. 

Qlobal iqlim dəyişikliyi kontekstində yuxarıda göstərilən məsələlərin həllinin vacibliyini nəzərə 
alaraq, Azərbaycan mənşəli qarğıdalı sortlarının (Zea Mays L.) hərtərəfli tədqiqi aktualdır. 

Tədqiqatın məqsədi yerli qarğıdalı sortları toxumlarının ozon-hava qarışığı ilə işlənməsinin əsasən 
cücərti və bitkilərin biometrik parametrləri, məhsulun struktur elementləri və qarğıdalı bitkilərinin dən 
məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi, dən məhsuldarlığı və keyfiyyətinin artırılması üçün elmi əsasların 
işlənib hazırlanması olmuşdur. 

Material və metodlar. Sistemli yanaşma mövqeyindən, tərəfimizdən ozonun məhsuldarlıq və 
toxum keyfiyyətinə təsiri tədqiq edilmiş, toxum materialının səpin qabağı effektiv işlənməsi üçün 
optimal dozaları və ozon-hava qarışığı ilə qarğıdalı sortları dəninin işlənməsinin cücərtilərə təsiri, 
bitkilərin böyümə və inkişafı, dən məhsuldarlığının formalaşması qanunauyğunluqlarını müəyyənləş-
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dirmək üçün  2014-2016-cı illərdə tədqiqat aparılmışdır. 
Tədqiqat obyekti kimi qarğıdalının yerli seleksiyaya aid - Zaqatala 68, Zaqatala 380, Zaqatala 

514, Zaqatala Yerli yaxşılaşdırılmış, Mivari və Qürur sortları götürülmüşdür. 
İlkin olaraq ozonun qarğıdalı toxumlarına təsirinin texnoloji parametrlərinin ətraflı öyrənilməsi 

vacibliyini nəzərə alaraq tərəfimizdən OHQ-dəki ozon konsentrasiyası, ekspozisiya müddəti və saxlama 
müddəti kimi qarğıdalı toxumlarının ozonlaşmasının effektiv parametrlərini müəyyən etmək üçün 
ƏETİ-nin “İlkin toxumçuluq və toxum keyfiyyəti” və AMEA GEİ “Rüşeym plazması” laborato-
riyalarında təcrübə aparılmışdır. Toxumlar Petri kasalarında nəzarət və təcrübə variantları olmaqla üç 
təkrarda cücərdilmişdir. Hər iki - Vitavaksla işlənmiş (nəzarət) və ozonlaşdırılmış (təcrübə) variantlarda 
hər kasada 50 toxum cücərdilmişdir. Toxum cücərməsi iki cücərmə müddətində normal  cücərmiş 
toxumların miqdarı  (cücərmə faizi və cücərmə enerjisi qeyd edilməklə) cəmlənməklə hesablanmış və 
onların ümumi sayı faizlə üç analiz nəticələrinin orta riyazi qiyməti kimi ifadə edilmişdir [14]. 

Bu parametrlərin təsiri cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti kimi toxumların böyümə 
parametrlərinin dəyişməsinə əsasən qiymətləndirilmişdir. Ozonun təsirini ətraflı araşdırmaq üçün 
cücərtilərdə kök və gövdənin maksimal uzunluğu ölçülmüşdür. Toxumların səpin keyfiyyəti (cücərmə 
enerjisi və cücərmə faizi) ISTA-ya uyğun olaraq müəyyən edilmişdir [15]. 

Laboratoriya tədqiqatlarında müəyyən edilən effektiv parametrlərin qarğıdalı toxumlarına təsiri 
sahə şəraitində də öyrənilmişdir. Təcrübə əkinləri Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasında nəmliklə təmin 
edilmiş dəmyə şəraitində müvafiq olaraq iki variantda aparılmışdır. Təcrübə variantında  toxumlar 
Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının AMEA GE İnstitutu ilə birgə işləyib hazırladığı ozon-
laşdırma texnologiyasıyla 5000 ppmxdəq dozasında OHQ ilə işlənmişdir. 

Ümumilikdə, Zaqatala BTS-nin torpaq-iqlim şəraiti qarğıdalı yetişdirilməsi üçün əlverişlidir və 
tədqiqat illərində meteoroloji şəraitin müşahidə edilmiş müxtəlifliyi toxumun səpin qabağı ozonla 
işlənməsi texnologiyasını hərtərəfli qiymətləndirməyə imkan vermişdir. 

Təcrübədə bölgədə ümumi qəbul olunmuş aqrotexnika tətbiq edilmiş, sələf-payızlıq buğda 
olmuşdur. Təcrübə, ləklərin sahəsi 10 m2 olmaqla, üç təkrarda, 1 hektara  50 min bitki səpin norması ilə 
aprel ayının üçüncü - mayın birinci ongünlüyündə qoyulmuşdur. Cərgəli əkin üsulundan istifadə 
edilmişdir. Fenoloji müşahidələr ümumi qəbuledilmiş metodlarla aparılmışdır [16]. Qıçanın struktur 
elementləri müəyyən edilmiş, məhsuldarlıq qıçadan dən çıxımına əsasən  hesablanmışdır.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. İlkin olaraq ozonun optimal (5000 ppmxdəq.)  dozasının 
toxumların səpin keyfiyyəti – cücərmə enerjisi və cücərmə faizinə təsiri öyrənilmişdir. Bitki zəif inkişaf 
etdiyi təqdirdə (zəif kök və gövdəyə  malik olduqda), qıçanın yetişmə mərhələsinə çatmaması və ya 
normal inkişaf etmiş bitkilərə nisbətən gec çatmasının aqrotexniki tələblər səbəbindən məhsul yığımının 
məhdud müddətlərinə əsasən qəbul edilməzliyini əsas götürərək toxumların çüçərdilməsindən sonra, 
tərəfimizdən cücərtilərin inkişaf səviyyəsi - böyümə qüvvəsi müəyyən edilmişdir. 

Böyümə qüvvəsi bitkidə qıçaların sayına təsir göstərə bilir. Böyümə qüvvəsi yüksək olan bitkinin 
vegetasiya dövrü qısalır və o yay quraqlığından qabaq daha çox qida ehtiyatı toplaya bilir ki,  nəticədə  
quraqlığı daha yaxşı keçirir və yaxşı inkişaf  etmiş qıçalar verir. Becərilən qarğıdalı toxumlarının 
keyfiyyəti və məhsuldarlığının artması böyümənin və inkişafın başlanğıc mərhələsindən başlayaraq bu 
bitkinin potensialının tam şəkildə reallaşması ilə şərtlənir. 

Ozonun dezinfeksiyaedici təsirinə əsasən təcrübələrimizdə cücərtilərin əmələ gəlməsində yüksək 
dərəcədə bərabərlik müşahidə olunmuşdur. Həm laborator, həm də sahə şəraitində təcrübə variantında 
ozonun optimal dozası ilə işlənmiş toxumlarda cücərtilərin kök sistemi güclü olub, bir uzun, laborator 
şəraitində 4,0-5,1 sm, sahədə isə 12,7-13,6 sm tərtibində olan iri kök, nəzarət variantı bitkilərində isə mü-
vafiq olaraq uzunluğu 3,0-4,4 sm və 8,5-11,0 sm intervalında olan kök sistemi  müşahidə edilmişdir 
(Cədvəl 1). İşlənmiş toxumların kök sisteminin uzun bir kökdən ibarət olması bitkinin quraqlığa daha da-
vamlı olmasını göstərir ki, bu da iqlim şəraitinin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli amildir.   

Ümumilikdə,  laborator təcrübələrinin  nəticələrinə əsasən OHQ-nin 5000 ppmxdəq. Dozasının 
qarğıdalı toxumları üçün effektiv işlənmə rejimi olduğu müəyyən edilmişdir. 

Üç gün ərzində cücərən toxumların sayı ilə cücərmə enerjisi, 7-gün ərzində  cücərən toxumların 
sayı ilə isə cücərmə faizinin təyini tədqiq edilən sortların toxumlarının müxtəlif səpin keyfiyyətinə malik 
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olmasıını və  onların öz aralarında cücərmə enerjisi, cücərmə  faizinə görə fərqləndiyini göstərir (Cədvəl 
1). Ozonlaşdırma variantında  toxumların cücərmə sürətini səciyyələndirən cücərmə enerjisi tədqiq 
edilən qarğıdalı sortlarında 45,0%-60,0% həddində, Vitavaks variantında isə 29,0%-39,0% intervalında 
dəyişmişdir. Tədqiq edilən sortların ozonlaşdırılmış variantında toxumların laboratoriya cücərməsi 
yüksək olmuşdur  (84.0% -95.0%). 

Cədvəl 1. Laboratoriya şəraitində ozonun optimal (5000 ppmxdəq.) dozasının toxumların  
səpin keyfiyyətinə təsiri (ölçmələr üçün 10 tipik cücərti götürülmüşdür) 

Sort variant 
Cücərmə 

enerjisi, % 
Cücərmə 
 faizi, % 

Kökün  
uzunluğu,  sm 

Cücərtinin  uzunluğu, 
sm 

Nəzarət 
Zaqatala 68 30 81±0,07 4,0±0,03 6,6±0,10
Zaqatala 420 33 83±0,10 3,2±0,03 7,0±0,07
Zaqatala 380 35 76±0,14 3,7±0,07 6,1±0,16
Zaqatala 514 29 73±0,07 3,1±0,20 6,0±0,41
Yerli yaxşılaşdırıl. Zaqatala 39 80±0,10 4,4±0,41 7,2±0,34
Mirvari 37 75±0,55 3,0±0,03 6,5±0,10
Qürur 34 80±0,17 3,6±0,03 6,2±0,07

Ozon 
Zaqatala 68 54 95±0,10 5,0±.0,41 7,6± 0,14
Zaqatala 420 50 94±0,07 4,3±0,48 7,9±0,61
Zaqatala 380 47 90±0,14 4,1±0,34 7,0±0,63
Zaqatala 514 45 89±0,07 4,0±0,20 6,8±0,14
Yerli yaxşılaşdırıl. Zaqatala 60 95±0,10 5,1±0,24 7,8±0,51
Mirvari 60 84±0,10 4,0±0,41 6,9±0,14
Qürur 55 90±0,10 4,4±0,48 7,0±0,61

Laboratoriya şəraitində normal inkişaf etmiş cücərtilər yarada bilən toxumların sayına görə 
cücərmə, cücərmə enerjisi ilə cücərmə faizi arasındakı fərqin təyin ilə isə tədqiqat obyektlərinin toxum 
materialının keyfiyyətini müəyyən edərkən ozonla işlənmə zamanı toxumların cücərmə sürəti ilə 
fərqlənməsi və cücərmə enerjisinin artması müşahidə edilmişdir. Yüksək cücərmə enerjisi və labora-
toriya cücərməsinə malik olmaqla tədqiq edilən sortlar, vahid sahədə bitkilərin daha nizamlı yerləşməsi 
üçün zəruri şərait yaratmış, əksər sortların sahə cücərməsi orta hesabla 10,0-20,0% artmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Sahə şəraitində ozonun optimal (5000 ppmxdəq.) dozasının toxumların 
 səpin keyfiyyətinə təsiri (ölçmələr üçün 10 tipik cücərti götürülmüşdür) 

Sortun adı 
Cücərmə faizi, 

% 
Cücərtinin  

uzunluğu, sm 
Nəzarətdən  

fərq, sm 
Kökün 

uzunluğu, sm 
Nəzarətdən 

 fərq, sm 
Nəzarət 

Zaqatala 68  77±0,07 9,0±0,34 - 10,3±0,03 -
Zaqatala 420  78±0,10 8,9±0,03 - 10,0±0,07 -
Zaqatala 380  70±0,14 8,5±0,20 - 9,7±0,41 -
Zaqatala 514  75±0,07 8,8± 0,10 - 9,9±0,10 -
Yerli yaxşılaşdırılmış Zaqatala  79±0,10 9,1±0,07 - 11,0±0,03 -
Mirvari  70±0,55 8,3±0,41 - 9,5±0,14 -
Qürur  73±0,17 8,8±0,48 - 10,0±0,20 -

Ozon 
Zaqatala 68 90±0,10 11,4±0,07 +2,4 13,2±0,17 +2,9
Zaqatala 420 91±0,07 11,2±0,03 +2,3 13,0±0,14 +3,0
Zaqatala 380 90±0,14 11,1±0,07 +2,6 12,7±0,07 +3,0
Zaqatala 514 85±0,07 11,3±0,10 +2,5 13,2±0,10 +3,3
Yerli yaxşılaşdırılmış Zaqatala 91±0,10 12,1±0,20 +3,0 13,6±0,24 +2,6
Mirvari 83±0,10 10,5±0,03 +2,2 12,9±0,41 +3,4
Qürur 87±0,10 11,6±0,14 +2,8 13,0±0,24 +3,0 
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Sahə təcrübələri ozonla işlənmiş toxumların cücərtilərinin vizual olaraq daha tünd rəngə və daha 
yüksək böyümə qüvvəsinə malik olduğunu göstərmişdir. 

Bu, nəzarət variantı ilə müqayisədə, OHQ ilə işlənmiş toxumların cücərmə dövrünün əhəmiyyətli 
dərəcədə azalması ilə izah olunur. Belə ki, qarğıdalı sortlarının OHQ ilə işlənmiş toxumlarında nəzarət 
variantı ilə müqaisədə cücərmə tez başlamış və  cücərmə böyük zaman fərqi ilə getmişdir. 

Tam yetişmə mərhələsində tədqiq edilən qarğıdalı sortlarında bitkilərin boyu, qıçanın gövdəyə 
birləşmə hündürlüyü, yarpaq sayı təyin edilmiş, nəzarət və təcrübə varyantlarında müvafiq olaraq,  bu 
göstəricilər 229-334 sm; 75,0-150 sm; 12,0-16,0 ədəd və 227-325 sm; 71-147 sm; 10,0-16,0 ədəd 
intervalında dəyişmişdir. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, nəzarət variantında öyrənilən sortlarda 
vegetasiya müddəti ortalama 96-120 gün, təcrübə variantında isə 94-117 gün təşkil  etmişdir. Üçyarpaq 
mərhələsindən başlayaraq  süpürgə əmələgəlməyə qədər nəzarət variantında bitki boyuna görə yerli 
yaxşılaşdırılmış Zaqatala (334 sm) və Zaqatala 514 (311 sm) sortlarının bitkiləri fərqlənmiş və təcrübə 
variantında eyni sortların bitki hündürlüyü müvafiq olaraq 325 sm və 307 sm təşkil etmişdir. 

Nəzarət variantında üçyarpaq mərhələsində, göstərilən əlamətə görə, bu sortların bitkiləri təcrübə 
variantını 3,5 sm, digər sortları isə 1,0-2,9 sm üstələmişdir. Onikiyarpaq mərhələsində digər sortlar 
üzərində üstünlük artaraq,ortalama 17,5-4,8 sm təşkil etmişdir. 

Süpürgəəmələgəlmə mərhələsi başladıqdan sonra, hər iki variantda, bitkilərin boyu son 
göstəricilərinə nisbətən çox da artmamışdır. Nəzarət variantında bitkilərin  bu göstəricisində artım orta 
hesabla Zaqatala 68 sortunda 5,3 sm; Zaqatala 514-də 8,6 sm; Zaqatala 380-də 8,4 sm; yerli 
yaxşılaşdırılmış Zaqatala sortunda  11,5 sm olmuş,  təcrübə variantımda isə müvafiq olaraq 4,1; 6,7; 6,1 
və 9.2 sm  təşkil etmişdir. 

Üçyarpaq və onikiyarpaq  mərhələləri dövründə böyümə prosesləri daha intensiv getmişdir. 
Süpürgəəmələgəlmə mərhələsinə yaxınlaşdıqca, yağıntıların müəyyən qıtlığı meydana gəlmişdir ki, bu 
da böyünə aktivliyinin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu qanunauyğunluq hər iki variantda tədqiq edilən 
bütün sortlarda müşahidə olunmuşdur. 

Hündürboylu bitkilər qıçanın kifayət qədər hündürdə yerləşməsi ilə səciyyələnmiş,qıçanın 
gövdəyə birləşməsinin ən aşağı mövqeyi Mirvari sortunda - 75 sm-də, ən yuxarı yeri isə yerli 
yaxşılaşdırılmış Zaqatala sortunda -150 sm müşahidə edilmişdir ki, bu da təcrübədən 4 və 7 sm aşağıdır. 

Yığım dövründə öyrənilmiş qarğıdalı sortlarında qıçanın struktur elementləri və məhsuldarlıq 
təyin edilmişdir (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Qarğıdalı sortlarının struktur elementlıri və məhsuldarlığı 

Sortların adı 
Vari-
antlar 

Qıçanın 
uzunluğu, 
sm 

Qıçada dən 
cərgələrinin 
sayı, ədəd 

Cərgədə 
dən sayı, 
ədəd 

 Dən 
çıxımı, % 

1000 dən 
kütləsi, qr 

Məhsuldarlıq, 
s/ hа 

Zaqatala 68 
I 23,3 18,0 52,0 82,7±0,20 351±0,48 53,8±0,27
II 24,4 18,0 55,0 88,5±0,34 363±0,55 58,6±0,30

Zaqatala 380 
I 23,8 18,0 53,0 80,5±0,30 331±0,20 52,9±0,41
II 23,9 18.0 54,0 85,8±0,44 340±0,30 56,9±0,20

Zaqatala  420 
I 24,0 18,0 48,0 80,8±0,17 322±0,34 53,2±0,37
II 24,0 18,0 51,0 87,0±0,34 333±0,20 57,5±0,27

Zaqatala  514 
I 22,6 16,0 46,0 82,0±0,44 351±0,17 53,6±0,51
II 22,6 16,0 48,0 86,9±0,20 358±0,44 59,4± 0,30

Yerli yaxşı laşdırılmış  
Zaqatala 

I 24,0 16,0 51,0 78,0±0,27 338±0,37 51,3±0,24
II 24,2 16,0 53,0 85,5±0,37 345±0,51 57,9±0,44

Mirvari 
I 25,0 16,0 52,0 83,0±0,44 330±0,51 49,8±0,37
II 24,9 16,0 55,0 85,7±0,34 336±0,48 56,2±0,30

Qürur 
I 23,3 16,0 49,0 81,2±0,30 348±0,34 50,6±0,27
II 23,7 16,0 52,0 86,6±0,48 355±0,27 56,2±0,20

Qeyd: I-nəzarət variantı; II- təcrübə variantı. 
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Qıçanın struktur analizinin nəticələri və məhsuldarlığa görə nəzarət variantında sortlarda qıça 
uzunluğu 22,6-25,0 sm, qıçada dən cərgələrinin sayı 16,0-18,0 ədəd, cərgədə dən sayı 46,0-53,0 ədəd, 
qıçadan dən çıxımı 78,0-83,0%, təcrübə variantında isə  müvafiq olaraq 22,6-24,9 sm, 16,0-18,0 ədəd, 
48,0-55,0 ədəd və 85.5-88.5% təşkil etmişdir. Hər iki variantda qıçada dən cərgələrinin sayına görə 
tədqiq edilən sortları iki qrupa bölmək mümkündür ki, 1-ci qrupa bu göstərici 18-ə bərabər olan 
Zaqatala 68, Zaqatala 380 və Zaqatala 420 və 2-ci qrupa isə bu göstəricinin  16-ya bərabər olduğu digər 
bütün  sortlar daxildir. 

Cərgədə dən sayı xarici mühit şəraiti təsirinə daha çox məruz qalan  göstəricidir. Belə ki, nəzarət 
variantında tədqiq edilən sortlarda qıça uzunluğu kifayət qədər yüksəkdir, lakin  özəyin yuxarı hissə-
sində dən olmaması səbəbindən qıçadan dən sayı maksimal deyildir ki, by da çiçəkləmə  və mayalanma 
dövrünü müşaiət edən  yüksək temperatur və rütubətlə şərtlənir. 

Lakin təcrübə variantında  təmamilə fərqli mənzərə müşahidə edilir. Belə ki, eyni becərmə şə-
raitində təxminən bütün tədqiq edilən sortlarda qıçada tam dən tutma  müşahidə edilmişdir ki, bu da 
erkən mərhələlərdən ozonun bitkilərin inkişafına stimullaşdırıcı təsiri nəticəsində bitkilərin adaptiv-
liyinin artması ilə izah olunur. 

Nəzarət variantında 1000 dənin kütləsi 322-351 qr, məhsuldarlıq 49,8-53,8 s/ha, təcrübə varian-
tında isə müvafiq olaraq  333-363 qr və 56,2-59,4 s/ha intervalında dəyişmişdir.  

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, Zaqatala 68 və Zaqatala 514 sortlarında 1000 dənin kütləsi 1-29 
qram (351 qr) tədqiq olunan digər sortlardan üstündür və təcrübə variantında bu sortlarda 1000 dənin 
kütləsinə görə 12 və 7 qr (363, 358 qr) artım müşahidə edilmişdir. 

Müvafiq olaraq, nəzarət variantında bu sortlarda dən məhsuldarlığı 53,8 və 53,6 s/ha olub, digər 
sortlardan orta hesabla 0,1-3,2 s/ha fərqlidir, tədqiqat variantında bu sortlarda məhsuldarlığın 4,8 və 5,8 
s/ha artması müşahidə edilmişdir ki, bu da dən məhsulu və məhsulun struktur elementləri arasında güclü 
əlaqənin olmasını göstərir. 

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, 5000 ppmxdəq dozada ozon-hava qarışığı ilə qarğıdalı  sortları 
toxumlarının səpinqabağı işlənməsi biometrik göstəricilərə müsbət təsir etmiş, toxum cücərməsinin 
sürətlənməsi hesabına demək olar ki, bütün inkişaf mərhələlərinin daha erkən başlamasına və 
davametmə müddətinin qısalmasına səbəb olmuşdur. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КУКУРУЗЫ 

С.М.Мамедова1-2 
1-Институт Генетических Ресурсов НАНА; 2- НИИ Земледелия МСХ Азербайджанской Республики 

В статье приведены результаты по исследованию влияния озоно-воздушной смеси на биометри-
ческие показатели проростков и растений кукурузы Zea Mays L., проанализированы структурные 
элементы урожая и продуктивность.  

EFFECT OF OZONE-AIR MIXTURE ON BIOMETRICAL PARAMETERS ОF  MAIZE 

S.M.Mammadova1-2 
1-Genetic Resources Institute of ANAS; 2-Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results obtained on study of ozone-air mixture effect on biometrical parameters of Zea 
Maуs L. maize seedlings and plants, yield structural elements and productivity were analyzed.  

UOT 631.582. 

MÜXTƏLİF SƏLƏFLƏRDƏN SONRA QALDIRILMIŞ DONDURMA ŞUMUNUN  
YAZDA QARĞIDALI SƏPİNİ ÜÇÜN BECƏRİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

M.Y.RZAYEV, B.H.ABBASOV, Ə.İ.ƏLİYEVA, S.A.QULİYEVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş., Az1098, Pirşağı qəs., Sovxoz№ 2 

Məqalədə 2015-2017-ci illərdə Zaqatala rayonunun nəmliklə təmin olunmuş dəmyə və Şəki rayonunun 
suvarma şəraitində aparılan tədqiqat işinin qarğıdalının dən məhsuldarlığına və iqtisadi səmərəliliyinə  təsiri şərh 
edilmişdir.  

Nəticədə Zaqatala rayonunda payızlıq buğda sələfindən sonra dondurma şumunun yazda 18-20 sm pərşum 
edilməsi 82,1s/ha dən məhsulu, Şəki rayonunda isə payızlıq buğda sələfindən sonra qaldırılmış dondurma 
şumunun yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilməsi 78,9 s/ha dən məhsulu vermişdir. 

Açar sözlər: sələf, dondurma şumu, qarğıdalı, pərşum, kultivasiya, diskli mala, dəmyə, suvarma, struktur 
elementləri, dən məhsuldarlığı, iqtisadi səmərəlilik 
Ключевые слова: предшественник, зяблевая вспащка, кукуруза, перепашка, культивация, 
дисковая борона, богара, полив, урожайность зерна, экономическая эффективность 

:340-346 
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Key words: predecessor, autumn ploughing, maize, ploughing up, cultivation, disk harrow,reinfed, 
irrigation,  structural elements, grain productivity, economic efficiency 

Giriş. Qarğıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasında torpağın becərilmə 
dərəcəsi, mexaniki tərkibi mühüm rol oynayır. 

Qarğıdalı ilə məşğul olan fermer təsərrüfatlarının bir hissəsinin dağlıq və dağətəyi rayonlarda 
yerləşdiyini nəzərə alsaq, həmin torpaqlarda sələfdən asılı olaraq dondurma şumunun yazda becəril-
məsinin öyrənilməsi çox zəruri tədbirlərdən biridir. 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 qidalılığa, zəngin kimyəvi tərkibə malik olması ilə 
bağlıdır. 

Ölkəmizdə və ölkəmizdən xaricdə qarğıdalının becərilməsi üçün geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. 
Lakin zaman keçdikcə bu bitkinin becərilmə texnologiyası dəyişmişdir. Bunun üçün qarğıdalının 
becərilmə xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. 

Bəşəriyyətin ən qlobal problemlərindən biri əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatını ödəməkdən 
ibarətdir. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu bitki olduqca böyük potensial 
imkanlara malikdir. Dən istehsalının artırılmasında taxıldan və çəltikdən sonra qarğıdalı digər dənli 
bitkilərdən üstündür.  

Bütün bunları nəzərə alaraq müxtəlif sələflərdən sonra (taxıl, qarğıdalı) qaldırılmış dondurma 
şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün becərilmə xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi qarşıya məqsəd 
qoyulmuşdur. 

Material və metodlar. Təcrübə Zaqatala BTS-nin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə şəraitində, 
“Pərzivan” təcrübə sahəsində və Şəki DM-də  suvarma şəraitində qoyulmuşdur. 

Təcrübə may ayında aşağıdakı sxem üzrə qoyulmuşdur. 
Sələf taxıl olduqda torpağın becərilmə üsulları. 

1. Dondurma şumu + 18-20sm dərinlikdə pərşum;
2. Dondurma şumu + 14-16sm dərinlikdə kultivasiya;
3. Dondurma şumu + 10-12sm dərinlikdə diskli mala ilə becərmə.
Sələf qarğıdalı olduqda torpağın becərilmə üsulları 

1. Dondurma şumu + 18-20sm dərinlikdə pərşum;
2. Dondurma şumu + 14-16sm dərinlikdə kultivasiya;
3. Dondurma şumu + 10-12sm dərinlikdə diskli mala ilə becərmə.
Bölgənin torpaqları əsasən çəmən-dağ, meşə-çəmən tipli olub, Zaqatala rayonunda humusun 

miqdarı 2,56 %, ümumi azot 0,17 %, ümumi fosforun miqdarı 22,7 % təşkil edir. 
Şəki rayonunun torpaqlarında isə əsasən humusun miqdarı 2,29 %, ümumi azot 0,18 %, ümumi 

fosforun miqdarı 22,0 %, kalium 2,84 %  təşkil edir. 
Musayev Ə.C., Təlai C.M., Rzayev M.Y. 1 və başqaları göstərirlər ki, qarğıdalı hər hektar 

sahədən 50-60 sentner dən və ya 500-600 sentner yaşıl kütlə məhsulu ilə birlikdə torpaqdan 150-180 kq 
azot, 50-60 kq fosfor və 150-160 kq kalium aparır. 

Akademik Xadjinov M.H. [2] tədqiqatında ilk dəfə ölkədə qarğıdalıda zülalın keyfiyyətinin 
yaxşılaşması üçün seleksiya işinə başlamışdır. Qarğıdalının genetik xüsusiyyətlərini öyrənməklə hibrid 
qarğıdalının müxtəlif sortlarının Meksika və Latın Amerikasında 1930-cu ilə qədər öyrənilmədiyini izah 
etmişdir. 1966-cı iidə mütasiya nəticəsində yaranmış Opeyk-2-də ehtiyat zülalın fraksiya tərkibinin 
dəyişməsi endospermdə lizinin artmasına səbəb olmuşdur. 

Əliyev S.C., Behbudova S.P. 3 qeyd edir ki, qarğıdalı yağı ən yaxşı və keyfiyyətli bitki yağıdır. 
Aparılmış təcrübələrlə sübut etmişlər ki, qarğıdalı yağı istifadə edən yaşlı insanların orqanizmində 
cavanlaşma prosesi gedir. Qarğıdalıdan alınan nişasta keyfiyyətli texniki spirt, yağı isə lak, qənd və 
sabun alınmasında işlədilir. 

Məmmədova P.M., Rzayev M.Y. [4] 2012-2014-cü illərdə Abşeronun suvarma şəraitində 
apardıqları tədqiqata əsasən göstərirlər ki, hektarda bitkilərin sayı artdıqda qarğıdalının böyümə və 
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inkişafı ləngiyir, ən yüksək böyümə, inkişaf və məhsuldarlıq göstəriciləri N130P100+20 ton peyin fonunda 
hektarda 71 min bitki olmaqla 70x20 sm sxemində aprelin 2-ci ongünlüyündə aparılmış səpinlərdə 
müşahidə edilmişdir. 

Dünyamalıyev S.Ə. və b. [8] göstərirlər ki, Əkinçilik İnstitutunda uzun illər ərzində aparılmış 
seleksiya işləri nəticəsində təsərrüfat qiymətli əlamətlərə malik həm dən, həm də yemlik istiqamətli 
sortlar yaradılmışdır. Alınmış Zaqatala-68 sortunun vegetasiya müddəti 111 gün, qıçanın uzunluğu 24 
sm, qıçada dən çıxımı 81,4 %, 1000 dənin kütləsi 335 qr, məhsuldarlığı 65,9 s/ha olmuşdur. Şəki 
rayonunu suvarma şəraitində tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, gübrəsiz variantda Zaqatala-
68 qarğıdalı sortunda 1000 dənin kütləsi 359-382 qr, məhsuldarlıq 61,0-71,6 s/ha arasında dəyişmişdir. 

 Cəfərov M.İ. və başqaları 6-7 sortun başlıca göstəricisi olan məhsuldarlığın ona təsir edən 
amillərdən asılı olduğunu, aqrotexniki qaydalara əməl olunduqda k/t bitkilər, o cümlədən qarğıdalı həyat 
amillərindən (rütubət, qida maddələri, günəş işığı, becərmə və s.) daha səmərəli istifadə edərək öz 
məhsuldarlığını yüksəltməsi fikrini bildirirlər. 

Qarğıdalının normal böyüməsini və inkişafını təmin etmək üçün torpaqda kifayət qədər nəmlik, 
qida maddələri, işıq ilə təmin etmək üçün başqa tədbirlərlə yanaşı hər bir sələfdən sonra qaldırılan 
dondurma şumunun yazda becərmə üsullarının düzgün tətbiq edilməsi çox vacib aqrotexniki tədbirlər 
hesab olunur. Tədqiqatlar zamanı hər iki təcrübə sahəsində  bitkinin boyu, qıçanın sayı, qıçanın kütləsi, 
1000 dənin kütləsi, qıçanın diametri öyrənilmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Alınan nəticələr 1-ci cədvəldə verilmişdir. Cədvəldə göstərilən 
rəqəmlərdən aydın olur ki, 2015-2017-ci illərdən orta hesabla  sələf payızlıq buğda olduqda Zaqatala 
rayonunda dondurma şumunu yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum etdikdə bitkinin boyu 292,3 sm, 
dondurma şumuna erkən yazda 14-16 sm dərinlikdə kulyivasiya çəkildikdə 287,0 sm, dondurma şumu 
erkən yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskili mala ilə malalandıqda isə bitkinin boyu 286,0 sm təşkil 
etmişdir. 

Bitkidə qıçaların sayı dondurma şumunu erkən yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum etdikdə bir 
bitkidə qıçanın sayı orta hesabla 1,60 əd, dondurma şumunun erkən yazda 14-16 sm dərinlikdə 
becərilməsi zamanı qıçanın sayı 1,53 əd, dondurma şumu erkən yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskli 
mala ilə becərildikdə isə 1,50 ədəd olmuşdur.  

Qıçanın kütləsi dondurma şumunun 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi variantında 353,1 qr, 
14-16 sm dərinlikdə kultivasiya çəkilən variantda 344,4 qr, 10-12 sm dərinlikdə ağır diskili mala çəkilən 
variantda isə 347,3 qr təşkil etmişdir.  

Dondurma şumu  yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilən variantda 1000 dənin kütləsi 314,4 qr, 
14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilən variantda 306,3 qr, 10-12 sm dərinlikdə mala çəkildikdə isə 
341,8 qr olmuşdur. 

Sələf qarğıdalı olduqda isə dondurma şumunun erkən yazda 18-20 sm dərinlikdə becərilməsi 
zamanı qarğıdalının boyu 285,0 sm, dondurma şumunun yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivatorla 
becərilməsi zamanı bitkinin boyu 279,0 sm, dondurma şumunun 10-12 sm dərinlikdə diskili mala ilə 
becərilməsi variantında bitkinin boyu 276,6 sm olmuşdur. 

Sələf qarğıdalı olan bütün variantlarda qıçanın sayında fərq müşahidə olunmayıb. Dondurma 
şumu yazda 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilməsi variantında qıçanın kütləsi 332 q, 10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskili mala ilə becərildikdə qıçanın kütləsi 333,1 q olmuşdur. 

Dondurma şumunun  yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi variantında 1000 dənin kütləsi 
302 qr, 14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilməsi variantında 282 qr, 10-12 sm dərinlikdə ağır diskli 
mala çəkilən variantda isə 1000 dənin kütləsi 272 qr təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Şəki Dayaq Məntəqəsində suvarma şəraitində bütün göstəricilər Zaqatala 
rayonuna nisbətən üstün olmuşdur və eyni qanunauyğunluq Şəki Dayaq Məntəqəsində də müşahidə 
edilmişdir. 

1-ci diaqramda verilən rəqəmlərdən aydın olur ki, payızlıq buğdadan sonra qaldırılmış dondurma 
şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi Zaqatala rayonunun nəmliklə təmin olunan 
dəmyə şəraitində hektardan 3 ildən orta hesabla 82,1 sentner dən məhsulu vermişdir. Dondurma 
şumunun  14-16 sm  dərinlikdə  yazda  kultivasiya edildiyi variantda hektardan 78,9 s/ha  dən  məhsulu, 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

343 

Cədvəl 1. Şəki-Zaqatala bölgəsində müxtəlif sələflərdən sonra qaldırılmış dondurma şumunun  
yazda becərilmə üsullarından asılı olaraq qarğıdalının struktur elementləri  

(2015-2017-ci 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 

292,3 1,60 353,1 314,4 5,6 285,0 1,5 353,0 302,0 5,6 

Dondurma şumu +14-16 sm 
dərinlikdə kultivasiya 

287,0 1,53 344,4 306,3 5,3 279,0 1,5 339,0 289,0 5,3 

Dondurma şumu +10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskli mala 

286,0 1,50 347,3 341,8 5,3 276,6 1,5 333,1 272,0 5,3 

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 1,7 372,8 323,6 5,7 281,3 1,6 349,6 306,0 5,5 

Dondurma şumu +14-16 sm 
dərinlikdə kultivasiya 

298,3 1,7 382,6 327,6 5,8 298,0 1,7 376,6 308,0 5,7 

Dondurma şumu +10-12 sm 
dərinlikdə ağır diskli mala 

287,5 1,6 361,3 320,4 5,5 287,7 1,5 367,0 305,0 5,5 

dondurma şumunun erkən yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskili mala ilə becərilməsi variantında 
hektardan 77,9 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Sələf qarğıdalı olduqda isə dondurma şumu erkən yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edildikdə 3 
ildən orta hesabla hektardan 77,9 s/ha, dondurma şumu erkən yazda  14-16 sm dərinlikdə kultivasiya 
edilən variantda hektardan 74,9 s/ha, dondurma şumunun erkən yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskili 
mala ilə becərilməsi variantında isə 71,6 s/ha dən məhsulu əldə edilmişdir. 

2-ci diaqrama nəzərən isə Şəki Dayaq Məntəqəsinin suvarma şəraitində dondurma şumunun 
yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilməsi variantında hektardan 3 ildən orta hesabla 90,8 s/ha, 
dondurma şumu erkən yazda  14-16 sm dərinlikdə kultivasiya edilən variantdan  hektardan 95,2 s/ha 
dən məhsulu, dondurma şumunun erkən yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskli mala ilə becərilməsi 
variantında isə hektardan 85,9 s/ha dən məhsulu alınmışdır. 

Sələf qarğıdalı olduqda isə dondurma şumunun yazda 18-20 sm dərinlikdə pərşum edilən 
variantında hektardan 88,1 s/ha, dondurma şumunun erkən yazda  14-16 sm dərinlikdə kultivasiya 
edilən variantından  90,5 s/ha, dondurma şumunun yazda 10-12 sm dərinlikdə ağır diskili mala ilə 
becərilməsi variantından isə 81,8 s/ha dən məhsulu alınmışdır.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ ЗЯБА ПОДНЯТОГО ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДЛЯ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ 

М.Я.Рзаев, Б.Г.Aббaсов, А.И.Алиева, С.А.Кулиева 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье представлена информация о вилиянии проведенного в 2015-2017-х годах исследования на 
урожайность зерна кукурузы в условиях обеспеченной богары  Закаталы и орошения Шеки.  

В резултате исследования при весенней культивации подняатой зяблевой вспашки после озимой 
пщеницы на глубину 14-16 см привело к получению 95,2 ц/га, в Шекинском районе, а при  вспашке на 
глубине 18-20 см  85,9 ц/га урожай зерна в Закатальском районе. 

SPRING CULTIVATION PECULIARITIES AFTER DIFFERENT PREDECESSORS 
FOR MAIZE CROP 

M.Y.Rzayev, B.H.Abbasov, A.IAliyeva, S.A.Guliyeva 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents information on effect of carried out research in supply rainfed condition of Zagatala 
and irrigation condition of Shaki on maize garain yield during 2015-2017. 

As a result at summer cultivation of autumn plowing after winter wheat  on  14-16 см depth led to obtain 
95,2 c/hа grin yield in Shaki and  cultivation on 18-20 см depth led to obtain 85,9 c/hа grain yield in Zagatala. 

UOT 631; 631.58;631.582 

SƏLƏF, SƏPİN NORMASI VƏ QİDALANMA ŞƏRAİTİNİN PAYIZLIQ BUĞDA  
SORTLARININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

A.M.ƏLİYEV, M.Y.RZAYEV  
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz 2,Bakı. 

Məqalədə sələf, səpin norması və qidalanma şəraitinin payızlıq buğdanın Azəri və Əkinçi-84 sortlarının 
inkişafına təsirinin tədqiqindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: payızlıq buğda, sələf, səpin norması, gübrə norması, inkişaf fazası, cücərmə-kollanma, 
kollanma-boruya çıxma, boruya çıxma-sünbülləmə, sünbülləmə-tam yetişmə, vegetasiya 

:346-350 
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Ключевые слова: озимая пшеница, предшественник, норма высева,  норма удобрения, фаза 
развития, всходы-кушение, кушение выход в трубку, выход в трубку-колешение, колешение-
полная спелость, вегетация 
Key words: winter wheat, predecessors, sowing rate, fertilizer rate, development phase, germination, 
tillering, tillering-booting, booting-heading, heading-complete mateurity, vegetation. 

Giriş. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş 
Azərbaycan Respublikasında Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsində seleksiya və toxumçuluq sahələrinin qarşısında da mühüm vəzifələr qoyulur. Bu vəzifələrə 
ilk növbədə biotik və abiotik amillərə davamlı,  sabit məhsuldarlıq göstəricilərinə malik intensiv və 
yarım-intensiv tipli payızlıq buğda sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili kimi məsələlər 
daxildir. 

Payızlıq taxıl bitkilərinin inkişaf dövrü bir-birini ardıcıl olaraq əvəz edən və eləcə də qarşılıqlı 
əlaqədə olan fenoloji fazalardan ibarətdir. Birillik kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya dövrü 
toxumların cücərməsindən yeni toxumların yetişməsinə qədər olan dövr hesab olunur. Vegetasiya 
dövrünün və onun inkişaf fazalarının müddəti xarici mühit,  sələf, səpin norması, qidalanma şəraiti və 
səpin müddətinin təsirindən asılı olaraq dəyişir. 

Aydındır ki, payızlıq buğda sortlarının inkişaf mərhələlərinin hər birində qida maddələrinə olan 
tələbatı müxtəlifdir. Məhz bu tələbata uyğun qida maddələrinin düzgün verilməsi gələcəkdə yüksək 
məhsulun əsasını təşkil edir. 

Q.V.Ustimenko, M.İ.Şerbakov [3]  və F.M.Kupermanın [4] fikirlərinə görə taxıl bitkilərinin tam 
vegetasiya dövrü bir-birini ardıcıl olaraq əvəz edən və sıx qarşılıqlı əlaqədə olan fenoloji fazalardan 
ibarətdir ki, bunların başlanmasını morfoloji əlamətlərinə görə müəyyən etmək olar. Hər bir fazanın 
başlanması həmin fazaya 10%-dən az olmayaraq bitkinin daxil olduğu, kütləvi faza isə bu fazaya 75%-
dən az olmayaraq bitki daxil olduqda qeyd edilir. 

Məlumdur ki, taxıl bitkilərində aşağıdakı inkişaf fazaları mövcuddur: cücərmə, kollanma, boruya 
çıxma, sünbülləmə, çiçəkləmə və yetişmə (süd, mum, tam). 

B.N.Nasıyev [5]  müxtəlif gübrə normaları tətbiq etməklə tədqiqatlar apararaq müəyyən etmişdir 
ki, bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq gübrənin tətbiqi bitkinin torpaqdan mənimsəyəcəyi 
qida maddələrinin miqdarının artmasına da müəyyən təsir göstərə bilir. 

M.Y.Rzayev, Q.H.İsmayilovun apardıqları [2]  təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, müxtəlif gübrə 
normaları, səpin norması və səpin müddətinin tətbiqi ilə aparılan tədqiqatlar zamanı onlar sortlara nəinki 
vegatasiya dövründə, həm də bütün inkişaf fazalarının başlaması və başa çatması vaxtında da öz təsirini 
göstərir. Müxtəlif gübrə normaları ayrı-ayrı sortların tarla cücərməsinə müxtəlif təsir etmişdir. 

E.P.Luqantsev [6]   qeyd edir ki, bitkiçilikdə ən yüksək məhsuldarlıq inkişaf fazalarından asılı 
olaraq tələbata uyğun optimal şərait yaradıldıqda alınır. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
kənd təsərrüfat bitkiləri inkişaf fazalarının hər birində müəyyən mühit və aqrotexnika tələb edir və 
beləliklə onların məhsuldarlıq elemtləri formalaşır. 

R.X.Heydərova [1]   qeyd edir ki, payızlıq buğda bitkisi qida elemetlərini əsasən vegetasiyanın ilk 
dövrlərində mənimsəyir, ona görə də bitkini ilk inkişaf dövürlərindən qida maddələri ilə təmin etmək 
lazımdır. Bitki erkən yazda azota daha çox tələbat göstərir və bitkini ilk dövrdə azotla yaxşı təmin 
etdikdə fosforun mənimsənilməsi yüksəlir. Fosfor və kaliumum payız şumu altına verilməsi güclü kök 
kütləsinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Material və metodlar. Tədqiqat materialı kimi payızlıq buğdanın Azəri və Əkinçi-84 sortları 
götürülmüş, fenoloji müşahidələr Kupermana görə aparılmışdır [4]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Müxtəlif sələf, səpin norması və qidalanma şəraitindən asılı 
olaraq buğda sortalarının fenoloji müşahidələri aparılmış və onların göstəriciləri 1 və 2 saylı cədvəllərdə 
verilmişdir.  

Apardığımız üçillik (2008-2011-ci illər) tədqiqatlar zamanı digər parametrlərlə yanaşı, sələf, 
qidalanma şəraiti və səpin normasının payızlıq buğda sortlarının inkişaf fazalarına və eləcə də 
vegetasiya müddətinə təsirini tədqiq etmişik. 
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Tədqiqat nəticəsində aldığımız nəticələr 1 və 2 saylı cədvəllərdə aydın şəkildə göstərilmişdir.  
1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, taxıl sələfindən sonra Azəri sortu üzrə orta hesabla gübrəsiz (nəzarət) 
fonda 3,5 mln/ha səpin normasında cücərmə-kollanma mərhələsində günlərin sayı 47, kollanma-boruya 
çıxma mərhələsində 71, boruya çıxma-sünbülləmə mərhələsində 50, sünbülləmə-tam yetişmə mərhə-
ləsində 53 gün olmaqla vegetasiya müddəti 221 gün olmuşdur. 

Cədvəl 1. Taxıl sələfindən sonra səpin norması və qidalanma şəraitinin 
payızlıq buğda sortlarının inkişafına təsiri (2008-2011-ci illər üzrə orta) 
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3.5 
Gübrəsiz (nəzarət) 47 71 50 53 221

N90P60+15t.peyin 48 72 51 54 225

N120P80K40 48 72 52 55 227

4.5 
Gübrəsiz (nəzarət) 46 72 51 53 222

N90P60+15t.peyin 48 73 51 54 226

N120P80K40 49 73 52 54 228
5.5 Gübrəsiz (nəzarət) 47 72 52 53 224

N90P60+15t.peyin 51 73 52 54 230
N120P80K40 51 73 52 56 232
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84
 

3.5 Gübrəsiz (nəzarət) 44 70 51 53 218

N90P60+15t.peyin 44 73 52 55 224

N120P80K40 46 72 52 56 226
4.5 Gübrəsiz (nəzarət) 43 71 51 55 220

N90P60+15t.peyin 44 73 52 56 225
N120P80K40 46 73 52 56 227

5.5 Gübrəsiz (nəzarət) 44 71 51 55 221
N90P60+15t.peyin 45 73 52 56 226

N120P80K40 46 74 52 56 228

Eyni səpin normasında N90P60+15 ton peyin fonunda müvafiq olaraq fazalararası günlərin sayı və 
vegetasiya müddəti 48; 72; 51; 54 və 225 gün, N120P80K40 gübrə fonunda isə uyğun olaraq 48; 72; 52; 55 
və 227 gün olmuşdur. 

Səpin norması 4,5 mln/ha olduqda gübrəsiz (nəzarət) fonda fazalararası günlərin sayı cücərmə-
kollanma mərhələsində 46, kollanma-boruya çıxma mərhələsində 72, boruya çıxma-sünbülləmə 
mərhələsində 51, sünbülləmə-tam yetişmə mərhələsində 53 və vegetasiya müddəti 222 gün olduğu 
halda, eyni səpin normasında N90P60+15 ton peyin fonuna uyğun olaraq 48; 73; 51; 54 və 226, 
N120P80K40 gübrə fonunda isə 49; 73; 52; 54 və 228 gün təşkil etmişdir. 

Eyni sələf altında 5,5 mln/ha səpin normasında fazalararası günlərin sayı gübrəsiz (nəzarət) fonda 
cücərmə kollanma mərhələsində 47, kollanma-boruya çıxma mərhələsində 72, boruya çıxma-
sünbülləmə mərhələsində 52, sünbülləmə-tam yetişmə mərhələsində 53 və vegetasiya müddəti 224 günə 
başa çatdığı halda, N90P60+15 ton peyin fonunda müvafiq olaraq 51; 73; 52; 54 və 230, N120P80K40

gübrə fonunda isə fazalararası günlərin sayı və vegetasiya müddəti 51; 73; 52; 58 olmuş 232 günə 
tamamlanmışdır. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

349 

Cədvəl 2. Yonca sələfindən sonra sələf, səpin norması və qidalanma şəraitinin 
payızlıq buğda sortlarının inkişafına təsiri (2008-2011-ci illər üzrə orta) 
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2.5 
Gübrəsiz (nəzarət) 47 73 51 55 226
N60P40+15t.peyin 49 74 51 56 230

N90P60K40 50 74 51 57 232

3.5 
Gübrəsiz (nəzarət) 47 73 52 56 228
N60P40+15t.peyin 49 74 52 57 232

N90P60K40 50 75 52 57 234
4.5 Gübrəsiz (nəzarət) 48 73 52 56 229

N60P40+15t.peyin 51 74 52 57 234
N90P60K40 52 75 52 57 236
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2.5 Gübrəsiz (nəzarət) 45 73 51 55 224
N60P40+15t.peyin 46 74 50 58 228

N90P60K40 48 74 50 58 230
3.5 Gübrəsiz (nəzarət) 46 74 50 56 226

N60P40+15t.peyin 47 75 51 57 230
N90P60K40 48 75 51 58 232

4.5 Gübrəsiz (nəzarət) 47 74 51 56 228
N60P40+15t.peyin 48 75 52 57 232

N90P60K40 49 75 52 58 234

Əkinçi 84 sortu üzrə taxıl sələfindən sonra səpin norması 3,5 mln/ha olmaqla gübrəsiz (nəzarət) 
fonda fazalararası günlərin sayı cücərmə-kollanma mərhələsində 44, kollanma-boruya çıxma mərhə-
ləsində 70, boruya çıxma-sünbülləmə mərhələsində  51, sünbülləmə-tam yetişmə mərhələsində  53 və 
vegetasiya müddəti 218 gün olduğu halda, eyni səpin normasıda  N90P60+15 ton peyin fonunda uyğun 
olaraq 44; 73; 52; 56 və 224, N120P80K40  gübrə fonunda isə 46; 72; 52; 56 və 226 gün təşkil edilmişdir.  

Hektara 4,5 mln. səpin normasında gübrəsiz (nəzarət) fonda yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 
fazalararası günlərin sayı və vegetasiya müddəti müvafiq  olaraq 43; 71; 51; 55 və 220 gün olduğu 
halda, N90P60+15 ton peyin fonunda 44; 73; 52; 56 və 225, N120P80K40  gübrə fonunda isə 46; 73; 52; 56 
və 227 gün olmuşdur. 

5,5 mln/ha səpin normasında fazalararası günlərin sayı gübrəsiz (nəzarət)  fonda cücərmə-
kollanma mərhələsində 44 gün, kollanma-boruya çıxma mərhələsində 71 gün, boruya-çıxma-
sünbülləmə mərhələsində 51 gün, sünbülləmə-tam yetişmə mərhələsində 55 gün və vegetasiya müddəti 
221 gün olduğu halda, eyni səpin normasıda  N90P60+15 ton peyin fonunda müvafiq olaraq 45; 73; 52; 
56 və 226 gün, N120P80K40  gübrə fonunda isə 46; 74; 52; 56 və 228 gün olmuşdur. 

Sələfi yonca olan Azəri sortu üzrə üçillik orta hesabla gübrəsiz fonda 2,5 mln/ha səpin 
normasında fazalararası günlərin sayı cücərmə-kollanma mərhələsində 47, kollanma-boruya çıxma 
mərhələsində 73, boruya çıxma-sünbülləmə mərhələsində 51, sünbülləmə tam yetişmə mərhələsində 55 
və vegetasiya müddəti 226 gün olduğu halda, eyni səpin norması və N60P40+15 ton peyin fonunda 
uyğun olaraq 49; 74; 51; 56 və 230 gün, N90P60K40  gübrə fonunda  isə 50; 74; 51; 57 və 230 gün təşkil 
etmişdir. 

Eyni sələf altında səpin norması 3,5 mln/ha olduqda isə fazalararası günlərin sayı və vegetasiya 
müddəti  müvafiq mərhələlərə uyğun olaraq gübrəsiz fonda 48; 73; 52; 56 və 228, N60P40+15 ton peyin 
fonunda 49; 74; 52; 57 və 232, N90P60K40 fonunda 50; 75; 52; 57 və 234 gün olmuşdur. 
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Səpin norması 4,5 mln/ha olduqda fazalararası günlərin sayı və vegetasiya müddəti  uyğun olaraq 
gübrəsiz fonda 48; 73; 52; 56 və 229, N60P40+15 ton peyin fonunda 51; 74; 52; 57 və 234, N90P60K40

gübrə fonunda isə 52; 75; 52; 57 və 236 gün olmuşdur. 
Eyni sələf altında Əkinçi-84 payızlıq buğda sortu Azəri payızlıq buğda sortunda olduğu kimi eyni 

qidalanma şəraitində fazalararası günlərin sayı öyrənilmişdir. 
Hektara 2,5 mln. səpin normasında Əkinçi-84 payızlıq buğda sortu üzrə gübrəsiz (nəzarət) fon 

üzrə fazalararası günlərin sayı, cücərmə-kollanma mərhələsində 45, kollanma-boruya çıxma 
mərhələsində 73, boruya çıxma-sünbülləmə mərhələsində 51, sünbülləmə-tam yetişmə mərhələsində 55, 
vegetasiya müddəti 224, N60P40+15 ton peyin fonunda müvafiq olaraq 46; 74; 50; 58 və 228, N90P60K40

gübrə fonunda isə 48; 74; 50; 58 və 230 gün təşkil etmişdir. 
Hektara 3,5 mln. səpin normasında isə mərhələlərə uyğun olaraq fazalararası günlərin sayı və 

vegetasiya müddəti gübrəsiz fonda 46; 74; 50; 56 və 226, N60P40+15 ton peyin fonunda 47; 75; 51; 57 
və 230, N90P60K40  gübrə fonunda isə 48; 75; 51; 58 və 232 gün olmuşdur. 

Hektara 4,5 mln. səpin normasında fazalararası günlərin sayı və vegetasiya müddəti  qeyd 
etdiyimiz mərhələlərə uyğun olaraq gübrəsiz (nəzarət) fonda 47; 74; 51; 56 və 228, N60P40+15 ton peyin 
fonunda 48; 75; 52; 57 və 232, N90P60K40  gübrə fonunda isə 49; 75; 52; 58 və 234 gün olmuşdur. 

Beləliklə, apardığımız üçillik tədqiqatlar nəticəsində aydın olur ki, sələfdən, səpin normasından və 
qidalanma şəraitindən asılı olaraq tədqiq olunan sortlarda fazalararası günlərin sayı və eləcə də 
vegetasiya müddətində olan günlərin sayı dəyişir. 

İstər taxıl sələfi və istərsə də yonca sələfindən asılı olaraq gübrəsiz (nəzarət) fona nisbətən yüksək 
səpin normasında və qidalanma şəraitində fazalararsı günlərin sayı gübrəsiz fona nisbətən artdığı üçün 
vegetasiya müddəti günlərinin sayı da artır. 

Sələflərin özlərini müqayisə etdikdə isə cədvəllərdən aydın olur ki, yonca sələfindən sonra hər iki 
sort üzrə fazalararası və eləcə də vegetasiya müddəti günlərinin sayı sələfdən, səpin normasından və 
qidalanma şəraitindən asılı olaraq sələfi yonca olan bölmədə (ləkdə) taxıl sələfinə nisbətən çoxdur.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА, НОРМЫ ВЫСЕВА И УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ ОЗИМЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 

А.М.Алиев, М.Я.Рзаев 
Научно Исследовательский Институт Земледелия 

В статье говорится о влиянии предшественника, нормы высева и условий питания на развитие 
сортов озимой пшеницы Азери и Акинчи-84. 

EFFECT OF PREDECESSORS, SOWING RATE AND NUTRITION CONDITION ON 
DEVELOPMENT OF WINTER BREAD VARIETIES 

A.M.Aliyev, M.Y.Rzayev 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article describes effect of predecessors, sowing rate and nutrition condition on development of winter 
bread varieties of Azeri and Akinchi-84. 
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UOT 633/635 

DÜZƏN ŞİRVANIN SUVARILAN TORPAQLARINDA TƏMİZ VƏ QARIŞIQ SƏPİNLƏRİN 
YEM BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA VƏ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

Q.A.KAZIMOV, S.F.MƏMMƏDOV 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş, AZ 1098, Pirşağı qəs, Sovxoz №2 

Məqalədə Düzən Şirvanin suvarılan torpaqlarında birillik yem bitkilərinin (sorqo; amarant) təmiz və 
qarışıq səpinlərindən yüksək yaşıl kütlə məhsulu alınması texnologiyasının işlənməsi və Aran bölgəsində fəaliyyət 
göstərən kəndli fermer təsərrüfatlarında tətbiqi üçün müxtəlif əkin sxemlərinin məhsuldarlıq göstəriciləri 
verilmişdir. 

Açar sözlər: sorqo, amarant, qapışıq səpinlər, qidalanma şəraiti, səpin sxemi, struktur elementləri, 
məhsuldarlıq 
Ключевые слова: сорго, амарант, смещенный посев, условия питания, схемы посева, структурные 
элементы, урожайность 
Key words: sorghum, amaranth, mixed sowhgs, nutrition conditions, sprinkle scheme, structural elements, 
productivity 

Giriş. Heyvandarlığı keyfiyyətli, bol və qidalı yemlə təmin etməkdən ötrü təbii yem sahələri ilə 
yanaşı çoxillik əkmələr (yonca, xaşa), paxlalılar (soya, lərgə, yem noxudu, gülül), dənli bitkilər (arpa, 
vələmir, qarğıdalı, çəmən toppuzu, rayqras), şirəli yemlər (yem çuğunduru, yem qabağı, yem qarpızı) 
yem bazasının əsasını təşkil edir. Bu bitkilər bol yaşıl kütlə verməklə bərabər torpağı üzvi və mineral 
maddələrlə zənginləşdirir, onun fiziki xassələrini, strukturunu və münbitlik göstəricilərini yaxşılaşdırır. 

Təcrübə apardığımız Aran zonasının iqtisadiyyatında əkinçiliklə yanaşı, heyvandarlıq sahəsi də 
mühüm yer tutur. Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illər ərzində Ərzaq Proqramının yerinə 
yetirilməsi layihəsində kənd təsərrüfatını günün tələbi səviyyəsinə çatdırmaq kimi məsələlər qarşıya 
qoyulmuşdur. Bu tədbirlərin yerinə yetirilməsi başqa məsələlərlə yanaşı bitkilərin düzgün növbələşməsi 
ilə sıxı surətdə əlaqədardır. 

Respublikamızda istər taxıl, istərsə də yem bitkilərinin məhsuldarlığının aşağı olmasının əsas 
səbəbini təsərrüfatlarda növbəli qarışıq əkinlərin düzgün tətbiq edilməməsi ilə izah etmək olar. 

Fermer təsərrüfatlarında heyvandarlığın inkişafını və məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını yüksəltməkdən ötrü torpağın münbitliyinin bərpa edilməsi ən 
vacib məsələlərdən biridir. 

Torpağın münbitliyinin bərpa edilməsində mühüm tədbirlərdən başlıcası düzgün qurulmuş əkin 
dövriyyələrinin tətbiq edilməsidir. Bu zaman əkin dövriyyələrində əkin sahələrinin hər hektarının 
məhsuldarlığını artırmaq, az torpaq sahəsindən istifadə etməklə məhsuldarlığı yüksəltməklə və eyni 
zamanda torpağın münbitliyini özünə qaytarmaq mümkündür. 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar olaraq respublikamızın təsərrüfatlarında yem bitkilərinin qarışıq 
əkinlərinin tətbiqininin genişləndirilməsi, torpağın qida maddələrinə bir o qədər tələbkar olmayan və 
torpağın münbitliyini artıran yemlik keyfiyyəti yüksək olan birillik (sorqo; amarant) dənli bitkilərin 
digər bitkilərlə qarışıq əkinlərinə geniş yer verilməlidir. 

Yuxarıda sadalanları nəzərə alaraq birillik yem bitkilərinin (sorqo; amarant) təmiz və qarışıq 
səpinlərindən yüksək məhsul alınması texnologiyasının işlənməsi və Aran bölgəsində fəaliyyət göstərən 
kəndli fermer təsərrüfatlarında tətbiqi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqat işi hər ləkin sahəsi 50m2 olmaqla bir müddət üzrə 9 variantda 
Kürdəmir TSS-nın ərazisində aparılmışdır. 

:351-354 
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Təcrübənin sxemi 

1 Amarant 70×20sm
2 Sorqo 70×20sm
3 Amarant+sorqo 70×20sm
4 Amarant 60×20sm
5 Sorqo 60×20sm
6 Amarant+sorqo 60×20sm
7 Amarant 45×20sm
8 Sorqo 45×20sm
9 Amarant+sorqo 45×20sm

Sorqo - Sorhum vulqare Pers (adi sorqo) birillik dənli bitkidir, 50-dən çox növü vardır. Qiymətli 
yem bitkisidir. Sorqo isti sevən bitkidir və temperatur rejiminə çox tələbkardır. Toxumları torpaqda 11-
120C temperatur olduqda cücərməyə başlayırlar. Sorqonun cücərtiləri aşağı temperatura çox həssasdır 
və hətta qısa müddətli yüksək olmayan şaxtalar onun üçün məhvedici hesab olununr. Sorqo 32-350C 
temperaturda daha yaxşı cücərir və güclü inkişafı edir. Sorqo üçün ən yaxşı sələf paxlalı və payızlıq 
dənli bitkilərdir. Yaşıl yem kimi sorqonun hektara səpin norması 20-30 kq, dən üçün isə 10-15 kq təşkil 
edir. Toxumları suvarılan torpaqlarda 3-5 sm, dəmyə torpaqlarda isə 7 sm dərinliyə basdırılır [1; 3]. 

Gec yığıldıqda sorqonun gövdəsi oduncaqlaşır və yemlik keyfiyyəti aşağı düşür. Silos üçün sorqo 
əsasən dənin süd-mum yetişmə fazasında biçilir. Sorqonun tək haida səpilməsi o qədər də məqsədə 
uyğun hesab olunmur. Şünki sorqo digər dənli bitkilərdən fərqli olaraq tərkib etibarı ilə çox da yüksək 
deyil. Ona görədə onu digər bitkilərlə qarışıq səpmək daha məqsədə uyğundur. Sorqo universal bitkidir, 
ancaq ölkəmizdə yem bitkisi kimi becərilir. 

Suvarılan zonada hər hektardan 700 sentnerə qədər məhsul almaq olar. Professor C.X. Səttarovun 
tədqiqatlarına əsasən 100 kq sorqo silosunda və yaşıl kütləsində 22-23,5 yem vahidi, 100 kq dənində isə 
118,8 yem vahidi vardır [4]. 

Quraqlığa və şoranlığa çox davamlıdır. Hətta şoran torpaqları münbitləşdirir, tərkibini duzdan 
təmizləyir. Boyu 3 metrə qədər olur. 1000-dənin kütləsi 25-45 qramdır. 

Sorqo vegetasiya  dövründə zərərverici və xəstəliklərlə sirayətlənə bilir. Hətta zərərverici və 
xəstəliklər məhsulu tamamilə məhv edə bilər. Ona görə də bitkilərə ciddi nəzarət edib, zərərvericilərə və 
xəstəliklərə qarşı vaxtlı-vaxtında mübarizə aparmaq lazımdır. 

Amarant - Amarant bir ərzaq bitkisi kimi hələ 8000 il bundan öncə mərkəzi Amerika və 
Meksikada insanlar tərəfindən becərildi. Bundan çox illər keçdikdən sonra baş vermiş aclığın qarşısını 
almaq üçün qarğıdalıdan hazırlanmış çörəyə amarant unu da qatılırmış. Hazırda Latın Amerikası 
ölkələrində amarant dənindən insanlar üçün dadlı və keyfiyyətli pəhriz yeməkləri hazırlanır. Dünyada 
amaranta marağın artması bu bitkinin ərzaq və yem bitkisi kimi yüksək dəyərliyi və quraqlığa davamlı 
olmasıdır. Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, amarantın yaşıl kütləsi və dənin keyfiyyətinə görə digər 
yem bitkilərindən fərqlənir. Belə ki, amarant yaşıl kütləsindən heyvanlar üçün dənəvər yem, zülal 
pastası, hüceyrə şirəsi, protein konsentratı hazırlanır. ABŞ-da broyler istiqamətli quşların 
kökəldilməsində amarant dənindən geniş istifadə olunur. 

Çox illik tədqiqatlar göstərir ki, amarantın növündən və becərilmə şəraitindən aslı olaraq 
hektardan 550-750 sentner yaşıl kütlə məhsulu almaq olur. 

Amarant birillik bitki olub toxum vasitəsilə çoxalır. Gövdəsi düz, yoğun, şaxəli, çox yarpaqlı olur. 
Gövdəsi narıncı və qırmızı rəngli süpürgələr əmələ gətirir.Yarpaqları yaşıl və parlaq-qırmızı rəngli, 
boyu 1,7 metrdən 2,5 metrədək olur. Toxumları sarı və qara rəngdə olub, xırda dairəvidir.  

1000 ədəd dənin kütləsi 0,56-0,60 qramadır. Toxumları torpaqda 7-80 C temperatur olduqda 
cücərir. Vegetasiya müddəti 100 gündən 150 günə kimi davam edir [5; 6].  

Hal-hazırda respublikamızda Ukrayna seleksiyaçıları tərəfindən yaradılmış rayonlaşmış Donetski-
1 sortu becərilir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübə sahəsində kütləvi çıxış alındıqdan sonra bitkilərin 
inkişaf prossesini izləmək üçün fenoloji müşahidələr aparılmışdır. Məlumdur ki, bitkinin böyüməsinin 
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tezləşməsində və gələcək məhsulun bol olmasında yarpaqların rolu böyukdür. Ona görədə fenoloji 
müşahidələrin aparılmasına bitkinin ilk cüt yarpaqları əmələ gəldikdən sonra başlanmış və nəticələr 1-ci 
cədvəldə verilmişdir.  

Cədvəl 1. Yem bitkilərinin fenoloji müşahidələri 

S/
sa

yı
 

Bitkinin 
adı 

Səpin Çıxış Tam çıxış 
3-4 

yarpaq 
ə/gəlmə 

Gövdə 
ə/gəlmə 

Qıça və 
süpürgə 
ə/gəlmə 

Çiçək 
ə/gəlmə 

Süd-mum 
yetişmə 

1 Sorqo 
03.04 18.04 24.05 15.06 04.06 25.06 17.07 15.08 
03.04 18.04 25.05 16.06 04.06 26.06 19.07 16.08 
03.04 16.04 25.05 15.06 05.06 24.06 18.07 16.08 

2 Amarant 
05.04 16.04 26.05 16.06 06.06 25.06 19.07 16.08 
05.04 16.04 26.05 17.06 06.06 24.06 17.07 18.08 
05.04 17.04 26.05 17.06 05.06 26.06 18.07 16.08 

Təcrübə sahəsində metodikada nəzərdə tutulmuş aqrotexniki tədbirlər sistemi başa çatdıqdan 
sonra sorqo, amarant, amarant+sorqo variantlarının süd-mum yetişmə fazasında məhsuldarlığı təyin 
olunmuşdur. Alınmış 3-illik nəticələr 2-ci cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 2. 2015- 2017–ci illər üçün müxtəlif səpin sxemlərinin birillik dənli yem bitkilərinin 
 yaşıl kütlə məhsuldarlığına təsiri 

Variantlar 
Səpin sxemi 

sm 
Cəmi orta məhsuldarlıq, sen/ha 

2015 2016 2017 orta
Amarant 

70×20 
412,3 354,2 478,7 417,7 

Sorqo 456,7 361,6 483,2 435,6 
Amarant+sorqo 518,3 381,2 506,4 468,6 
Amarant 

60×20 
416,3 376,2 500,3 444,5 

Sorqo 463,3 388,0 529,5 460,2 
Amarant+sorqo 526,7 408,3 546,7 493,9 
Amarant 

45×20 
408,6 423,1 451,7 427,8 

Sorqo 421,8 447,2 467,5 445,3 
Amarant+sorqo 423,0 531,2 480,8 478,3 

2-ci cədvəldən görünür ki, sorqo və amarantın təmiz səpinlərində məhsuldarlıq qarışıq səpinlərlə 
müqayisədə çox aşağıdır. Belə ki, 60x20 sm səpin sxemində sorqo bitkisinin təmiz səpinində məhsul-
darlığı 460,2 sen/ha olduğu halda, sorqonun amarant ilə qarışıq səpinlərində bu göstərici 482,1 sen/ha 
təşkil etmişdir. 

Amarant bitkisinin təmiz səpininin məhsuldarlığı 444,5 sen/ha, amarant+sorqo variantında isə 
482,1 sen/ha təşkil edir. Beləliklə ən yüksək yaşıl kütlə məhsulu 60x20 sm səpin sxemində, ama-
rant+sorqo variantında (482,1sen/ha) əldə olunmuşdur. 

Cədvəl 3. 2015-2017-ci illərdə aparılmış tədqiqat işinin iqtisadi səmərəliliyi 

Səpin 
sxem, sm 

Variantlar  Ümumi 
məhsul, 
sen/ha 

Məhsulun 
ümumi dəyəri, 

ha/man 

1hek çəkilən 
xərc, man-la 

Xalis gəlir, 
m/sen 

Maya 
dəyəri, 
m/sen 

Renta-
bellik, 

% 

70x20 
Amarant   417,7 1253,1 526 727,1 1,25 138.2
Sorqo 435,6 1306,8 509 797,8 1,17 156,7
Amarant+sorqo 468,6 1405,8 533 872,8 1,13 163,8

60x20 
Amarant   444,5 1333,5 538 795,5 1,21 147,7
Sorqo 460,2 1380,5 551 829,5 1,19 150,5
Amarant+sorqo 493,9 1481,7 546 935,7 1,10 171,3

45x20 
Amarant   427,8 1283,4 512 771,4 1,19 150,8
Sorqo 445,3 1335,9 529 806,9 1,18 152,5
Amarant+sorqo 478,3 1434,9 562 872,9 1,17 155,3
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Tədqiqatın sonunda iqtisadi səmərəliliyin hesablanması nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün 3-illik 
tədqiqat işi başa çatdıqdan sonra son nəticədən alınmış rəqəmlər qruplaşdırılaraq orta rəqəm çıxarılmış 
və nəticələr 3-cü cədvəldə göstərilmişdir. 

3-ci cədvəlin təhlili göstərir ki, 3-illik rəqəmlərin rentabellik faizinə əsasən ən yüksək yaşıl kütlə 
məhsulu 60x20sm səpin sxemində və amarant+sorqo variantında əldə olunmuşdur. Belə ki, hektara 
çəkilən xərclərin çox olmasına baxmayaraq həmin sxem və variant üzrə rentabellik 171,3% təşkil 
etmişdir. Bu da digər sxem və variantlara nisbətən müqayisədə ən yüksək yaşıl kütlə məhsulu deməkdir. 
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ВЛИЯНИЕ ЧИСТОГО И СМЕШАННОГО ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ ШИРВАНСКОЙ РАВНИНЫ 

Г.А.Кязымов, С.Ф.Мамедов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приведены результаты разработки технологии получения высококого урожая зеленой массы 
из чистого и смешанного посева однолетних (сорго; амарант) кормовых култур ворашаемых в посвах 
Ширванской равнины и показатели урожайности разных схемов посева для применения в фермерских 
хозяствах дейсетвующих в Аранском районе. 

EFFECT OF PURE AND MIXED CROPS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF 
FODDER PLATS IRRIGATEDIN SOIL OF SHIRVAN PLAIN 

G.A.Kazimov, S.F.Mamadov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article provides the information on technology for the production of obtaining high green mass from 
pure and mixed crops of annual fodder plants (sorghum; amarant) in irrigated Soil of  Shirvan Plain and yield 
indicators of various planting schemes for the application in peasant farms in the Aran region. 
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YAŞIL KONVEYERİN TƏŞKİLİ 

    A.M.ADIGÖZƏLOV, S.G.ABBASQULİYEVA, X.R.HƏTƏMOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Az 1098 Bakı ş., 2 №-li sovxoz 

Azərbaycan şəraitində aralıq bitkiləri hesabına (əkilməklə) kənd təsərrüfatı heyvanlarının il boyu (fasiləsiz) 
yaşıl yemlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 

Açar sözlər: yaşıl yem, yaşıl konveyer, aralıq bitkilər, səpin dövriyyəsi, təbii bitkilər 
Ключевые слова: зеленые корма, зеленый конвейер, промежуточные растения, посевной оборот, 
естественные растения 
Key words:  green feed, green conveyor, intermediate plants, swing circulation, natural plants 
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Yaşıl konveyer erkən yazdan payızın sonuna qədər heyvanların arasıkəsilmədən (fasiləsiz) yaşıl 
yemlə tam təmin olunmasına deyilir. Ədəbiyyat  materiallarında bu dövr otlaq dövrü adlandırılsa da, 
Azərbaycanda iqlim şəraitindən asılı olaraq  aralıq bitkilər (yemlik noxud, yonca, payızlıq raps və s.) 
hesabına bütün il boyu yaşıl konveyer sistemi yaratmaq mümkündür. Yaşıl konveyer təşkilati-təsərrüfat, 
aqrokimya, zootexniya və mühəndislik tədbirlərinin dəqiq yerinə yetirilməsi nəticəsində fəaliyyət 
göstərə bilər. Buraya heyvan qruplarının formalaşdırılması (təşkili), onların fizioloji tələbatına və 
məhsuldarlıq göstəricilərinə uyğun olaraq yaşıl yemin miqdarının təyini, yem bitkilərinin seçilməsi və 
onlara düzgün aqrotexniki qulluğun tətbiqi, yemlik səpin dövriyyəsinin təşkili, təbii yem bitkilərinə 
qulluq, otlaqların təchiz edilməsi, biçilmiş kütlənin yemləmə sahəsinə daşınması və i.a. aiddir.  

Yaşıl yemə tələbatın təyini. Optimal müddətdə heyvanlar üçün tələb olunan yaşıl yem bütün 
qida maddələrinə malik olmalıdır. Onlar heyvanlara otarılmaqla və yaxud biçilməklə yedizdirilir. Yaşıl 
yemlərin keyfiyyət xüsusiyyətləri bir çox faktorlardan asılıdır. Taxıl fəsiləsi bitkiləri yaşıl yemə 
hamaşçiçək əmələ gəlməzdən əvvəl, paxlalılar isə çiçəkləmənin əvvəlindən gec olmamaqla istifadə 
edilir. Taxıl fəsiləsi bitkilərinin tərkibində xam protein 15%-dən, paxlalılarda 16-17%-dən (bitkilərin 
növündən asılı olaraq), təbii bitkilərdə isə 10%-dən az olmamalıdır [2; 3]. 

Müxtəlif növ bitkilərdən tədarük olunmuş yaşıl yemlərin 1 kq quru maddəsində yem vahidinin 
miqdarı 0,81-0,86% təşkil etməlidir. Yonca qəbul edildiyi kimi qönçələmə fazasından gec olmamaqla 
istifadə edilməlidir. Onun 1 kq quru maddəsində yem vahidi 0,75-dən az olmamalıdır [1]. 

Heyvanların növünə və yaş qruplarına görə yaşıl yemə tələbatı təsərrüfatda qəbul edilmiş yem 
rasionuna və yem normalarına görə hesablanır. Yemlərin konkret qida maddələrinə görə kütlənin çəkisi, 
yem vahidi, mübadilə enerjisi və vahidi hesablanır. Beləliklə, 1 kq yaşıl otda, orta hesabla, 0,18 yem 
vahidi olarsa, onda boğaz, südünü qurutmuş və sutkada 8 kq-a qədər süd verən inəklərə gündə 40-45 kq, 
10-20 kq süd verən inəklərə isə, müvafiq olaraq 45-80 kq ot verilməlidir. İribuynuzlu qaramal 
cavanlarına onların yaşı artdıqca 3 aylıqdan 24 aylığa qədər 6 kq-dan 40-kq-a qədər yaşıl yem, iş 
atlarına – 30-40, 1 yaşdan 3 yaşa qədər – 25-30, yaşlı qoyunlara – 6-8, quzulara – 2-3, donuzlara 
cinsiyyət yaşından asılı olaraq – 1-12, ətlik istiqamətli törədici buğalara – 15 kq-a qədər yaşıl yem 
vahidi verilməlidir [3]. 

Heyvanların  yaşıl yemə orta sutkalıq tələbatı təyin olunduqdan sonra onların dekadalar üzrə 
(bəzən beş gündə) bu növ yemə tələbatı və heyvanların baş sayına görə bütün otlaq dövrü üçün 
müəyyənləşdirilir. Hər hesablanmış dövr üçün mütləq 10-15% artıq sığorta fondu əlavə olunmalıdır. 
Hər hesablanmış dövr üçün tələbat toplanır və yemin ümumi miqdarı müəyyənləşdirilir.  

Yaşıl konveyerin tipləriYaşıl konveyer təsərrüfatın istiqaməti (ixtisası), mövcud olan və təbii 
yemlik bitkilərin məhsuldarlığı, torpaq-iqlim şəraiti və təşkilati-təsərrüfat amilləri (faktor) nəzərə 
olınmaqla, çalınan (biçilən), otların və kombinə edilmiş (qarışıq) formalarda (tiplərdə) təşkil edilir. 
Biçilən konveyer heyvanların bordaqda (tövlə şəraitində) saxlanma, otarma tipli-otlaq və qarışıq 
saxlanma və qarışıq konveyerbordaqotarma tipli saxlanma sistemi üçün təşkil edilir. Heyvanların 
saxlanma sistemi heyvandarlığın ixtisaslaşmasından, heyvanların məhsuldarlığından, təsərrüfatın təbii 
yemlik sahələri və mədəni otlaqlarla təmin olunmasından çox asılıdır. Biçilən konveyerdə biçmə, 
daşınma və yaşıl kütlənin paylanması kimi işlər nəzərdə tutulduğundan məhsulun maya dəyərinin 
artmasına səbəb olur, həmçinin yem biçildikdən yemləməyə qədər vaxtın uzanması yaşıl kütlənin 
keyfiyyətində pisləşmə təhlükəsi yaradır [2]. 

Otlaq yaşıl konveyerdə heyvanların yaşıl yemə mövsümi tələbatı 85%-ə qədər, bəzi 
təsərrüfatlarda təbii mədəni otlaqların hesabına hətta 100%-ə qədər təmin olunurlar. Otlaq yaşıl 
konveyer daha çox qoyunlar üçün, düyələr, inəklər, damazlıq qaramalın cavanları, həmçinin ətliyə 
kökəltmənin son mərhələsində olan heyvanlar üçün daha məqsədəuyğundur. Qabaqcadan cəmi yaşıl 
yemin 45-50%-i qədər otlaq yemi nəzərdə tutulmuş təsərrüfatlarda isə qarışıq (kombinə edilmiş) yaşıl 
konveyer təşkil edilir. Bu halda heyvanların otarılması sutka ərzində 4-5 saat məhdudlaşdırılır.  

Yaşıl konveyerin sxemi. Respublikanın dağlıq və dağətəyi zonalarında yaşıl konveyerin 185-250 
gün, aran zonasında isə 250-300 gün, hətta aralıq bitkilərindən istifadə etməklə (əkməklə) bütün il boyu 
fəaliyyət göstərə bilər.  

Heyvanların mövcud sayına görə tələbat əsasında otlaq mövsümünün müəyyən dövrlərində yem 
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bitkiləri və tarla əkinləri müəyyənləşdirilir ki, bunun hesabına həmin tələbat ödənilsin. Bunun üçün 
birinci növbədə təbii və mədəni otlaqlarla müqayisədə otlaq otunun çıxımı və inkişafın gedişi 
(dinamika) təyin edilir [3]. 

Mədəni suvarılan otlaqlarda yaşıl yem illik məhsulun may ayında təxminən – 10%-ni, iyun və 
iyulda – 25, avqustda – 20, sentyabrda – 15, oktyabrda – 5%-ni təşkil edir. Beləliklə, suvarma otlaqdan 
yem istehsalını müntəzəm artırır. Yem çatışmazlığı isə tarla bitkilərinin hesabına ödənilir  [5]. 

Yüksək məhsuldarlığa və aşağı maya dəyərinə malik yaşıl konveyerin bitkiləri müxtəlif yaşıl 
otlardan dadına və qida maddələrinin istehsalına görə təmin olunmalıdır. Yaşıl konveyerdə istifadə 
olunan ayrı-ayrı bitkilərin sahəsinin azlığından asılı olaraq onların sayını artırmaq toxum istehsalında, 
becərilmənin mexanikləşdirilməsində çətinliklər yaradır. Odur ki, yaşıl konveyerdə yeddi-səkkiz 
bitkidən istifadə olunması daha səmərəlidir. Buraya təbii və əkmə otlaqlar, çoxillik və birillik otlar, 
xaççiçəklilər fəsiləsinə aid birillik otlar, silosluq bitkilər və s. daxil edilir.  Burada aralıq əkinlər də 
böyük rol oynayır. Hər bitki altında olan sahəyə tələbat onun yaşıl kütləsini orta məhsuldarlığa bölməklə 
tapılır [5]. 

Biçilən yaşıl konveyer. Biçilən yaşıl konveyerdə çoxillik otların əsasında  
a) yazda  payızlıq aralıq səpinlərdən çoban toppuzu, tonqal otu (dəlicə otu), çəmən tülkü-

quyruğu, iki sünbüllü (daraqlı) qamış,  
b) yaydapaxla-taxıl fəsiləsi otlarının qarışığı, çəmən üçyarpağı, əkmə yonca,
c) yayın ikinci yarısında – çoxillik otların ikinci biçini, yem çatışmamazlığı zamanı birilliklərin

qarışığı, avqustun axırı və sentyabrda – çoxillik otların ikinci biçini, qarğıdalı, aralıq bitkilər, 
kökümeyvəlilərin yerüstü hissəsi (yarpağı), bitkiçiliyin müxtəlif qalıqları əkilməlidir. 

Dəmyə şəraitində (aran rayonlarında) təbii yemlik bitkilər getdikcə azaldığına görə konveyerdə 
birillik bitkilərə və yoncaya tələbat artır. Yay dövründə hava şəraiti qeyri-münasib olan bölgələrdə 
silosun, senajın, qaba yemlərin ehtiyyatını mütləq saxlamaq lazımdır.  

Otarılan yaşıl konveyer. Yaşıl konveyerdə  yemlərin 60-70%-i çoxillik otların hesabına alınır. 
Otarılan konveyerin əsasını isə mədəni otlaqlar  təşkil etməlidir. Mədəni otlaqlara müxtəlif müddətlərdə 
otlaq yetişkənliyə malik ot örtüyü yaratmaq məqsədəuyğundur. 2-3 küzdə mütləq ot örtüyü tezyetişən, 
4-5 küzdə orta yetişkən, 2-3 küzdə isə gecyetişkən ot örtüyü yaradılmalıdır. Otlaqlarda tezyetişən 
örtüyünün miqdarı (sayı) heyvanların 10-12 gün tez otarılmasına və otarılmış küzdən o birisinə fasiləsiz 
keçirilməsinə imkan verir.  

Otarılan yaşıl konveyer tezyetişən taxıl fəsiləsi otlarından, sonra ortayetişkən və gecyetişkən 
paxlalı-taxıl fəsiləsi otlarından təşkil edilə bilər. Bu zaman heyvanlar əvvəlcə taxıl fəsiləsi otları, sonra 
paxlalı-taxıl fəsiləsi otlarının qarışığı əkilmiş küzlərdə otarılır. Birinci sahə ilə o biri sahələr arasında 
qarışılıqlı əlaqə təsərrüfatın azot gübrəsilə təminatından çox asılıdır. Taxıl fəsiləsi və qarışıq otlaqların 
uyğunlaşdırılması heyvanların otarılma dövrünü uzadır, yemlərin yeyilməsinin yaxşılaşmasını təmin 
edir, mineral gübrələrin məsarifini azaldır. Tezyetişən otlaq sahəsi olmadıqda vaxtından əvvəl otlağın 
bir hissəsinə azot gübrəsi verməklə başqa qrup yetişkən otlaqların yetişkənliyini tezləşdirmək olar.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Fermerlərə tövsiyə olunur ki, heç bir əlavə xərc çəkmədən 
tam keyfiyyətli yem əldə etmək üçün yaşıl konveyer sistemi yaratmaqla maya dəyəri aşağı olan ekoloji 
təmiz heyvandarlıq məhsulları istehsal etməyə nail olsunlar, həm də yaşıl yemlər iqtisadi cəhətdən 
olduqca səmərəlidir, belə ki,  ucuz başa gəlir.  
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Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

  Предполагается обеспечение сельхоз животных зелеными кормами за счет посевов промежуточ-
ных культур,  втечение года в условиях Азербайджана. 

ORGANIZATION OF GREEN CONVEYOR 

A.M. Adigezalov, S.G.Abbasguliyeva, Kh.R.Hatamov 
Research Institute of Crop Husbandry	

Supposed providing of  agricultural animals with green feed during the year (continuously) with use of 
intermediate crops (planting) in Azerbaijan conditions. 

UOT 633.03/033.631.58 

MİNERAL GÜBRƏLƏRİN VƏ «AZOFOS»UN ABŞERON BÖLGƏSİNDƏ BECƏRİLƏN 
QARIŞIQ SƏPİLMİŞ BİRİLLİK YEM BİTKİLƏRİNİN 

BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 
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Tədqiqatın məqsədi Abşeron bölgəsinin boz-qonur torpaqlarının suvarma şəraitində birillik yem 
bitkilərindən raps, gülül və vələmirin becərilməsində istifadə edilmiş mineral gübrələrin müxtəlif normalarının və 
«AZOFOS»  gübrəsinin bitkilərin boyuna və inkişafına təsirini öyrənməkdən ibarətdir. 

Açar sözlər: torpaq, bitki, gübrə, məhsul, boy dinamikası, inkişaf 
Ключевые слова: почва, растение, удобрение, урожай, динамика роста, развитие 
Key words: soil, plant, fertilizer, yield,  growth dinamics, development 

Giriş. Azərbaycan Respublikasında heyvandarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, məhsuldarlığın 
yüksəldilməsi, məhsulunun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması və bütün bunların sənaye texnologidyaları 
əsasında baş verməsi yalnız və yalnız güclü yem bazasının yaradılmasından başlanır. Bu inkişaf müasir 
dövrümüzdə əkin sahələrinin genişləndirilməsi min tonlarla yaşıl və yaxud quru yem kütləsi istehsal 
etməklə özünü doğrulda bilmir. Bunun üçün müasir texnologiyaların bizim ölkəmizdə də tədbiqinə və 
məhsulun qidalılıq dəyərinin yüksəldilməsinə nail olunacaq, elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını 
gündəmə gətirmiş və bu işlərin həyata keçirilməsi ölkəmizin istənilən bölgələrində reallaşdırıla bilər. 

Respublikamızda heyvandarlıq məhsulları istehsalının və beləliklə də idxalın əvəz edilməsi 
imkanlarının artırılması üçün heyvandarlıqda istehsalın intensiv əsaslarla inkişaf etdirilməsi və məhsul-
darlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi məqsədi ilə qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərən iri heyvandarlıq 
kompleksinin təşkili zamanı əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də möhkəm və sabit yem bazasının 
yaradılmasıdır. Hansı ki, bu problemlə bağlı Strateji Yol Xəritəsinin icrası çərçivəsində digər bölgələrlə 
yanaşı Abşeron bölgəsi üçün də inkişaf planları hazırlanaraq həyata keçirlməsi qərarlaşdırılmışdır [1]. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq və onların keyfiyyətini yüksəltmək üçün 
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istehsalat şəraitində həmin prosesi nizamlamaq və onu idarə etmək lazımdır. Bitkilərin qidalanmasının 
nizamlanması orqanizm və mühitin vəhdətinin saxlayan güclü vasitədir.  

Bitkilər və mühit arasındakı vəhdətin çox tez-tez rast gələn pozulması torpaqda kök sisteminin 
mənimsəyə biləcəyi halda rütubətin bir və ya bir neçə qida maddələrinin çatışmamasıdır. Bu böyümə 
amillərinin çatışmaması dərəcəsindən asılı olaraq becərilən bitkilər ya zəif böyüyür, ya da tamamılə 
məhv olurlar [2]. Dahi rus alimi akademik D.N.Pryanişnikov düzgün olaraq qeyd etmişdir ki, 
aqrokimyanın əkinçikdə maddələr dövriyyəsinə müdaxiləsi zamanı gübrə ən güclü vasitədir. Onsuz 
bitkilərin qidalanması prosesini idarə etmək, məhsulun keyfiyyətini dəyişmək, torpağın münbitliyinə 
təsir etmək mümkün deyildir [6]. Dahi rus alimi akademik D.N.Pryanişnikov «gübrə» məfhumunu təyin 
edərkən göstərmişdir ki, o da bitkilərdən ötrü qida olmaqla bərabər torpaqdan qida maddələrinin 
səfərbərliyə alınmasını gücləndirə bilər. Həm də, torpaqda həyat prosesləri enerjisini yüksəldər və 
torpağın özünün xassəsini dəyişdirə bilər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmizdə heyvandarlığın yaxşı inkişaf etdirilməsi üçün Abşeronda da 
güclü və keyfiyyətli yem bazasının yaradılmasına münbit şəraitin varlığı imkan verdiyindən, bölgənin 
suvarılan boz-qonur torpaqlarında müxtəlif mineral gübrə normalarının tətbiqi fonunda tərkibi zülallı, 
yağlı maddələrlə zəngin, bədəndə daha asan həzmə gedən və yüksək kalorili dənli bir ilik yem 
bitkilərindən olan raps, gülül və vələmirin qarışıq səpinlərinin hesabına tələbatı ödəyəcək məsuldarlığa 
nail olmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq [2; 3; 5]. 

Tərəfimizdən Abşeronun boz-qonur torpaqlarının suvarma şəraitində bu bitkilərin altında istifadə 
edilmiş mineral gübrələrin müxtəlif normalarının və AMEA–nın Neft–Kimya Prosesləri İnstitunun 
hazırlamış olduğu «AZOFOS»gübrəsinin raps, gülül və vələmir bitkilərinin boyuna, normal inkişafına 
təsiri öyrənilmiş və alınan nəticələr 1, 2 saylı cədvəllərdə verilmişdir. 

Cədvəl 1. Raps, gülül və vələmir bitkilərinin fenologiyasının gübrələmədən asılılığı  (2017-ci il üzrə) 

S/S Variantlar Bitkilər Səpin Çıxış Cüt 
yarpaqların 

əmələ 
gəlməsi 

Kollanma, 
budaqlanma, 

qışlama 

Boruya 
çıxma, 

gövdənin 
əmələ 

gəlməsi 

Qönçələmə Çiçəkləmə, 
süpürgələmə

I 

Gübrəsiz 

Nəzarət 

Raps 17.10.2016 25.10.2016 02.11.2016 21.11.2016 05.03.2017 09.03.2017 18.04.2017 

Gülül 17.10.2016 25.10.2016 02.11.2016 21.11.2016 06.03.2017 10.03.2017 19.04.2017 

Vələmir 17.10.2016 24.10.2016 01.11.2016 19.11.2016 05.03.2017 10.03.2017 20.04.2017 

II 

N50 P40 R50 Raps 17.10.2016 23.10.2016 30.10.2016 18.11.2016 03.03.2017 07.03.2017 16.04.2017 

Gülül 17.10.2016 23.10.2016 01.11.2016 19.11.2016 04.03.2017 08.03.2017 17.04.2017 

Vələmir 17.10.2016 22.10.2016 30.10.2016 17.11.2016 02.03.2017 08.03.2017 18.04.2017 

III 

N60 P50 K60 Raps 17.10.2016 23.10.2016 30.10.2016 17.11.2016 02.03.2017 06.03.2017 15.04.2017 

Gülül 17.10.2016 23.10.2016 01.11.2016 18.11.2016 03.03.2017 07.03.2017 16.04.2017 

Vələmir 17.10.2016 22.10.2016 30.10.2016 16.11.2016 02.03.2017 08.03.2017 18.04.2017 

IV 

N70 P80 K60 Raps 17.10.2016 23.10.2016 29.10.2016 15.11.2016 01.03.2017 04.03.2017 12.04.2017 

Gülül 17.10.2016 23.10.2016 01.11.2016 17.11.2016 01.03.2017 05.03.2017 13.04.2017 

Vələmir 17.10.2016 22.10.2016 29.10.2016 16.11.2016 01.03.2017 04.03.2017 15.04.2017 

V 

«AZOFOS» 

N60P54 

Raps 17.10.2016 23.10.2016 29.10.2016 15.11.2016 01.03.2017 05.03.2017 14.04.2017 

Gülül 17.10.2016 23.10.2016 02.11.2016 18.11.2016 01.03.2017 05.03.2017 15.04.2017 

Vələmir 17.10.2016 22.10.2016 29.10.2016 16.11.2016 01.03.2017 05.03.2017 16.04.2017 
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Cədvəl 2. Mineral gübrələrin və «AZOFOS» un raps, gülül və vələmir  
bitkilərinin boyuna təsiri (2015-2017-ci illər üzrə orta) 

Variantlar 

Bitkilərin boyu, sm –lə 
Qönçələmə və 
süpürgələmə 

Çiçəkləmə Artım  sm-lə 

Raps
Gübrəsiz  49.08 71.58 21.83 
N 50 P 40 K 50 80.20 126.29 46.08
N 60 P 50 K60 84.39 128.32 43.93
N 70 P 80 K 60 93.95 142.50 48.55
“AZOFOS” N 60 P 54 91.99 138.83 46.84

Gülül 
Gübrəsiz  41.39 51.43 10.04 
N 50 P 40 K 50 57.22 83.45 26.23 
N 60 P 30 K 60 66.19 85.06 18.86 
N 70 P 80 K 60 66.82 98.10 31.28 
AZOFOS” N 60 P 54 63.41 86.16 22.75 

Vələmir 
Gübrəsiz 46.17 67.84 21.67
N 50 P 40 K60 60.60 99.39 38.79
N 60 P 30 K 60 67.53 112.89 45.36
N 70 P 80 K 60 69.17 122.06 49.59
AZOFOS” N 60 P 54 68.39 113.02 41.63

Belə ki, 1 saylı cədvəldə Abşeronun boz-qonur torpaqlarının suvarma şəraitində raps, gülül və 
vələmir bitkilərini mineral gübrələrin müxtəlif normaları və AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitunun hazırlamış olduğu «AZOFOS» gübrəsi ilə gübrələdikdə həmin  yem bitkilərinin fenologiyası-
nın fərqinin yaranması belə müşahidə edilmişdir. Məsələn, nəzarət gübrəsiz variantlarda raps, gülül 25 
oktyabr 2016-cı ildə, vələmir isə 24 oktyabrda çıxış verdiyi halda N70 P80 K60 variantında bu göstərici 
raps, gülül 23-də, vələmir isə 22-də qeydə alınmışdır. Anoloji qanuna uyğunluq qalan digər variantlarda 
da özünü biruzə vermişdir. Qönçələnmə fazası gübrəsiz variantda raps, gülül 09-10 mart 2017-ci ildə 
başladığı halda 19-martda süpürgələmə fazası ilə yekunlaşmışdır. N70 P80 K60 variantında isə bu fazalar 
təxminən 3-4 gün tezləşmişdir. Bu cür fərqli göstəricilərin müşahidə edilməsi təbii ki, gübrələmənin 
təsiri sayəsində baş vermişdir. Daha dolğun məlumatlar isə cədvəl 1-də verilmişdir. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, fenoloji fazalar biri-birini əvəzlədikcə digər bitkilərdə olduğu kimi raps, gülül və vələmir 
bitkilərinin də boy atması və inkişafını stimullaşdırmışdır.  

Boy və inkişaf bitkilərin həyat fəaliyyətini əks etdirir. Bu iki göstərici bir-biri ilə sıx əlaqədar 
olsalar da hər iki anlayış bir-birinin eyni deyildir. Apardığımız üç illik 2015-2017-ci illər üzrə tədqiqat 
və müşahidələrin orta nəticələri 2 saylı cədvəldə daha geniş verildiyindən hər bir variantı ayrı-ayrılıqda 
təhlil etməyə ehtiyac yoxdur. Buna baxmayaraq tədqiqatın nəticələri göstərir ki, variantlar üzrə fərq olsa 
da rəqəmlərin də bir-birinə yaxınlığı diqqət çəkir. Belə ki, raps üçün gübrəsiz nəzarət variantında 
qönçələmə fazasında bitkinin boyu 49.8 sm olduğu halda «AZOFOS»variantında qönçələmə fazasında 
bitkinin boyu 91.99 sm, N70 P80 K60 variantında isə bu göstərici 93.95 sm təşkil etmişdir.  

Çiçəkləmədə də eyni qanunauyğunluq müşahidə edilmişdir.  
Gülül üçün nəzarət variantında qönçələmə fazasında bitkinin boyu 41.39 sm olduğu halda 

«AZOFOS» variantında 63.41 sm, N70 P80 K60 variantında isə bu göstərici 66.82 sm təşkil etmişdir. 
Çiçəkləmədə də eyni qanunauyğunluq özünü biruzə vermişdir. Ən yüksək boy artımı N70 P80 K60 
variantında (98.10 sm) qeydə alınmışdır. Vələmir üçün nəzarət variantında qönçələmə fazasında bitkinin 
boyu 46.17 sm olduğu halda «AZOFOS» variantında 68.39 sm, N70 P80 K60 variantında isə 69.17 sm 
qeydə alınmışdır. Ən yüksək boy artımı N70 P80 K60 variantında (142.54 sm) olmuşdur.  

Raps bitkisi üzrə ən yeksək boy N70 P80 K60 variantında çiçəkləmə fazasında (175.52 sm) qeydə 
alınmışdır.  
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Mineral gübrələrin müxtəlif üsul, norma və nisbətlərdə verilməsinin qarışıq səpilmiş raps, gülül və 
vələmir bitkilərinin boy və inkişafına təsiri ondan ibarətdir ki, bitkinin böyümə və inkişaf göstəriciləri 
verilən mineral gübrələrin miqdarından asılı olaraq kəskin dəyişir. 
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удобрений и «AZOFOS» а в смешанных посевах однолетных кормовых растений (рапс, вика и овес) 
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      The main objective of the research is to study of the influence of various rates of mineral fertilizers and 
«AZOFOS» used in the cultivation of annual fodder plants such as rapeseed, vetch and oats in irrigated conditions 
Absheron region on the development and growth. 
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Giriş. Taxıl istehsalının artırılmasının əsas yolları torpaq becərmələrinin və gübrə verilməsinin 
səmərəli üsullarının, optimal səpin müddəti və normalarının, yeni intensiv tipli sortların təsərrüfatlara 
tətbiqindən, keyfiyyətli toxum materialından istifadə edilməsindən və əkinlərin xəstəlik, ziyanverici və 
alaqlardan mühafizə olunmasından ibarətdir.  

Respublikanın bütün regionlarının suvarılan və dəmyə torpaqlarında payızlıq buğdanın becəril-
məsində kompleks aqrotexniki tədbirləri düzgün əlaqələndirdikdə yüksək və keyfiyyətli məhsul 
götürmək mümkündür. 

Respublikamızın Aran bölgəsi Şirvan düzü torpaqlarında  torpaq-iqlim şəraitinə görə payızlıq 
buğdanın becərilməsi üçün olduqca əlverişlidir. Lakin bu vaxta qədər burada yeni intensiv tipli buğda 
sortlarından yüksək məhsul alınmasını təmin edən və onların bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun becərilmə 
texnologiyaları işlənib hazırlanmamışdır.  

Odur ki, müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik olan respublikanın bütün  bölgələrində hər bir sort 
üçün becərmə amillərinin müəyyn edilməsi və onların büğda dəninin keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buğda dəninin keyfiyyətinin öyrənilməsinə çox sayda elmi tədqiqat işləri 
həsr olunsa da, bu problem bu gün də lazımi səviyyədə öz həllini tapmamışdır.  

Dənin keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər həm çoxdur, həm də məhsuldarlıqla tərs 
mütanasib olduğundan hər iki göstəricinin birgə yüksəldilməsi bir sıra çətinliklərə səbəb olur.  Bu gün 
taxılın dəyəri onun dən keyfiyyətindən, xüsusilə çörəyin keyfiyyətinin əsasını təşkil edən kleykovinanın 
miqdar və keyfiyyətindən asılı olduğundan artıq bu göstəricilərə  bazar iqtisadiyyatı şəraitində xüsusi 
fikir verilir. 

Dənin keyfiyyət göstəriciləri mürəkkəb, kompleks əlamət olmnaqla, mühit amillərinin və  
becərmə texnologiyasının, xəstəlik törədicilərinin və s. təsirinə asanlıqla məruz qaldığından keyfiyyət 
göstəricilərinə görə seçmə aparılmasına çətinlik törədir [1]. 

Payızlıq buğda sortlarından tarla şəraitində yüksək keyfiyyətli dən məhsulu almaq üçün becərmə 
amillərindən düzgün istifadə edilməlidir. Belə ki becərmə amillərinə daxil olan səpin norması və 
qidalanma şəraitinin optimallaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir [2].  

Dənin keyfiyyəti dən istehsalının intensivləşdirilməsinin əsas amili olub, sortun genotipi ilə 
torpaq-iqlim xüsusiyyətlərindən və aqrotexniki üsullardan asılıdır  [3]. 

Bunları nəzərə alaraq, 2015-2016-cı illərdə Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kürdəmir 
Təcrübə Sınaq Stansiyasında yumşaq buğdanın Murov-2, Tale-38, Aran, Zirvə-85, Qobustan, Fatimə 
sortları üzərində tədqiqat işinin aparılması  aktual məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Bu baxımdan da becərmə amillərinin payızlıq yumşaq buğdanın Murov-2, Tale-38, Aran, Zirvə-
85, Qobustan, Fatimə sortlarının keyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmiş və dənin keyfiyyət 
göstəriciləri təyin edilmişdir.  

Material və metodlar. Tədqiqatın materialı olaraq yumşaq buğdanın Murov-2, Tale-38, Aran, 
Zirvə-85, Qobustan və Fatimə sortları götürülmüşdür. Dənin keyfiyyət göstəricilərindən şüşəvarilik, 
kleykovina, KDƏ, zülal, sedimentasiya və 1000 dənin kütləsi  ümumi qəbul edulmiş metodlarla təyin 
olunmuşdur.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. N120P100K60 gübrə fonunda və müxtəlif səpin normalarında 
dənin keyfiyyət göstəriciləri şüşəvarilik, kleykovina, KDƏ, zülal, sedimentasiya və 1000 dənin kütləsi  
təyin edilmişdir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1-dən  göründüyü kimi   sortlar üzrə N120P100K60 gübrə fonunda hektara 4,0 mln. ədəd 
cücərən dən variantında Tale 38, Aran və Fatimə, 4,5 mln. ədəd cücərən dən variantında Qobustan və 
5,0 mln. ədəd cücərən dən variantında isə Murov-2, Zirvə 85 sortlarında  dənin keyfiyyət göstəriciləri 
yüksək olmuşdur. 

Payızlıq buğda sortlarında dən keyfiyyətinin sortun bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olduğunu 
göstərməklə becərmə üsullarının, xüsusilə qidalanma şəraitinin keyfiyyət göstəricilərinə əsaslı təsir edir 
[4].  

Səpin normalarından asılı olaraq mineral gübrələrin payızlıq buğdanın keyfiyyət göstəricilərinə 
təsirini öyrənərkən müəyyən edilmişdir ki, səpin norması yüksəldikcə buğdanın dəninin keyfiyyəti 
pisləşir.  
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Cədvəl 1. N120 P100K60   gübrə fonunda  əsas amillərin payızlıq buğda  sortlarında 
dən məhsulunun keyfiyyət göstəriciləriə təsiri (2015-2016-cı tədqiqat illəri üzrə) 

Sortlar Şüşəvarilik, 
% 

Kleykovina, 
% 

KDƏ, c.g. Zülal,% Nəmlik, 
% 

Sedimen-
tasiya, ml 

1000 dənin 
kütləsi, q 

4,0 mln. ədəd səpin  normasında 
Murov-2 62,0 31,3 117,0 15,0 10,0 27,0 38,6 
Tale-38 30,0 29,9 113,0 14,0 11,4 30,0 47,8 
Aran 52,0 28,0 110,9 13,4 11,4 28,3 41,7

Zirvə-85 46,0 26,8 107,3 12,9 10,5 29,0 40,8 
Qobustan unlu 26,4 111,0 14,0 11,0 24,8 43,8 
Fatimə 24,5 26,0 113,0 13,7 10,9 30,0 40,0

4,5 mln. ədəd səpin  normasında
Murov-2 67,0 32,0 119,0 15,2 10,5 28.5 44,2 
Tale-38 27,0 27,8 109,0 11,8 11,0 29,5 46,0 

Aran 52,0 26,3 104,0 13.0 11,2 27,5 40,8
Zirvə-85 50,0 28,0 97,3 13,7 12,5 29,0 41,2

Qobustan unlu 30,0 113,4 14,4 11,0 31,5 45,0 
Fatimə 24,0 25,0 110,0 13,2 10,0 27,0 39,0 

5,0  mln. ədəd səpin  normasında 
Murov-2 87,0 32,4 120,0 15,5 10,7 30,0 49,4 
Tale-38 30,0 27,4 104,6 11,0 11,8 28,0 44,5 

Aran 52,0 22,9 103,7 13,0 11,5 25,5 40,4
Zirvə-85 52,0 30,4 110,2 14,3 12,8 30,0 41,6 
Qobustan unlu 26,1 110,0 14,2 11,0 24,6 40.0 

Fatimə 24,0 23,8 108,2 13,0 10,0 25,5 38,6

Dənin keyfiyyəti un istehsalı zamanı qarşıya çıxan problemlərdən olduğundan buğda sortlarının 
unu daimi diqqət mərkəzində saxlanılır. Xəmirin xüsusiyyəti, bişirilən çörəyin ətri, dadı, saxlanma 
qabiliyyəti biləvasitə buğda sortunun keyfiyyətindən asılıdır. 

Cədvəl 2-də Murov-2, Tale-38, Aran, Zirvə-85, Qobustan, Fatimə payızlıq buğda sortlarının çörək 
keyfiyyətinin  göstəriciləri verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi tədqiq olunan sortların un keyfiyyəti, 
dənin natura kütləsi və çörəyin həcmi gübrə normalarından asılı olmuşdur. 

Cədvəl 2. Qida şəraitinin payızlıq buğda sortlarının çörək keyfiyyətinə təsiri 

Sortlar Gübrə 
normaları 

Un çıxımı 
%-lə 

Nəmlik 
% 

Natura, 
q/l 

Çörəyin 
həcmi balla 

sm3 

Ümumi 
ball 

Murov-2 
Gübrəsiz 640 10,9 793 400 3,7

N120 P100K60 656 11,1 800 600 4,6
Tale-38 Gübrəsiz 321 10,9 754 515 4,2

N120 P100K60 390 11,1 767 600 4,6
Aran Gübrəsiz 480 11,0 758 450 4,6

N120 P100K60 535 11,1 767 590 4,8

Zirvə-85 
Gübrəsiz 445 12,6 490 793 4,1

N120 P100K60 480 11,3 600 787 4,8
Qobustan Gübrəsiz 305 10,9 430 762 3,1

N120 P100K60 345 11,7 410 708 3,3
Fatimə Gübrəsiz 315 11,4 500 776 3,2

N120 P100K60 452 11,6 500 784 3,2

Beləliklə, apardığımız tədqiqatın nəticələrindən göründüyü kimitədqiq edilən payızlıq yumşaq 
buğda sortlarının dən və çörək keyfiyyəti gübrə normalarına həssasdır və bu sahədə iş aparmış tədqi-
qatçıların fikirləri ilə uyğunluq təşkil edir. Payızlıq buğda sortlarından tarla şəraitində yüksək keyfiyyətli 
dən məhsulu almaq üçün becərmə amillərindən düzgün istifadə edilməsində becərmə amillərinə daxil 
olan səpin norması və qidalanma şəraitnin optimallaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  В ВОЗДЕЛЫВАНИИ  СОРТОВ  
ОЗИМОЙ  ПШЕНИЦЫ НА КАЧЕСТВА ЗЕРНА   

Ш.Г.Ахмедов,  В.Ф.Ибадов 
НИИ Земледелия 

В статье дано влияние факторов возделывания на качества зерна  и хлеба у новых интенсивных 
сортов пшеницы.  

THE  EFFECT  OF MAIN  FACTORS  IN CULTIVATION OF 
WINTER WHEAT ON GRAIN QUALITY 

Sh.H.Ahmedov, V.F.Ibadov 
Research  Institute  of  Grop Husbandry 

The article  presents  cultivation  effects on qrain of  and  bread making  of  new  winter  wheat  varietes. 

UOT633.2.031/033 

ABŞERON ZONASINDA ƏKMƏ OTLAQLARIN YARADILMASI 
TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ 

R.N.ZEYNALOV, T.Y.RÜSTƏMOVA, M.M.MƏMMƏDOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Az.1098, Sovxoz № 2 

Məqalədə yem istehsalının artırılması üçün quru subtropik iqlim şəraitində yüksək məhsuldar əkmə 
otlaqların yaradılmasının səmərəli texnologiyasının işlənməsi əsaslandırılmışdır. Quru subtropik iqlim şəraitində 
otlaqaltı torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin yaxşılaşdırmasında və əkmə otlaqların yaradılmasında məhsul-
darlığın yüksəldilməsi üçün ən yaxşı variant fon (ot qarışığı səpini) + N60P60K30 hesab olunur. Bu variantda orta 
hesabla 348,5 sen/ha yaşıl kütlə və ya 95,4 sen/ha quru ot məhsulu istehsal olunması mümkündür. Bir çox 
göstəricilərinə görə bu variant digər variantlara nisbətən iqtisadi cəhətdən daha səmərəlilidir.  

Açar sözlər: Təbii otlaqlar, paxlalı və taxıl otları, əkmə otlaq, məhsuldarlıq, iqtisadi səmərəlilik 
Ключевые слова: Естественные пастбища, зерновые и бобовые травы, сеянные пастбищ, 
урожайность, экономическая эффективность 
Key words: Natural pastures, legumes and grain grases, planting pasture, productivity, economic 
efficiency 

Giriş. Azərbaycan Respublikasında otlaqların və biçənəklərin həm təbii yem bazası kimi 
heyvandarlığın inkişafında, həm də ətraf mühitin qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynadığını 
nəzərə alaraq onlardan səmərəli istifadə edilməsi, yararsız hala düşmüş belə torpaq sahələrinin bərpası 
və mühafizəsinin gücləndirilməsi dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. 

Əkinçilik və heyvandarlıq təsərrüfatlarının inkişafı üçün yerli şəraitə uyğun müxtəlif kompleks 
tədbirlər tərtib edilməlidir. O cümlədən möhkəm yem bazası yaratmaq məqsədilə otlaqların təşkili üçün 
uyğun aqrotexniki qaydalar işlənib hazırlanmalıdır. Yəni hər bir təbii-iqtisadi zona üçün spesifik yerli 
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şəraitə xas çəmən-aqrotexniki tədbirlərin işlənib hazırlanması, suvarma və dəmyə şəraitində əkmə 
otlaqların yaradılması üçün həmin zonanın iqlim, torpaq və hidroloji vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. 

Abşeron zonasının bir çox əraziləri suvarma suyu ilə təmin edilmiş və heyvandarlığın inkişafı 
üçün sabit yem bazası ilə təmin olunması üçün şərait yaradılmışdır. Lakin Abşeron rayonunda təbii 
otlaqlar çox azdır, mövcud olanın isə məhsuldarlığı xeyli aşağıdır. İl ərzində heyvanların 
balanslaşdırılmış yemlərlə yemlənməsini təmin edən sabit yem bazasının yaradılması, heyvandarlıq 
sektorunun səmərəliliyinin yüksəlməsinin əsas şərtidir. Bunun üçün bu ərazilərdə tarla yem bitkilərinin 
becərilməsi ilə yanaşı əkmə otlaqların yaradılması günün  ən aktual məsələlərindən biridir. 

Təbii yem sahələrinin torpaqlarının məhsuldarlığını bərpa etmək və artırmaq yollarından biri, 
otlaqların əsaslı yaxşılaşdırma sistemidir ki, bu da su, hava və qida rejimlərinin yaxşılaşması, 
məhsuldarlığın azalmasına gətirib çıxaran səbəblərin aradan qaldırılması hesabına, otlağın ot durumunu, 
təsərrüfat dəyərliyini daha uzun müddət qoruyub saxlamaqdır [10].  

Hazırda, az məhsuldar yem sahələrini torpağın şumlanması ilə yanaşı, bir çöx hallarda təbii çim 
qatını dağıtmadan köhnə otluğun yaxşılaşdırılması tələb olunur. Bir çox müəlliflər cücərtilərin inkişafı 
üçün daha yaxşı şərait yarandığından ot toxumlarının səpilməsi zamanı çim qatının dağıdlmasının 
vacibliyini qeyd edir. Cücərtilər köhnə otların rəqabətinə dözmədiyinə görə sıx çim qatına malik 
çəmənliklərdə ot toxumlarının səpilməsi mümkün deyil [4; 6; 7; 11; 12]. 

Otlaqları əsaslı yaxşılaşdırılmaqla əkmə otlaqların yaradılmasında paxlalı və taxıllar fəsiləsi ot 
toxumlarının qarışığını səpmək daha yaxşı olar. Ot toxumları qarışığının səpilməsi həm yüksək 
keyfiyyətli və bol yaşıl yem, həm də yaxşı yeyilən ot verir. Əkmə otlaqlar yaradıldında torpağın səpin 
üçün hazırlanmasına xüsusi diqqət vermək lazımdır. Torpağın hazırlanmasında və becərilməsində 
torpaq-iqlim şəraitinə müvafiq tərtib olunmuş becərmə sistemindən istifadə edilməlidir.  

Suvarılan əkmə otlaqlar yaradarkən başlıca və ən mühüm şərt çoxillik otların və onların 
qarışığının düzgün seçilməsidir. Suvarma şəraitində, demək olar ki, bütün çoxillik çəmən otları yaxşı 
məhsul verir. Lakin onların içərisində hər cəhətdən perspektivli olanı paxlalı otlardan yonca, taxıl 
otlarından isə cobantoppuzu, cəmən topalı (yulafı), otlaq qaramuxu və tonqalotudur [1].  

Əkmə otlaqlar yaradarkən yüksək və keyfiyyətli yem istehsalına nail olmaq üçün çəmən otlarının 
2, 3, 4 və ya 5 növünün toxumu istənilən nisbətdə qarışdırılıb səpilməlidir. Qarışığın 3-4 növ otdan 
ibarət olması da əlverişlidir. Qarışığı düzgün təyin etdikdə onlar daha uzun müddətə ot örtüyündə 
qalırlar, buna əməl edildikdə otlağa gübrə vermək, qulluq işlərini həyata keçirmək, otlaqdan istifadə 
etmə işlərini nizamlamaq daha asan olur. Əkmə otlaqların yaradılmasında və torpaqların məhsul vermə 
qabiliyyətinin yüksəldilməsində müxtəlif növ aqrotexniki tədbirlərin xüsusi əhəmiyyəti var. Əkmə 
otlaqlar yaradılarkən, yaxşılaşdırma tədbiri aparılacaq ərazinin torpaq-iqlim şəraiti, relyefi, səpiləcək ot 
qarışığina daxil olan bitkinin bioloji xüsusiyyətləri və s. nəzərə alınmalıdır. Çünki bu amillər 
yaradılacaq otlaqların məhsuldarlığına və uzun ömürlülüyünə bilavasitə təsir edir. 

Ot durumunun məhsuldarlığına və uzun ömürlülüyünə mənfi təsir edən amillərdən biri də bitki 
qocalmasının təbii prosesləri, taxıl və paxlalı bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır. Bir çox 
müəlliflər haqlı olaraq çoxillik otları torpaqda təbii struktur yaradan hesab edirlər. V.R.Vilyams [5] 
çoxillik otların torpağa göstərdiyi bərpaedici təsirindən geniş bəhs edərək danışaraq yazır ki, yumşaq 
kollu çoxillik otların rolu torpağın bütün əkin qatına əlavə topavarı struktur verməkdən və hər bir 
topacığı çürüntü ilə qidalandırmaqdan ibarətdir. 

Məlum olduğu kimi Abşeron ərazisi üçün ən səciyyəvi hidrometeoroloji amil küləklərdir. Əsasən 
burada şimal istiqamətli küləklər müşahidə olunur, onlar bəzən qasırğa dərəcəli olur və sürətləri 35-40 
km/san-yə çatır. Orta və güclü küləklər əsasən payız və qış aylarında müşahidə edilir. Ərazidə baş verən 
bu proses ərazidə bitki örtüyünə mənfi təsir göstərməklə,  ümumi yem ehtiyatını azaldır, həm də külək 
eroziyasının böyük ocaqlarının  formalaşmasına səbəb olur. Sahənin bitki örtüyündən məhrum olması 
küləyin güclü təsirinə məruz qalır, torpaq səthində dağılma baş verir, torpaq hissəciklərinin nəqli və 
akkumulyasiya ərazidə yeyilməyən bitki növlərinin yaranmasına səbəb olur [2]. 

Beləliklə, suvarılan əkmə otlaqların yaradılması, yem ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıran və 
iqtisadi cəhətdən yüksək təsirli olan, yem bazasının möhkəmləndirilməsi, heyvandarlıq məhsullarının 
istehsalının artırılması və onların istehsal xərclərinin azaldılması üçün ən vacib şərtlərdən biridir [3].  
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Tədqiqatın əsas məqsədi quru subtropik iqlim şəraitində otlaqaltı torpaqların məhsulvermə qabi-
liyyətinin yaxşılaşdırmaqla, əkmə mədəni otlaqların yaradılması və təbii yem sahələrinin məhsul-
darlığının yüksəldilməsidir.  

Material və metodlar. Təcrübə işləri Əkinçilik ET İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə 
Təsərrüfatı (Aşağı Güzdək) ərazisində 2015-2017-ci illərdə quru subtropik iqlim şəraitində yerləşən az 
məhsuldar təbii yem sahələrində Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Yemçilik İnstitutunun otlaq və biçənək-
lərdə və tarla şəraitidə yem bitkiləri təcrübələrinin aparılma metodikasına uyğun aparılmışdır [8; 9]. 
Təcrübədə  ot qarışıqları 3 təkrarda müxtəlif gübrə normalarında sınaqdan keçirilmişdir. Ot qarışığının 
tərkibində Zaqafqaziya xaşası, əkin qarayoncası, çəmən topalı (çəmən yulafı) və çobantoppuzu 
toxumlarının müxtəlif nisbətdə qarışıqlarından ictifadə edilmişdir. 

Təcrübə qoyulmuş ərazi 2014-cü ilin payızında 25 sm dərinlikdə şumlanmış, erkən yazda 12 sm 
dərinlikdə yumşaldılmış və sonra malalanaraq təcrübə üçün hazırlanmışdır. Qoyulacaq təcrübənin 
sxeminə əsasən sahə ləklərə bölünmüşdür. Səpindən əvvəl  sahəyə variantlar üzrə lazım olan miqdarda 
fosfor və kalium mineral gübrələri və mikrogübrələr verilmiş, əl ilə malalanmışdır. Təcrübə sahəsində 
səpin cərgə arası 15 sm olmaqla əl ilə aparılmışdır. Təcrübə sahəsi və mühafizə zolaqları vaxtlı-vaxtında 
alaqlardan təmizlənmişdir.  

Təcrübə sahəsinin məhsuldarlığı təkrarlar üzrə təcrübə ləkinin (diaqonal üzrə) 3 yerindən ölçüsü 
1 m2 olan hesablama sahəsində bitkilər yem yetişkənliyi dövründə torpaq səthindən 5-7 sm hündürlükdə 
biçilmiş, ümumi kütləsi çəkilərək yaşıl kütlə məhsulu, sonra isə hər təcrübə variantından çəkisi 1 kq olan 
orta nümunələr götürülərək, havada qurudulmuş və tərəzidə çəkilərək ot çıxımı faizi təyin edilmişdir. Alı-
nan orta rəqəmlərə əsasən hesablama yolu ilə hektardan yaşıl kütlə və quru ot məhsuldarlığı təyin 
edilmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübə müddətində sahədə  illər üzrə fenoloji müşahidələr 
aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, əkmə otlaqlarda əkilmiş bitkilərin otlaq yetişkənliyi (taxllarda 
sünbülləmənin başlanğıcı, paxlalılarda isə qönçələnmə və ya cicəkləmənin başlanğıcı) təxminən eyni 
vaxta təsadüf edir. Bu da heyvanların həmin bitkiləri eyni vaxtda iştahla yeməsi üçün əsas şərtdir. Eyni 
zamanda bu fazalarda həmin bitkilərin qidalılıq dəyəri yüksək olur. 

Sınaqdan keçirilən müxtəlif variantların üçillik orta məhsuldarlığının təhlili göstərir ki,  (Şəkil1.) 
Abşeron rayonu ərazisində suvarma şəraitində səpilmiş ot qarışıqlarında məhrsuldarlıq tətbiq olunmuş  
gübrə normalarına görə müxtəlif olmuşdur. 
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Şəkil 1. Sınaqdan keçirilən müxtəlif variantların orta üçillik məhsuldarlıq göstəriciləri
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Belə ki, üçillik orta nəticəyə əsasən nəzarətdə (təbii yem sahəsi) yaşıl kütlə məhsuldarlığı 88,2 
sen/ha və ya 25,4 sen/ha quru ot olduğu halda sınaqdan keçirilən fon (ot qarışığı səpini) variantının 
məhsuldarlığı 253,0 sen/ha yaşıl kütlə və ya 68,9 sen/ha quru ot, fon (ot qarışığı səpini)+N30P30K30 
variantının məhsuldarlığı isə 284,7 sen/ha yaşıl kütlə və ya 76,1 sen/ha quru ot təşkil etmişdir. Fon (ot 
qarışığı səpini)+ N60P60K30 variantında yaşıl kütlə məhsulu 348,5 sen/ha, quru ot məhsulu isə 95,4 
sen/ha olmuşdur. Ot qarışığı səpini + N30P30K30 + mikro gübrə variantında hər hektardan orta hesabla 
303,9 sentner yaşıl kütlə, 82,6 sentner quru ot məhsulu  istehsal olunmuşdur. 

Abşeron zonasının quru subtropik iqlim şəraitində əkmə otlaqlar yaratmaq üçün müxtəlif gübrə 
normalarında sınaqdan keçirilən ot qarışığı variantlarının nəzarətə nisbətən müqaisəli artımı aşağıda 
verilmişdir (Şəkil 2).  

Sınaqdan keçirilən variantlarda fonda (ot qarışığı səpini) nəzarətə nisbətən  164,8 sen/ha və ya 
187,0% artıq yaşıl kütlə, 43,5 sen/ha və ya 171,4% artıq quru ot məhsulu alınmışdır. Fon (ot qarışığı 
səpini)+N30P30K30 variantından nəzarətə nisbətən 196,6 sen/ha və ya 223,0% artıq yaşıl kütlə, 50,6 
sen/ha və ya 199,6% artıq quru ot məhsulu əldə edilmişdir. Fon (ot qarışığı səpini)+ N60P60K30 
variantında yaşıl kütlə məhsulu nəzarətə nisbətən 260,3 sen/ha və ya 295,3%, quru ot məhsulu isə 70,0 
sen/ha və ya 275,7% artıq olmuşdur. Fon (ot qarışığı səpini)+ N30P30K30 + mikro gübrə variantında  isə  
yaşıl kütlə məhsulu nəzarətə nisbətən 215,8 sen/ha və ya 244,7% artıq və  quru ot məhsulu isə 57,2 
sen/ha və ya 225,5% artıq olmuşdur.  

Tədqiqatların iqtisadi səmərəliliyini təhlil etdikdə Abşeronun quru subtropik iqlim şəraitində 
əkmə otlaq sahəsində variantlar üzrə hər hektarına çəkilən xərclər (sahənin şumlanması, malalanması, 
səpinin aparılmasına və s.), hektarın məhsuldarlığı, otun satın alma qiyməti, və s. göstəricilər nəzərə 
alınmışdır. Orta hesabla 3 illik göstəricilər əsasında hesablanmış iqtisadi səmərəlilik 1-ci cədvəldə 
göstərilmişdir.  
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Şəkil 2. Sınaqdan keçirilən müxtəlif variantların məhsuldarlığının 
nəzarətə nisbətən artımı 
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Cədvəl 1. Sınaqdan keçirilən müxtəlif variantların iqtisadi səmərəliliyi 

Sıra 
sayı 

Variantlar 

Y
aş
ıl 

kü
tlə

 
m
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/h
a 

M
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a 
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a 

X
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, 

m
an

 

M
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a 
də

yə
ri

, 
m
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/s

en
 

R
en

ta
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k,

 
%

-l
ə 

1. Nəzarət (Təbii yem sahəsi) 88,2 176,3 196,3 -20 2,23 -10,2
2. Fon (ot qarışığı səpini) 253,0 759,0 386,3 372,7 1,53 96,5
3. Fon (ot qarışığı səpini)+ N30P30K30 284,7 854,2 478,4 375,9 1,68 78,6
4. Fon (ot qarışığı səpini)+ N60P60K30 348,5 1045,4 576,0 469,4 1,65 81,5
5. Fon (ot qarışığı səpini)+ N30P30K30 + mikro gübrə 303,9 607,9 520,5 87,38 1,71 16,8 

Cədvəldən göründüyü kimi ən çox xalis gəlir fon (ot qarışığı səpini)+ N60P60K30 əldə edilmişdir. 
Həmin variantın məhsuldarlığı yüksək, maya dəyəri aşağı 1,65 man/sen olmaqla rentabellik 
səviyyəsində 81,5% olmuşdur. Fon (ot qarışığı səpini)+ N60P60K30variantı tətbiq olunmuş əkin sahələri 
iqtisadi cəhətdən sərfəli olmaqla yanaşı, bu varintın tətbiq edildiyi sahələrdən daha çox məhsul əldə 
edilir və yaxşı çim qatı yaratdığına görə tapdanmaya və otarmaya qarşı daha davamlıdir.  

Nəticə: Quru subtropik iqlim şəraitində yerləşən təbii yem sahələrini yaxşılaşdırmaqla əkmə 
otlaqların yaradılması üçün aparılmış tədqiqatların nəticəsindən məlum olmuşdur ki, otlaqaltı 
torpaqların məhsulvermə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaqla, mədəni otlaqların yaradılması və təbii yem 
sahələrinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ən yaxşı fon (ot qarışığı səpini) + N60P60K30 variantı 
hesab olunur. Belə ki, bu variantda orta hesabla 348,5 sen/ha yaşıl kütlə və ya 95,4 sen/ha quru ot 
məhsulu istehsal olunmuşdur. Bir çox göstəricilərinə görə bu variant digər variantlara nisbətən iqtisadi 
cəhətdən daha sərfəlidir. Belə ki, bu variantda rentabellik səviyyəsi yüksək 81,5 %, maya dəyəri isə 
aşağı 1,65 man/sen olmaqla ən cox xalis gəlir (469,4 man) əldə olmuşdur. Eyni zamanda həmin 
sahələrdə otarmaya və tapdanmaya davamlı çim qatı yarandığına görə də Abşeron zonasının quru 
subtropik iqlim şəraitində əkmə mədəni otlaqların yaradılmasında həmin variantın tətbiqi daha 
məqsədəuyğundur. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЕЯ СЕЯНЫХ ПАСТБИЩ В AПШЕРОНСКОЙ ЗОНЕ 

Р.Н.Зейналов, Т.Ю.Рустамова, М.М.Мамедов 
 Научно Исследовательский Институт Земледелия  

В статье обоснованa разработки эффективной технологии создания высокопродуктивных сеяных 
пастбищ в условиях сухого субтропического климата для увеличения производства кормов. В условиях 
сухого субтропического климата для повышения продуктивности в улучшение способности плодородия 
под пастбищем почвы и создание сеяных пастбищ фон (сев травяные смеси)+ N60P60K30 считается лучшим 
вариантом. В этом варианте можно производить в среднем 348,5 ц/га зеленой массы или 95,4 ц/га сена. 
Согласно многим показателям, этот вариант является болей экономическиевыгодным, чем другие 
варианты. 

CREATION OF PASTURES PLANTING TECHNOLOGY IN ABSHERON ZONE 

R.N.Zeynalov, T.Y.Rustamova, M.M.Mammadov 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents information about use of efficient technology for high-yielding pastures in dry 
subtropical climatic conditions to increase feed production.The best option for increasing productivity is the 
background (sowing with grass mixture) + N60P60K30 indry subtropical climate for improvement of productivity of 
grassland.In this option, is possible to produce an average of 348,5 c/ha green mass or 95,4 c/ha of hay.According 
to many indicators, this option is more economically efficient than other. 

UOT 631.58;631.582 

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ 
SOYANIN BİYSON SORTUNUN BECƏRİLMƏSİ 

2N.M.ABDULLAYEVA, 1C.M.TƏLAİ, 2M.Ş.YUSUBOV 
1-Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

2-Zaqatala BTS AZ1062, Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti 63 
 zaqatala_bts@mail.ru 

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsində dəmyə şəraitində soyanın Biyson sortunun becərilməsinə dair 
məlumatlar verilmişdir. Təcrübə vizual müşahidələrlə aparılaraq, əldə edilən nəticələr təhlil edilmişdir. Bitkinin 
inkişafı, cücərmə - 14.05 tarixindən başlanmış,  30.08 tarixində tam yetişmə müşahidə edilmiş və vegetasiya müd-
dətinin uzunluğu 107 gün olmuşdur. Bitkilərin böyümə dinamikası (orta rəqəmlə) 15.06 tarixində 16.5 sm, 25.06-
40.0 sm, 05.07-58.5 sm, 15.07-70.5 sm, 25.07 tarixində-80.5 sm, məhsul yığımı zamanı isə 86.0 sm olmuşdur.  

Dəmyə şəraitində əkilmiş Biyson sortunun 1 bitkidə paxlaların sayı 242 ədəd olmaqla, 0.10 ha təcrübə  
sahəsindən 9.7 sent/ha məhsul əldə edilmişdir. Bölgəmizdə həmçinin heyvandarlıq inkişaf etdiyi üçün, bu bitkinin 
heyvandarlıqda yem üçün istehsalı daha məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: dəmyə, soya, sort, inkişaf, fenoloji müşahidələr, struktur elementləri, məhsuldarlıq   
Ключевые слова: богара, соя, сорт, развитие, фенологические наблюдения, структурные 
элементы,  урожайность  
Key words: rainfed, soybean, variety, development, phenological observations, structural elements, 
productivity 

Giriş. Ölkə iqtisadiyyatında neft amilindən asılılığın azaldılması istiqamətində davamlı şəkildə 
aparılan islahatlar mövcud potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, ixracyönümlü məhsulların isteh-
salının stimullaşdırılması və iqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinin, o cümlədən aqrar sektorun inkişafı üçün 
geniş imkanlar yaradıb. Kənd təsərrüfatı ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi problemlərinin həllin-
də,  xüsusən də regionlarda yaşayan insanların məşğulluğunda müstəsna rol oynayır. 

:368-372 
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Respublikamızda son illər soya bitkisinin becərilməsinə daha çox diqqət ayrılır. Soya hərtərəfli 
istifadə olunan qiymətli bitkidir. Dənində zülal çox olduğuna görə paxlalı, yağ çox olduğuna görə isə 
yağlı bitkilər qrupuna aid edilir. Dəndə 34,9-45% zülal (bəzi sortlarda hətta zülal 52%), 17-27% yağ və 
17.3-27% sulu karbonlar, faydalı minerallar: kalium, fosfor, kalsium, maqnezium, natrium, dəmir, B, D, 
E vitaminləri ilə zəngindir. Soyanın 100 q məhsulu 381 koloriyə malikdir. 

Soya yüksək rentabelli, qiymətli bitkidir və çox böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə 
heyvandarlığın və quşçuluğun inkişaf etdirilməsində, bu sahələrin yem təminatında, məhsuldarlığın 
artırılmasında soya bitkisi mühüm rol oynayır. Soya dənindən yağ, marqarin, pendir, süd, un, qənnadı 
məmulatı və başqa məhsullar alınır. Soyadan alınan yağ sabunbişirmə sənayesi üçün də xammaldır. 
Ondan lak, boyaq sənayesində də istifadə olunur. Soya yaşıl yem və silos üçün də becərilir,  unu və 
jmıxı heyvanlar üçün çox dəyərli yemdir. 

Soyanın vətəni Çin olub, qədimdən Koreya, Yaponiya, Şimali Amerika, Balkan yarmadası döv-
lətlərində, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Ukrayna, Moldoviya, Rusiyada becərilmişdir. Sonralar Hindis-
tan, Yaponiya, Koreya, Vyetnam və İndoneziyada, Avropada isə  nisbətən gec, XVIII əsrdə becərilməyə 
başlanmışdır.Soya bitkisi təxminən 50-yə yaxın ölkədə becərilir (cədvəl 1). Əkin sahəsinə görə dənli-
paxlalı bitkilər içərisində soya dünyada birinci yeri tutur. 

Cədvəl 1. Dünya üzrə soya istehsalı - min ton 

Dövlətlər: 1985-ci il 1995-ci il 2005-ci il 2014-cü il 2016-cı il 
ABŞ 57 128 59 174 82 820 106 888 117 208 
Braziliya  18 279 25 683 50 195 86 760 96 297 
Argentina  6 500 12 133 38 300 53 398 58 799 
Çin 10 512 13 511 16 900 12 154 11 963 
Hindistan  1 024 5 096 6 000 10 528 14 008 
Paraqvay  1 172 2 212 3 513 9 975 9 163 
Kanada  1 012 2 293 2 999 6 049 5 827 
Uktayna  - - 613 3 882 4 277 
Boliviya  83 889 1 670 2 878 3 205 
Rusiya  - 290 740 2 364 3 135 
Uruqvay  - - 511 3 163 2 208 
Italiya  286 732 553 933 1 081 
Indoneziya  870 1 680 797 955 968 

 Soya (Glycine max) - dənli-paxlalı bitkilər Fabaceae fəsiləsinin botaniki cinsinə (Glycine) aid 
olub,40-dan artıq növü əhatə edən birillik bitkidir. Onlardan yalnız mədəni soya – Glycine hispida 
Maxim.  növü geniş miqyasda becərilir. Qalanları yarımmədəni və yabanı formada bəzi ölkələrdə əkilir. 

Soya istilik və rütubət sevən bitkidir. Çiçəkləmə və yetişmə 
dövründə daha yüksək yəni 18-25 0C temperatur tələb edir. 
Toxumlar 6-8 0C temperaturda cücərir. Soyanın cücərtisi –2-5 0C 
ətrafında olan yaz şaxtalarını yaxşı keçirir. Bu bitki çiçəkləmə və 
dəndolma fazasında ən çox su tələb edir. Çiçəkləmə fazası 15-40 
gün, gecyetişən sortlarda isə 80 günə qədər davam edə bilir. Soya 
qısa gün bitkisidir. Şoran  torpaqlardan başqa digər torpaqlar soya 
üçün əlverişlidir. Əsasən su ilə yaxşı təmin olunmuş şabalıdı, açıq-
şabalıdı boz-qonur torpaqlar və s. soya üçün yararlıdır. Soya neytral 
(pH-6,5-7,0) reaksiyalı torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edir. 

 Soya sortlarının təyin edilməsində əsas aşağıdakı morfoloji xüsusiyyətlər nəzərə alınır: 
1. Çiçəklərin rəngi - soya sortlarının çiçəklərinin rəngi 2 qrupa ayrılır: ağ və açıq bənövşəyi;
2. Bitkilərin budaqlanması - bu cəhətdən bitkilər əsasən sıx, seyrək, qarışıq formada olur.
3. Budaqların rəngiağ və qonur olması ilə fərqlənir;
4. Toxumun forması:
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1.  yumru, 
2.  yumru-oval, 
3.  ovalşəkilli, 
4. uzunsov-yastışəkilli; 
5. Toxumun rəngi - əsasən 5 tipik və bir-birindən yetərincə fərqlənən rənglərin  çalarları : sarı, 

yaşıl, şabalıdı rəngin müxtəlif çalarları, qara və alabəzək  rənglərdə olur. 
6. Toxumun ölçüləri - uzunluğu 5-13 mm, eni 4-8.5 mm arasında dəyişir; 
7. Paxlaların rəngi - əsasən tünd şabalıdi və qara rəngdə olur, lakin paxlaların rəngi toxumun rəng 

çaları ilə uyğynlaşa bilər; 
8. Yarpaqların forması:  

1. uzunsov-pazşəkilli, 
2. ovalşəkilli,  
3. yumurtaşəkilli, 
4. rombşəkilli  olmaqla, bütün sortlarda 
yarpaqların ucu sivri şəkilli olur. 

Material və metodlar. 2017-ci ildə  Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasında dəmyə şəraitində 
soyanın Biyson sortu becərilmişdir. Təcrübə sahəsi 0.10 ha olmaqla, cərgə arası 0.70 sm, bitki arası 0.08 
sm-dən səpilmişdir. Sahədə lazımi bütün aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilmiş, cərgə aralarının torpağı  
3 dəfə kultivatorla yumşaldılmış və alaq otlarından təmizlənmişdir. 

Təcrübədə  vizual və ümumiqəbuledilmiş metodlarla müşahidələr aparılaraq, əldə edilən 
nəticələr təhlil edilmişdir.  

2 saylı cədvəldə soyanın Biyson sortunun morfoloji xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 
 

Cədvəl 2. Soyanın Biyson sortunun morfoloji xüsusiyyətləri 
 

Sort Çiçəklərin 
rəngi 

Bitkinin 
budaqlanması 

Budaqların 
rəngi 

Toxumun Paxlaların 
rəngi 

Yarpağın 
forması forması rəngi ölçüləri 

Biyson Açıq 
bənövşəyi 

Seyrək Açıq-qonur Yumru-
oval 

Sarı Orta ölçüdə, 
7 mm-5mm 

Açıq 
şabalıdı 

Yumurta-
şəkilli 

 
Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübə sahəsində səpin 03.05 tarixində aparılmış, 14.05 

tarixində cücərtilər müşahidə edilmişdir. Budaqlanmanın başlanması 06.06, çiçəkləmə 06.07, paxlaların 
əmələ gəlməyə başlanması 21.07, paxlalrın kütləvi inkişafı 29.07, məhsulun tam yetişməsi 30.08 
tarixində müşahidə edilmişdir. Vegetasiya dövrünün uzunluğu 107 gün çəkmişdir.  Səpin müddətindən 
11 gün sonra cücərtilər müşahidə edilmiş, çiçəkləmə 30 gün davam etmişdir (cədvəl 3).  

Cədvəl 3. Soyanın Biyson sortunun fenoloji müşahidələri 
 

Sort Səpin Cücər-
mə 

Budaq-
lanmanın 
baş-sı 

Çiçək-
ləmə 

Paxlaların 
əmələ 
gəlməsi-baş. 

Paxlaların 
kütləvi 
inkişafı 

Məhsulun 
tam 
yetişməsi 

Vegetasiya 
dövrünün 
uzunluğu- 
gün 

Biyson  03.05 14.05 06.06 06.07 21.07 29.07 30.08 107 
İnkişaf fazaları 
arasında müddət- 
gün 

11 23 30 15 8 3 
1 

 

 
Soya bitkisinin vegetasiya müddətinin uzunluğu sortun xüsusiyyətlərindən və bölgənin torpaq-

iqlim şəraitindən asılı olaraq 70-80 gündən 160 günə qədər dəyişə bilir və 6 qrupa ayrılır: çox gec 
yetişən, gecyetişən, orta yetişən, orta tezyetişən,  tezyetişən, çox tezyetişən sortlar. 
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Qrafikdən göründüyü kimi, bitkilərin böyümə dinamikası (orta rəqəmlə) 15.06 tarixində 16.5 sm, 
25.06-40.0 sm, 05.07-58.5 sm, 15.07-70.5 sm, 25.07 tarixində-80.5 sm, məhsul yığımı zamanı isə 86.0 
sm olmuşdur. 

Soya tam yetişmə fazasında, yarpaqların töküldüyü, gövdələrin quruduğu və paxlaların saralmağa 
başladığı dövrdə dəndə 14-16% nəmlik olduqda kombayn ilə yığılmış və anbarda sərilərək quru-
dulmuşdur. 

Şəkil 1. Bitkilərin böyümə dinamikası - sm (orta rəqəmlə) 

4 saylı cədvəldən göründüyü kimi, 1 bitkidə budaqların sayı orta rəqəmlə 11 ədəd, 1 budaqda 
paxlaların sayı 22, 1 bitkidə paxlaların sayı 242, 1 bitkidə dən sayı 726 ədəd, 1 dənin çəkisi 0.069 mq, 
1bitkidə dənin çəkisi 50.94 q, 0.10 ha sahədə bitki sayı 175 ədəd olmaqla 0.10 ha sahədən 90.9 kq 
məhsul əldə edilmişdir. 

Cədvəl 4. Məhsulun struktur elementlərinin təhlili və məhsuldarlıq (orta rəqəmlə) 

Sortun 
adı 

1 
bitkidə 

budaqla-rın 
sayı-ədəd 
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məhsul- kq 

Biyson  11 22 242 726 0.069 50.94 1785 90.9 kq

Hər il ölkəmizə xaricdən min tonlarla soya bitkisinin idxal olunur. 2017-ci ildə  Zaqatala 
rayonunun fermer təsərrüfatlarında  99 hektar sahədə soya bitkisi əkilmişdir. Bölgəmizdə həmçinin 
heyvandarlıq da inkişaf etdiyi üçün, bu bitkinin heyvandarlıqda yem üçün əkilməsi daha 
məqsədəuyğundur. 
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ВЫРАШИВАНИЕ СОРТА СОИ БИЙСОН В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ 
ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЫ 

 
Н.М.Абдуллаева, Дж.М.Талаи, М.Ш.Юсубов 

Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Закатальская ЗОС 
 
В статье представлена информация о выращивании сорта сои Бийсон  в условиях богары в Шеки-

Закатальской зоне. Результаты были проанализированы визуальными наблюдениями. Развитие растения, 
прорастание - началось в 14.05 и полностью наблюдалось 30.08, а продолжительность вегетационного 
периода составляла 107 дней. Динамика роста растений (средняя цифра) составляла 16,5 см, 25,06-40,0 
см, 05,07-58,5 см, 15,07-70,5 см, 25,07 - 80,5 см при 25,06 и 86,0 см во время сбора урожая. 

Посаженные  в условиях богары сорта сои Бийсон, число бобов в пересчёте на одно растение, 
составляет 242 шт., а урожайность с 0,10 га составляет 9,9 центнер. В связи с развитием животноводства в 
нашем регионе, вырашивание данной культуры наиболее целесообразно. 

 
 

CULTIVATION OF SOYBEAN VARIETY BIYSON IN RAINFED 
CONDITIONS OF THE SHEKI-ZAGATALA REGION 

 
N.M.Abdullaeva, J.M.Talai, M.Sh.Yusubov  

Research Institute of  Crop Husbandry 
 

The article provides information on cultivation of soybean varietiy Biyson in the Sheki-Zagatala region. 
The results were analyzed by visual observations. Plant development, germination - began at 14.05 and 
completely observed at 30.08, and the wegitation period was 107 days. The dynamics of plant growth (the 
average) was 16.5 cm, 25.06-40.0 cm, 05.07-58.5, 15.07 - 70.5 cm, 25.07 - 80.5 cm at 25, 06 and 86.0 cm at 
harvesting. 

Soybean variety planted in supply rainfed condition was collected and yield was 9.9 centners per 0.10 
hectare, totally of 242 beans per plant. Since our livestock has also grown in our region,  planting this crop for 
animal husbandry is expedient. 
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УДК 635.1 

ОСОБЕННОСТИ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАВИСИСМОСТИ ОТ МИНЕРАЛЬНОГО  

ПИТАНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

wdeenkoss@mail.ru., alexey.shevchenko@pepsico.com	

Приведены результаты исследований по влиянию доз минеральных удобрений на ростовые 
процессы картофеля раннеспелых сортов технического назначения. Установлено, что продолжи-
тельность периода вегетации обусловлена биологическими особенностями сортов картофеля и 
приемами возделывания. При повышении доз минерального питания продолжительность периода 
вегетации в сравнении с контрольным вариантом без удобрений увеличивалась от двух (N32P32K32) до 
восьми (N96P96K96) дней по сортам. У сорта Ред Скарлетт этот показатель составляет 2-6 дней, сорта 
Импала 2-7 дней. Параметры морфологических признаков изучаемых сортов картофеля обусловлены 
уровнем минерального питания, метеорологическими условиями и их биологическими особенностями.  

Ключевые слова: минеральное питание, удобрения, картофель, ростовые процессы, биологи-
ческие особенности, синтез хлорофилла, фенологические фазы, сорта технического назначения 
Açar sözlər:  mineral qidalanma, gübrə, kartof, böyümə prosesləri, bioloji xüsusiyyətlər, xlorofil sintezi, 
fenoloji fazalar,  texniki sortlar 
Key words: mineral nutrition, fertilizer, potato, growth process, biological characteristics, chlorophyll 
synthesis, phenological stages,  varieties for technical purposes  

Введение. Минеральное питание является одним из активных факторов, оказывающих 
действенное влияние на процесс фотосинтеза картофеля. Правильно построенная система 
питания растений азотом, фосфором и калием обеспечивает, наряду с воздействием на ростовые 
процессы, возможность управления процессами его углеродного питания [1]. Действие удоб-
рений проявляется в активации процессов синтеза хлорофилла, в повышении интенсивности 
ассимиляции углекислого газа, в продлении периода активной жизнедеятельности листового 
аппарата. Недостаток калийного, азотного и особенно фосфорного питания картофеля в первый 
период роста нарушает нормальный обмен веществ, угнетает все последующие фазы развития 
растений и резко снижает урожай и его качество [2; 3; 4]. Кроме того, правильное сбалан-
сированное использование минерального удобрения является предпосылкой не только более 
высокого урожая, но и постепенного повышения почвенного плодородия [5]. 

Одним из основных показателей формирования урожая является процесс роста и развития 
растений в период вегетации сорта. Продолжительность жизнедеятельности, а также время 
прохождения отдельных фенологических фаз в процессе вегетации картофеля в значительной 
степени связаны как с уровнем минерального питания, так и с метеоусловиями года [6]. Кроме 
того, наступление фенологических фаз роста и развития картофеля и его морфологические 
показатели зависят от биологических особенностей сорта, агротехнических приемов и 
сложившихся в период вегетации погодных условий. 

Своевременность всходов имеет значение для полноценного развития растения картофеля 
в последующие фазы роста. С момента появления всходов и до начала бутонизации чистая 
продуктивность фотосинтеза достигает максимальных значений [3; 7; 8]. В этот и последующие 
периоды роста и развития растений картофеля наличие достаточного минерального питания 
играет важную роль для полноценного формирования растительного организма, что 
обусловливает количество и качество полученного урожая [6]. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись сорта картофеля Ред 
Скарлетт и Импала. Фенологичнские наблюдения проведены по обшепринятыми методами. 
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Результаты ии их обсуждение. Различия сроков появления всходов изучаемых сортов по 
мере изменения уровня минерального питания оказались несущественными, в то время как их 
наличие при межсортовом сравнении связано с их генотипическими особенностями. 
Прослеживается незначительное изменение данного показателя по годам исследований. В 2013-
ом году у сорта Удача по всем вариантам появились всходы на 13-й день, у сорта Ред Скралетт - 
на 11-й день, у сорта Импала - на 12-ый день. 

В 2014-ом году погодные условия на момент посадки картофеля были аналогичны 
условиям 2013-ом года, поэтому независимо от используемых в опыте доз удобрений клубни 
сортов Удача и Ред Скарлетт взошли на 12-й день, а сорта Импала - на 13-й день. 2015-ом год 
характеризовался более ранней весной. Посадку картофеля испытуемых сортов провели в 
середине апреля, то есть на две неделираньше, чем в предыдущие годы исследований. Всходы 
сорта Удача во всех вариантах появились на 12-й день, сорта Ред Скарлетт - на 10-й день, сорта 
Импала - на 13-йдень. 

В 2016-ом году, как и в предыдущем, в связи с ранним наступлением благоприятных 
погодных условий посадку картофеля осуществили 15-го апреля. Появление всходов у сорта 
Удача отмечено на 15-й день, у сорта Ред Скарлетт этот показатель составил 13 дней, у сорта 
Импала - 16 дней. 

Запоздалая весна 2017-го года явилась причиной более поздней посадки картофеля на 
опытном поле (середина марта). По всем испытуемым сортам различие уровня минерального 
питания не оказало влияния на сроки появления всходов сортов Удача и Ред Скарлетт по всем 
вариантам образовали всходы на 12-й день, сорт Импала - на 13-й. 

Однако, как показывают полученные нами данные, по мере увеличения дозы минераль-
ного питания происходит сокращение срока формирования полных всходов. В 2013-ом году по 
сорту Удача при внесении минерального удобрения в дозе N32P32K32 и выше период появления 
полных всходов сокращается на один день, а при дозах N80P80K80 и N96P96K96 на два дня по 
сравнению с контролем (без внесения удобрений) и вариантом N16P16K16. Данная тенденция 
сохраняется во все годы исследований. Следует отметить, что в 2014-ом и 2016-ом гг., отличаю-
щиеся менее благоприятными условиями для возделывания картофеля, сокращение периода 
образования полных всходов данного сорта проявилось при дозе минерального питания 
N48P48K48 и выше. 

Для сорта Ред Скарлетт в этот год подобный сдвиг периода до образования полных 
всходов отмечен при более высокой дозе минерального питания. В сравнении с предыдущими 
вариантами на один день раньше отмечено образование полных всходов при дозе N64P64K64 и 
выше. В последующие годы данная тенденция сохранилась. Более того, в 2015-ом году при дозе 
N96P96K96 этот показатель составил два дня. 

По сорту Импала в 2013-ом году полные всходы отмечены на один день раньше контроля 
при дозе N32P32K32 и выше. В 2014-ом году при дозе минерального питания N48P48K48 и выше 
срок образования полных всходов сократился на один день, а при N96P96K96 на два дня в 
сравнении с контролем. Аналогичные результаты зафиксированы в 2015-ом году. В 2016-ом 
году сокращение периода образования полных всходов на один день в сравнении с контролем и 
предыдущими вариантами проявилось при дозах N80P80K80 и N96P96K96. В 2017-го  году растения 
в варианте N64P64K64 дали полные всходы на один день, а в вариантах N80P80K80 и N96P96K96 - на 
два дня раньше контроля. 

Последующие фенологические фазы имели непосредственную зависимость от дозы 
минерального удобрения. Сорт Удача в 2013-ом году при дозе N48P48K48 и выше образовал 
бутоны на один день раньше, чем в контроле и вариантах с более низкой концентрацией NPK. В 
2014-ом году отмечен аналогичный результат по формированию бутонов вплоть до варианта 
N80P80K80. При N80P80K80 и N96P96K96 бутоны появились на два дня раньше, чем в контрольном 
варианте. В 2015-ом году сокращение срока появления бутонов на два дня в сравнении с 
контролем отмечено в вариантах N32P32K32, N48P48K48 и N64P64K64, а на три дня - в вариантах 
N80P80K80 и N96P96K96. Аналогичная ситуация с образованием бутонов сложилась в 2016-ом году. 
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В 2017-го году появление бутонов картофеля сорта Удача при N48P48K48 и N64P64K64 на один день 
опередило контроль, а при N80P80K80 и N96P96K96 - на два дня. 

Продолжительность периода до начала фазы цветения также изменялась в зависимости от 
уровня минерального питания. В 2013-ом году сорт Удача при дозе N48P48K48 и выше зацвел на 
один день раньше контроля. В 2014 году опережение контроля на один день произошло при 
дозах N64P64K64 и N80P80K80, а при дозе N96P96K96 - на два дня. Аналогичная картина наблюдалась 
в 2015-ом году. В 2016-ом году Удача зацвел на один день раньше контроля при дозе N16P16K16 и 
выше. Опережение контроля достигло двух дней при дозах N80P80K80 и N96P96K96. В 2017-го году 
начало цветения на один день раньше контроля зафиксировано при дозе N64P64K64 и выше. 

По сорту Ред Скарлетт в 2013-ом году опережение контроля по началу цветения на один 
день зафиксировано при дозе минерального питания N48P48K48 и выше, а на два дня - при 
N96P96K96. В 2014-ом году результаты наблюдений за цветением были схожи с предыдущим 
годом исследований. В 2015 -ом году при дозе N48P48K48 сорт Ред Скарлетт зацвел на один день 
раньше контроля. При N64P64K64 и N80P80K80 на два дня, а при N96P96K96на три дня раньше в 
сравнении с контрольным вариантом без удобрения. В 2016-ом сокращение периода до начала 
цветения на один день зафиксировано при дозах минерального питания N80P80K80 и N96P96K96. В 
2017-го  году при дозах N48P48K48 и N64P64K64 отмечен один день опережения контроля по 
исследуемому вопросу. При N80P80K80 и N96P96K96 – два дня. 

Цветение картофеля сорта Импала в 2013-ом году при дозах N48P48K48 и N64P64K64 началось 
на один день раньше контрольного варианта, при N80P80K80 - на два дня, а при N96P96K96 - на три 
дня. Аналогичная картина наблюдалась в 2014-ом году. В 2015-ом году изменения исследуемого 
параметра отмечены при использовании дозы минерального питания N32P32K32, N48P48K48и 
N64P64K64 - цветение началось на один день раньше контроля. При дозе N80P80K80 - на три дня, 
при N96P96K96 - на четыре дня. В 2016-ом году данные наблюдений были аналогичны 
результатам предыдущего года. В 2017-го году изменение периода до начала цветения отмечено 
при дозах N64P64K64 и N80P80K80 (сокращение в сравнении с контролем на один день), а также при 
N96P96K96 (сокращение в сравнении с контролем на двадня). 

Продолжительность периода до массового цветения, в сравнении с контрольным 
вариантом, также изменялась в зависимости от уровня минерального питания. По сорту Удача в 
2013-ом году при дозах N48P48K48, N64P64K64 и N80P80K80 массовое цветение наступило на один 
день раньше контрольного варианта, а при N96P96K96 - на два дня. В 2014-ом году при дозах 
N64P64K64, N80P80K80 и N96P96K96 - на один день. В 2015-ом году при дозах N16P16K16 и N32P32K32 
массовое цветение сорта Удача зафиксировано на один день раньше контроля, при N48P48K48 и 
N64P64K64 - на два дня, а при N80P80K80 и N96P96K96 - на три дня. Массовое цветение сорта Удача в 
2016-ом году не зафиксировано в связи с сильным осыпанием бутонов после начала цветения, 
что объясняется неблагоприятными погодными условиями (избыточное увлажнение) в данный 
период. Результаты наблюдений за цветением в 2017-го году по исследуемому параметру были 
аналогичны 2015-ом году. 

Для сорта Ред Скарлетт в 2013-ом г. при дозах N48P48K48, N64P64K64, N80P80K80 и N96P96K96 
зафиксировано наступление массового цветения на день раньше контроля. В 2014-ом г. массовое 
цветение началось при дозах N48P48K48, N64P64K64, N80P80K80 – на один день, а при N96P96K96 - на 
два дня раньше контроля. В 2015-ом при дозах N32P32K32, N48P48K48 и N64P64K64 массовое 
цветение наступило на день раньше, чем в контрольном варианте, а при N80P80K80 и N96P96K96 – 
на три дня раньше. В 2016-ом г. в связи с неблагоприятными погодными условиями массового 
цветения сорта Ред Скарлетт не наблюдалось. Результаты наблюдений 2017-го г. были 
аналогичны исследуемым параметрам 2015-ом г. 

По сорту Импала массовое цветение в 2013-ом году наступило на один день раньше, чем в 
контрольном варианте при дозах минерального питания N32P32K32, N48P48K48. При дозе N64P64K64 
этот показатель составил два дня,при N80P80K80 и N96P96K96 - три дня. В 2014-ом году в варианте 
с дозой N64P64K64 сорт Импала зацвел раньше на один день в сравнении с предыдущими 
вариантами и контролем. При дозах N80P80K80 и N96P96K96 опережение массового цветения 
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составило два дня. 2015-ом год характеризовался более выраженной картиной изменения 
продолжительности периода до наступления массового цветения растений картофеля. Уже в 
варианте N16P16K16 сорт Импала зацвел на день раньше, чем в контроле. При дозах N32P32K32, 
N48P48K48 и N64P64K64 массовое цветения наступило на два дня раньше контроля. При уровне 
минерального питания N80P80K80 этот показатель составил три дня, а при N96P96K96 - четыре дня. 
Метеорологические условия 2016-ом года в период прохождения данной фазы развития 
картофеля были неблагоприятными, вследствие чего произошло массовое осыпание бутонов в 
начале цветения. В 2017-го году массовое цветение сорта Барс при уровне минерального 
питания N48P48K48 наступило на один день раньше контрольного варианта, при дозах N64P64K64, 
N80P80K80 и N96P96K96 - на два дня.  

Период жизнедеятельности растений картофеля до массового увядания ботвы изменялся в 
зависимости от уровня минерального питания (табл. 1). При этом прослеживается тенденция 
увеличения продолжительности периода вегетации до данной фазы развития по мере 
увеличения уровня минерального питания растений. 

Таблица 1.  Количество дней от посадки до наступления очередной фенологической фазы развития 
сортов картофеля технического назначения в зависимости от дозы удобрений (2014-2017 гг.) 

Сорт Вариант 
Фазы вегетации 

Всходы 
Появление 
бутонов 

Цветение 
Массовое увядание 

ботвы 

Удача 
без удобр. 12 28 43 92

N16P16K16 12 27 43 94

N64P64K64 12 26 42 98

N96P96K96 12 25 39 100

Ред Скарлет 
без удобр. 11 34 49 93

N16P16K16 11 35 49 93

N64P64K64 11 33 46 97

N96P96K96 11 31 43 99

Импала 
без удобр. 13 29 46 99

N16P16K16 13 28 46 102

N64P64K64 13 27 43 106

N96P96K96 13 25 39 109

По сорту Удача в 2013-ом году при дозе N64P64K64 массовое увядание зафиксировано на 1 
день позже контрольного варианта, при N80P80K80 на 2 дня, а в варианте N96P96K96 - на 3. Подоб-
ная динамика развития растений наблюдалась и в 2014-ом году. Продолжительность периода до 
массового увядания ботвы сорта Удача в сравнении с контролем увеличилась на один день уже 
при дозе N16P16K16, а в 2015-ом году при дозах N32P32K32 и N48P48K48 массовое увядание ботвы 
отмечено на два дня позже контроля, при N64P64K64 - на три дня, при N80P80K80 и N96P96K96 - на 
четыре дня. Аналогичные результаты отмечены и при увеличении дозы минерального питания: 
массовое увядание ботвы наступало на 2-6 дней позже в сравнении с контролем. 

2016-ом год характеризовался неблагоприятными условиями для развития растений 
картофеля, однако общая картина реакции сорта Удача на увеличение дозы минерального 
питания сохранилась. В частности, при дозе N32P32K32 массовое увядание ботвы наступило на 
один день, при дозе N48P48K48 - на два, при N64P64K64 и N80P80K80 - на три, а при N96P96K96 - на 
четыре дня позднее в сравнении с контролем. В 2017-го году удлинение периода до массового 
усыхания ботвы в сравнении с контролем составило 1-3 дня в зависимости от дозы 
минеральногопитания. 

Выше отмеченная тенденция в реакции растений картофеля на увеличение дозы 
минерального питания наблюдалась и по сорту Ред Скарлетт. В 2013-ом году срок начала 
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массового увядания ботвы в сравнении с контролем существенно изменился. Так, в варианте 
N48P48K48 изучаемый параметр зафиксирован на один день, при дозе N64P64K64 - на два дня, а при 
уровне минерального питания N80P80K80 и N96P96K96 - на три дня позже, чем в контроле. В 2014-
ом году этот показатель составил 1-5 дней в зависимости от дозы минерального питания. В 2015-
ом году увеличение продолжительности периода до массового увядания ботвы в сравнении с 
контролем составило 2-5 дней, в 2016-ом - 1-4 дня, а в 2017-го году - 1-3 дня в соответствии с 
уровнем минеральногопитания. 

Рис. 1. Влияние доз удобрений на наступление фаз вегетации картофеля (2013-2017г.) 

У сорта Импала максимальное увеличение продолжительности периода до массового 
увядания ботвы в 2013-ом г. отмечено в варианте N96P96K96 (5 дней), Минимальное (1 день) - при 
дозе N32P32K32. В 2014-ом г. этот показатель составил 3-9 дней. Максимальный показатель 
исследуемого параметра зафиксирован при дозе N96P96K96, минимальный - при дозе N16P16K16. В 
2015-ом по мере увеличения уровня минерального питания отмечен рост продолжительности 
периода до массового увядания ботвы в пределах 1-5. Такая тенденция сохранилась в 2016-ом и 
в 2017-го гг.: 1-5 дней и 4-9 дней соответственно. 

По сорту Удача выше описанная зависимость продолжительности периода до массового 
увядания от дозы минерального питания сохранялась. Она увеличивалась по мере возрастания 
уровня минерального питания и в 2013-ом году находилась в пределах 1-5 дней, в 2014-ом - 1-4 
дней, в 2015-ом - 1-6 дней и в 2017-го году - 2-6 дней (рис. 1). 

Таким образом, продолжительность периода вегетации обусловлена биологическими 
особенностями сортов картофеля и приемами возделывания. Период вегетации раннего сорта 
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Ред Скарлетт составил в контрольном варианте без удобрений 93 дня, среднераннего сорта 
Удача - 92 дня, среднераннего сорта - 94 дня. При повышении доз минерального питания 
продолжительность периода вегетации в сравнении с контрольным вариантом без удобрений 
увеличивалась от двух (N32P32K32) до восьми (N96P96K96) дней по сортам. У сорта Ред Скарлетт 
этот показатель составляет 2-6 дней, сорта Импала 2-7 дней. 

Параметры морфологических признаков изучаемых сортов картофеля обусловлены 
уровнем минерального питания, метеорологическими условиями и их биологическими 
особенностями.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Батова  В.М. Агроклиматический справочник по Северо-Осетинской АССР. / В.М. Батова, З.М.
Русеева, Н.Г. Даниленко. - Ленинград: Гидрометиздат, 1960. -119 с.

2. Бацанов, Н.С. Картофель. / Н.С. Бацанов. - М., Колос, 1970. -376 с.
3. Бертон, В. Картофель. / В. Бертон. Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. Лит, 1952. - 264с.
4. Бузовер Ф.Я. К вопросу о физиологической характеристике картофельного растения / Ф.Я. Бузовер //

Записки Харьковского СХИ. Т.13. Харьков, б.и., 1957. - С. 68-67.
5. Бузовер Ф.Я. Питание картофельного растения из почвы. / Ф.Я. Бузовер, М.Н. Гончарик //

Физиология сельскохозяйственных растений. В 12 т. - Т. 12. Физиология картофеля и корнеплодов /
отв. ред. Тома Н.Г. Потапов. - М.: Издат-во МГУ, 1971. - С. 63-92.

6. Колягин Ю.С. Урожай и его товарность зависят от доз удобрений. / Ю.С. Колягин, Денисов В.В. //
Картофель и овощи. - 2003. - №2. -С.10.

7. Басиев С.С. Сроки посадки и удобрения различных сортов картофеля / С.С. Басиев // Биологическое
разнообразие и экологический мониторинг в РСО-Алания. - Владикавказ, 2000. - Вып. 1. - С.87-94.

8. Басиев С.С., Басиев А.Е. Урожай зависит от сроков посадки и удобрений / С.С. Басиев А.Е. Басиев //
Картофель и овощи. - 2002. - №3. - С.24.

9. Усанова З.И. Продуктивность и качество сортов картофеля в Верхневолжье. / Усанова З.И., Колосов
Ю.А., Сухов А.В. // Картофель и овощи. - 2003.- №7.- С.4.

FEATURES OF THE GROWTH PROCESS OF EARLY VARIETIES OF POTATOES FOR 
TECHNICAL PURPOSES DEPENDING ON MINERAL NUTRITION IN THE ROSTOV REGION 

S.S.Avdeenko, A.S.Shevchenko 

Donskoy state agrarian University 

The results of studies on the effect of doses of mineral fertilizers on the growth processes of potato early 
maturing varieties and technical purposes. Determined, that The length of the growing season due to biological 
characteristics of potato varieties and methods of cultivation. With increasing doses of mineral nutrition, the 
length of vegetation period of in comparison with the control variant without fertilizers was increased from two 
varietiys (N32P32K32) to eight (N96P96K96) days. Far the variety Red Scarlett, the average of this feature  is 2-6 days, 
varietiys Impala 2-7 days. The parameters of the morphological characteristics of the studied potato varieties due 
to the level of mineral nutrition, weather conditions and their biological characteristics. 

ROSTOV VİLAYƏTİNDƏ MİNERAL QİDALANMADAN ASILI OLARAQ TEXNİKİ KARTOFUN 
TEZYETİŞƏN SORTLARININ BÖYÜMƏ PROSESLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

S.S.Avdeyenko, A.S.Şevçenko 
Don Dovlət Aqrar Universiteti 

Mineral gübrə dozalarının texniki kartofun tezyetişən sortlarının böyümə proseslərinə təsirinin nəticələri 
verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, vegetasiya dövrünün uzunluğu  kartof sortlarının bioloji xüsusiyyətləri və 
becərmə üsullarından asılıdır. Mineral gübrə dozasının artırılması zamanı vegetasiya dövrünün uzunluğu  
günbrəsiz nəzarət variantı ilə müqaisədə sortlar üzrə 2 gündən   (N32P32K32) 8 günə (N96P96K96) qədər artır. Red 
Skarlet sortunda bu göstərici 2-6 gün, İmpala sortunda isə 2-7 gün təşkil edir. Kortofun tədqiq edilən sortlarının 
morfoloji göstəricilərinin parametrləri  mineral qidalanma,  meteoroloji şərait və onların bioloji xüsusiyyətlərindən 
asılıdır. 
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UOT 631.582 
BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİN YARADILMASINDA 

 NÖVBƏLİ ƏKİNLƏRİN ROLU 

M.Y.RZAYEV, Z.M.ABDULLAYEVA, H.M.FEYZULLAYEV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı ş. AZ 1098, Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz №2 

Məqalədə torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi ilə orada becərilən bitkilərin səmərəli bioloji 
müxtəlifliyini artırmaq yolları göstərilir. 

Müəyyən edilmişdir ki, bioloji müxtəlifliyin artırılmasının əsas və səmərəli yolu növbəli əkinlərin tətbiq 
edilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq burada bir neçə növbəli əkin sxemləri verilmişdir. Bunlardan qısa 
rotasiyalı taxılçılıq, çoxtarlalı tərəvəzçilik və yemçilik təmayüllü növbəli əkinlərini göstərmək olar. 

Açar sözlər: bitki, torpaq, novbəli əkin, bioloji müxtəliflik 
Ключевые слова: растениe, почва, севооборот, биологическое разнообразие 
Key words: plant, soil, crop rotation, biological diversity 

Bioloji müxtəliflik - yer üzərində bütün canlıların - mikroorqanizm, bitki və heyvanların 
müxtəlifliyidir. Azərbaycan Respublikası Qafqaz regionunda ən zəngin təbii sərvətlərə malik ölkədir. 
Dünyada olan 11 iqlim qurşağından  9-u Respublikamızda mövcuddur. Burada 4500 növə kimi ali 
bitkilər qeydə alınmışdır ki, bu da Zaqafqaziya respublikaları üzrə göstəricinin 64%-ni təşkil edir. Buna 
səbəb Respublikanın geoloji tarixi və müxtəlif iqlim şəraitinin mövcudluğudur. Burada  140-dan çox 
nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan bitki növü vardır 1. 

Təbiətin qorunması və öyrənilməsi ilə yanaşı onun xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən 
səmərəli istifadə edilməsi ekosistemin qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Məhz, xüsusi 
mühafizə olunan təbiət əraziləri nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna və flora növlərinin qorunub 
saxlanılmasına imkan yaradır. 

Lakin, bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların verdiyi proqnozlara əsasən dünyanın bir çox 
ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda fasiləsiz olaraq iqlim dəyişiklikləri baş verməkdədir və gələcəkdə 
də bu təsirlərin daha da artacağı gözlənilir. Bu iqlim dəyişiklikləri nəticəsində havanın orta 
temperaturunun artdığı, atmosfer çöküntülərinin miqdarının azaldığı, nəticədə torpaqların tarla rütubət 
tutumunun, hətta çayların suyunun xeyli azalması müşahidə olunur. Bu təsirlər nəticəsində kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin ekoloji həssaslığının artacağı,  onların adaptasiya qabiliyyətinin zəifləyəcəyi 
proqnozlaşdırılır 2; 3. 

 Yuxarıda qeyd olunan səbəblərə görə aşağıda göstərilən məsələlərə fikir verilməsi zərurəti 
yaranır: 

- hər bir bölgə üçün quraqlığa davamlılıq nəzərə alınmalı və ixtisaslaşdırılmış növbəli əkin 
sistemi müəyyənləşdirilməlidir; 

- bölgələr üçün yüksək adaptasiya qabiliyyətinə malik becərilmə texnologiyası tətbiq 
edilməlidir; 

- bölgələrdə iqlim dəyişikliyinin stress təsirlərinə davamlı olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
seçilmiş sortlarının həmin bölgə üçün elit və reproduksiya toxumçuluğu təşkil olunmalıdır. 

Hazırda Azərbaycanda torpaqların analizi məqsədi ilə elmi-tədqiqat institutlarında 
laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Həmin laboratoriyalarda həlli vacib olan aşağıdakı məsələlər üzrə 
elmi-tədqiqat işləri aparılır 4: 

- müxtəlif tip torpaqlarda humusun toplanması; 
- üzvi maddələrin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi; 
- bioloji proseslərin intensivliyi, dövrü fazaları və zonal ekosistemlərdə dəyişilməsi məsələləri; 
- torpağa daxil olan bitki qalıqlarının çevrilməsində, biokimyəvi və humus balansının 

saxlanması, bərpası və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması istiqamətləri. 
Respublikamızda tədqiqatçı alimlər tərəfindən torpaqların münbitliyinin onun bioloji fəallığına 

:379-383 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

380 

və becərilən bitkilərin məhsuldarlığına müsbət təsir göstərən tədbirlər sistemi öyrənilir. 
İntensiv əkinçilik sistemində torpağın münbitliyi lazımi miqdarda üzvi və mineral gübrələrin 

verilməsi, onun düzgün becərilməsi və zəruri meliorativ tədbirlərin görülməsi, ən əsası isə kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqlarda səmərəli bioloji müxtəlifliyin yaradılması ilə yüksəldilir.  

05 Oktyabr 2016-cı il tarixində “Milli Strategiya” ilə əlaqədar “Azərbaycanda bioloji müxtəliflik 
necə qorunacaq” adlı materialda şoranlaşmış torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılması məsələsinə 
toxunulur və bildirilir ki,  torpaqların təmizlənməsi ilə yenidən əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi ölkədə 
bioloji müxtəlifliyə mənfi təsirləri azaldacaq. 

Bioloji müxtəlifliyin yaradılmasında taxılçılıq, tərəvəzçilik və yemçilik təmayüllü növbəli 
əkinlərdən geniş istifadə olunması vacibdir. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, növbəli əkinlərdə əsas bitkilərə, xüsusi ilə taxıla 
daha çox yer verilməsinə geniş imkanlar vardır.  

Respublikada sürətlə inkişaf etməkdə olan taxılçılıq, pambıqçılıq, tütünçülük və tərəvəzçilik 
bölgələrində, həmin bitkilərin xüsusi çəkisinə xələl gətirmədən, növbəli əkinlərdə yem bitkilərinin 
intensiv yerləşdirilməsi mütləqdir. Bu həm növ müxtəlifliyinin yaradılması, həm də təbii-iqtisadi 
zonaların spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla heyvandarlığın hazırki təlabatına uyğun surətdə yem 
bazasının yaradılmasıdır. Əkin sahələrində bitkilərin növbələşdirilməsi fitosanitar şəraitin yaxşılaş-
masına, xəstəlik və zərərvericilərin minimuma enməsinə səbəb olur.  

Növbəli əkinlə məşğul olan təsərrüfatlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əkinə 
yararlı torpaqlar seçilir və sahələr eyni ölçüdə hissələrə bölünür. Hər bir təsərrüfatda növbəli əkin 
tarlaları əkin sahələrinin ölçüsünə, əkiləcək bitkilərin xüsusiyyətlərinə və növbəli əkin tətbiq olunan 
bölgənin torpaq-iqlim  şəraitinə görə yerləşdirilir.  

Azərbaycan Yemçilik, Çəmənçilik və Otlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən 
aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yemçilik təmayüllü növbəli əkinlərdə yem bitkiləri 
(yonca, xaşa, qarğıdalı, sorqo, soya, günəbaxan, çuğundur) əsas tarlada yerləşdirilir, vahid sahədən 
məhsuldarlığı artırmaq və bioloji müxtəliflik yaratmaq məqsədi ilə aralıq yem bitkiləri əkinlərinə də 
geniş yer verilir. Aralıq yem bitkisi olaraq qısa vegetasiyalı yüksək məhsuldar birillik paxalalı bitkilər, 
qarğıdalı, vələmir, arpa, raps və başqaları əkilir 5. 

Yararlı əkin sahələrindən səmərəli istifadə etmək, hektardan ümumi məhsuldarlığı artırmaq 
məqsədi ilə yonca və xaşa dənli bitkilər (payızlıq buğda və payızlıq arpa) altına səpilir, yaşıl yem üçün 
payızlıq arpa, çovdar və vələmir birillik paxlalı bitkilərlə (payızlıq noxud, payızlıq gülül, raps və s.) 
qarışıq əkilir. 

Heyvandarlığın zülallı yemlərə olan təlabatının ödənilməsinin əsasını paxlalı bitkilər təşkil edir. 
Birilik paxlalılar həm də növbəli əkin bitkiləri (taxıl, pambıq, tütün, tərəvəz) üçün əlverişli sələfdir 6. 
Çünki, bu bitkilər havanın sərbəst azotunu özlərinin kökyumruları vasitəsilə intensiv surətdə mənim-
səmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin, paxlalıların ilkin cücərməsi və intensiv inkişafı üçün qismən də 
olsa azot gübrələri verilir.  

Bioloji müxtəlifliyin yaradılmasında tərəvəzçilik təmayüllü növbəli əkinlərin rolu böyükdür. 
Tərəvəzçilik təsərrüfatlarında elmi cəhətdən əsaslandırılmış növbəli əkin olmadan keçinmək mümkün 
deyil. Çünki, müəyyən sahədə bir neçə il dalba-dal eyni bitkinin, məsələn pomidor və ya kələmin 
əkilməsi torpağı yorur, zəiflədir, xəstəlik və zərərvericiləri çoxaldır, nəticədə məhsuldarlığ azalır 7. 

Azərbaycan Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları Abşeron bölgəsi üzrə tərəvəz, 
bostan və kartof bitkiləri üçün aşağıdakı növbəli əkin sxemlərini tövsiyə edirlər: 

I sxem: üçtarlalı tərəvəz-bostan əkini: 
1-ci tarla – paxlalılar (lobya, noxud); 2-ci tarla – səbzə (keşniş, şüyüd); 3-cü tarla – 

qabaqçiçəklilər (qabaq, qarpız, yemiş, xiyar) + kökümeyvəliliər (yerkökü, mətbəx çuğunduru) 
II sxem: dördtarlalı tərəvəz və dənli bitkilər: 
1-ci tarla – badımcançiçəklilər (pomidor, badımcan, bibər, kartof); 2-ci tarla - qabaqçiçəklilər 

(xiyar, qabaq, qarpız, yemiş); 3-cü tarla – dənli bitkilər (qarğıdalı, arpa); 4-cü tarla – xaççiçəklilər 
(lobya, göy noxud, paxla)  

III sxem: beştarlalı tərəvəz – yem bitkiləri növbəli əkini: 
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1-ci tarla – göyərtilər + bostan bitkiləri; 2-ci tarla – sarımsaq + göyərtilər + soğan, yerkökü, 
mətbəx çuğunduru; 3-cü tarla – kartof, mətbəx çuğunduru; 4-cü tarla – payızlıq kələm + soya; 5-ci tarla 
– pomidor + yaşıl yem üçün arpa

IV sxem: beştarlalı tərəvəz – bostan növbəli əkini:  
1-ci tarla – pomidor; 2-ci tarla – yerkökü; 3-cü tarla qarpız; 4-cü tarla – kartof; 5-ci tarla – soğan 
V sxem: altıtarlalı – tərəvəz  - yem bitkiləri növbəli əkini: 
1-ci tarla – istifadə üçün yonca; 2-ci tarla - istifadə üçün yonca; 3-cü tarla – bostan bitkiləri; 4-cü 

tarla – faraş kartof + gül kələm, kahı; 5-ci tarla – xiyar, soğan, göyərtilər, yerkökü, mətbəx çuğunduru, 
qarğıdalı; 6-cı tarla – pomidor 

VI sxem: yedditarlalı - yem bitkiləri növbəli əkini:  
1-ci tarla – yonca; 2-ci tarla – yonca; 3-cü tarla – pomidor + tərəvəz noxudu; 4-cü tarla – ağbaş 

kələm, xiyar, pomidor, bibər, badımcan; 5-ci tarla – qarpız, kartof, səbzələr, kökümeyvəlilər; 6-cı tarla – 
yem çuğunduru; 7-ci tarla – qarğıdalı, soya. 

Göstərilən növbəli əkin sxemlərində çoxlu sayda tərəvəz və bostan bitkilərinin yerləşdirilməsi 
ilə bitki müxtəlifliyi yaradılır. 

Bildiyimiz kimi bitki torpağa daxil olan və torpaqda humusa çevrilən üzvi maddələrin əsas 
mənbəyidir. Bitkilər hər şeydən əvvəl torpağın üst qatında qida elementlərinin toplayıcılarıdır. Bitki 
qalıqları torpaq mikroorqanizmlərinin həyat fəaliyyəti üçün enerji mənbəyidir. Eyni zamanda bitkilərin 
güclü inkişaf etmiş kök sistemi bir sıra üzvi turşular ifraz etməklə torpaqda çətin həll olan birləşmələri 
bitki tərəfindən mənimsənilə bilən hala sala bilir. Həmçinin, bitki örtüyü iqlim şəraitini belə dəyişə bilən 
bir amildir, onun nizama salınması əvəzedilməz bir vasitə sayılır. 

Bu baxımdan yemçilik və tərəvəzçilik təmayüllü növbəli əkinlər kimi taxılçılıq təmaüllü növbəli 
əkinlərin də növ müxtəlifliyinin yaradılmasında müstəsna rolu vardır. 

Vahid əkin sahəsindən daha yüksək miqdarda dən məhsulu istehsal etmək üçün mövcud 
texnologiyaları təkmilləşdirmək, ekoloji cəhətdən təmiz və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən 
kompleks becərmə texnologiyalarının elmi və praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması günün vacib 
vəzifələrindəndir. Bunun üçün ilk növbədə düzgün növbəli əkin sistemi tərtib etməklə bu əkin 
sistemində qabaqcıl aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməli, bitkilərin yüksək və keyfiyyətli məhsul 
formalaşdırmasını təmin etmək üçün torpağın münbitliyi yüksəldilməli, verilən üzvi və mineral 
gübrələrin vahid miqdarından daha çox məhsul götürülməsi təmin olunmalıdır 8.  

Torpaqda qida maddələrinin balansını tənzimləmək üçün mineral gübrələrlə yanaşı sələf 
bitkilərinə də böyük əhəmiyyət verilməli və gübrə normaları tətbiq edərkən sələflər nəzərə alınmalıdır. 
Sələf bitkiləri torpağın strukturunu, tərkibindəki qida maddələrini və onun nəmliklə təmin olunmasını 
dəyişməklə gələcəkdə əkiləcək bitkilərin məhsuldarığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir 9. 

Müasir dövrdə kəndli fermer təsərrüfatları üçün kiçik torpaq sahəsində taxıl bitkilərinin əkilib-
becərilməsi zərurəti yaranır ki, bu şəraitdə növbəli əkini ixtisaslaşdırmaq, onları qısa rotasiyalı etməklə 
yanaşı bitkilərin əkin sxemində təmin olunma dərəcəsinin mümkünlüyü və torpaq münbitliyinə təsiri 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları uzun müddətli elmi tədqiqat işləri 
apararaq əsas bitki kimi taxıllardan istifadə etməklə növbəli əkin tarlalarında dənli, dənli-paxlalı və yem 
bitkilərindən istifadə edərək yüksək səmərə verən növbəli əkin sxemləri işləyib hazırlamışlar.  

1. Dənli-taxıl və dənli-paxlalı 2. Dənli-taxıl bitkiləri ilə 67%
             bitkilərlə 67  % təmin olunma                         təmin olunma        

İllər Tarlalar İllər Tarlalar 
1 2 3 1 2 3

1. Raps Buğda Noxud 1. Noxud Buğda Arpa 
2. Buğda Noxud Raps 2. Buğda Arpa  Noxud  

3. Noxud Raps Buğda 3. Arpa Noxud  Buğda 
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3. Dənli-sünbüllü bitkilərlə 33 %təmin olunma 4. Dənli bitkilərlə 100 % təmin olunma

İllər Tarlalar İllər Tarlalar 
1 2 3 1 2 3

1. Noxud Buğda Qarğıdalı 1. Qarğıdalı Buğda Arpa 

2. Buğda Qarğıdalı Noxud 2. Buğda Arpa Qarğıdalı 

3. Qarğıdalı Noxud Buğda 3. Arpa Qarğıdalı Buğda 

Abşeronun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı ərazisində (suvarma şəraitində) aparılan təcrübələrdə 
payızlıq yumşaq buğdanın (Tritikum aestivum L.) “Qobusatan” sortunun növbəli əkindəki 
məhsuldarlığı fasiləsiz əkinə nisbətən hektardan orta hesabla 5,5 sentner artıq olmuşdur. Növbəli əkində 
iştirak edən noxudun (Çiçer arietinum L.) “Sultan” sortunun orta məhsuldarlığı 10,9 sentner, Rapsın 
(Brassica napus L.) “Radikal” sortunun yaşıl yem kimi məhsuldarlığı hektardan 292,0 sentner, siderat 
kimi isə 119,3 sentner təşkil etmişdir.  

Aprel ayının üçüncü ongünlüyündə raps yaşıl yem kimi biçilmiş, sonra becərmə davam etdirilmiş, 
bir aydan sonra bitkilərin bərpa olmuş yaşıl kütləsi doğranmış və şumlanaraq torpağa qarışdırılmışdır. 
Beləliklə, rapsın həm heyvandarlıqda yaşıl yem kimi, həm də torpağın üzvi maddələrlə 
zənginləşməsində böyük rolu olmuşdur. 

Verilmiş proqnozların və çox saylı tədqiqatların nəticələrindən belə məlum olur ki, bioloji 
müxtəlifliyin yaradılmasında ekoloji mühitin təsirləri nəzərə alınmalıdır. Respublika kənd təsərrüfatı 
sektorunda kəskin iqlim dəyişikliklərinin, xüsusilə quraqlığın bitkilərdə yaratdığı stress təsirlərini 
azaltmaq lazımdır. Torpaqların münbitlik parametrlərini qoruyub saxlamaq məqsədi ilə becərilən 
bitkilərin yüksək ekoloji plastik və stabilliyə malik olması üçün növbəli əkin sistemində səmərəli bioloji 
müxtəlifliyin yaradılmasına və suvarma əkinçiliyinə ciddi fikir verilməlidir. 
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РОЛЬ СЕВООБОРОТОВ ПРИ СОЗДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

М.Я.Рзаев, З.М.Абдуллаева, Г.М.Фейзуллаев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия. 

В статье приведены пути повышения эффективного биологического разнообразия растений 
возделываемых в почвах привлеченных в севооборот. Было установлено, что основным и эффективным 
способом увеличение биологические разнообразие является внедрениесевооборотов. В связи с этим в 
статье дано несколько схем севооборотов. К ним относятся краткоротационные зерновые, многопольные 
овощные и кормовые севообороты. 

THE ROLE OF CROP ROTATION IN CREATION OF BIODIVERSITY 

M.Y.Rzayev, Z.M.Abdullayeva, H.M.Feyzullayev 
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents ways to increase the efficient of biological diversity of cultivated plants in the soils 
involving to crop rotation. It was determined that the main and rational way to increase biological variety is use of 
rotation. In this connection here are given some schemes of rotations. From this short rotation cereal growing, 
multi field vegetable growing and fodder plant growing basis rotation could be shown.      

UOT 631.58;631.582 

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ TƏMİN OLUNMUŞ DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ  
ŞUM AMİLİNİN QARĞIDALI  BİTKİSİNİN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

N.M.ABDULLAYEVA, H.S.SOFİYEV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Zaqatala BTS, AZ1062, Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti 63 

zaqatala_bts@mail.ru 

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsində dəmyə şəraitində şum amilinin qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına 
təsirinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri təhlil edilmiş, hər üsulda 20 qıçadan 
əldə edilmiş nəticələr orta rəqəmlə göstərilmişdir. Şum aparılmış və səthi becərilmiş sahələrin tədqiqat nəticələri 
müqayisəli şəkildə təhlil edilərkən, göstəricilərin üsullar üzrə az fərqləndiyi müəyyən edilmişdir. Belə ki, I-
dondurma şumu+18-20 sm dərinlikdə pərşum üsulunda dənin çəkisi 195.5 q, dən çıxımı 81.9 %,  II-dondurma 
şumu+14-16 sm dərinlikdə şum  üsulunda dənin çəkisi 195.5q,  dən çıxımı 82.7 %,  III-dondurma şumu+10-14 sm 
dərinlikdə mala ilə becərmə üsulunda dənin çəkisi 211 q,  dən çıxımı isə 81.5 % olmuşdur. 

Açar sözlər: dəmyə, iqlim şəraiti, qarğıdalı, inkişaf, struktur elementləri, məhsuldarlıq göstəriciləri  
Ключевые слова: богара, погодные условия, кукуруза, развитие, структурные элементы, 
показатели урожайности  
Key words: rainfed, weather conditions, maize, development, structural elements, yield indexes 

Giriş. Dənli bitkilərin məhsul istehsalının artırılmasında və onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
masında əsas ehtiyat mənbələrindən biri intensiv becərmə texnologiyalarının geniş tətbiq edilməsidir. 
İntensiv texnologiyaların əsas məqsədi, becərilən bitkilərin məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmaqla yanaşı, torpaqlardan səmərəli istifadə etmək, həm də məhsulun keyfiyyətini yüksəltməkdir. 

Material və metodlar. Tarla bitkilərinin becərilməsinin və torpaq münbitliyinin idarə olunması-
nın elmi və praktiki əsaslarının öyrənilməsi məqsədilə “Şəki-Zaqatala bölgəsində müxtəlif bitkilərdən 
sonra qaldırılmış dondurma şumunun yazda qarğıdalı səpini üçün becərilmə xüsusiyyətlərinin öyrə-
nilməsi”  mövzusu üzrə tədqiqat işi Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının Pərzivan sahəsində dəmyə 
şəraitində  aparılmışdır.  

:383-387 
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Sahənin iqlimi rayonun iqlimindən kəskin şəkildə fərqlənir. Qışı şaxtalı, yayı isə quraq keçir, boz 
qonur, şabalıdı və qumsal torpaqlardan ibarətdir. Torpağın su saxlama qabiliyyəti aşağı səviyyədədir. 
2017-ci tədqiqat ilində yay fəslində 4 ay (iyun, iyul, avqust, sentyabr) ardıcıl olaraq hava şəraitinin  
həddindən artıq quraq keçməsi, bitkilərin inkişaf fazalarına mənfi təsir göstərmişdir. Zaqatala 
Meteoroloji Stansiyasından aldığımız məlumata əsasən:  atmosfer təzyiqi fevral ayında ən yüksək 967,9, 
iyul ayında isə ən aşağı 957,3; maksimum temperatur avqust ayında 34,20C, minimum tamperatur isə 
yanvar  ayında  0,10C olmuşdur. Mütləq rütubət ən çox iyul ayında 17,7%, ən az fevral  ayında 4,7%; 
yağıntının miqdarı ən az  avqust ayında 1,1 mm, ən çox may ayında 137,1 mm; günəşli saatların miqdarı 
ən az oktyabr ayında 1214 saat, ən çox isə avqust ayında 3196 saat  olmuşdur (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 2017-ci ilin  meteoroloji göstəriciləri (aylar üzrə orta rəqəmlə) 

Aylar 
Atmosfer 
təzyiqi, 
mm c.s. 

Orta 
temperatur, 

0C 

Maksimum 
temperatur, 

0C 

Minimum 
temperatur,

0C 

Mütləq 
rütubət, 

% 

Yağıntının 
miqdarı, 

mm 

Günəşli 
saatlar 

Yanvar  966.3 2.7 7.2 0.1 4.8 35.4 1329
Fevral  967.9 3.1 8.4 0.0 4.7 23.4 1442
Mart  963.2 9.3 15.2 5.3 7.3 57.1 1565
Aprel 964.0 12.5 18.7 8.0 9.1 42.8 1112 
May  959.2 18.0 23.5 14.1 14.4 137.1 1815
İyun 958.8 22.3 28.0 17.9 17.0 129.3 2752
İyul 957.3 26.9 32.7 22.2 17.7 37.5 3100
Avqust 958.7 27.8 34.2 22.2 16.1 1.1 3196
Sentyabr 961.7 23.9 29.3 18.3 16.1 63.8 1573
Oktyabr 962.2 14.0 18.1 10.8 11.2 120.1 1214
Noyabr  965.4 11.4 19.7 5.0 10.1 21.6 1270 

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi yanvar ayı soyuq və şaxtalı keçmiş,  minimum temperatur 0.10 

C olmuşdur, günəşli saatların ən yüksək göstəricisi isə  avqust  ayında  3196 saat olmuşdur. 
Təqdiqat obyekti olan qarğıdalının Zaqatala-68 sortu, tarla təcrübəsinin sxemi 3 üsulda 4 təkrarda, 

hər ləkin sahəsi 56 kv/m (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 böyüməsi və 
inkişafını təmin etmək üçün cərgəarası becərmələrdən kultivasiya, bitki aralarının seyrəldilməsi və 
gövdə ətrafının yumşaldılması, dibdoldurulması, gübrələnməsi və s.kimi aqrotexniki qulluq işləri 
aparılmışdır. 

Təcrübə sahəsində vizual müşahidə yolu ilə bitkilərin inkişaf fazası təqvim üzrə qeydə alınmış, 
fenoloji müşahidələr aparılaraq, məhsulun struktur elementləri təhlil edilmişdir.Bitkilərin böyümə 
dinamikasını öyrənmək üçün hər üsulun  2 təkrarında daimi ayrılmış 10 bitkinin inkişaf fazaları üzrə 
müşahidələr aparılmışdır.Tədqiqat zamanı aparılan müşahidə, ölçü, kütlə, hesablamalar üsullar və 
təkrarlar üzrə təhlil edilərək müqayisə edilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. 2 saylı cədvəldən göründüyü kimi I becərmə üsulunda 
qarğıdalının qıça yaqpaqları ilə çəkisi orta rəqəmlə - 369 q, qıça yarpaqlarının çəkisi – 45 q, yaş 
yarpaqsız qıçanın çəkisi - 324 q, quru yarpaqsız qıçanın çəkisi - 239.3 q, quruma - 25.3%, boş qıçanın 
çəkisi - 43.7 q, dənin çəkisi - 195.5 q, dən çıxımı - 81.9 % olmuşdur. 
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Cədvəl 2. I üsulda məhsulun struktur elementlərinin təhlili  
Ü

su
l №

-s
i 

T
ək

ra
r 
№

-s
i 

B
it

ki
 №

-s
i 

Q
ar
ğı

da
lın
ın

 
qı

ça
 y

aq
pa

ql
ar
ı i

lə
 

çə
ki

si
, q

 

Q
ıç

ay
ar

pa
ql

ar
ın
ın

 
çə

ki
si

, q
 

Y
aş

 y
ar

pa
qs
ız

 
qı

ça
nı

n 
çə

ki
si

, q
 

Q
ur

u 
ya

rp
aq

sı
z 

qı
ça

nı
n 

çə
ki

si
, q

 

Q
ur

um
a,

 %
 

B
oş

 q
ıç

an
ın

 
çə

ki
s,

  q
 

D
ən

in
 ç
ək

is
i, 

 q
 

D
ən

 ç
ıx
ım
ı, 

%
 

I-
do

nd
ur

m
a 
şu

m
u+

 1
8-

20
 s

m
 d
ər

in
lik

də
 p
ər
şu

m
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 tə
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1 520 65 455 315 30.7 80 235 74.6 
2 535 75 460 320 30.4 55 265 82.8 
3 355 50 305 210 31.1 65 145 69.0 
4 300 40 260 220 15.4 40 180 81.8 
5 305 30 275 215 21.8 30 185 86.0 
6 265 25 240 175 27.0 25 150 85.7 
7 475 65 410 310 24.4 45 265 85.5 
8 590 95 495 340 31.3 70 270 79.4 
9 425 55 370 275 25.6 50 225 81.8 
10 435 60 375 255 32.0 60 195 76.5 

2-
ci

 tə
kr

ar
 

1 285 25 260 195 25.0 25 170 87.2 
2 325 40 285 240 15.7 35 205 85.4 
3 400 40 360 255 29.1 35 220 86.3 
4 305 30 275 205 25.4 35 170 82.9 
5 205 20 185 145 21.6 20 125 86.2 
6 385 65 320 220 31.2 75 145 65.9 
7 360 30 330 235 28.7 35 200 85.1 
8 300 15 285 240 15.7 35 205 85.4 
9 310 35 275 220 20.0 35 185 84.1 
10 300 40 260 195 25.0 25 170 87.2 

Orta rəqəm 369 45 324 239.3 25.3 43.7 195.5 81.9 

Cədvəl 3. II üsulda məhsulun struktur elementlərinin təhlili 
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1 355 65 290 200 31.0 25 175 87.5 
2 330 25 305 230 24.5 30 200 87.0 
3 230 25 205 180 12.1 30 150 83.3 
4 230 30 200 170 15.0 35 135 79.4 
5 325 25 300 195 35.0 25 170 87.2 
6 305 70 235 165 29.7 30 135 81.8 
7 375 35 340 275 19.1 55 220 80.0 
8 330 40 290 215 25.8 30 185 86.0 
9 440 45 395 305 22.7 50 255 83.6 
10 490 45 445 330 25.8 65 265 80.3 

3-
cü

 tə
kr

ar
 

1 375 35 340 305 10.2 40 265 86.9 
2 380 40 340 245 27.9 50 195 79.6 
3 235 15 220 200 9.0 35 165 82.5 
4 385 60 325 260 20.0 40 220 84.6 
5 415 35 380 290 23.6 30 260 89.7 
6 395 65 330 225 31.8 50 175 77.8 
7 360 30 330 235 28.7 35 200 85.1 
8 305 15 290 245 15.5 35 210 85.7 
9 355 50 305 210 31.1 65 145 69.0 
10 365 45 320 240 25.0 55 185 77.1 

Orta rəqəm  349 39.7 309.2 236 22.2 40.5 195.5 82.7 
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3 saylı cədvəldən göründüyü kimi II becərmə üsulunda qarğıdalının qıça yarpaqları ilə çəkisi orta 
rəqəmlə - 349 q, qıça yarpaqlarının çəkisi - 39.7 q, yaş yarpaqsız qıçanın çəkisi - 309.2 q, quru yarpaqsız 
qıçanın çəkisi – 236 q, quruma - 22.2%, boş qıçanın çəkisi - 40.5 q , dənin çəkisi - 195.5 q, dən çıxımı - 
82.7 % olmuşdur. 

Cədvəl 4. III üsulda məhsulun struktur elementlərinin təhlili 
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1 465 85 380 285 25.0 60 225 78.9 
2 395 120 275 205 25.4 55 150 73.2 
3 275 45 230 175 23.9 40 135 77.1 
4 445 50 395 280 29.1 50 230 82.1 
5 275 30 245 195 20.4 40 155 79.5 
6 365 45 320 240 25.0 55 185 77.1 
7 355 60 295 210 28.8 35 175 83.3 
8 310 70 240 195 18.7 45 150 76.9 
9 420 25 395 300 24.0 45 255 85.0 
10 305 50 255 195 23.5 50 145 74.4 

4-
cü

 tə
kr

ar
 

1 395 35 360 265 26.3 25 240 90.6 
2 550 70 480 345 28.1 65 280 81.2 
3 565 135 430 305 29.0 45 260 85.2 
4 520 95 425 330 22.3 55 275 83.3 
5 495 50 445 325 26.9 65 260 80.0 
6 455 50 405 310 23.4 55 255 82.3 
7 390 60 330 265 19.6 40 225 84.9 
8 410 30 380 295 22.3 40 255 86.4 
9 350 25 325 270 16.9 45 225 83.3 
10 195 20 175 165 5.2 25 140 84.8 

Orta rəqəm 396.7 57.5 339.2 257.7 23.2 46.7 211 81.5 

4 saylı cədvəldən göründüyü kimi III becərmə üsulunda qarğıdalının qıça yaqpaqları ilə çəkisi 
orta rəqəmlə - 396.7q, qıça yarpaqlarının çəkisi - 57.5q, yaş yarpaqsız qıçanın çəkisi - 339.2q, quru 
yarpaqsız qıçanın çəkisi - 257.7q, quruma - 23.2%, boş qıçanın çəkisi - 46.7q, dənin çəkisi - 211q, dən 
çıxımı - 81.5 % olmuşdur. 

Şum aparılmış və səthi becərilmiş sahələrin tədqiqinin nəticələrimüqayisəli şəkildə təhlil 
edilərkən, göstəricilərin üsullar üzrə az fərqləndiyi müəyyən edilmişdir. Belə ki, I üsulda dənin çəkisi 
195.5 q, dən çıxımı 81.9 %,  II üsulda dənin çəkisi 195.5q,  dən çıxımı 82.7 %,  III üsulda dənin çəkisi 
211 q,  dən çıxımı isə 81.5 % olmuşdur. 

Minimal becərmədə yanacaq sərfi xeyli azalmaqla yanaşı, həm də torpağın səthi yaxşı 
hamarlanır və keyfiyyətli səpin aparılması üçün şərait yaranır.Belə sahələrdə aparılmış səpin zamanı 
alınan cücərtilərin miqdarı, şum aparılmış sahələrdən alınan cücərtilərdən daha çox olur. Əkin 
sahəsindən yüksək məhsul götürülməsi və əkinçilikdə intensiv becərmə texnologiyalarından geniş 
istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. 
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ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ ФАКТОРА  ВСПАШКИ В УСЛОВИЯХ 
ОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ В ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЕ 

Н.М.Абдуллаева,  Г.С.Софиев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Закатальская ЗОС 

В статье представлены результаты изучения влияния на урожайность кукурузы фактора вспашки в 
условиях обеспеченной богары в Шеки-Загатальской зоне. В проведенном исследовании  результаты  
были сравнительно проанализированы на научном уровне по 3-ем методам. По каждому методу были 
проанализированы 20 початок и были выведены средние результаты. 

I метод- зяблевая вспашка + 18-20 см глубины повторная вспашка - средний вес початок 195,5г, 
выход зерна 81,9%,  II метод- зяблевая вспашка + 14-16 см глубины вспашка средний вес початок 195,5г, 
выход зерна 82,7% , III метод- зяблевая вспашка +10-14 см глубины рыхление- средний вес початок 211г, 
выход зерна 81,5%. Результаты исследования показали, что разница показаний  между методами была 
незначительна. 

EFFECT OF PLOWING FACTOR ON MAIZE PRODUCTIVITY IN SUPPLY RAINFED 
CONDITIONS OF SHAKI-ZAGATALA REGION 

N.M.Abdullaeva, H.S.Sofiyev 
Research Institute of Crop Husbandry, Zagatala RES 

The article presents results of research on effect of plowing factor on maize productivity in rainfed 
condition of Shaki-Zagatala region. In the study, the results were comparatively analyzed at the scientific level 
according to the 3 methods.For each method, 20 cobs were analyzed and the average results are given. 

I method - autumn plowing + 18-20 cm depth repetitive plowing - average weight of cobs 195,5 g, grain 
output 81,9%, II method-autumn plowing + 14-16 cm depth plowing average weight of cobs 195,5 g, grain output 
82.7%, III method - autumn plowing + 10-14 cm depth loosening - average weight of cobs 211 g, grain output 
81.5%. The results of the study showed that the difference in indications between the methods was insignificant. 

UOT 633.11:631.811.98 

PAYIZLIQ TAXIL ƏKİNLƏRİNDƏ TƏTBİQ EDİLƏN  BOY TƏNZİMLƏYİCİLƏRİNİN 
BİTKİNİN İNKİŞAFINA VƏ  MƏHSULDARLIĞA TƏSİRİ 

T.V.MEHDİYEV 

Şəki rayon Bitki Mühafizə Mərkəzi, Şəki, AZ5500, Oğuz şossesi-15a, E-mail: m-telet@mail.ru 

Son illər aqrobiosenozun fitosanitar vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Yüksələn atmosfer 
rütubətliliyi, temperatur rejimi, dəmyə əkin sahələrində bitkilərin daha çox stress amillərinin təsirinə məruz 
qalmasına xəstəlik, zərərverici və alaq otlarına qarşı davamlılığın azalmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda 
Şəki-Zaqatala bölgəsinin dəmyə taxıl sahələrində ala qanqalla sirayətlənmə dərəcəsi yüksək olduğu üçün əksər 
fermerlər təsiredici maddəsi 2,4D olan herbisidlərdən istifadə edirlər.  Çünki, qanqalın bütün növləri herbisidlər 
nəslinin son nümayəndəsi olan sulfomoçevinlərə qarşı davamlılıq yaxud orta həssaslıq göstərirlər. 2,4D törəməli 
herbisidlərdən istifadə edilməsi isə bitkilərdə daha çox stress yaradır. Odur ki, 2,4D törəmələrindən istifadə 
etdikdə boy tənzimləyicilərinin və mikrogübrələrin tətbiqi çox aktualdır. 

:387-391 
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Boy təmzimləyicisi olan Sirkonun səpin qabağı toxumların dərmanlanmasında və vegetasiya ərzində 
herbisidlə birlikdə tətbiqi  dəmyə taxıl sahələrində abiotik və biotik stress amillərinin qarşısını almaqla bitkilərdə 
xəstəliklərə qarşı davamlılığı, bitkinin boy və inkişafını, keyfiyyət göstəricilərini və məhsuldarlığı əhəmiyyətli 
dərəcədə artırır. Fermer təsərrüfatlarında boy tənzimləyici preparat olan Sirkonla birlikdə mikrogübrələrdən  
istifadə etməklə, payızlıq dənli bitkilərin becərilməsinin  əlverişsiz şəraiti ilə bağlı olan bir çox problemləri  həll 
etmək olar.   

Açar sözlər: payızlıq taxıllar, boy tənzimləyiciləri, alaq otları, herbisidlər, stress amilləri, Sirkon, Siliplant 
Ключевые слова: озимые злаковые, регуляторы роста, сорняки, гербициды, стрессовые факторы, 
Циркон, Cилиплант 
Key words: winter cereal, growth regulators, weeds, herbicides, stress factors, Sircon, Siliplant 

Giriş. Respublikamızda əkin sahələrinin çoxu riskli və dəyişkən əkinçilik zonasında yerləşir. 
Dənli bitkilərdən sabit məhsulun əldə olunması yalnız streslərin (don vurmaq, çürümə, payız və ya 
erkən yaz quraqlığı və erkən yaz şaxtası (ayazı)) meydana gəlməsinin və patogenlərlə sirayətlənmənin 
qarşısını alan  elmi əsaslandırılmış texnologiyaların daxil edilməsi ilə mümkündür. 

Spesifik (səciyyəvi) olmayan immunitetin və bitkilərin stress şəraitində dözümlülüyün artırıl-
masına, ilk növbədə bitkilərin boy tənzimləyicilərinin (Energiya-M və Sirkon) istifadəsi imkan verir [6]. 

Bitkinin boy tənzimləyiciləri yüksək  bioloji aktivliyə malik olan kimyəvi birləşmələrdir. Onlar 
bitkinin boy, inkişaf və fəaliyyətinə təsir etmək, məhsul yığımını asanlaşdırmaq, onun keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq edilir. Boy tənzimləyiciləri təbii və sintetik növlərə bölünür. Təbii tənzim-
ləyicilər bitkilərə xas olan və fitohormon rolunu oynayan birləşmələrdir (auksinlər, sitokunlar, etilen və 
s.). Göstərilən birləşmələr insan üçün təhlükəli sayılmır, çünki təkamül prosesi zamanı onda bu 
birləşmələri biotransformasiya etmək mexanizmi yaranmışdır. Təəssüf ki, təbii bitkinin boy tənzimlə-
yicilərinin tələb olunan həcmdə əldə etmək çətin və baha başa gəlir. Odur ki, sintetik maddələrin 
tətbiqindən istifadə edilir. Sintetik boy tənzimləyiciləri kimyəvi və mikrobioloji yolla alınır. Onlar, 
əsasən, azdavamlı olub yarımparçalanma dövrü bir aya yaxın çəkir [1].  

Hal-hazırda geniş çeşiddə biotənzimləyicilər istehsal olunaraq təsərrüfatlarda tətbiq edilir. Son 
illərdə baş verən qlobal istiləşmə, katakilizm şəraitində  belə tənzimləyicilərə böyük ehtiyac vardır. 
Çünki, abiotik stress faktorları kifayət qədər vardır və bu faktorlar bitkilərin inkişafdan qalmasına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir  [3]. 

Bitkiyə fitohormonları və ya biotənzimləyiciləri tətbiq etməklə  abiotik və biotik stress amillərinin 
təsirini azaltmaq mümkündür. Boy tənzimləyici preparatların əsas təsir xüsusiyyəti bitkidə qoruyucu, 
fizioloji-biokimyəvi proseslərin fəallaşdırılmasından və eyni zamanda bioloji davamlılığın artırıl-
masından ibarətdir. Təbii  birləşmələr olaraq onlar bilavasitə torpağa və ətraf mühitə zərərli təsir göstər-
mədən bitkinin metabolizminə daxil olurlar [9].   

Payızlıq buğda əkinlərində herbisidlərin tətbiqi taxılda stress yaradan effektli aqroüsuldur. Onların 
boy tənzimləyici preparatlarla birgə tətbiqi, payızlıq buğdaya neqativ təsiri azaldır. Lintur herbisidinin 0,15 
kq/ha+epin-ekstranın 50 ml/ha dozada tətbiqi daha effektli olmuş və gəlirlilik 34% təşkil etmişdir [4]. 

Müasir əkinçilik sistemində dənli bitkilərin məhsuldarlığının azalmasının başlıca səbəblərindən 
biri sahələrin alaqlanma dərəcəsinin yüksək olmasıdır. Herbisidlər alaq otlarına qarşı tətbiq edildikdə 
yüksək bioloji səmərəlilik əldə olunur. Lakin, bir çox tədqiqatçıların göstərdiyi kimi, herbisidlər bitki-
lərdə karbon turşularının və karotinoidlərin əmələ gəlməsini ləngidən, fotosintez prosesini zəiflədən və 
məhsuldarlığı aşağı salan stress təsiri göstərir [5]. 

Şəki rayonunda payızlıq taxıl əkinlərinin 50 min hektarı dəmyə torpaqlardır və şimal-qərb 
küləklərinin hakim olduğu belə sahələrdə əkilən taxıllar müxtəlif stress amillərinin təsirinə məruz qalır. 
Odur ki, belə ərazilərdə əkilən taxıl sahələrində abiotik və biotik stress amillərinin təsirini azalmaq, 
məhsuldarlığı yüksəltmək məqsədilə bioloji aktiv prepartların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Material və metodlar. Tədqiqat işləri 2016-2017-ci illərdə Şəki rayonunun Baş Layıskı kəndi 
ərazisində fərdi toxumçuluq təsərrüfatının rəhbəri İdris Nəbiyevə məxsus 30 hektar payızlıq buğda 
əkinlərində aparılmışdır. 
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Tədqiqat obyekti kimi təcrübə aparılan bölgədə əkilmiş buğda nümunələri, boy tənzimləciləri, 
mikro gübrələr və herbisidlər götürülmüşdür. 

Tədqiqat obyekti Aran yumşaq buğda sortu  olub, yerli şəraitə uyğunlaşması, xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı tolerantlığı, yüksək məhsuldarlığı ilə səciyyələnir. 

Tədqiqatları aparmaq üçün Dospexovun, Voyevodinin və Ümumittifaq Bitki Mühafizəsi 
İnstitutunun hazırladığı xüsusi metodikalardan istifadə olunmuşdur. 

Payızlıq taxıl əkinlərində boy tənzimləyicilərinin tətbiqi herbisidlərlə yüklənməni və stresi azaldır, 
yarpaq aparatının daha sürətli inkişafına, yarpaq ayasının enli, gövdənin daha yoğun və uzun olmasına, 
bitki kütləsinin artmasına və nəticədə  aqrobiosenozda bitki komponetlərinin əsas rolunun güclənməsinə 
səbəb olur. Belə boy tənzimləyicilərindən biri də Sirkondur. 

Sirkonun təsiredici maddəsi – hidroksiqəhvə turşularının,  fenol birləşmələrə  aid törəmələrin və 
tünd qırmızı exinaseya dərman bitkisindən əldə edilən birləşmələrin qatışımıdır. Dərmanın boy artıran 
təsiri – hüceyrənin auksinlərinin, bu auksinləri parçalayan auksinosidaza fermentinin təsirinin  inhibir-
ləşməsi yolu ilə prolonqasiyası və  fəallaşması ilə bağlıdır. Antibakterizil və fungiprotektor təsiri 
bitkilərin immunitetinin stimulyasiyası və fitopatogenə bilavasitə təsiri ilə bağlıdır. Antioksidant təsiri 
hüceyrə metobolizminin müxtəlif həlqələrinə müsbət təsir edən katalaza və superoksidismutaza kimi bir 
sıra antioksidləşdirmə fermentlərin fəallaşması sayəsində meydana çıxır. Stress şəraitində preparat, 
hüceyrələrin uyğunlaşma potensialını, onların ionlaşdırma şüalarına, əlverişsiz temperatur, su və işıq 
rejimlərinin təsirinə və stresin digər növlərinə  qarşı davamlılığını  artıraraq, çatışmayan immunomo-
dulyasiya edən və adaptogen xarakterə malik bioloji aktiv birləşmələri tamamlamağa imkan yaradır və 
quraqlıq illərində kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının azalmasının qarşısını alır. Sirkonun 
tərkibində olan qəhvə turşusu torpaqda dəmirin çatışmamazlığı şəraitində saralmış yarpaqların yaşıl 
rənginin bərpa olunmasına səbəb olur, Fe-nun daxil olmasını və daşınmasını gücləndirir [2; 7]. 

Tədqiqatlar göstərir ki, boy artıran requlyatorun tətbiqinin effektivliyi bir sıra amillərdən asılıdır: 
bitkilərin inkişaf mərhələsindən, torpaq-iqlim şəraitindən, bitkilərin qida elementləri ilə təminatından. 
Bitkilərin optimal (daha əlverişli) qidalanması onların tətbiqinin maksimal effektivliyini təmin edir. Boy 
tənzimləyicilərinin tətbiqində, tərkibində makro və mikro elementlər olan, kökdən kənar gübrələrin 
verilməsi daha çox məqsədəuyğundur. Bu məqsədlə təcrübə sahəsində bitkilərin qida elementləri ilə 
təmin etmək üçün Siliplant gübrəsindən istifadə edilmişdir. Siliplant (0,06 l/ton)  - tərkibində biofil 
formada silisium, helat formada Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Mo, Co, və həmçinin K və B olan mikrogübrədir. 
Silisium və digər mikroelementlər maddələr mübadiləsini gücləndirir və müxtəlif əlverişsiz amillərə 
qarşı davamlılığı artırır. Silisium bitkilərin hüceyrə divarının tərkibinə daxildir, ona möhkəmlik verir 
(bunun sayəsində bütöv bitkinin mexaniki möhkəmliyi yüksəlir), üzvi maddələrin fotosintez və sintez 
proseslərini stimullaşdırır. Siliplant tətbiq edilən bitkilər daha möhkəm yarpaq ayasına və zərərvericilər 
tərəfindən zədələnməyə  və törədicilər tərəfindən sirayətlənməyə qarşı yüksək davamlığa malik olurlar. 
Siliplant eyni zamanda toxumları stimullaşdırır və zərərsizləşdirir, cücərtiləri qidalandırır və inkişafın 
erkən mərhələsində cücərtilərin kök çürümələri səbəbindən məhv olmasının qarşısını alır. Pestisidlərlə 
yaxşı uyğunlaşdırılır, antistressant kimi təsir edir [8]. 

Təcrübə sahəsində səpin qabağı toxumlar xəstəliklərə qarşı Divident star (1,0 l/ton) fungisidi ilə 
və zərərvericilərə qarşı Imidorla (1,5-2,0 l/ton) dərmanlanmışdır. Həmçinin, dərmanlanmış toxuma 
Sirkon preparatı (2 ml/ton) və siliplant (0,06  l/ton) əlavə edilmişdir. Həmçinin vegetasiya ərzində də 
alaq otlarına qarşı mübarizədə herbisidlərlə birlikdə Sirkon (20 ml/ha)  preparatı tətbiq edilmişdir.  

Təcrübə sahəsində tarla cücərtisi alınandan məhsul yetişənə qədər taxılın ayrı-ayrı inkişaf 
fazalarında müşahidələr aparılmış, nəzarət variantı ilə müqayisə edilmişdir. İlk olaraq çıxış alındıqdan 
sonra cücərmə faizi müəyyən edilmişdir. Payızlıq buğdanın Sirkonla işlənməsi tarla cücərməsinin 4,5% 
yüksəlməsini, bitkilərin boy və inkişafının nəzarət variantı ilə müqayisədə xeyli yüksək olmasını, sün-
büldə dənin sayının və onların kütləsinin artmasını, məhsuldarlığın 11-14% (nəzarət variantı ilə müqa-
yisədə), zülalın və kleykovinanın miqdarının 1-2% çoxalmasını, kök çürümələri ilə sirayətlənmənin 
azalmasını, bitkilərin unlu şehə, qonur pasa, septorioza və quraqlığa  qarşı davanlılığının yüksəlməsini 
təmin etmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. 2017-ci ilin qeyri-sabit və quraqlıq şəraitində payızlıq buğdada 
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sirkonun tətbiqi nəticəsində təcrübə sahəsindən 37 sent/ha taxıl istehsal olunmuşdur.  
Toxumların və vegetasiya dövrü bitkilərin Sirkonla işlənməsi quraqlıq illərində yalnız yarpaqların 

assimilyasiya səthini artırmır, həmçinin də bitkinin bütün inkişaf mərhələləri ərzində fotosintezin 
intensivliyini stimullaşdırır, buğdanın yarpaqlarında xlorofilin miqdarını artırır. Quraqlıq dövründə 
toxumları Sirkonla dərmanlanan bitkilərdə tənəffüsün aktivliyi xeyli azalır. Dənli bitkilərdə qaz 
mübadiləsindəki dəyişikliklər su stresinə qarşı uyğunlaşma bacarığını artırır.  

Quraqlığa qarşı effektivliyin artırlması üçün isə Sirkonun tətbiqi daha effektlidir. Payızda rütubə-
tin çatışmadığı zaman toxumları Sirkonla işləmək, yazda – kollanma mərhələsi - boruya çıxmanın əv-
vəllərində herbisidlərlə birlikdə tətbiq etmək tarla cücərməsini yüksəldir, yetişməni sürətləndirir, dənin 
keyfiyyət göstəricilərini və məhsuldarlığı yüksəldir, quraqlığa və göbələk xəstəliklərinə qarşı davam-
lılığı artırır.   
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ ЗЛАКОВЫХ 
НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

Т.В.Мехтиев 
Центр Защиты Растений Шекинского района 

В последние годы фитосанитарные условия агробиоценоза в значительной степени изменились. 
Высокая атмосферная влажность, температурный режим влияет на растения в посевах и снижает 
устойчивость к болезням, вредителям и сорнякам. В то же время, в Шеки-Загатальских районах в 
участках безполивных посевов, где  зараженность  чертополохом очень высока, большинство фермеров 
используют гербициды, действующим веществом которого является 2,4D. Потому что, все виды 
чертополоха восприимчивы к сульфомочивинам, последним представителям семейства гербицидов. Они 
оказывают устойчивость или среднюю чувствительность к этим препаратам. Применение гербицидов, 
производных от 2,4D, создает в растениях излишний стресс. Поэтому очень актуально вместе с 
гербицидами производными от 2,4D, параллельное  применение  стимуляторов роста и микроудобрений. 
        Являющийся стимулятором роста - циркон, если применяется вместе с гербицидами при обработке 
семян перед посевом и увеличивает выносливость урожая к болезням, способствует повышению роста и 
развития  растений, значительно увеличивает качественных показателей и плодородность. В фермерских 
хозяйствах можно решить многие проблемы связанные с неблагоприятными условиями выращивания 
озимых зерновых культур с применением  препарата циркон  вместе с микроудобрениями. 
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON DEVELOPMENT AND  
PRODUCTIVITY OF A PLANT APPLIED IN WINTER CEREAL 

T.V.Mehdiyev 
Shaki Region Plant Protection Center 

In recent years, phytosanitary conditions of agrobiocenosis have changed dramatically. Increased 
atmospheric humidity, temperature regime, and plantation areas have affected plants more stress factors and 
reduced disease, pest and resistance to weeds. At the same time, the degree of slaughter is high in the Shaki-
Zagatala region, most farmers use herbicides of the 2,4D herpes. Because all types of thistle are susceptible to 
sulphomochets, the last representative of the herbicide family or moderate sensitivity. The use of 2,4D derived 
herbicides produces more stress in plants. Therefore, when using 2.4D derivatives, the use of color regulators and 
micrographs is very topical. 

The use of the sirkon, which is a richer regulator, in the treatment of slaughtered seeds and herbicide 
throughout the vegetation, preventing abiotic and biotic stress factors in herbicides dramatically improves the 
plant's disease resistance, the plant's size and development, its quality indicators and productivity. With the use of 
microfertilizers, which are rich in regulatory regimens in farms, many problems related to the unfavorable 
conditions of growing cereal crops can be solved. 

UOT 633.031/ 033.631. 

MÜXTƏLİF QİDALANMA ŞƏRAİTİNDƏ FİZİOLOJİ AKTİV MADDƏNİN  
YEM ÇUĞUNDURUNDA (Beta vulgaris var.) YARPAQ KÜTLƏSİNİN  

BÖYÜMƏSİNƏ VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

R.М.ZAMANOVA   
Əkinçilik Eimi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Sovxoz № 2, tel. 055-579-88-39, rehmine.zamanova@mail.ru  

Abşeron şəraitində 2014-2016-cı illərdə mineral, üzvi gübrələrin və fizioloji aktiv Nano-Qro maddəsinin 
müxtəlif norma və nisbətlərinin yem çuğundurunun yaşıl kütləsinin biometrik göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir. 
Vegetasiya müddətində Nano-Qro-nun suda məhlulu  yarpaqlara çilənmişdir. Ən yaxşı nəticələr N160,P90, K210, 20 
ton peyin və 4 ədəd Nano-Qro dənəvərinin çilənməsindən sonra alınmışdır. Ən cox yarpağın kütləsində artım 
nəzarət variantına nisbətən orta hesabla 2014-cü ildə 273,8 %, 2015-ci ildə 154,8 %, 2016-cı ildə 269,9 
%,olmuşdur. 

Açar sözlər: Yem çuğunduru, yarpaq kütləsi, fizioloji aktiv maddə, üzvi gübrə, mineral gübrə 
Ключевые слова: Кормовая свекла, масса листа, физиологически активное вещество, органи-
ческое удобрение, минеральное удобрение 
Key words: Fodder beet, leaf mass, physiological active substance, organic fertilizer, mineral fertilizer 

Giriş. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsində və yem bazasının möhkəmləndirilməsində şirəli yem 
bitkilərinin çox böyük rolu vardır. Belə ki, bu bitkilərin ətli-şirəli hissələri, yaşıl kütləsi, quru otu, 
samanı və silosu yüksək yem keyfiyyətinə malikdir. Qidalılıq dəyərinə görə yem çuğunduru şəkər 
çuğundurundan və kartofdan azca geri qalır [3]. 

Suriya tədqiqatçıları yazırlar ki, yem çuğundurun tərkibindəki karbohidratlar heyvanların 
bədənində daha çox itən enerjini bərpa etdiyinə heyvandarlıq üçün  əhəmiyyətlidir [1]. 

Yem çuğudurunu başqa bitkilərdən fərqləndirən onun kökündəki faydalı qida madələrinin 
qidalılıq dəyərinin çox olmasındadır [4]. 

Apardığımız tədqiqat işinin məqsədı kənd təsıərrüfatı heyvanlarının qidalandırılması üçün şirəli 
yem çuğundurunun nə qədər əhəmiyyətli bir yem bitkisi olduğu üçün Abşeron şəraitində gübrələrin və 

:391-395 
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fizioloji aktiv Nano-Qro maddəsinin müxtəlif norma və nisbətlərinin tətbiqinin yem çuğundurunun 
məhsuldarlığına və biometrik göstəricilərinə təsirinin elmi əsaslarla öyrənilməsi olmuşdur. 

Material və metodlar. Tarla təcrübələri Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatının (yemçilik) 
ərazisində 2014-2016-cı illərdə aparılmışdır. Sələf bitkisi çovdar – vələmir, gülül və lərgənin qarışıq 
səpini olmuşdur. 

Təcrübə sahəsi analizin nəticələrindən göründüyü kimi torpaq qələvi xassəyə malikdir. Torpağın 
pH-ı (0-20,20-40,40-60,60-80 sm ) şum qatında və dərinliyə getdikcə 8,3- 8,6 arasında dəyişir. Kalsium 
karbonatın (CaCO3) miqdarı orta hesabla 17,34-24,46%-ə qədər dəyişir. Göründüyü kimi sahə yüksək 
karbonatlıdır. Ümumi azotun miqdarı aşağı qatlara getdikçə 0,06-0,07 %-ə qədər azalır. Ümumi 
humusun miqdarı orta hesabla 1,31%, aşağı qatlarda 0,86%-ə qədər olmuşdur. Şum qatında mütəhərrik 
fosfor P2O5 (asan mənimsənilən) 1 kq torpaqda orta hesabla 12,7 mq-a qədər olduğu müəyyən-
ləşdirilmişdir. Mübadiləvi kalium K2O – 1 kq torpaqda 207 mq-a çatır və aşağı qatlarda getdikcə isə 
xeyli azalır. Respublikada qəbul olunmuş qradasiyaya əsasən təcrübə sahəsinin torpağı fosforla çox zəif, 
kaliumla isə zəif təmin olunmuşdur.  

Təcrübələr 4 təkrar, 2 sxem, 6 variantda əl ilə 70x30 sm səpin sxemində  aparılmışdır. Tədqiqat 
zamanı “Yarımşəkərli ağ çuğundur” sortundan lazımi miqdarda toxum parça kisələrdə 2 və 4 ədəd 
Nano-Qro dənəvərinin 1 litr suda məhlulunda ayrı-ayrı plastik qablarda  30 və 60 saniyə müddətində 
isladılıb əkilmiş və yerüstü hissəsinin inkişaf etdiyi vaxtda isə yarpaqlara çiləmə aparılmışdır.  

Fizioloji aktiv maddələr və ya boy maddələri bitkilərin əlverişli olmayan xarici mühit amillərinə 
davamlılığı və məhsuldarlığının artmasına, keyfiyyətinin isə yaxşılaşmasına müsbət təsir edir [2].   

Qida elementlərini bitkilər köklər vasitəsi ilə yanaşı olaraq yarpaqları vasitəsilə də mənimsəmək 
qabiliyyətinə malikdir. Yarpaqlar tərə-
findən udulan qida elementləri-azot, 
fosfor, kalıum, manqan duzları müx-
təlif istiqamətlərdə sərbəst hərəkət edir 
və bitkilərin kök sistemi vasitəsi ilə 
qəbul edildiyi dərəcədə mənimsənilirlər 
[5]. 

Təcrübə sahəsində bütün aqro-
texniki tədbirlər vaxtında metodikada 
göstərilən aqroqaydalara uyğun aparıl-
mışdır. Tarla təcrübələrində hesabat, 
uçot və fenoloji müşahidələr V.R.Vil-
yams adına Ümumrusiya Elmi-Təd-
qiqat Yemçilik İnstitutunun metodi-
kasında göstərildiyi kimi aparılmışdır. 

Nəticələr və onların müza-
kirəsi. Təcrübə sahəsində 2014-cü ildə 
48 gün sonra 20-25 iyunda, 2015-ci 
ildə kütləvi çıxışdan 40 gün sonra 20-
25 iyulda, 2016-cı ildə kütləvi çıxışdan 
50 gün sonra 20-25 iyunda yem 
çuğundurunun biometrik göstəriciləri 
üzərində müxtəlif aylarda fazalar üzrə 
fenoloyi müşahidələr aparılmış və təhlil 
edilmişdir. Aparılan tədqiqat və təhlilin 
nəticələrı aşağıdakı cədvəldə veril-
mişdir. 
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Üçillik tarla təcrübələrində 2014-2016-cı illər üzrə təkrarlardan orta hesabla bir bitkidəki yarpağın 
kütləsində artım I sxemin N60P45K90+20t peyin (1-ci fon) variantında  nəzarət variantına nisbətən 2014-
cü ildə 91,8 %, 2015-ci ildə 49,1%, 2016-cı- ildə 89,7 % olmuşdur ki, üç ildən orta olaraq isə artım 77,8 
% təşkil etmişdir. Birinci gübrə norması - N60P45K90+20 t peyin (1-ci fon) və Nano - Qro maddəsinin 4 
dənəvərilə yem çuğunduru toxumunun 60 saniyə müddətində isladılması və yaşıl kütlənin inkişaf etdiyi 
zaman çilənməsi variantında, nəzarət variantına nisbətən artım 2014-cü ildə 123,5 %, 2015-ci ildə 75,6 
%, 2016-cı- ildə 121,3 %, üç ilin cəmindən orta olaraq 108,3% olmuşdur. N60P45K90+peyin 20 t (1-ci 
fon) variantına nisbətən artım müvafiq olaraq isə 17,0 %, 17,7 %, 16,8 %, üç ilin cəmindən orta olaraq 
isə 17,1 % olmuşdur. 

Üç illik tarla təcrübələrində analoji tədqiqat II sxemdə də aparılmışdır ki, təkrarlardan orta hesabla 
bir bitkidəki yarpağın kütləsində artım nəzarət variantına nisbətən N160P90 K210+peyin 20t (2-ci fon) 
variantında 2014-cü ildə 217,4 %, 2015-ci ildə 121,4 %, 2016-cı ildə 204,0 % olmuşdur ki, üç ilin 
cəmindən orta olaraq artım184,1 % olmuşdur. İkinci gübrə norması - N160P90 K210+peyin 20t (2-ci fon) 
və Nano- Qro maddəsinin 4 dənəvərilə toxumun 60 saniyə müddətində işlənməsi və çilənməsi 
variantında yarpağın kütləsində artım nəzarət variantına nisbətən orta hesabla 2014-cü ildə 273,8 %, 
2015-ci ildə 154,8 %, 2016-cı ildə 269,9 %, üç ilin cəmindən orta olaraq 236,6 % olmuşdur. N160P90 

K210+peyin 20t (2-ci fon) variantına nisbətən isə  artım müvafiq olaraq 17,1%, 15,0 %, 21,6 %, üç ilin 
cəmindən orta olaraq isə 18,4 % olmuşdur. 

Apardığımız  tədqiqatın nəticələrinə görə ən çox bir bitkidəki yarpağın kütləsi orta hesabla 2016-
cı ildə 1115,8 q- olmuşdur ki, artım nəzarət variantına nisbətən 269,9 %, fon variantına nisbətən isə 21,6 
%, olmuşdur. Qeyd edə bilərik ki, yem çuğundurunda yarpaq kütləsi nə qədər çox olarsa kökümeyvənin 
məhsuldarlığı da bir o qədər çox olar.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИСТЕВОЙ МАССЫ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ (Beta vulgaris var.) 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

Р.М.Заманова 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье представлены влияние разных норм и соотношений комплексных удобрений и 
физиологически активных веществ Нано-Грона на биометрические показатели зелёной массы кормовой 
свеклы. В период вегетации водный раствор Нано-Грома опрысквали на листьях кормовой свеклы. 
Самый лучший результат был получен в варианте N160, P90, K210 и 20 тонным навозом 4 таблетки Нано-
Грона. Масса большинства листьев была относительно умеренной по сравнению с контрольным 
вариантом в 2014-году 273,3%, в 2015- году 154,8%,  в 2016- году 269,9 %. 
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IMPACT OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE ON GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF GREEN MASS OF FODDER BEET (Beta vulgaris var.) 

R.М.Zamanova  
Research Institute of Crop Husbandry 

 It was learnt about the effect of physiologically active Nano-Gro substance and mineral-organic fertilizers 
on biometric indicators of green matter of fodder beet in Absheron zone, in 2014.2015,2016. During the 
vegetation process, Aqueous solution of Nano-Gro splashed to the leaves. The best results were obtained after 
N160, P90, K210, 20 tons of manure and 4 Nano-Gro granules.The most increase in the mass of leaves was 273,3 % 
in 2014, 154,8 % in 2015, and 269,9 % in 2016, compared with the growth control option. 

UOT 633/635 

GƏNCƏ QAZAX  BÖLGƏSİNDƏ MÜXTƏLİF ƏKİN SXEMLƏRİNİN  
YEM ÇUĞUNDURUNUN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

Q.A.KAZIMOV, M.Y.RZAYEV 
Əkinçilik Eimi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Sovxoz № 2 

Məqalədə becərmə amillərinin yem çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri verilmişdir. Ən yüksək 
kökümeyvə və yarpaq məhsulu 60x20sm səpin sxemində və N60P30K60 kq/ha gübrə normasında alınmışdır. 

Açar sözlər: yem çuğunduru, səpin sxemi, qidalanma şəraiti, struktur elementləri, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: кормовая свекла, схема посева, условия питания, структурные элементы, 
урожайность 
Key words: mangelwuzel, sprinkle scheme, nutrition condition, structural elements, productivity 

Giriş. Respublikanın torpaq-iqlim şəraiti yem çuğundurunun becərilməsi üçün olduqca əlveriş-
lidir. Belə ki, bütün bölgələrdə bu bitki yüksək aqrotexniki qaydalara əməl etməklə becərilərsə, ondan 
yüksək kökümeyvə və yarpaq məhsulu əldə etmək mümkündür. Yem çuğunduru heyvandarlığın yem 
bazasının möhkəmləndirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki, onun tərkibi qidalı maddələrlə 
zəngindir. Ona görədə heyvandarlığın yem balansında, xüsusi ilə də südlük istiqamətli mal-qaranın şirəli 
yemə olan tələbatının ödənilməsində rolu əvəzsizdir. Hətta onun yarpaqları da heyvanlar tərəfindən 
iştahla yeyilir [1; 2; 3]. 

Yem çuğunduru (Beta Vulqarıs) Unlucalar (tərəçiçəklər) fəsiləsinə daxil olub, iki illik bitkidir. 
Birinci il iri mozaikalı (rozetli) yarpaqlarla meyvəkökü, ikinci il isə toxum əmələ gətirir. Vegetasiya 
müddəti 160-180 gün təşkil edir.1000 dənin kütləsi 35-40 qr- dır [5; 6]. 

Müəyyən edilmişdir ki,100 kq yem çuğundurunun kökündə 0,14 enerji yem vahidi, 0,9qram həzm 
olunan protein vardır. Yem çuğundurunun kökümeyvəsinin 80%-ni şirəli maye (su) təşkil edir. 
Həmçinin onun tərkibində 18,7% quru maddə, 11,0% xam sellüloza, 65% xam kül, 65,7% AEM vardır 
[10;11]. 

Yem çuğundurunun belə yüksək qidalılığa malik olmasına baxmayaraq respublikamızda onun 
becərilməsinə olan laqeyd münasibət hələdə davam etməkdədir. Əvvəllər geniş sahələrdə becərildiyi 
halda, şirəli yemlərə tələbatın artmasına baxmayaraq son illərdə onun əkin sahələri çox məhdud 
şəkildədir. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, çuğundur sahələri yüksək aqrotexniki qaydalara və 
müasir texnoloji üsullara əməl edilmədən becərilir və nəticədə məhsuldarlıq aşağı düşdüyü üçün 
rentabelli hesab olunmur [6; 7; 8]. 

Göstərilən şatışmamazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə Gəncə-Qazax bölgəsinin fermerlərini 
şirəli yemlərlə təmin etmək üçün az torpaq sahəsindən istifadə etməklə yüksək kökümeyvə və yarpaq 
məhsulu əldə etmək üçün yem çuğundurunun intensiv becərilmə texnologiyasının elmi əsaslarla işlənib 

:395-399 
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təsərrüfatlarda tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. 
Tədqiqat işində yem çuğundurunun rayonlaşmış “Lvovskaya joltaya” sortundan istifadə 

olunmuşdur [9]. 
Material və metodlar. Təcrübə hər ləkin sahəsi 50 m2 olmaqla, bir müddət üzrə 3 təkrarda 9 

variantda Ağstafa YTT-da aparılmışdır. 

Təcrübənin sxemi 

1 70×20sm N50 P40 K30 
2 70×20sm N60 P30 K60 
3 70×20sm N60 P80 K60 
4 60×20sm N50 P40 K30 
5 60×20sm N60 P30 K60 
5 60×20sm N60 P80 K60 
7 45×20sm N50 P40 K30 
8 45×20sm N60 P30 K60 
9 45×20sm N60 P80 K60 

Bitki sələfləri təmizləndikdən sonra payız aylarında (10.09) təcrübə üçün nəzərdə tutulmuş sahədə 
26-28 sm dərinliyində şum aparılmışdır. Səpindən əvvəl yazqabağı əmələ gəlmiş alaq otlarını və 
kəltənləri əzmək məqsədilə şum yenidən ziqzaq mala ilə kultivasiya olunmuşdur. 

Sahə səpinə tam hazır olduqdan sonra metodikaya uyğun olaraq bir müddət üzrə 3 səpin sxemində 
(70×20; 60×20; 45×20 sm), üç gübrə normasında (N50P40K30; N60P80K60; N60P30K60  kq/ha) 0,30 ha 
sahədə səpin aparılmıdır [13]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Təcrübə sahəsində kütləvi çıxış alındıqdan sonra bitkilərin 
inkişaf prosesini izləmək məqsədilə təkrarlar üzrə nişanlanmış 20 ədəd bitki üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmışdır. 

Səpindən vegetasiyanın sonuna qədər bütün fazalar üzrə müşahidələr aparılmış və nəticələri 1-ci 
cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1. Yem çuğundurunun vegetasiyası ərzində aparılmış fenoloji müşahidələr 

s/s 
Səpin 
sxemi, 

sm 

Gübrə norması, 
(t/edici maddə 

hesabı ilə) 
Səpin İlkçıxış Tam çıxış 

Yarpaq 
ə/gəlmə 

Cərgə 
aralarının 
birləşməsi 

Cərgə 
aralarının 
açılması 

1 70×20 
N50 P40 K30 17.04 02.05 14.05 18.06 12.07 21.08 
N60 P30 K60 17.04 06.05 12.05 18.06 15.07 23.08 
N60 P80 K60 17.04 05.05 14.05 19.06 14.07 25.08 

2 60×20 
N50 P40 K30 17.04 05.05 16.05 17.06 13.07 20.08 
N60 P30 K60 18.04 06.05 16.05 18.06 13.07 21.08 
N60 P80 K60 18.04 07.05 18.05 18.06 13.07 22.08 

3 45×20 
N50 P40 K30 18.04 05.05 16.05 16.06 11.07 19.08 
N60 P30 K60 18.04 06.05 19.05 16.06 12.07 18.08 
N60 P80 K60 18.04 06.05 21.05 17.06 12.07 19.08 

1-ci cədvəlin təhlili göstərir ki, ümumi təkrarlar üzrə səpindən (17-18.V) 18-19 gün sonra ilk 
cücərtilər əmələ gəlməyə başlayıb, 11-13 gündən sonra tam başa çatmışdır. İlk filqə yarpaqların əmələ 
gəlməsi 29-30 gün, cərgəaralarının birləşməsi 26-28 gün, cərgəaralarının açılması 38-40 gün davam 
etmişdir. 

Məlumdur ki,bütün növ kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı onların inkişaf fazalarının 
güclü inkişaf etməsindən çox asılıdır. Belə ki, bitkilərin istər yerüstü (yarpaq), istərsədə yeraltı hissələri 
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(kökümeyvə) nə qədər yaxşı sistemli inkişaf edərsə, həmin bitkidən bir o qədərdə yüksək məhsul almaq 
olar. 

Bu məqsədlə təkrarlar üzrə nişanlanmış 20 ədəd bitkinin boyları ölçülərək nəticələr 2-ci cədvəldə 
verilmişdir.  

Cədvəl 2. Yem çuğundurunun boy dinamikasının təhlili 

s/s 
Səpin sxemi, 

sm 

Gübrə norması, 
(t/edici maddə hesabı 

ilə) 

Əsas inkişaf fazaları 

Bitkidə yarpaqların 
boyu, sm 

Kökün yuvada 
diametri, 

sm 

Yarpaqların sayı, 
ədəd 

1 70×20 
N50 P40 K30 29,5 11,8 58,2
N60 P30 K60 38,8 13,2 59,8
N60 P80 K60 41,4 17,0 61,7

2 60×20 
N50 P40 K30 36,8 20,1 64,1
N60 P30 K60 46,4 23,8 61,5
N60 P80 K60 49,1 21,4 63,2

3 45×20 
N50 P40 K30 33,9 19,2 59,1
N60 P30 K60 44,5 20,4 56,2
N60 P80 K60 43,2 17,8 49,3

2-ci cədvəlin təhlili göstərir ki, nişanlanmış 20 bitkidə orta hesabla yarpaqların boyu 70×20 sm 
(nəzarət) səpin sxemində 41,4 sm, 60×20 sm səpin sxemində 49,1sm, 45×20 sm səpin sxemində 44,5 
sm; kökün yuvada diametri 70×20 sm (nəzarət) səpin sxemində 10,0 sm, 60×20 sm səpin sxemində 
23,8sm, 45×20 sm səpin sxemində 64,1 sm; yarpaqların sayı isə müvafiq olaraq 61,7; 63,2 və 59,1 ədəd 
təşkil etmişdir. 

Yem çuğundurunda struktur təhlilini aparmaq üçün müxtəlif variantlar üzrə hər təkrardan 1 m2 
sahə ölçülüb çıxarılaraq kök və yarpaq hissələrə ayrılmış və ayrı-ayrılıqda (texniki tərəzi) çəkilərək orta 
rəqəm alınıb nəticələri 3-cü cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 3. Yem çuğundurunun struktur təhlili 

s/s 
Səpin sxemi 

sm 
Gübrə norması  

(t/edici maddə h/ilə) 

1m2 məhsuldarlıq (kq-la) 

Kökümeyvə Yarpaq

1 70×20 
N50 P40 K30 5,137 0,346
N60 P30 K60 5,373 0,353
N60 P80 K60 5,491 0,340

2 60×20 
N50 P40 K30 5,404 0,367
N60 P30 K60 5,650 0,348
N60 P80 K60 5,549 0,337

3 45×20 
N50 P40 K30 5,963 0,324
N60 P30 K60 5,096 0,287
N60 P80 K60 5,273 0,273

3-cü cədvəlin təhlili göstərir ki, 1m2-dən ən yüksək məhsuldarlıq sahədə 70×20 sm səpin 
sxemində və N60P80K60 gübrə normasında 5,491 kq kökümeyvə, həmin sxem üzrə N60P30K60  gübrə 
normasında 0,353 kq yarpaq məhsulu; 60×20 sm səpin sxemində 5,650 kq kökümeyvə, 0,367 kq yarpaq 
məhsulu; 45×20 sm səpin sxemində isə 5,963 kq kökümeyvə, 0,324 kq yarpaq məhsulu (texniki tərəzi) 
çəkilərək qeydə alınmışdır. 

Təcrübədə məhsuldarlığı təyin etmək məqsədilə sahənin dioqonal istiqamətində təkrarlar üzrə 
hər variantdan 1m2 sahə ölçülərək bitkiləri zədələmədən kökün uc hissəsinə qədər kəsim aparılıb 
torpaqdan çıxarılmışdır. Çıxarılmış kökümeyvələr torpaqdan tam təmizləndikdən sonra kök və yarpaq 
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hissələrə ayrılıb, ayrı-ayrılıqda texniki tərəzidə çəkilib qruplaşdırılaraq hektara çevirməklə məhsuldarlıq 
(kök və yarpaq) təyin olunmuşdur. Nəticədə alınmış üç illik rəqəmlər cəmlənərək orta hesabla 4-cü 
cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 4. 2015-2017-ci illər üzrə yem çuğundurunun məhsuldarlığına  
müxtəlif səpin sxemlərinin və mineral gübrə normalarının təsiri 

s/s 
Səpin 
sxemi, 

sm 

Gübrə norması, 
(t/edici maddə 

hesabı ilə) 

Məhsuldarlıq sen/ha 3-illik orta 

2015 2016 2017

K
ök

üm
ey

və
 

Y
ar

pa
q 

K
ök

üm
ey

və
 

Y
ar

pa
q 

K
ök

üm
ey

və
 

Y
ar

pa
q 

K
ök

üm
ey

və
 

Y
ar

pa
q 

1 7020 
N50 P40 K30 431,7 36,3 546,3 34,6 513,7 32,3 497,2 34,5 
N60 P30 K60 434,3 33,7 548,8 35,3 537,3 31,7 506,8 33,6 
N60 P80 K60 430,9 35,1 543,3 34,3 549,1 34,0 507,7 34,5 

2 6020 
N50 P40 K30 452,8 38,2 506,3 36,6 540,4 35,8 498,8 36,9 
N60 P30 K60 448,4 36,4 554,1 35,5 565,0 34,9 522,5 35,6 
N60 P80 K60 447,0 33,7 549,7 36,1 554,9 34,8 517,2 35,0 

3 4520 
N50 P40 K30 436,4 36,1 542,0 32,4 496,3 33,7 491,6 34,0 
N60 P30 K60 445,8 36,2 547,4 34,8 509,6 32,4 500,9 34,6 
N60 P80 K60 441,7 35,4 541,3 33,6 527,3 28,7 503,9 32,7 

4-cü cədvəlin təhlili göstərir ki, müxtəlif səpin sxemlərinin və mineral gübrə normalarının 
məhsuldarlığa təsiri fərqli olmuşdur. Belə ki, 70×20 sm səpin sxemində ən yüksək məhsuldarlıq 
N60P80K60 kq/ha normasında 507,7 sen/ha, 60×20 sm səpin sxemində N60P30K60 kq/ha 522,5 sen/ha, 
45×20 sm səpin sxemində isə N60P80K60 kq/ha normasında 547,4 sen/ha kökümeyvə məhsulu əldə 
olunmuşdur. 

Beləliklə, son nəticəyə əsasən ən yüksək kökümeyvə məhsulu 60×20 sm səpin sxemində 
N60P30K60 kq/ha mineral gübrə normasında (522,5 sen/ha), yarpaq məhsulu isə həmin səpin sxem üzrə 
N50P40K60 kq/ha mineral gübrə normasında (36,9 sen/ha) əldə olunmuşdur. 

Tədqiqatın sonunda iqtisadi səmərəliliyin hesablanması nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün 
tədqiqat işi başa çatdıqdan sonra son nəticədən alınmış rəqəmlər qruplaşdırılaraq orta rəqəm çıxarılmış 
və nəticələr 5-ci cədvəldə göstərilmişdir. 

Cədvəl 5. 2015-2017-ci illər üzrə tədqiqat işinin iqtisadi səmərəliyi 

Səpin 
sxemi, 

sm 
Gübrə 

norması,kq/ha 

Ümumi 
məhsul, 
sen/ha 

Məhsulun 
ümumi 
dəyəri, 
ha/man 

1hek 
çəkilən 
xərc,  
man 

Xalis 
gəlir, 

man/sen 

Maya 
dəyəri, 

man/sen 

Rentabellik, 
% 

7020 
N50P40 K30 497,2 1491,2 724 767 1,45 105,9 
N60P3oK60 506,8 1520,4 732 770 1,44 101,4 
N60P80K60 507,7 1523,1 745 778 1,46 104,4 

6020 
N50P40K30 498,8 1496,4 729 767 1,46 104,8 
N60P30K60 522,5 1566,6 738 823 1,41 111,5 
N60P80K60 517,2 1515,6 746 805 1,44 107,9 

4520 
N50P40K30 491,6 1474,8 733 741 1,49 101,0 
N60P30K60 500,9 1502,7 741 761 1,47 102,6 
N60P80K60 503,9 1511,7 749 762 1,48 101,7 
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5-ci cədvəlin təhlili göstərir ki, 3-illik rəqəmlərin rentabellik faizinə əsasən ən yüksək kökümeyvə 
məhsulu 60×20sm səpin sxemində və N60P30K60 gübrə normasında əldə olunmuşdur. Belə ki, hektara 
çəkilən xərclərin çox olmasına baxmayaraq həmin sxem və norma üzrə rentabellik 111,5% təşkil 
etmişdir. Buda digər sxem və normalara nisbətən ən yüksək rentabelli kökümeyvə məhsulu deməkdir. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СХЕМОВ ПОСЕВА НА УРАЖАЙНОСТЬ  
КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ В ГЯНДЖА-КАЗАХСКОЙ ЗОНЕ 

 Г.А.Кязымов, М.Я.Рзаев 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье приведены результаты влияния факторов возделывания на урожайность кормовой свеклы. 
Выявлено, что самый высокий урожай корнеплодов и листьев получен в 6020 см схеме посева и норме 
удобрений N60P30K60 кг/га. 

IMPACT OF CULTIVATION METHODS OF FODDER  
BEET PRODUCTIVITY IN GANJA-GAZAKH REGION 

G.A.Kazimov, M.Y.Rzayev  
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents information on the influence of the cultivation factors on productivity of the fodder -
beet the highest productivity of mangelwuzel as obtained on the background of N60P30K60 kq/ha and 6020sm 
sprinkle scheme. 
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VI. TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA

UOT 631.42 

TORPAQLARIN EKOAQROFİZİKİ VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ: 
PARAMETRLƏR VƏ KRİTERİYALAR  

N.Q.HÜMMƏTOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Pirşağı qəs., 2№-li sovxoz, ngummatov@mail.ru 

Məqalədə Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində dənlivə dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda açıq-şabalıdı 
torpaqların aqrofiziki xassələrinin öyrənilməsinin nəticələri şərh edilmişdir. Habelə, torpaqların ekoaqrofiziki 
vəziyyətini xarakterizə edən bir sıra fiziki parametrlər və kriteriyalar haqqında geniş məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: aqrofizika, torpaq, fiziki xassələr, torpaq strukturu, qiymətləndirmə 
Ключевые словa: агрофизика, почва, физические свойства, структура почвы, оценка 
Key words: agrophysics, soil, physical properties, soil structure, assessment 

Giriş. Biotik və abiotik təsirlər şəraitində torpağın təbii inkişafı, kənd təsərrüfatında intensiv 
istifadəsi, meliorasiya və rekultivasiyası, təbii və antropogen çirklənməsi və s. proseslər nəticəsində 
onun fiziki, kimyəvi və bioloji xassələri dəyişkənliyə uğradığından, son dövrlərdə baş verən iqlim 
dəyişmələri şəraitində torpaq örtüyünün idarə olunması və onun ümumi vəziyyətini xarakterizə edən 
parametrlərin qiymətləndirilməsi, qısa və ya uzunmüddətli proqnozların verilməsi üçün aqroladşaftın 
müxtəlif miqyslarında torpaq örtüyünün sistematik tədqiqi vacibdir.  

Torpağın fiziki (aqrofiziki) vəziyyət göstəriciləri (nəmlik, sıxlıq, məsaməlik, strukturluq, 
suyadavamlılıq və s.) edafik mühitin dayanıqlılıq göstəricisi olmaqla yanaşı, bitkilərin məhsuldarlığına 
təsir edən mühüm amillərdir. Torpaq-bitki-atmosfer sistemində gedən biofiziki, biokimyəvi və digər 
proseslər torpağın aqrofiziki vəziyyətindən bilavasitə asılıdır. Diaqnostik parametrlər olaraq bu göstəri-
cilərdən torpaq münbitliyinin qiymətləndirilməsində geniş istifadə olunur [1; 3]. Odur ki, müxtəlif 
amillərin təsirindən münbitliyin azalması və deqradasiya prosesləri ilə əlaqədar olaraq torpağın 
aqrofiziki vəziyyətinin öyrənilməsi və riyazi-statistik üsullarla etibarlı qiymətləndirilməsi aqrotorpaq-
şünaslıqda, aqrofizikada və əkinçilikdə aktual məsələ olaraq qalmaqdadır.  

Aqrofiziki və xüsusən struktur vəziyyəti optimal olan torpaqlar yaxşı aerasiya (atmosfer havası ilə 
qaz mübadiləsi), su, istilik və qida rejimlərinə malik olur, suyu tez hopdurur və gec buxarlandırır, 
yüksək mikrobioloji aktivliyə malik olur və yumuşaq olduğundan asan becərilir. Belə torpaqlarda 
aqreqatdaxili və aqreqatlararası məsaməlik optimal nisbətdə olduğundan, aqreqatların səthində gedən 
aerob proseslər üzvi maddənin minerallaşmasını, aqreqatların daxilində gedən anaerob proseslər isə 
dispers üzvi maddənin formalaşmasını və qorunmasını təmin edir [10; 12].    

Tədqiqatın məqsədi Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində (Qobustan rayonu timsalında) dənlivə 
dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda açıq-şabalıdı torpağın şum və şumaltı qatlarının ümumi fiziki 
xassələrinə və struktur-aqreqat tərkibinə əsasən onun aqrofiziki vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən, 
bunun üçün daha obyektiv parametrlər və kriteriyaların müəyyən edilməsindən ibarət olmuşdur.  

Material və metodlar.  
Tədqiqatın obyekti və aparıldığı şərait. Tədqiqat 2016-2017-ci vegetasiya ilində Dağlıq Şirvan 

iqtisadi-coğrafi bölgəsinin dəmyə şəraitində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Qobustan bölgə 
təcrübə stansiyasında (BTS) istehsalat şəraitində becərilən dənlivə dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda 
aparılmışdır. BTS-in ərazisi əsasən orta və ağır gillicəli açıq-şabalıdı (açıq dağ boz-qəhvəyi) torpaq 
örtüyündən ibarətdir.Tədqiqat ərazisində torpağın 0-50 sm qatında aqrokimyəvi göstəricilər aşağıdakı 
diapazonlarda tərəddüd edir: pH, 8.2-8.6; karbonatlıq (CaCO3), 6.8-8.2%; humus, 2.21-1.39%; ümumi 

:400-415 
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azot (N), 0.12-0.09%; P2O5, 21.5-10.6 mq/kq; K2O,235.7-165.5 mq/kq [2]. Göründüyü kimi tədqiqat 
ərazisində torpaqlar qələvi mühitli və karbonatlı olub, üzvi maddələr və qida elementləri ilə az təmin 
olunmuşdur. Torpağın bərk fazasının sıxlığı (ρs) əsasən 2.58-2.72 q/sm3  intervalında dəyişir. 

Qobustan rayonu Azərbaycanın şərqinin alçaqdağlıq sahəsində, Böyük Qafqazın cənub-şərq 
qurtaracağında yerləşir [4]. Qobustan rayonunun ərazisində, əsasən Paleogen, Neogen və Antropogen 
çöküntülər yayılmışdır. Ərazidə yayı quraq keçən mülayim isti yarımsəhra və quru-çöl iqlim şəraiti 
höküm sürməkdədir. Orta illik yağıntıların miqdarı 250-400 mm təşkil edir. Tədqiqat ərazinin dəniz 
səviyyəsindən hündürlüyü 730-820 m civarında dəyişir.  

Tədqiqat sələfi taxıl olmaqla payızlıq yumşaq buğda (Qobustan sortu) və yem noxudu bitkiləri 
altında aparılmışdır. Bitkilərin becərilməsində bölgə üçün tövsiyə olunmuş aqrotexniki qaydalardan 
istifadə edilmişdir. Torpaq nümunələri şum (0-25 sm) və şumaltı (25-50 sm) qatlarından vegetasiya 
müddətində bir neçə dəfə olmaqla hər bir aqrofiziki xassə üçün 12 təkrarla götürülmüş və numunə 
götürülən nöqtələr arasında məsafə 10m olmuşdur.  

 Aqrofiziki və riyazi-statistik analiz metodları. Torpağın aqrofiziki analizləri standart aqrofiziki 
metodlarla həyata keçirilmişdir [5; 11]. Alınmış nəticələrin riyazi-statistik təhlilində klassik statistik 
metodlardan istifadə edilmişdir. Statistik analizlər Minitab Release 14 proqram paketində həyata 
keçirilmişdir [16]. Tədqiqat dövründə öyrənilən aqrofiziki göstəricilərin paylanma qanunu və elementar 
statistik parametrləri (orta, minimum və maksimum qiymət, variasiya əmsalı və s.) 0.05 mənalıq 
səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. Bir sıra aqrofiziki göstəricilər arasında statistik əlaqə və asılılıqları 
müəyyən etmək üçün korrelyasiya və reqressiya analizindən istifadə edilmişdir.    

Torpağın əsas aqrofiziki xassələri. Torpaq çoxfazalı (bərk, maye, qaz) çoxkomponentli (mineral 
(qeyri-üzvi), üzvi, su, hava) heterogendispers sistemdir, yəni torpaq üç fazalı (canlı faza nəzərə 
alınmadıqda)  və  dörd  komponentli məsaməli dispers sistemdir (şəkil 1).  

 

Şəkil  1. Torpağın faza və komponentləri 

 
Torpağın bərk qeyri-üzvi komponenti torpaqəmələgətirən ana süxurdan yaranmış ilkin və törəmə 

minerallardan ibarətdir. Bərk üzvi komponent torpağın flora və faunasından əmələ gəlmişdir. Su 
komponenti üzvi və qeyri-üzvi komponentlərin suda həll olmuş məhluludur. Hava komponenti isə qaz 
qarışığından ibarət torpaq atmosferinin havasıdır (azot, oksigen, karbon qazı və s.).  

Torpağın ümumi həcminin təqribən 50%-i (45+5) bərk fazadan, 50%-i (25+25) isə maye və qaz 
fazadan ibarət olduqda bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı üçün optimal şərait təmin edilmiş 
olur. Hava şəraitindən, bitki örtüyündən və torpağın kənd təsərrüfatında istifadəsindən asılı olaraq 
fazalar arasındakı nisbət məkan və zaman çərçivəsində dəyişir. Müasir əkinçiliyin və meliorasiyanın 
əsas vəzifələrindən biri konkret şərait üçün torpağın aktiv əkin qatında fazaların dayanıqlı optimal 
nisbətinin yaradılmasını təmin etməkdən ibarətdir.  
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Torpağın komponentlərinin həcm və kütlə nisbətlərdən istifadə etməklə onun ümumi fiziki 
xassələrini təyin etmək olar.  

1. Torpağın bərk fazasının sıxlığı (ρs, q/sm3). ρs4
0C temperaturda torpağın məsaməsiz bərk

fazasının vahid həcminin kütləsidir: 

s

s
s V

m
 ,

burada ms və Vs uyğun olaraq bərk fazanın kütləsi və həcmidir. 
2. Torpağın sıxlığı (ρb,q/sm3). ρbtəbii strukturu pozulmamış quru torpağın bərk fazasının

məsamələrlə birlikdə vahid ümumi həcminin kütləsidir: 

t

s
b V

m
 ,

burada ms və Vt uyğun olaraq bərk fazanın kütləsi və ümumi həcmidir.   
3. Torpağın ümumi məsaməliyi (εt, sm3/sm3 və ya %). εt torpaqda məsamələrin həcminin torpağın

ümumi həcminə olan nisbətinə bərabərdir: 

%1001 












s

b

t

st
t V

VV


 . 

4. Torpağın kütlə nəmliyi (W, q/q və ya %). W torpaqda suyun kütləsinin (mw) bərk fazanın
kütləsinə olan nisbətinə bərabərdir:  

%100
s

w

m

m
W . 

5. Torpağın həcmi nəmliyi (θ, sm3/sm3 və ya %). θ torpaqda suyun həcminin (Vw) və ya kütləsinin
torpağın ümumi həcminə olan nisbətinə bərabərdir: 

b
t

w W
V

V   %100 .

6. Torpağın aerasiya məsaməliyi (εa, %). εatorpağın vahid həcminin hansı hissəsinin havadan
ibarət olduğunu göstərir, əgər torpağın ümumi məsaməliyindən rütubətin tutduğu həcmi (θ) çıxsaq 
aerasiya məsaməliyini alarıq 

  ta  
Təbiətdə yayılmış torpaqların sıxlığının və məsaməliyinin mümkün maksimum və minimum 

qiymətlərini bilmək bəzi hallarda rast gəlinən təsadüfi xətaları aradan qaldırmağa imkan verir. Təbiətdə 
yayılmış torpaqların sıxlığının maksimum qiyməti 2 q/sm3-dən böyük olmur. Lakin sıxlığın minimum 
qiyməti 0.8 q/sm3-dən da az ola bilir. Hətta torfun sıxlığı bəzən 0.1 q/sm3 olur. Ədəbiyyat materialların-
dan istifadə edərək cədvəl 1-də torpaqların bəzi fiziki xassələrinin tipik qiymətləri verilmişdir [12]. 

Cədvəl 1. Torpaqların bəzi fiziki xassələrinin tipik qiymətləri 

Torpaq ρs, q/sm3 ρb, q/sm3 εt, %
Mineral torpaqların əkin qatı: 
gillicəli 
qumlu  

2.60–2.65 
2.50–2.70 

0.8–1.4  
1.4–1.7 

69–46 
46–35  

B və C horizontları 2.65–2.75 1.5–1.8  43–32
Çəmən və  meşə torpaqlarının yüksək-
humuslu horizontları 2.40–2.50  0.8–1.2 67–50 
Torf 1.35–1.45 0.1–0.3 93–79

          Torpağın sıxlığı onun mühüm fundamental aqrofiziki xarakteristikası olub bitkilərin məhsuldar-
lığına və torpağın biosferdə yerinə yetirdiyi funksiyalara təsir göstərir. Torpağın sıxlığı bitkilərin yerüstü 
və yeraltı hissələrinin böyüməsinə və inkişafına təsir edərək onların məhsuldarlığının formalaşmasında 
böyük rol oynayır. Kipləşmiş (bərkimiş) torpağın sıxlığı böyük, məsaməliyi isə kiçik olur. Deməli 
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torpağın nəmliyi az olur. Yağıntı düşdükdə və ya torpaq suvarıldıqda məsamələr tez bir zamanda su ilə 
dolur və torpaqda bitkilər üçün önəmli olan havanın miqdarı azalır. Torpağın sıxlığı kiçik olduqda isə 
məsamə fəzasının həcmi böyük olduğundan bitki köklərinin qida elementləri ilə zəngin bərk fazanın 
səthi ilə əlaqəsi zəif olur. Bu da məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Odur ki, əkin qatında torpağın 
sıxlığının və məsaməliyinin optimal diapazonunun yaradılması müasir torpaq fizikasının və aqrotex-
nikanın əsas problemlərindən biridir. Aqrotexniki tədbirləri torpağın yetişmə nəmliyində aparmaq 
lazımdır ki, ağır kənd təsərrüfatı texnikasının hərəkəti torpağın kipləşməsinə səbəb olmasın. Yüksək 
rütubətli torpaqlar kipləşməyə daha çox meyilli olur. Kipləşmiş torpaqların əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarılması isə çox çətin və uzunmüddətli məsələdir. 

Deməli bitkilərin məhsuldarlığının azalması torpağın sıxlığının həm yüksək, həm də aşağı 
qiymətlərində müşahidə oluna bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, gillicəli torpaqlar üçün sıxlığın optimal 
diapazonu 1.0-1.3, qumlu torpaqlar üçün isə 1.2-1.6 q/sm3 intervalında dəyişir. Müxtəlif torpaqlar üçün 
sıxlığın optimal diapazonları cədvəl 2-də göstərilmişdir [12].  

Cədvəl 2. Torpağın sıxlığının optimal diapazonları 

Torpağın qranulometrik tərkibi Sıxlığın optimal diapazonu, q/sm3 

Gilli və gillicəli 1.00–1.30
Yüngül gillicəli 1.10–1.40
Qumsal 1.20–1.45
Qumlu 1.25–1.60

Torpağın ümumi məsaməliyi sıxlığın bilavasitə tərs funksiyası olduğundan onun üçün də bir sıra 
optimallıq kriteriyaları və diapazonları təklif edilmişdir. N.A.Kaçinski torpağın məsaməliyini (%) 
aşağdakı diapazonlara bölməyi təklif etmişdir [12]: 

 əla (mədəni əkin qatı) – 65-55,
 əkin qatı üçün qənaətbəxş – 55-50,
 əkin qatı üçün qeyri-qənaətbəxş – <50,
 olduqca əlverişsiz – 40-25.
Göründüyü kimi torpağın sıxlığı ekoloji əhəmiyyətə malikdir. O, torpaq biotasının, mikroor-

qanizmlərin fəaliyyətini və yaşamasını şərtləndirən məsamə fəzasını formalaşdırır. Məsamələrin həc-
minin dəyişməsi ilə torpaq biotası dəyişir və torpaq başqa cür fəaliyyət göstərir, yəni onun həyata 
keçirdiyi ekoloji funksiyalar dəyişir. Deməli torpağın sıxlığı mühüm fiziki xarakteristika olmaqla 
yanaşı, həm də ekoaqrofiziki göstəricidir. 

Torpağın struktur-aqreqat tərkib göstəriciləri. Müasir elmin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada 
“struktur” anlayışı əsas yerlərdən birini tutmasın. Hər hansı sistemin strukturu dedikdə onun ele-
mentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və sistemdaxili paylanması və ya yerləşməsi başa düşülür. Başqa sözlə 
desək, struktur elementlərin sistemdaxili konfiqurasiyası, quruluşu və ya arxitekturasıdır. Sistemin 
müəyyən məkan və zaman çərçivəsində inkişafı yeni qarşılıqlı əlaqələrin və ya struktur elementlərinin 
yaranmasına, daha doğrusu yeni strukturun formalaşmasına səbəb olur. 

Torpaqşünaslıqda, aqrofizikada və əkinçilikdə torpağın strukturu, onun tərkibi, aqreqatəmələ-
gəlmə və s. məsələlərin öyrənilməsi mühüm elmi və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Torpaq sistemində 
onun elementar hissəcikləri, mikroaqreqatları (< 0.25 mm) və makroaqreqatları (≥ 0.25 mm) arasında 
qarşılıqlı təsir çox mürəkkəb olub fiziki, kimyəvi və bioloji təbiətə malikdir.  

Müasir elmi ədəbiyyatda torpaq strukturu dedikdə torpaqda bərk hissəciklərin, məsamələrin və 
boşluqların ölçüləri, forması, yerləşməsi və arasıkəsilməzliyi, onun suyu, suda həll olan maddələri, üzvi 
və qeyri-üzvi maddələri saxlama və keçirmə qabiliyyəti və bitkilərin kök sisteminin fəal böyüməsini və 
inkişafını təmin etmə qabiliyyəti başa düşülür. 

Aqreratların ölçüsü, forması və paylanması ilə yanaşı məsamələrin də ölçüsü, forması və 
paylanması praktiki əhəmiyyətə malikdir. Torpağın məsamə fəzası aqreqatlararası makroməsamələrdən 
və aqreqatdaxili mikroməsamələrdən ibarətdir. Makro- və mikroməsamələr müxtəlif funksiyaları həyata 
keçirir. Məsələn, torpaqda suyun, suda həll olan maddələrin və digər kimyəvi birləşmələrin hərəkəti 
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makroməsamələrdə, onların toplanması isə mikroməsamələrdə baş verir.   
Tədqiqatlar göstərir ki, torpağın bütün fiziki, kimyəvi və bioloji xassə və rejimləri, əkinçilik 

texnologiyası elementləri (becərmə, gübrələmə, suvarma, əkin dövriyyəsi və meliorasiya sistemləri), 
bitkilərin məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyəti torpağın strukturundan bu və ya digər dərəcədə asılıdır. 
Strukturlu torpaq bitkiləri hava, su və qida maddələri ilə müntəzəm təmin edir və keyfiyyətli yüksək 
məhsulun formalaşmasına şərait yaradır (şəkil 2).  

Şəkil 2. Strukturlu və ya aqreqatlaşmış torpaq 

“Torpaq-su-hava”, “torpaq-gübrə-bitki” və “torpaq-bitki-atmosfer” sistemlərinə və bu sistemləri 
xarakterizə edən xassə və rejimlərə istənilən xarici və daxili amilin təsiri birbaşa və ya dolayısı ilə torpaq 
strukturu, onun bərk matrisası və məsamə fəzası xarakteristikalarında özünü büruzə verir. Qeyd 
edilənlər torpaq strukturunun, onun fiziki, kimyəvi və bioloji baxımdan keyfiyyətinin, deqradasiyasının 
və bitkilərin məhsuldarlığının inteqral göstəricisi olduğunu deməyə imkan verir. Qeyd edək ki, torpaq 
strukturunun pisləşməsi və ya onun deqradasiyası torpağın keyfiyyətinə, bitkilərin məhsuldarlığına və 
ümumiyyətlə ekosistemin funksiyalarına öz təsirini göstərir. Odur ki, kənd təsərrüfatı bitkilərindən 
yüksək və keyfiyyətli məhsul alınması ilə yanaşı, önəmli məsələlərdən biri də torpağın, onun 
münbitliyinin və strukturunun hər cür deqradasiyalardan qorunması və yaxşılaşdırılmasıdır.  

Torpaq strukturunun təyini hər hansı xarici təsirə qarşı davamlılığın qiymətləndirilməsinə 
əsaslanır. Davamlılıq xarici təsirə dayanıqlı aqreqat fraksiyalarının miqdarı ilə müəyyən olunur. Xarici 
təsir fiziki, mexaniki, kimyəvi və s. təbiətli ola bilər. Hal-hazırda bütün tələblərə cavab verən ümumi 
qəbul olunmuş vahid bir metod yoxdur.   

Torpaqşünaslıqda və əkinçilik praktikasında ən çox istifadə olunan ələmə və ya N.İ.Savvinov 
metodudur. Bu metod quru və suda ələmədən ibarət olub, birinci halda aqronomik qiymətli mexaniki 
təsirə davamlı aqreqatların (10–0.25 mm), ikinci halda isə strukturun keyfiyyət göstəricisi olan 
suyadavamlı aqreqatların (>0.25 mm) miqdarı müəyyən edilir.  
Torpağın makrostrukturunun qiymətləndirilməsi müxtəlif göstəricilər və kriteriyalar vasitəsilə həyata 
keçirilir. Müxtəlif metodlara uyğun olaraq struktur gostəriciləri və kriteriyaları sistemi mövcuddur. 
Savvinov metoduna uyğun bir sıra göstərici və kriteriyalar aşağıda verilmişdir.  

I. Quru ələmə (M − mexaniki dayanıqlı aqreqatların miqdarı, %): 
1. M >10 − >10 mm aqreqatların miqdarı.
2. M 10 – 0.25 – 10–0.25 mm aqronomik qiymətli aqreqatların (AQA) cəmi.
3. M< 0.25 − < 0.25 mm aqreqatların miqdarı.
4. ”Strukturluq əmsalı” (KSTR):

25.010

25.010








MM

M
KSTR

II. Suda ələmə (M − suyadavamlı aqreqatların miqdarı, %):
1. M> 0.25 – “suyadavamlılıq göstəricisi” − >0.25 mm aqreqatların cəmi.
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2. M< 0.25 − <0.25 mm aqreqatların miqdarı.
3. “Suyadavamlılıq kriteriyası (KS)”:

25.0

25.0




M

M
KS

III. Quru və suda ələmə:
1.”Suyadavamlılıq əmsalı” (K SD): 

%1001
25.010

25.0 













M

M
KSD  

2. “АФИ suyadavamlılıq kriteriyası (KАФИ)”:

%100
)25.01(

)25.01( 
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burada MQ(1-0.25) və MS(1-0.25) – uyğun olaraq quru və suda ələmədə 1-0.25 mm aqreqatların miqdarıdır. 
Müxtəlif becərmə texnologiyalarının torpağın strukturuna təsirinin öyrənilməsində, eroziya 

məsələlərində və s. torpaq strukturunda baş verən dəyişikliyi aqreqatların paylanması şəklində müqayisə 
etmək müəyyən çətinlik törədir. Odur ki, torpağın strukturunu qiymətləndirmək üçün ümumiləşdirilmiş 
göstəricidən  istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir. 

IV. ”Ortaçəkili diametr” (Dm, mm):
( )i i

i
m

i
i

M d
D

M






burada Mi – i-ci aqreqat fraksiyasının miqdarı (%); id – i-ci aqreqat fraksiyasının orta diametri (mm)

olub 
max min( )

2
i i

i
d dd 

 kimi təyin olunur; ΣM i – analiz olunan torpaq nümunəsinin ümumi 
kütləsidir (100 %). 

V. Bəzən suyun təsirindən torpaq makrostrukturunun ayrı-ayrı fraksiyalarının dağılma təhlükəsini 
ümumilikdə xarakterizə etmək üçün “strukturun zəiflik əmsalından (KZ)” istifadə olunur [21; 23]. KZ 
suyun dağıdıcı təsirinə aqreqatların dayanıqlığını göstərir, quru (Q) və suda (S) ələmədə Dm-in 
qiymətlərinin nisbəti kimi təyin olunur. 

mS

mQ
Z D

D
K 

Bu kəmiyyət suyun təsirindən torpaq strukturunun dağılma təhlükəsinin olmasını müəyyən 
etməyə imkan verir.  

Cədvəl 3-7-də müxtəlif göstəricilərə görə torpağın struktur-aqreqat vəziyyətinin qiymətlən-
dirilməsi qradasiyaları verilmişdir. 

Cədvəl 3. Şum qatında torpaq strukturunun suyadavamlı aqreqatların 
 miqdarına görə qiymətləndirilməsi [8] 

Suyadavamlı aqreqatların miqdarı, % Qiymətləndirmə 

>80 Çox yaxşı 
60-80 Yaxşı 
40-60 Orta
20-40 Zəif 
<20 Çox zəif  
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Cədvəl 4. Torpağın aqreqat vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [12] 

10-0.25 mm aqronomik qiymətli aqreqatların 
miqdarı, % 

Strukturluq əmsalı (KSTR) Qiymətləndirmə 

>60 >1.5 Çox yaxşı 
60-40 1.5-0.67 Yaxşı 
<40  <0.67 Qeyri-qənaətbəxş 

 
Cədvəl 5. АФИ suyadavamlılıq kriteriyası 

KАФИ, % Qiymətləndirmə 
>800 Əla 

500-800 Çox yaxşı 
100-500 Yaxşı 
50-100 Qənaətbəxş 

<50 Qeyri-qənaətbəxş 
 

Cədvəl 6. Aqreqatların ortaçəkili diametrinin qiymətləndirilməsi [19] 

Aqreqatların ortaçəkili diametri, mm Qiymətləndirmə 
havada-quru suyadavamlı  

<9.0 >2.0 Çox yaxşı 
9.0-11.0 1.2-2.0 Yaxşı 
11.0-13.0 0.8-1.2 Orta 
13.0-16.0 0.4-0.8 Zəif 

>16.0 <0.4 Çox zəif 
 

Cədvəl 7. Strukturunun zəiflik əmsalının qiymətləndirilməsi 

Strukturun zəiflik əmsalı Qiymətləndirmə 
<4.0 Çox yaxşı 

4.0-7.0 Yaxşı 
7.0-10.0 Qənaətbəxş 
>10.0 Qeyri-qənaətbəxş 

 
Nəticələr və onların müzakirəsi. Kənd təsərrüfatı istifadəsində olan torpaqların aqrofiziki 

vəziyyəti haqqında informasiyanın əldə edilməsində effektiv üsullardan biri torpaqların diaqnostik fiziki 
göstəricilərinin faktiki və mövcud qradasiyalar üzrə qiymətlərinin müqayisə olunmasıdır [8; 9; 12; 19].  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi 2016-2017-ci vegetasiya ilində torpağın aqrofiziki xassələri və 
struktur-aqreqat tərkibi payızlıq yumşaq buğda və yem noxudu bitkilərinin vegetasiya dövrünün müxtə-
lif mərhələlərində öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri cədvəl 8, 9 və 10-da verilmişdir. Cədvəllərdən 
göründüyü kimi hər iki bitki altında şum və şumaltı qatlarda torpağın aqrofiziki xassələri və struktur-
aqreqat tərkibi özünəməxsus dinamikliyə malikdir. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən torpağın struktur-
aqreqat tərkibinin bir sıra göstəriciləri hesablanmaqla korrelyasiya və reqressiya analizləri aparılmışdır.  

Cədvəl 8. Torpağın aqrofiziki xassələrinin faktiki qiymətlərinin statistik göstəriciləri 

Nümun. götü-
rül.  tarixi  

Torpaq 
qatı,sm 

Statistik 
parametr  

Torpağın aqrofiziki xassələri 
W, % ρb, q/sm3 θ, %  εt, % εa(θ), % εa(θFC), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Yem noxudu 

 
 
 

17.03.17 

 
0-25 

Xort 

CV 
xmax – xmin 

26.39 
6.2 
5.61 

1.190 
7.8 

0.335 

31.42 
10.7 
10.75 

55.10 
6.4 

12.65 

23.68 
27.6 
21.78 

17.94 
19.6 
12.65 

 
25-50 

Xort 

CV 
xmax – xmin  

23.82 
5.1 
4.37 

1.378 
4.0 

0.175 

32.80 
4.3 
5.03 

47.99 
4.4 
6.60 

15.19 
18.4 
9.11 

14.29 
14.6 
6.60 
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Cədvəl 8-in davamı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.05.17 

0-25 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

19.25 
8.2 
5.06 

1.254 
10.8 
0.403 

24.10 
15.0 
11.32 

52.69 
9.7 

15.21 

28.59 
29.2 
24.62 

15.53 
33.0 
15.21 

25-50 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

20.80 
6.2 
4.36 

1.462 
4.1 

0.170 

30.40 
7.7 
8.21 

44.85 
5.1 
6.41 

14.45 
28.7 
13.98 

11.15 
20.3 
6.41 

15.07.17 

0-25 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

14.97 
11.4 
3.59 

1.310 
11.4 
0.366 

19.71 
19.4 
9.93 

50.57 
11.2 
13.82 

30.86 
29.5 
23.75 

13.41 
42.1 
13.82 

25-50 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

16.57 
3.2 
1.32 

1.485 
5.1 

0.204 

24.62 
7.2 
4.17 

43.97 
6.4 
7.70 

19.34 
23.3 
11.87 

10.27 
27.6 
7.70 

Payızlıq buğda 

17.03.17 

0-25 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

24.35 
3.0 
2.46 

1.257 
8.7 

0.307 

30.64 
10.6 
8.55 

52.57 
7.9 

11.59 

21.93 
33.4 
20.14 

15.41 
26.8 
11.59 

25-50 
Xort 

CV 
xmax – xmin  

23.48 
4.1 
3.65 

1.361 
4.2 

0.168 

31.93 
4.2 
3.49 

48.64 
4.4 
6.34 

16.71 
18.8 
8.20 

14.94 
14.4 
6.34 

10.05.17 

0-25 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

16.77 
4.5 
2.56 

1.294 
10.0 
0.383 

21.74 
12.6 
9.46 

51.16 
9.6 

14.45 

29.42 
25.6 
23.12 

14.00 
34.9 
14.45 

25-50 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

15.98 
10.3 
5.26 

1.417 
5.8 

0.252 

22.57 
7.7 
5.93 

46.51 
6.6 
9.51 

23.94 
13.8 
11.63 

12.81 
24.1 
9.51 

15.07.17 
0-25 

Xort 

CV 
xmax – xmin 

19.00 
9.4 
4.34 

1.340 
7.9 

0.274 

25.50 
14.2 
8.33 

49.45 
8.0 

10.34 

23.94 
30.1 
15.99 

12.29 
32.3 
10.34 

25-50 
Xort 

CV 
xmax – xmin 

21.23 
9.7 
5.65 

1.356 
6.6 

0.221 

28.66 
4.4 
3.04 

48.81 
6.9 
8.34 

20.16 
15.4 
8.50 

15.11 
22.2 
8.34 

Qeyd:   Xort – orta qiymət, CV (%) – variasiya əmsalı (%), xmax – xmin – maksimum və minimum qiymətlər fərqi,  
θ – həcmi nəmlik, θFC – tarla sututumu.  

Alınmış nəticələr hər iki aqrosenozda və torpaq qatında bitkilərin vegetasiya dövründə struktur 
aqreqatlarına (quru ələmə) və strukturluq gostəricilərinə nisbətən suyadavamlı aqreqatların (suda ələmə) 
və suyadavamlılıq göstəricilərinin daha geniş diapazonda dəyişdiyini göstərir. Belə ki, CV uyğun olaraq 
1.4 (buğdanın tam yetişmə fazası, sumaltı qat, AQA fraksiyası) – 78.9% (buğdanın boruyaçıxma-
çiçəkləmə fazası, şumaltı qat, >10 mm fraksiya), 2.9 (buğdanın tam yetişmə fazası, şumaltı qat, >0.25 
mm fraksiya) – 161.1% (yem noxudunun yetişmə fazası, şumaltı qat, >3 mm fraksiya) intervalında 
dəyişir. Quru ələmədə 3-2 mm, suda ələmədə isə <0.25 mm fraksiyasına qədər aqreqatın diametrinin 
kiçilməsi ilə onların variasiya əmsalının azalması müşahidə olunur ki, bu da iri aqreqatların daha qeyri-
bircins olduğuna dəlalət edir. Torpağın şum və şumaltı qatlarında hər iki bitkinin vegetasiya dövründə 
>10 və <0.25 mm ölçülü struktur aqreqatların miqdarının dəyişməsi əks tendensiya ilə baş verir. Yem 
noxudu və payızlıq buğda altında aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarı, struktur aqreqatların 
ortaçəkili diametri (DmQ) torpağın hər iki qatında bitkilərin vegetasiya dövründə uyğun olaraq 74.55-
84.03%, 3.45-5.92 mm və 78.49-88.30%, 3.44-4.38 mm diapazonunda dəyişir. Mövcud qradasiyalara 
görə bu göstəricilər torpağın yaxşı (42%) və əla (58%) struktur vəziyyətinə malik olduğunu göstərir.  

Yem noxudu və buğdanın vegetasiya dövründə torpağın şum və şumaltı qatlarında >0.25 mm 
suyadavamlı aqreqatların miqdarı, suyadavamlı aqreqatların ortaçəkili diametri (DmS) uyğun olaraq 
45.24-66.96%, 0.38-0.73 mm və 33.78-60.93%, 0.29-0.63 mm intervalında dəyişir. Bu halda torpaq 
strukturunun   suyadavamlığını  zəif  (17%),   orta  (50%)   və   yaxşı  (33%) kimi qiymətləndirmək olar.  
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Bütövlükdə АФИ suyadavamlılıq kriteriyasının (KАФИ) qiymətləri 122.5-329.8% intervalında 
dəyişir və qradasiya üzrə yaxşı suyadavamlığauyğun gəlir. Müvafiq olaraqstrukturun zəiflik əmsalının 
(KZ) qiymətləri 5.4-12.9 diapazonunda dəyişir və suyun təsirindən torpaq strukturunun dağılma 
təhlükəsinin yüksək (67%) və çox yüksək (33%) olduğunu göstərir.  

Əldə olunmuş nəticələr bitkinin kök sisteminin struktur və suyadavamlı aqreqatların vegetasiya 
dövründə yenidən formalaşmasının, kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsinin fəal amillərindən biri oldu-
ğunu göstərir. Bioloji amilin, o cümlədən kök sisteminin torpağın struktur-aqreqat tərkibinin formalaş-
masında aparıcı rol oynaması ədəbiyyatda geniş şərh edilmişdir [6; 7; 17; 18; 22]. 

Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının məlumatına görə 2016-2017-ci vegetasiya ili nisbətən 
əlverişli olmuşdur. Belə ki, noyabr-iyul aylarında 323.0 mm-ə qarşı (orta çoxillik) 332.3 mm yağıntı 
düşmüşdür. Düşən yağıntının 36.5 %-i (121.4 mm) mart-may aylarına təsadüf etsə də, bu həmin dövr 
üçün orta çoxillikdən 14.6 mm az olmuşdur. Qeyd edilən meteoroloji şərait buğdadan 45 s/ha, yem 
noxudundan isə 37 s/ha məhsul almağa imkan vermişdir.  
        Torpaq strukturunun suyadavamlılıq göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqələri müəyyən etmək 
məqsədilə korrelyasiya və reqressiya analizi aparılmışdır. Cədvəl 11-də göstəricilər arasında Pirsonun 
xətti korrelyasiya əmsalının (r) qiymətləri verilmişdir.  

Cədvəl 11. Suyadavamlılıq göstəriciləri arasında korrelyasiya əmsalınınqiymətləri 

Y.noxudu 
Buğda 

M>0.25 KАФИ KZ DmS KS 

M>0.25 1.00 ***

***

63.0

66.0
20.0

16.0




***

***

77.0

83.0
***

***

98.0

99.0

KАФИ **

***

45.0

87.0
1.00 

20.0

40.0 *

**

**

46.0

53.0
***

***

61.0

67.0

KZ ***

**

60.0

47.0




23.0

15.0
1.00 ***

*

58.0

36.0




23.0

17.0




DmS ***

***

95.0

93.0

26.0

83.0 ***

***

**

70.0

51.0




1.00 ***

***

77.0

85.0

KS ***

***

99.0

98.0
*

***

39.0

88.0
***

**

61.0

47.0




***

***

94.0

91.0
1.00 

Qeyd:  ***, ** və * ‒ P<0.001, P<0.01 və P<0.05 mənalıq səviyyəsində etibarlı korrelyasiya əmsalları.  
Kəsrin surəti – 0-25 sm, məxrəci – 25-50 sm. 

Cədvəldən göründüyü kimi bir sıra göstəricilər arasında qanunauyğun olaraq yüksək korrelyasiya 
əmsalları müşahidə olunur. Belə ki,buğda aqrosenozunda torpağın hər iki qatında strukturun zəiflik 
əmsalı ilə >0.25 mm suyadavamlı aqreqatlar arasında P<0.01 və P<0.001 mənalıq səviyyələrində 
etibarlı düzxətli tərs əlaqə mövcuddur (yem noxudu aqrosenozunda statistik etibarlı olmasa da uyğun 
asılılıq müşahidə olunur). Təbii ki, torpaqda >0.25 mm suyadavamlı aqreqatların artması ilə strukturun 
zəiflik əmsalı, yəni onun suyun təsirindən dağılma təhlükəsi azalmalıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu 
asılılıq torpağın tipindən, torpaqdan istifadədən, üzvi maddənin və gilin miqdarından və s. asılıdır [13-
15; 20]. Lomelinq və b. gilli və qumlu tropik torpaqların 0-30 sm qatında KZ-in suyadavamlı 
aqreqatların miqdarından reqressiya asılılığının üstlü funksiyaya uyğun olduğunu göstərmişlər [15]. 
Digər tədqiqatda [20] müxtəlif dövrlərdə məişət tullantıları ilə zibillənmiş torpağın üst qatının (0-20 sm) 
öyrənilməsi nəticəsində suyadavamlı aqreqatların miqdarının eksponensial transformasiya olunmuş 
qiymətləri ilə KZ-in qiymətlərinin onluq loqarifması arasında düzxətli tərs reqressiya asılılığının olduğu 
müəyyən edilmişdir. Bizim tədqiqatların reqressiya analizinin nəticələri şəkil 3-də təsvir edilmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi >0.25 mm suyadavamlı aqreqatların miqdarının artması ilə KZ-in düzxətli 
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qanunauyğunluqla azalması müşahidə olunur, yəni KZ funksiyasının (Y) arqumentdən (>0.25 mm 
suyadavamlı aqreqatların miqdarından) (X) asılılığını düzxətli tərs mütənasib reqressiya tənliyi ilə təsvir 
etmək olar. Ümumiyyətlə, korrelyasiya analizinin məntiqi davamı olan reqressiya analizi nəticəsində 
korrelyativ əlaqədə olan kəmiyyətlərin statistik asılılıq funksiyasını müəyyən etməklə, reqressiyanın 
etibarlılıq və proqnoz intervallarının qiymətləndirilməsini aparmaq və nəticələrin modelləşdirmədə 
istifadəsinə nail olmaq mümkündür. 

X (0-25 sm, Yem noxudu)

Y

6055504540

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

S 2,78729
R-Sq 2,5%
R-Sq(adj) 0,0%

Regression
95% CI
95% PI

Y = 15.10 - 0.07207 X 

X (25-50 sm, Yem noxudu)

Y

757065605550

14

12

10

8

6

4

S 1,78305
R-Sq 3,9%
R-Sq(adj) 0,4%

Regression
95% CI
95% PI

Y = 12.06 - 0.06034 X 

X (0-25 sm, Bugda)

Y

6055504540353025

20

15

10

5

S 2,28779
R-Sq 22,0%
R-Sq(adj) 19,1%

Regression
95% CI
95% PI

Y = 18.71 - 0.1804 X 

X (25-50 sm, Bugda)

Y

65605550454035

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

S 2,37120
R-Sq 36,5%
R-Sq(adj) 34,1%

Regression
95% CI
95% PI

Y = 19.14 - 0.2164 X 

Şəkil 3. Strukturun zəiflik əmsalı (KZ) ilə 0.25 mm-dən böyük suyadavamlı aqreqatlar arasında reqressiya asılılığı 

Nəticələr: 

1. Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi bölgəsinin dəmyə şəraitində Qobustan rayonu ərazisində dənlivə
dənli-paxlalı bitki aqrosenozunda açıq-şabalıdı torpağın 0-50 sm qatının aqrofiziki vəziyyətini zəif və 
orta kimi qiymətləndirmək olar.  

2. İlin meteoroloji şəraitinə uyğun olaraq torpaq örtüyünün mövcud aqrofiziki vəziyyəti və tətbiq
olunan aqrotexniki üsullar dənli və dənli-paxlalı bitkilərin orta məhsuldarlığını təmin edir. Torpağın 
faktiki aqrofiziki göstəricilərinin mövcud qradasiyalar üzrə qiymətləndirilməsindən aşağıdakı nəticəyə 
gəlmək olar: sıxlıq və ümumi məsaməlik ‒ əkin qatı üçün qənaətbəxş; aqronomik qiymətli aqreqat 
fraksiyasının miqdarı(AQA), strukturluq əmsalı (KSTR) və struktur aqreqatların ortaçəkili diametri (DmQ) 
– çox yaxşı; aqreqatların suyadavamlılığı – M>0.25 və DmS- zəif və orta, KАФИ- yaxşı; strukturun zəiflik
əmsalı (KZ) – suyun təsirindən torpaq strukturunun yüksək və çox yüksək dağılma təhlükəsi.  

3. Bölgədə tətbiq olunan əkin dövriyyələrində dənli-paxlalı bitkilərdən geniş istifadə edilməsi
torpağın aqrofiziki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı heyvandarlığın yem bazasının möhkəmlən-
dirilməsinə xidmət edə bilər.  
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4. Tədqiqatın nəticələrindən şabalıdı (qəhvəyi) torpaqların ekoaqrofiziki qiymətləndirilməsində,
torpaqların fiziki göstəricilərinin tarazlıq və optimal qiymətlərinin müəyyən edilməsində, əkinçilik 
praktikasında effektiv aqrotexniki üsulların seçilməsində, bitkilərin məhsuldarlıq prosesinin və bölgə  
torpaqlarında fiziki proseslərin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılmasında, torpaqların aqrofiziki 
xassələrinin xəritələşdirilməsində, regional münbitlik modelinin aqrofizika blokunun və respublika 
torpaqlarının elektron torpaq bazasının informasiya təminatında istifadə edilə bilər. 
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ОЦЕНКА ЭКОАГРОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ:  
ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ 

Н.Г.Гумматов 
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

        В статье изложены результаты изучения агрофизических свойств светло-каштановых почв в 
агроценозе зерновых и зернобобовых культур в богарных условиях Горного Ширвана. Также дана 
подробная информация о некоторых физических параметрах и критериях, которые характеризуют 
экоагрофизическое состояние почвы. 

ASSESSMENT OF ECO-AGROPHYSICAL STATE OF SOILS: 
PARAMETERS AND CRITERIA 

N.G.Hummatov  
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents results of studying the agrophysical properties of light-chestnut soils in the agrocenosis 
of cereals and leguminous crops in  rainfed conditions of the Mountain Shirvan. Also, detailed information is 
given about some physical parameters and criteria that characterize the eco-agrophysical state of soils. 

UOT 631.47 

TORPAQLARIN ŞORLAŞMA VƏZİYYƏTİNİN GEOİNFORMASİYA 
TEXNOLOGİYALARI  ƏSASINDA TƏDQİQİ 

A.İ.İSMAYILOV1, ƏRŞAD YAŞAR2 
1-AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim küç., 5 

amin_ismayilov@mail.ru 
2-Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Bakı ş., Mərdəkan pr., 30 

arshad_yasar@gmail.com 

Məqalədə torpaqların şorlaşma vəziyyətinin öyrənilməsində müasir geoinformasya texnologiyalarından 
istifadə imkanları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat obyektində yayılmış   torpaqların şorlaşma vəziyyəti  ənənəvi 
üsulla və Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) əsasında  xəritələşdirmişdir. Hər iki üsulun müqayisəli təhlili 
aparılmış və fərqli cəhətlər şərh olunmuşdur. 

Açar sözlər: torpaqların şorlaşması, CİS, informasiya bazası, rəqəmsal xəritə, verilənlər bazası 
Ключевые слова: засоление почв, ГИС, информационная база, цифровая карта, база данных 
Key words: soil salinization, GIS, information base, digital map, data base 

Giriş. Məlum olduğu kimi torpaqların şorlaşma vəziyyətini öyrənmək üçün çöl tədqiqatları və 
müvafiq laboratoriya analizlərinin aparılmasından sonra əldə olunan nəticələr xəritələşdirilməlidir. Tor-
paqların şorlaşma xəritələri, şorlaşma dərəcələrinə görə müxtəlif torpaq areallarını əyani təsvir etməyə, 
bu ərazilərin coğrafi yayılmasını və sahəsini müəyyən etməyə imkan verir. Onilliklər ərzində torpaq 
xəritələri, o cümlədən torpaqların şorlaşma xəritələri ənənəvi üsulla kağız üzərində tərtib olunurdu və bu 
xəritələrin coğrafi kooordinat sisteminə bağlılığı olmurdu. Bu cür xəritələrin üzərindəki hər hansı 
sahənin ölçülməsi və ya digər xəritə ilə müqayisə edilməsi çətinliklər yaradırdı. Son onilliklər ərzində 
geoinformasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi, xəritələrin, o cümlədən torpaqların şorluq xəritə-
lərinin rəqəmsal formatda tərtib edilməsi üçün geniş imkanlar yaratdı. Rəqəmsal formatda tərtib 
olunmuş torpaq xəritələri, ilk növbədə coğrafi koordinat sisteminə bağlı olur, digər tərəfdən isə xəritənin 
informasiya laylarından ibarət olması, istənilən vaxtda istənilən məlimatı xəritə üzərində əks etdirməyə 
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və hesabat şəklində çap etməyə imkan verir. Rəqəmsal xəritənin tərtib olunmasının geniş imkanlarından 
biridə məkan analizidir [3; 4; 5; 6]. Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin müvafiq modulu vasitəsilə, 
müvafiq göstəricilər üzrə (bizim halda torpaqların şorlaşma dərəcəsi) interpolyasiyanı avtomatik 
qaydada həyata keçirmək mümükündür. Bu yanaşmanın əsas üstünlüklərindən biri, nəticələrin 
obyektivliyidir. Ənənəvi üsulla, eyni göstəricilər əsasında müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən tərtib 
olunmuş xəritələrin bir-birində fərqlənməsi labüddür, lakin həmin göstəricilər CİS əsasında neçə dəfə 
tərtib olunsa da eyni nəticə alınacaqdır. Bu isə nəticənin obyektiv olması anlamına gəlir. Bütün bunları 
nəzərə alaraq konkret ərazi üzrə torpaqların şorlaşma vəziyyətinin xəritələşdirilməsində yuxarıda 
göstərilən hər iki  üsuldan istifadə etməklə müqayisəli təhlil aparılmışdır.  

Material və metodlar. Tədqiqat obyekti olaraq Ağsu rayonunun torpaqları seçilmişdir. Ağsu 
rayonu Şirvan düzünün tərkib hissəsi olaraq, onun şimali-şərqində yerləşir. Rayonun torpaqlarının 40 
%-ə qədəri dağlıq, 60 %-i isə düzənlik ərazidə yerləşir ki, bu da həmin ərazidə torpaq-ekoloji şəraitin 
mürəkkəbliyini şərtləndirən amil hesab olunur. Rayonun düzənlik ərazisi respublikanın əsas kənd 
təsərrüfatı istehsalı regionlarından biri olan Şirvan düzünə daxildir. Rayonun ərazisi qərbdən İsmayıllı, 
şimaldan və şərqdən Şamaxı, cənubi-şərqdən kiçik bir hissəsi Hacıqabul, cənubdan isə Kürdəmir rayonu 
ilə həmsərhəddir. Bundan əlavə rayonun ərazisindən kənarda (cənubda) kiçik bir sahədə yerləşən 
Hacıqabul, Kürdəmir və İsmayıllı rayonlarının qış otlaqları ilə əhatə olunmuş “Padarçöl” təsərrüfatı 
adlanan otlaq sahəsi vardır. Rayonun əhalisi tarixən əkinçilik, heyvandarlıq, quşçuluq və kənd 
təsərrüfatının digər sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır. Relyefin CİS əsasında tərtib edilmiş Rəqəmli 
Modelinə əsasən demək olar ki, rayonun mütləq hündürlüyü 100 metrdən yüksəklikdə yerləşən əraziləri 
şorlaşmayıb (0.25%). Mütləq hündürlük aşağı düşdükcə şorlaşma dərəcəsi artır. Ağsu rayonunun 
ümumi torpaq sahəsi 123930 hekdardır ki,  onun  da təqribən 78000 hektarı düzənlik sahə olaraq, Şirvan 
düzünə daxildir. Əsas morfoloji elementlər kimi Ağsu və Girdiman çaylarının konus çıxıntılarını qeyd 
edə bilərik. Girdiman və Ağsu çaylarının konus çıxıntıları birləşərək bir vahid konus çıxıntısı təşkil edir. 
Bu konus çıxıntısından yaranan ərazinin səthinin dağətəyindən cənuba doğru mailliyi 0,0035 təşkil edir. 
Torpaqlarda gedən şorlaşma prosesinə təsir edən mühüm amillərdən biri də hidrogeoloji şəraitdir. 
Hidrogeoloji şərait baxımından Ağsu rayonunun ərazisi Burunvul və Lənqəbiz rayonlarına bölünür. 
Burunvul rayonuna yüksəkliyi 1100 metr olan Burunvul təpəliyi daxildir. Bu yüksəkliklə əlaqədar 
olaraq burada tez-tez şiddətli yağışlar yağır. Odur ki, burunun ərazisi bol suya malik olan rayon adlanır. 
Yeraltı suların xalq təsərrüfatında istifadəsinə görə Burunvul təpəsi ilə Qaraməryəm yaylası arasında 
yerləşən Kürdmaşı dərəsi böyük üstünlüyə malikdir. Burada qalınlığı 200 m-ə çatan çınqıl-daş layları 
vardır. Bu laylar bol yeraltı sulara malikdir. Bu laylardan süzülən, dərinliyi 120-140 m-ə çatan və debiti 
4-8 l/san olan artezian quyuları mövcuddur. Bu suların tərkibində olan quru qalığın miqdarı 1,14-1,28 
q/l-ə çatır. 

Ləngəbiz geoloji rayonu özünün tamamilə susuz olması ilə xarakterizə olunur. Bu susuzluq 
yağıntıların tamamilə az olması ilə izah olunur. Tədqiq olunan ərazidə qrunt suları regional xarakter 
daşıyır və əsasən üst qatlarda yerləşir. Burada qrunt sularının suburaxmayan qrunt qatı (su buraxmayan 
geoloji qat) 50-70 m dərinlikdə yerləşir. Qrunt sularının minerallığı 0,1 q/l-dən 100 q/l arasında dəyişilir. 
Çayların konus çıxıntılarının sərhədləri daxilində qrunt sularının dəyişilməsi rejimi əsas etibarı ilə 
suvarmadan sonra olur. Qrunt sularının səviyyəsinin dəyişilmə amplitudası 0,5-0,8 metrlə 1,5 metr 
arasında tərəddüd edir. Tədqiqat obyektinin  ərazisi yayı quraq və qızmar keçən mülayim-isti səhra 
iqlim qurşağına daxildir. Havanın orta illik temperaturu 14,10C təşkil edir, ən soyuq ay yanvar ayı olub, 
havanın orta temperaturu 1,80C, ən isti ay iyul ayı olub, havanın orta temperaturu 26,50C-dir. İllik 
yağıntıların miqdarı 440 mm olur. Bəzi illərdə bu göstərici 274 mm və 656 mm arasında dəyişir. İl 
ərzində ümumi buxarlanmanın miqdarı 920 mm olub, yağıntıların miqdarından (440 mm) 2.1 dəfə çox 
olur. İyul və avqust aylarında bu özünü daha aydın büruzə verir. Bu aylarda buxarlanmaların miqdarı 
yağıntıların miqdarından 10-11 dəfə çox olur. 

Məlum olduğu kimi, torpaqəmələgəlmə prosesinin əsas amillərindən biri də bitki  örtüyüdür. Hər 
bir torpaq tipinin özünəməxsus bitki örtüyü vardır. Tədqiq olunan ərazidə mədəni bitkilərdən müxtəlif 
meyvələr, nar, üzüm və digər bitkilər becərilir. Kənd təsərüfatı məhsullarının istehsalında taxılçılıq, 
pambıqçılıq, tərəvəzçilik və s. sahələr mühüm yer tutur. Yabanı bitkilərdən müxtəlif kollar, qanqal, 
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yovşan, sirkan, saksaul və şoranlıqda bitən digər otlara çox tez-tez rast gəlmək olur. Tədqiqat obyektinin 
torpaq örtüyünə gəldikdə isə dağlıq hissə tünd qəhvəi (tünd şabalıdı) və qəhvəi (şabalıdı) torpaq 
örtüyünə malikdir. Bu ərazinin əksər hissəsi meşələr və kolluqlarla örtülmüşdür. Meşəliklə örtülü 
olmayan dağ ərazilərinin torpaq örtüyü düzənlik sahələrin torpaq tiplərinə bənzəyir. Dağlıq ərazinin ətək 
hissəsi çəmənli dənli bitkilər yetişən yarımsəhra torpaqlarla örtülüdür. Dağlıq hissəsindən aşağıda 
yerləşən düzənlik hissənin bəzi əraziləri allüvial çöküntülərdən ibarət olub, açıq qəhvəi torpaqlarla 
örtülüdür. Cayların mənsəb hissəsi bozqır ibtidai şorlaşmış torpaq örtüyünə malikdir. Torpaq tədqiqatı 
işləri başlıca olaraq Ağsu rayonunun düzənlik hissəsində aparılmışdır. Tədqiqat işləri aparılan düzənlik 
hissədə çəmən qəhvəi, açıq qəhvəi və bozqır şorlaşmış torpaqlara təsadüf edilir. Çəmən qəhvəi torpaqlar 
ağır qranulometrik tərkiblə xarakterizə olunur. Belə torpaqlarda fiziki gilin miqdarı çox olur. Uzun 
zaman suvarılan çəmən-qəhvəi torpaqlarda fiziki gilin miqdarı yerin üst qatlarında 60,9 %-dən 78,5 %-ə 
qədər dəyişir [1; 2]. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatın əsas məqsədlərindən biri, torpaqların şorluq 
vəziyyətinin öyrənilməsində müasir geoinformasya texnologiyalarından istifadənin fərqli cəhətlərinin 
tədqiqi olmuşdur. Tədqiqatın gedişində,  şorlaşmış torpaqların yayıldığı ərazini ənənəvi üsulla və CİS 
əsasında  xəritələşdirməklə, hər iki üsulun müqayisəli təhlilini həyata keçirmək əsas elmi məqsəd kimi 
qarşıya qoyulmuşdur. Uzun illər ərzində suvarma qaydalarının müntəzəm pozulması, kanallardan 
sızmalar, becərmə zamanı aqrotexniki qaydaların kobud şəkildə  pozulması və s. nəticəsində  tədqiqat 
ərazisində torpaqların müəyyən hissəsi bu və ya digər dərəcədə şorlaşmaya məruz qalmışdır [1]. Əldə 
etdiyimiz məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, Ağsu  rayonu ərazisinin 49,0 %-i və ya 60525 hektarı 
bu və ya digər dərəcədə şorlşmaya məruz qalmış torpaqlardır. Torpaqların şorlaşma vəziyyəti 
V.R.Volobuyevin [2] məlum təsnifatı əsasında qiymətləndirilmişdir (sulfatlı tip): < 0,25 – şorlaşmamış; 
0,25-0,50 – zəif şorlaşmış; 0,50-1,0 – orta şorlaşmış; 1,0-2,0 – şiddətli şorlaşmış; 2,0-3,0 – çox şiddətli 
şorlaşmış; > 3,0 – şoranlar. 

Torpaqlarda şorlaşma tipi əsasən sulfatlı və xlorlu-sulfatlıdır. Şorkətləşmə əlamətləri də 
müşahidə olunur. İlk öncə, əldə edilmiş çöl tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsasən torpaqların şorlaşma 
vəziyyətinin  ənənəvi üsulla xəritəsi tərtib olunmuşdur. Həmin üsulla hazırlanmış şorlaşma xəritəsi 
üzərindəki hesablamalar göstərmişdir ki, rayon ərazisində  şorlaşma dərəcələrinə görə a şağıdakı 
torpaqlar yayılmışdır: şorlaşmamış – 63407,1 ha (51,2%); zəif şorlaşmış – 20335,5 ha (16,4%); orta 
şorlaşmış – 24152,1 ha (19,5%); şiddətli şorlaşmış – 16035,4 ha (13,0 %); 

Torpaqların şorlaşma vəziyyətinə aid əldə olunmuş eyni torpaq tədqiqatları nəticələri ArcGİS 
proqram təminatı əsasında da xəritələşdirlmiş və alınmış nəticələr əsasında müxtəlif dərəcədə 
şorlaşmaya məruz qalmış torpaq areallarının sahələri müqaysəli şəkildə təhlil olunmuşdur. Əldə 
olunmuş nəticələri aşağıda verilmiş cədvəl 1-dən də əyani olaraq müşahidə etmək mümkündür.           

Cədvəl 1. Müxtəlif üsullarla tərtib olunmuş torpağın şorluq xəritələrinin müqayisəsi  

s/s Qradasiya Ənənəvi (ha) 
CİS  
(ha) 

Fərq (ha) Ənənəvi, % CİS, % Fərq, % 

1 <0.25 51615.2 44939.2 6676.0 51.14 44.53 6.62 

2 0.25-0.50 16631.6 26213.3 -9581.7 16.48 25.97 -9.49 

3 0.50-1.0 19644.4 21983.8 -2339.4 19.47 21.78 -2.33 

4 1.0-2.0 13028.8 7783.7 5245.1 12.91 7.71 5.20 

5 2.0-3.0 0 0 0 0 0 0 

6 >3.0 0 0 0 0 0 0

Cəmi 100920 100920 0 100 100 0 
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Cədvəldən göründüyü kimi, ənənəvi üsulla və CİS-dən istifadə etməklə torpaqların  şorlaşma 
dərəcələrinə görə müəyyən edlmiş sahələri 2.33-9.49 % intervalında dəyişirlər. Kənd təsərrüfatına 
yararlılıq və torpaqdan istifadə baxımından daha çox aktuallıq kəsb edən 0.5-1.0 % və 1.0-2.0 % 
qradasiyaları üzrə fərq isə 2.3-5.2 olmuşdur. Torpaqların şorlaşma vəziyyətinin tədqiqində geoinfor-
masiya texnologiyalarından istifadənin əsas üstün cəhətlərindən biri kimi, vaxta və vəsaitə qənaət 
olunmasını göstərmək olar. Digər tərəfdən isə torpaqların CİS mühitində tərtib olunmuş şorluq xəritələri 
rəqəmsal formatda olduqları üçün, onların saxlanması, istifadəsi, təhlili və ötürülməsi imkanları 
müqayisəedilməz dərəcədə genişlənir. 

Nəticə: Məqalədə, torpaqların şorlaşma vəziyyətinin tədqiqində (Ağsu rayonu torpaqları 
timsalında)  müasir geoinformasiya texnologiyasının istifadə imkanları tədqiq olunmuşdur. Torpaqların 
mövcud şorlaşma dərəcələrinə uyğun olaraq tədqiqat obyekti torpaqlarının ənənəvi üsulla və CİS 
texnologiyası əsasında  rəqəmsal şorluq xəritələri hazırlanmışdır. Müxtəlif üsullarla hazırlanmış 
rəqəmsal şorluq xəritələrinin müqayisəli təhlili aparılmış və fərqli cəhətləri müəyyən edilmişdir. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ НА ОСНОВЕ  
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

A.И.Исмаилов*, Аршад Яшар** 
*Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА, **Национальная Академия Авиации

 В статье рассмотрена возможность применение современных информационных технологий для 
изучение развитие и распространение процесса засоления почв. С этой целью были составлены карты 
засоления почв с применением геоинформационных технологий и традиционным методом. Полученные 
данные показывает что, применение современных информационных технологий открывает новые 
возможности для  организации мониторинга и прогнозирование динамики развития процесса засоления 
почв.  

INVESTIGATION OF THE SOILS SALINITY STATE ON THE BASIS OF 
GEOINFORMATION TECHNOLOGIES 

A.I.Ismayilov*, Arshad Yashar** 
*Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS, **National Aviation Academy

The chances of using from the modern geoinformation technologies have been investigated in study of the 
soils salinization state. The salinization state spreaded in the research object was mapped with a traditional method 
and based on Geographical Information Systems (GIS). A comparative analysis of the both methods was 
performed and the unlike characters were explained. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗИМНИХ ПАСТБИЩ НА ОСНОВЕ  
ЦИФРОВЫХ КАРТ И ГИС ТЕХНОЛОГИЙ 

С.З.МАМЕДОВА, В.Н.ГАСАНОВА 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА, АZ1073, Баку, М.Рагима, 5, aferin.hesenova@mail.ru 

Современное почвоведение, как известно, в настоящее время совершает переход к цифровым 
методам, то есть составления почвенных карт на базе компьютерного анализа пространственных 
данных. Однако, карта всегда создается на основе фактических данных о почвах и почвенном покрове 
конкретной территории, в данном случае, мы использовали знания о пастбищных землях и факторах 
окружающей среды Гобустанских зимних пастбищ, выраженные в бумажной или других формах. 

В работахпо компьютерной имитации почвенного картографирования создается база данных 
ГИС, которая включает в себя цифровую геореферированную информацию об основных  факторах 
почвообразования. В итогенами был составлен ряд цифровых карт, данные которых были использованы 
в проведении экологической оценки пастбищных земель полупустынной зоны Гобустана и в опытах по их 
улучшению. 

Ключевые слова: зимние пастбища, цифровые почвенные карты, ГИС технологии, бонитровка, 
экологическая оценка 
Açar sözlər: qış otlaqları, rəqəmsal torpaq xəritələri, CİS texnologiyaları, bonitirovka, ekoloji 
qiymətləndirmə 
Key words: winter pasture, numeral maps, GIS technology, bonitirovka, ecological assessment 

Введение. Последние десятилетия отмечены бурным развитием информационных техно-
логий, во многом определяющих прогресс науки и перспективы развития каждого ее направ-
ления. Одной из точек роста современного почвоведения является почвенная картография, 
которая переживает в настоящее время переход к так называемым цифровым методам, то есть 
методам составления почвенных карт, базирующихся на компьютерном анализе простран-
ственных данных. Открываются возможности решений на новом уровне научно-практических 
задач – инвентаризации почвенно-земельных ресурсов, почвенно-экологического мониторинга, 
моделирования и прогнозирования почвенных процессов, воспроизводства плодородия и 
предотвращения деградации почв. 

Материалы и методы. По определению, которые дали в 2007 г. Филипп Лагашерини 
Алекс Макбратни: «Цифровая почвенная картография – это создание и компьтерноеобеспечение 
почвенных пространственных информационных систем за счет использования полевых и 
лабораторных методов наблюдений в совокупности с системами логического вывода для 
пространственных и не пространственных почвенных данных» 1. Перейдем к рассмотрению 
принципов создания цифровых почвенных карт (ЦПК).  

Карта всегда создается на основе фактических данных о почвах и почвенном покрове 
конкретной территории. При этом используются знания о почвах и факторах окружающей 
среды, выраженные в бумажной или других формах 2. 

Результаты и их обсуждение. При цифровом почвенном картографировании фактические 
знания находятся в ППИС – почвенной пространственной информационной системе. 

Система названа пространственной потому, что она содержит координаты и ландшафтные 
характеристики. Информация о факторах почвообразования и почвенных индикаторах собрана в 
базу данных основанной на модели SCORPAN, которая развивает идеи Докучаева-Захарова-
Иенни (по И.В.Флоринский). Cуть модели состоит в том, что классификационная принад-
лежность почв и почвенные свойства рассматриваются как функции от факторов почвообра-
зования. Направление зависимости не является важным, оно может быть и обратным, например, 
если растительность зависит от свойств почвы, то существует обратная функция 4. 

:419-423 
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Карты, созданные по технологии ЦПК в идеале содержат в себе совокупность всех прове-
денных исследованийна данной территории. Использование ЦПК в будущем позволит пол-
ностью заменить бумажные карты на электронные; на базе существующих карт проводить 
экстраполяцию на незакартированные территории; создавать динамические карты, например, 
отражающие результаты мониторинга. 

Однако у ЦПК остаются те же проблемы, что и при традиционной почвенной съемке 1: 
- сложность организации почвенного покрова и его значительное простирание; 
- низкая разрешающая способность при отображении результатов картографирования. Под 

разрешающей способностью здесь понимается способность давать раздельные изображения 
двух близких друг к другу точек; 

- сложность отображения на карте почвенного варьирования на небольших расстояниях. 
Для решения последнего момента широко используются идеи В.М.Фридланда (1972) о 

том, что внутри элементарных почвенных контуров на карте варьирование может быть 
отражено с помощью структур почвенного покрова. 

Исследования показали, что такие почвенные свойства, как NPK и тяжелые металлы, моде-
лируются для экологических целей; для оценки деградации почвенного покрова моделируется 
засоление и эрозия; для целей почвенного картографирования – гранулометрический состав, 
плотность и влажность. 

Интересно, что более трех четвертей работ предсказывают почвенные показатели по 
другим почвенным характеристикам или по классификационной принадлежности почв (S). 
Более четверти по топографическим характеристикам (®) и по живой компоненте (0- 
организмы, растения меньше 10% - по почвообразующей породе (Р) и по климатическим 
свойствам окружающей среды. (С)). 

В определенных региональных условиях земледелия лимитируют, главным образом, 
процессы эрозии, засоления, оглеения. Эти процессы являются следствием перераспределения в 
ландшафте тепла и влаги, то есть отражает и индуцирует внутри ландшафтную дифферен-
циацию агроэкологических условий. 

Составляются карты: 1. Распространения доминирующих категорий; их содержание 
соответствует традиционным картограммам. 2. Карты почвенных комбинаций по эрозии, засо-
лению, оголению; 3. Карта почвенных комбинаций с отражением лимитирующих показателей и  
их сочетаний. 

В конце составляется интегральная карта лимитирующих факторов. 
В последние десятилетия, бурное развитие получили технологии географических 

информационных систем (ГИС). Попытки их использования для картографирования почв 
показали их большой потенциал для повышения объективности почвенного картосоставления и 
для организации мониторинга почв на разных уровнях  обобщения. ГИС одинаково эффективен 
для улучшения как прямых, так и косвенных методов составления почвенных карт. Уровень 
развития ГИС технологий в настоящее время таков, что позволяет говорить о возможности 
компьютерной имитации составления почвенных карт. В настоящее время стали доступными 
цифровые карты отдельных факторов почвообразования, которые были получены не путем 
оцифровки традиционно составленных бумажных карт, а путем анализа спутниковой и другой 
информации непосредственно в  цифровом виде. Подобные сведения имеются для рельефа, 
растительности, а также климата 3. 

Цифровые данные о рельефе (абсолютных высотах местности), полученные в результате 
спутникового радарного зондирования земной поверхности, свободно доступны в настоящее 
время для любого региона Земного шара с разрешением на местности 1000 (GTOPO30), 90 
(SRTM) и 30 (Aster GDEM) метров. Средства ГИС позволяют на основе этих данных рассчитать 
практически любые показатели рельефа, необходимые для имитации создания картогра-
фической основы (экспозиция, крутизна склонов и другие морфометрические параметры). При 
использовании подобных данных конечно же необходимо принимать во внимание, что пара-
метры, рассчитанные по данным низкого и среднего разрешения (1000 и 90м) характеризуют 
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лишь макро-и мезорельеф местности, а на данные с 30 метровым разрешением достаточно 
сильное влияние оказывает на земной поверхности высоких строений, которые искажают 
данные об абсолютной высоте местности. Подобное влияние теоретически можно устранить 
средствами ГИС с привлечением спутниковых данных 4. 

Цифровую информацию о растительности также получают путем дешифрирования спут-
никовых данных. В настоящее время разработаны алгоритмы, которые позволяют создавать 
цифровые базы о состоянии растительного покрова практически на любом уровне обобщения: 
от глобального до уровня отдельных растительных ассоциаций. Более того, эта информация 
может постоянно (например, ежегодно) обновляться. Однако, основным недостатком базы 
данных растительности является то, что нет разделения на родовые, видовые варианты . 

Таким образом, в работах по компьютерной имитации косвенного картографирования 
почв создаётся база данных ГИС, которая включает в себя цифровую геореферированную 
информацию об основных факторах почвообразования. Эта информация может быть получена 
как путем  оцифровки традиционно составленных карт, так и непосредственно из 
существующих цифровых баз данных. 

Нами также на основе вышеуказанной методики был составлен ряд цифровых карт, 
данные которых были использованы в проведении экологической оценки пастбищных земель 
полупустынной зоны Гобустана и в опытах по созданию культурных пастбищ (см. рис. 1). 

Выводы 
1. Составлен ряд цифровых карт (рельефа, экспозиции, уклона, естественного дренажа,

растительности) для проведения экологической оценки почв полупустынной зоны Гобустанских 
зимних пастбищ. 

2. Цифровые карты были составлены для  использования их при сравнении культурных
пастбищ с естественными. 
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QIŞ OTLAQLARININ RƏQƏMSAL XƏRİTƏ VƏ CİS TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA TƏDQİQİ 

S.Z.Məmmədova, V.N.Həsənov 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

Məlumdur ki, hal-hazırda torpaqşünaslıq elmi yeni rəqəmsal xəritələr əsasında torpaq-landşaft 
komplekslərinin tədqiqi və təhlilini aparır. Məqalədə apardığımız elmi-tədqiqat işi nəticəsində ərazinin 
torpaqəmələgətirən amillərinin məlumat bazası və CİS texnologiyalar əsasında Qobustan qış otlaq  torpaqlarının  
tədqiqinin  nəticələri verilmiş və onların yaxşılaşdırılma yolları araşdırılmışdır. 
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THE RESEARCH OF WINTER PASTURES ON BASE NUMERAL MAPS 
AND GIS TECHNOLOGY  

 S.Z.Mammadova, V.N.Hasanov 
Institute of Soil Science  and Agrochemistry of ANAS 

It is known that now in the soil science are build  numeral maps, which help to give knowledge about soil 
cover under wither pastures. That is why we using this maps  in the our research on the GIS technology and this 
results was published in the our article for improving winter pastures. 

УДК 631.58 

О СТРУКТУРЕ  ЗИМНИХ ПАСТБИЩ АЗЕРБАЙДЖАНА 

А.Ф.ГАСАНОВА 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА , АZ1073, Баку, М.Рагима, 5 aferin.hesenova@mail.ru 

В статье представлены сведения об агроэкологических особенностях и структуре зимних 
пастбищ Азербайджана; в основном, рассуждается сухостепенных зонах Гобустана, Аджиноура, 
Джейранчеля и т.д. Говорится  о ведущих кормовых растениях равнинных субтропических о сухостепей, 
об их урожайности, валовой и поедаемой части. Даны сведения и об общей площади, занимаемой под 
основными растительными группировками.  

Ключевые слова: зимние пастбища, климат, почва, растительные формации 
Açar sözlər: qış otlaqları, iqlim, torpaq, bitki formasiyası 
Key words: winter pasture, climate, soil, plant formation 

Введение. Известно, что в настоящее время большое значение придается комплексной 
характеристике территорий зимних пастбищ. 

Ландшафты Азербайджана достаточно хорошо изучены Мусеибовым, Будаговым, 
Салаевым, Мамедовым и др [1; 2]. Ниже при описании мы будем использовать вышеназванные 
литературные источники, а так же результаты своих личных наблюдений при  полевых 
исследованиях зимних пастбищ в разных регионах Азербайджана. 

Материалы и методы. Основываясь на исследования Г.Ш.Мамедова [4], мы выделили на 
территории зимних пастбищ ландшафты полупустынных и степных зон (равнинных суб-
тропических сухостепей и предгорных сухостепей), где и были проведены исследования по 
описанию агроэкологических особенности зимних пастбищ Аджиноура, Джейранчел, 
Гобустана. 

Результаты и их обсуждение. В системе высотной ландшафтной поясности на 
территории зимних пастбищ базисным ландшафтным ярусом являются субтропические полу-
пустыни. Они занимают морские, аллювиально-морские, аллювиальные, делювиальные-про-
лювиальные и частично аллювиально-пролювиальные по первичному происхождению равнины 
Куринского и Прикаспийского прогибов. Полупустыни широко развиты так же в аридно-
денудационных предгорьях области юго-восточного погружения Большого Кавказа (Гобустан), 
в низкогорьях и котловинах южного и западного Аджиноура, южного и восточного Джей-
ранчеля и т.д. В целом, полупустынные ландшафты занимают большую часть территории паст-
бищ Азербайджана, а вся площадь областей с благоприятными для их развития климатическими 
условиями составляет около 47 % ее площади. До 15 % этого ареала занято интразональными 
ландшафтами. Абсолютные высоты полупустынной территории зимних пастбищ лежат в 
диапазоне от - 28 м до +100 м над уровнем моря. Уклоны полупустынных низменностей 
небольшие (менее 0,5º). Однако, в районах развития предгорных и низкогорных полупустынных 
ландшафтов господствуют низкие антиклинальные и моноклинальные хребты и гряды, 
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синклинальные плато и возвышенности. Котловины и долины, сложенные песчанно-глинис-
тыми толщами верхнего полиогена (юго-восточный и южный Гобустан, Аджиноур, Джей-
ранчель) глинами палеогена и мела (северный и северо-западный Гобустан). Для всех этих 
районов характерны формы аридно-денудационного рельефа (бедленд, глинистый карст, 
овражно-балочное расчленение). Котловины и шлейфы возвышенностей и гряд сложены 
делювиальными и делювиально-пролювиальными рыхлыми образованиями плейстоцена. В Го-
бустане, на Абшероне и в юго-восточной Ширвани развиты грязевулканические формы рельефа, 
сложенные сопочной брекчией. 

Климат полупустынных районов - сухой субтропический. Годовые величины суммарной 
солнечной радиации для большей части превышают 128 ккал/см2. Годовые величины 
радиационного баланса составляют более 45-50 ккал/см2, а за теплый период 38-40 ккал/см2. 
Средние температуры наиболее теплого месяца 24,5-27ºС, а наиболее холодного 0-3 ºС. Сумма 
температур выше 10ºС составляет от 3800ºС - 4400ºС, среднегодовое количество атмосферных 
осадков колеблется в пределах 200-400 мм. Испаряемость за год составляет 800-1200 мм. 

В полупустынной зоне распространены, в основном, сероземы, сероземно-луговые, 
лугово-сероземные, серо-бурые, солончаки, солонцы и др. разновидности полупустынных почв. 
В котловинах и шлейфах низких гряд и плато широко развиты чехлы из делювиальных и 
делювиально-пролювиальных почвообразующих пород-карбонаты и характеризуются они как 
продукты разрушения морских отложений первичной засоленности. Все почвы полупустынной 
зоны имеют небольшое содержание гумуса 1,8-2,1%, они различаются по гранулометрическому 
составу, сложению и т.д. 

Переходя к описанию растительного покрова полупустынной зоны, следует отметить, что 
А.А.Гроссгеймом [3] фактически отрицалось (в отличие от некоторых ученых-геоботаников) 
наличие пустынной растительности в Восточно-Закавказской низменности. 

Полупустынная растительность характеризуется преобладанием галофильных кустарников 
и полукустарниковых растений, а так же однолетних осенне-летних видов, приуроченных к 
наиболее засушливым и засоленным почвам Восточно-Закавказской низменности. Она в 
условиях Азербайджана охватывает почти всю низменную полосу на высоте от –28 до +100 
(150м), над уровнем моря и большей частью характеризуется преобладанием солянковой и 
полынно-солянковой растительности. Флористический анализ растительности показывает, что 
большинство растений в данном типе пастбищ представлены галофитами: сарсазан, мясистая 
солянка, ежовник, мортук и т.д. Из характерных галофитов следует отметить мясистые солянки-
суккуленты. Они называются мясистыми, так как у них в ассимилирующих органах в особой 
ткани накапливается много воды, что делает их очень сочными. Наличие водоносной ткани в 
стеблях или листьях является их характерной особенностью. Суккулентные формы солянок 
обладают чертами ксерофитов и многие из них, как, например, сарсазан, галостахис, анабазис и 
др. почти лишены листков. 

По своей экологии такие солончаковые растения являются галоксерофитами, так как они 
не только хорошо переносят чрезмерную засоленность, но и большую часть сухости воздуха и 
почвы в летний период. 

Характеризуя жизнестойкость солероса и сарсазана, ученые-геоботаники  отмечают, что 
высокое осмотическое давление не только делает данные растения способными существовать на 
крайне засоленном субстрате, но и придает им большую устойчивость против солнечной жары и 
сухости воздуха. Для солончаков характерна еще другая группа жизненных форм. Это растения, 
которые по сравнению с мясистыми солянками задерживают в своем теле намного меньше 
легкорастворимых солей, но зато обильно выделяют их наружу при помощи специальных 
железок. Из таких растений можно отметить прибрежницу солончаковую, крессу критскую, 
гребенщик многоветвистый, франкению жестоковолосую, кермек полукустарниковый и др. 

В летние месяцы солевые выделения у таких растений большей частью густо покрывают 
вегетативные органы, придавая им серую окраску. 

Жизненные формы солончаковых растений не ограничиваются этими двумя экологи-
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ческими группами, имеется так же группа весенних эфемеров (Hymenolobusprocumbcus, 
Tetradiclistenella), у которых жизненный цикл совершается ранней весной, когда растворы солей 
в поверхностном слое почвы меньше сконцентрированы. Из числа таких однолетников можно 
указать: петросимонию (Petrosbmoniabrachiata), жирную солянку (Salsolacrassa), гамантус (Gama-
nthuspilosus) и на некоторые другие маревые. 

Важным фактором, имеющим большое влияние на изменения растительного покрова 
полупустынь, является выпас скота на пастбищах. Изменения состава ассоциации происходят, 
главным образом, под влиянием неумеренной и длительной пастьбы. 

Из галофильных кустарников и полукустарников в кормовом отношении лучше всего 
поедаются караган и генгиз. Остальные представители этой группы (сарсазан, поташник, 
соляноколосник, вересковидная солянка и др.) относятся к плохо поедаемым растениям и 
стравливаются лишь при отсутствии других ценных трав на пастбищах. 

Из однолетних галофитов в составе солянковых пастбищ для осенне-зимнего содержания 
скота большую роль в кормовом отношении играют, главным образом, петросимония, гамантус 
и жирная солянка. 

Для выпаса скота на полупустынных пастбищах, помимо отдельных маревых, большое 
значение имеют также эфемеровые злаки, которые распространены почти во всех кормовых 
угодьях и в значительной степени участвуют в формировании ассоциаций. Из кормовых злаков 
следует отметить; мортук восточный, мортук пшеничный, ячмень щетинистый, а на менее 
засоленных почвах-мятлик луковичный, костер краснеющий, костер кровельный и некоторые 
другие виды. 

Продуктивность полупустынных пастбищ неустойчивая, в среднем от 0,5-4,5 ц/га в разные 
годы. Сроки использования этих пастбищ в среднем с 20.Х. по 25.IV.  

Субтропические сухостепи развиты на равнинах (подгорные и наклонные равнины), и в 
предгорьях. Поэтому в нашей классификации ниже речь пойдет, о субтропических сухостепях 
(равнинных) (100-300 м над уровнем моря), а далее о предгорных сухостепях, (300-600 м н.у.м.). 
Группа степных ландшафтов занимает 51,5 % от общей площади. Разрозненные, они сущест-
венно различаются по геолого-геоморфологическим условиям. В одних случаях они пред-
ставляют собой почти плоскую слабонаклонную равнину, а в других наклонные ступенчатые, 
волнистые равнины с балочными местами овражным расчленением и ящикообразными 
террасированными речными долинами (предмалокавказские наклонные равнины). Степные 
равнины сложены в основном плейстоценовыми аллювиально-пролювиальными, делювиально-
пролювиальными образованиями. При этом поверхность равнин покрыта чехлом либо из 
суглинков, либо песчанно-гравийными образованиями или галечниками. Это обстоятельство на-
равне с уклонами поверхности (местами они превышают 2-3º) и характером мезо- и микро-
рельефа играют важную роль во внутриландшафтной дифференциации. 

Шемаха-Гобустанские и Джейранчель-Аджиноурские степные предгорья сложены 
морскими и континентальными образованиями палеогена и неогена (глины, песчаники, 
галечники, известняки и пр.), на Малом Кавказе-юрсколиловыми, вулканогенно-осадочными 
образованиями. Основные формы рельефа степных предгорий представлены антиклинальными, 
моноклидинальными хребтами, грядами (с другими южными склонами и пологими северными) 
антиклинальными и денудационными плато. 

По данным Э.М.Шихлинского [5] климатические условия районов и участков степных 
ландшафтов несколько разнятся не только по районам, но и в пределах одного региона с 
увеличением абсолютной высоты местности. Однако эти изменения не выходят за рамки 
колебаний допустимых для функциионирования основных ландшафтов. 

В районах их развития средняя температура наиболее теплого месяца варьирует в пределах 
22-25ºС, а летних - 20-23ºС, наиболее холодного месяца от 1,0 до 2,0 ºС, абсолютный минимум 
14-22ºС ниже нуля, абсолютный максимум температуры достигает 37-40оС. Сумма температур 
выше 10ºС - 3600-4200ºС, иногда до 5000ºС, радиационный баланс подстилающие поверхности 
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составляют за год от 38 до 46-48 ккал/см2, за теплый месяц период - 36-40 ккал/см2, за холодный 
- 4-8 ккал/см2. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в пределах 300-400мм в 
западном и северном Гобустане, Джейранчеле и на Предмалокавказских наклонных равнинах. 
Среднегодовые величины испаряемости в степных равнинах и предгорьях составляет 800-1000 м 
и более, а относительная влажность за год составляет 25-70 %. 

Реки, протекающие здесь в глубоких террасированных долинах, не оказывают сущест-
венного влияния на развитие степных ландшафтов. Однако глубокие (от 15-20 до 300-400 м) 
речные долины, овраги и балки, наряду со структурными элементами рельефа, обусловливают 
особенности внутриландшафтной дифференциации. Примерно такую же роль играют и 
аккумулятивные формы рельефа на наклонных аллювиально-пролювиальных равнинах, где в 
качестве относительно крупных мезоформ выступают выпуклые конусы и межконусные пони-
жения. Среднегодовой речной сток колеблется в пределах 0,5-1,5. 

По эдафическим условиям сухостепи распространены на серо-бурых, светло-каштановых, 
серо-коричневых) каштановых почвах. Высотные пределы от 100 до 300 м над уровнем моря. 
Одна из основных фитоценотических отличий сухостепной растительности заключается в том, 
что здесь не только наблюдается хорошо выраженная биоэкологическая взаимосвязь между 
видами, ассоциациями, но имеется также и видовое разнообразие растительных группировок. 
Отличительная черта нашей субтропической сухостепи в значительной мере обусловлена эколо-
го-генетическими полупустынными формациями и размещением сухостепей на почвах более 
всего свойственных для пастбищной территории. 

Большое видовое разнообразие травостоя сухостепей, разнообразие жизненных форм и 
характер формирования отдельных экологических групп является следствием влияния не только 
ксерофильных формаций нижних горных поясов, районов Большого и Малого Кавказа, но и 
исторической приспособленности самих растений к условиям среды и влияния на травостой 
многовековой пастьбы скота. 

В отличие от полупустынь, в составе жизненных форм сухостепей обильно представлены 
однолетние и травянисто-многолетние растения, которые по сезонам года создают различный 
фон на пастбищах. 

В сухостепной растительности главную роль играет группа фугитивов (эфемеры и 
эфемероиды), избегающая своего развития в летних условиях, путем сокращения сроков 
вегетации и приурочивая его к осенне-зимнему и ранневесеннему периодам. Фугитивы обычно 
состоят как из однолетних (большинство), так и из многолетних растений. 

Фугитивы, образующие ядро сухостепной растительности, по своей экологии и характеру 
развития делятся на весенние и осенне-весенние, или озимые. Для сухостепей Азербайджана 
характерными являются озимые эфемеры, количество, которых достигает 300 видов. В то же 
время на сухостепях встречаются и низшие растения: мхи, лишайники, водоросли, споровые, 
которые снабжают высшие растения азотом. Из сине-зеленых водорослей доминирует-
Stratonostoccommune, из мхов виды рода Tortula. 

Ведущими кормовыми растениями равнинных субтропических сухостепей являются: 
Poabulbosa, Colpodiumhumile, Aegilops squarrosa, Ae. Cylindrica, Lolium rigidum, Bromus 
Japonicus, Avena pilosa, Phleum paniculatum, Koeleria phleoides, Medicago orbicularis, Erodium 
cicutarium. 

Урожайность сухостепей, также как и пустынных пастбищ сильно колеблется, в 
зависимости от климатических условий года. В благоприятные годы доходит до 10 ц/га, а в 
засушливые едва достигает 1 ц/га. 

Ниже приводится средняя урожайность основных субтропических сухостепных группи-
ровок зимних пастбищ Азербайджана. 
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Таблица 1. Средняя урожайность растительных группировок 
сухостепных ландшафтов зимних пастбищ 

 

Название группировки 
Общая  

площадь, га 
Средний урожай 

 сухой массы, ц/га Процент 
поедаемости

га % валовый поедаемый 
1 Петросимониево-полынные 17000 3,7% 7 4 57
2 Караганно-полынные 18000 3,8% 10 7 70
3 Вересковидно-солянково-полынные 50000 10,8% 8 5 63 
4 Эфемерово-полынные 180000 38,7% 10 7 70
5 Эфемеровые 39000 8,4% 6 5 83
6 Генгизово-полынные 61000 13,1% 11 7 64
7 Каперсово-эфемеровые 100000 21,5% 8 4 50

Использование вышеуказанных кормовых угодий происходит на протяжении всего 
пастбищного сезона, т.е. с осени до второй половины весны, в среднем с 15.Х. до 10.Х. 

Рис. 1. Структура растительного покрова сухостепных ландшафтов зимних пастбищ. 

Длительность использования полупустынной растительности в течение пастбищного 
периода обусловливается широкой распространенностью полынно-эфемеровых пастбищ и 
преобладанием однолетних злаков на участках. Наличие в большом количестве эфемеровых 
злаков в травостоях в течение осенне-весеннего периодов дает возможность не только 
обеспечить зелеными нежными кормами животных, но даже по некоторым районам произвести 
в период колошения эфемеровых злаков сенокошение. 

Однако, как видно из таблицы, процент поедаемости основных формаций невысок, 
поэтому необходимо проведение агромелиоративных мероприятий по улучшению пастбищ 
субтропических сухостепей, что, несомненно, повысит их продуктивность и даст возможность 
улучшить кормовую базу Республики. 

Выводы 
1. Исследования показали, что на территории зимних пастбищ распространены в основном

сель ведущих растительных формаций петросимониево-полынные, караганно-полынные, 
вересковидно-полынные, эфемерово-полынные, эфемеровые, генгизово-полынные и капер-
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сово-эфемеровые. 
2. Наиболее распространение получили эфемерово-полынные- 38,7% от общей территории,

средней урожай сухой поедаемой массы около-7,0 ц/га, процент поедаемой -70%, 
следующей по ареали распределения является каперсово-полынная формация-21,5%, но 
урожайность –всего 4,0ц/га, поедаемость 50%; ценными кормами являются генгизово-
полынные (соответсвенно: 7,0ц/га; 64%) и караганно-полынные (7,0ц/га и 70%). 

3. Учитывая большую потребность животноводства Республики в дешевых и качественных
кормах зимних пастбищ, необходимо соблюдать на них системный выпас, не перегружать 
их, периодически ухаживать за ними, проводить мероприятия по их улучшению. 
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AZƏRBAYCANIN QIŞ OTLAQLARININ STRUKTURU HAQQINDA 

A.F.Həsənova  
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

Məqalədə Azərbaycanın qış otlaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri  və strukturu  haqqında məlumat verilib. 
Əsasən Qobustan, Acınohur, Ceyrançöl və s. qış otlaqlarının bozqırlarının dominat aparıcı yem bitkilərim və 
formasiyalarının yayılma arealı, ümumi və yeyilən məhsuldarlığı haqqında tədqiqatın nəticələri təqdim olunub. 

ABOUT STRUCTURE OF AZERBAICAN  WINTER PASTURE 

A.F.Hasanova 
Institute of Soil Science  and Agrochemistry of ANAS 

In the article has given information about structure of Azerbaican winter pasture. It is main, that discussed 
information about dry steppe of Acinour, Qobustan and Djeiranchol fodder plant formation and has given 
information about its productivities. 

UOT 631.47.48 

KÜR ÇAYI SUBASARNIN ŞİRVAN DÜZÜ HİSSƏSİNDƏ ŞORLAŞMIŞ BOZ-ÇƏMƏN 
TORPAQ XASSƏLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİNƏ SUVARMANIN TƏSİRİ 

V.H.HƏSƏNOV, R.H.ASLANOVA 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı, M.Rahim, 5, vilayet-hesenov@mail.ru 

Kür çayı subasarının Şirvan düzü ərazisində ləkələr şəklində yayılmış boz-çəmən torpaqların yüksək 
dərəcədə şorlaşması (1,10-2,74%), humus (1,3-1,7%), azot (0,14-0,31%), udma tutumu (17,2-19,0mq-ekv) ilə zəif 
təmin olunması, torpaq profili üzrə karbonatların (CaCO3, 11,0-12,3%) və sıxlığın (1,30-1,40 q/sm3) monoton 
bərabər paylanması və s. xassələri ilə səciyyələnir. 

Kollektor-drenaj sistemi olmayan şəxsi və fermer təsərrüfatlarının suvarılan boz-çəmən torpaq sahələrində 
0-50 sm dərinlikdə duzlardan yuyulması (0,17-0,25%), əkin qatında (AU'a, 0-25sm) humusun (2,9-3,4%), azotun 
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(0,26-0,32%) və udma tutumunun (24,1-27,4 mq-ekv) kifayət qədər artması, üst qatlardan karbonatların (CaCO3, 
6,2-7,9%) yuyulması və orta qatlarda toplanması (14,2-17,3%),əkinaltı qatda (AU"a, 25-42 sm) qranulometrik 
tərkibin (0,01mm,74,3-78,9%;0,001mm, 38,5-47,4%) ağırlaşmasıvə sıxlığın kəskin artması (1,45-1,52q/sm3) 
müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: humus, torpaq profili, şorlaşmış torpaqlar, qranulometrik tərkib, zonal torpaqlar, qrunt suyu, 
boz-çəmən torpaqlar 
Ключевые слова: гумус, профиль почв, засоленные почвы, гранулометрический состав, зональные 
почвы, грунтовые воды, лугово-сероземные почвы 
Key words: humus, soil profile, saline soils, granulometric composition, zonal soil, ground water, gray-
meadow soils 

Giriş. Şirvan düzünün təbii və meliorasiya olunmuş suvarılan boz-çəmən torpaqları 
V.R.Volobuyev [5], M.R.Abduyev [3], M.P.Babayev [4] və b. tərəfindən ətraflı öyrənilib. Lakin Kür 
çayı subasarının Şirvan düzü hissəsində allüvial-çəmən və allüvial-çəmən-meşə torpaqlarla kompleksdə 
ləkələr şəklində yayılmış boz-çəmən torpaqlar nisbətən zəif öyrənilmişdir. 

V.R.Volobuyev [5] göstərir ki, Şirvan düzünün Kür çayı ətrafı zolağında əvvəllər güclü subasar-
delta nəmlik rejimi şəraitində formalaşan və ümumən boz torpaqlar görünüşlü torpaqlar yayılmışdır. 
Lakin, Kür çayının subasar rejimi çoxdan sönüb və torpaqəmələgəlmə prosesi üçün quru-bozqır və 
yarımsəhra şəraiti hakimdir. Bu torpaqlara açıq-çəmən torpaqların bozqırlaşmış variantı olaraq boz-
çəmən adınınverilməsitəklif edilmişdir. 

V.A.Kovda [11], S.A.Vladıçenski [6], Q.V.Dobrovolski [10] və b. qeyd etdiyi kimi çay subasar-
larında səthi daşqın və qrunt sularının təsiri azalan subasarüstü terraslarda və mikroyüksəkliklərdə 
hidromorf torpaqəmələgəlmə prosesi zəifləməklə zonal torpaqların formalaşmasına səbəb olur.  

Material və metodlar. Çöl-topaq tədqiqatında müqayisəli-coğrafi və “xarakter tədqiqat sahələri” 
(ключевая площадка)metodundan istifadə edilmişdir. Kür çayı subasarı üçün arid iqlim şəraiti 
xarakterik olub, yağıntıların orta illik miqdarı 270-300 mm, buxarlanma 1000-1200 mm, rütubətlənmə 
əmsalı (RƏ) <0,3, orta illik temperaturisə 14,0-14,50C təşkil edir. Ərazidə axmazlı-xırda göllər və Kür 
çayının subasarüstü terrasları aydın nəzərə çarpır [12].Torpaqəmələgətirən süxurlar müxtəlif dərəcədə 
duzlu, gilli-ağır gillicəli (0,01mm, 44,3-70,5%) laylı allüvial çöküntülərdən ibarətdir. Nisbətən dərində 
yerləşən (>3,0m) qrunt sularının minerallaşması 5,3-10,5 q/l arasında dəyişir. Ərazidə efemerli-yovşanlı 
və duzadavamlı gəngiz-qarağanlı fitosenozlar üstünlük təşkil edir. Mikroçökəkliklərdə alçaq boylu 
yulğun kolları nəzərə çarpır. Suvarılan torpaq sahələri tərəvəz-bostan, yem bitkiləri, dənli-taxıl sahələri 
və çoxillik nar bağları altında istifadə olunur. 

Tədqiqat sahələrində 1,5-2,0 m dərinlikdə qazılmış torpaq kəsimlərinin genetik qatlarından 
götürülmüş torpaq nümunələrində qəbul edilmiş müasir metodlarla fiziki-kimyəvi analizlər aparılmışdır. 
Humus və azotun miqdarı İ.V.Tyurin üsulu ilə, hiqroskopik nəmlik 1050C temperaturda qurudulmaqla, 
udulmuş əsaslar (Ca+Mg) D.V.İvanov üsulu ilə, karbonatlıq (CaCO3) Qolubev üsulu ilə, pH (su 
məhlulunda) potensiometrlə, qranulometrik tərkib Na4P2O7istifadə olunmaqla N.A.Kaçinskinin pipet 
üsulu, tam su çəkimi analizi – Y.V.Arinuşkina, sıxlıq çöl şəraitində N.A.Kaçınskinin silindr üsulu ilə 
təyin edilmişdir.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Apardığımız çöl-torpaq və kameral-laboratoriya tədqiqatlarının 
V.R.Volobuyevin [5] göstərdiklərini tamamilə təsdiq edir. Kür çayı zolağının ətrafında, çayın səthi 
subasar rejiminin zəifləməsi və qrunt sularının dərinə (3-5m) düşməsi torpaqəmələgəlmədə nəmliyin 
azalmasına və bitki örtüyünün bozqırlaşmasına səbəb olmuşdur. Buna uyğun olaraq Kür çayının 
subasarüstü terraslarında (1,5-3,0m) və mikroyüksəkliklərində yayılmış çəmən-boz torpaqların allüvial-
çəmən və allüvial-çəmən-meşə torpaqların təkamülü nəticəsində formalaşdığı müəyyən edilmişdir. 
Beləliklə allüvial-hidromorf rejimin zəifləməsi zonal torpaqəmələgəlmə prosesi ilə müşayət olunması 
aşkar edilmişdir [1; 2; 3; 8; 9].  

Boz-çəmən torpaqların təbii və suvarılan variantlarının morfoloji əlamətləri bir-birindən kəskin 
fərqlənir. Təbii boz-çəmən torpaqların morfoloji əlamətləri Ağdaş rayonu Kotavan kənd bələdiyyəsi 
əsazisində qazılmış 312 №-li torpaq kəsiminin genetik quruluşundan aydın müşahidə olunur. Torpaq 
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kəsimi Kür çayının subasarüstü terrasında nisbətən mikroyüksəklikdə yerləşir. Torpaqəmələgətirən 
süxurlar Kür çayının müxtəlif dərəcədə duzlaşmış gilli-ağır gillicəli allüvial çöküntülərindən təşkil 
olunmuşdur. Qrunt suları 3,0 m-dən dərində yerləşir. Bitki örtüyünü efemerli-yovşanlı, dəvətikanlı-
ğaqanlı fitosenozlar və tək-tək yulğun kolları təşkil edir. Ərazi kənd ətrafı örüş sahəsi kimi istifadə 
olunur. 

AYsv 0-18 sm Açıq-bozumtul, 3-5 sm qalınlığında yumşaq çim qatı nəzərə çarpır, gilli-gillicəli, 
xırda kəltənvari struktura, bitki kökləri və yarımçürümüş qalıqları, ağımsov duz ləkələri, quru, qaynayır, 
keçidi tədrici 

AYs 16-35 sm Rəngi üst qatla eynidir, tozlu-gilli, kəltənvari-topavari struktura, seyrək bitki 
kökləri, aydın görünən duz ləkələri və kapilyar kristalları, zəif bərkimiş, qaynayır, quru, keçidi aydın 

Bs 35-62 sm Açıq-boz, zəif qonur ləkələr, lilli-gilli, iri kəltənvari struktura, zəif bərkimiş, şaquli 
çatlar, ağımsov iri duz ləkələri və kristalları, quru, qaynayır, keçidi aydın 

B/Cs 62-95 sm Açıq-bozumtul, qonur-samanı ləkələr, qranulometrik tərkibi nisbətən yüngül-ağır 
gillicəli, strukturası aydın deyil, duz ləkələri nisbətən azdır, quru, qaynayır, keçidi aydın 

CIsg 95-120 sm Ağır gilli allüvial çöküntü, duzların görüntüsü nisbətən azalır, zəif nəmli, 
qaynayır, keçidi kəskin 

CIIsg 120-160 sm Gillicəli zəif duzlu allüvial çöküntü, nəmlik nisbətən artıb, qaynayır. 
Torpaq kəsiminin morfoloji təsvirindən göründüyü kimi allüvial-çəməntorpaqlarla müqayisədə 

boz-çəmən torpaqlar açıq-boz rəngli, səthidən başlayaraq duz ləkələri və un şəkilli krisatallarının aydın 
görüntü ilə bütün torpaq profilıinin müxtəlif dərəcədə şorlaşması, kəltənvari-topavari strukturası,  
orta  qatların  bərkiməsi, dərin  gilli qatların  göyümsov  qonur-pas  ləkəli zəif qleyləşmə əlamətləri və s. 

Cədvəl 1. Kür çayı subasarının Şirvan düzü boz-çəmən torpaqların  
fiziki-kimyəvi  göstəricilərinə suvarmanın təsiri 
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Şorlaşmış boz-çəmən (Zərdab r-nu Təzəkənd bələdiyyəsi) 

AY's  0-20 1,35 0,14 5,4 11,0 8,2 19,5 17,86 47,24 1,30 
AY"s 20-38 1,48 0,15 6,3 12,1 8,2 18,9 20,68 42,40 1,32 

Bs 38-64 0,53 0,08 4,0 12,7 8,3 15,5 18,92 46,96 1,38 
B/C 64-92 0,80 t.olm. - 12,8 8,3 22,3 20,26 69,54 1,45 
CIs  92-118   0,75 “-“ - 12,4 8,5 15,6 11,64 29,52 - 

CIIs  118-155 0,48 “-“ - 11,7 8,5 13,2 14,56 40,08 - 

31
2 

 (Ağdaş r-nu Kotavan bələdiyyəsi) 

AY's  0-18 1,30 0,15 5,0 12,5 8,6 17,2 23,04 53,76 1,35 
AY"s 18-35 1,04 0,10 5,4 12,6 8,7 19,3 31,16 62,52 1,38 

Bs 35-62 0,88 0,09 5,6 12,9 8,7 20,4 31,08 61,04 1,40 
B/C 62-95 0,79 t.olm. - 13,1 8,4 21,0 20,02 50,16 1,37 
CIs  95-120   0,54 “-“ - 13,0 9,1 23,9 40,08 87,44 - 

CIIs  120-160 0,37 “-“ - 13,3 9,1 16,3 15,26 46,90 - 

39
4 

   (Kürdəmir r-nu Susun bələdiyyəsi) 

AY's  0-22 1,71 0,21 4,7 11,5 8,0 21,2 24,60 58,16 1,32 
AY"s 22-40 1,26 0,17 5,5 12,6 8,2 19,3 22,52 60,52 1,36 

Bs 40-68 0,96 0,10 5,4 12,2 8,3 26,4 27,00 65,00 1,35 
B/C 68-95 0,81 t.olm. - 13,9 8,3 27,8 28,40 71,32 1,42 
CIs  95-136   0,60 “-“ - 12,0 8,4 19,9 13,62 55,16 - 

CIIs  136-170 0,32 “-“ - 11,4 8,6 25,8 35,96 77,68 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31
7 

Suvarılan boz-çəmən (Zərdab r-nu Gödəkqobu bələdiyyəsi) 

AU'a 0-25 3,34 0,32 6,0 7,6 7,9 27,4 34 ,24 76,20 1,18 
AU"a 25-42 1,87 0,15 7,5 8,9 8,2 24,9 47,36 78,88 1,52 

Bs 42-76 1,05 0,09 6,8 12,8 8,4 21,8 41,52 76,56 1,49 
B/Cs 76-103 0,78 t.olm. - 14,2 8,5 21,9 33,94 79,32 1,56 

CIs 103-130 0,73 “-“ - 17,3 8,6 18,9 26,20 51,64 - 
CIIs 130-165 0,51 “-“ - 11,5 8,6 21,7 40,16 70,46 - 

36
2 

  (Kürdəmir r-nu Susun bələdiyyəsi) 

AU'a 0-23 2,98 0,26 6,8 6,2 8,0 24,1 29,16 72,40 1,22 
AU"a 23-40 2,05 0,21 7,5 6,7 8,1 23,4 33,84 74,28 1,48 

Bs 40-73 1,03 0,10 6,1 11,8 8,2 20,8 35,96 62,68 1,45 
B/Cs 73-98 0,75 t.olm. - 14,7 8,3 21,0 24,08 75,64 1,52 

CIs 98-125 0,42 “-“ - 13,4 8,3 18,6 15,84 44,26 - 
CIIs 125-160 0,70 “-“ - 14,0 8,4 14,3 14,56 40,08 - 

morfogenetik göstəricilərlə səciyyələnir. Çəmən-boz torpaqların profili üçün aşağıdakı horizontlar 
xarakterikdir: AY'vs- AY''s-Bs-B/Cs-CIgs-CIIgs. 

Boz-çəmən torpaqlar humusla zəif təmin olunmuşdur və üst qatda (Ayvs, 18-20sm) onun miqdarı 
1,4-1,7 % təşkil etməklə, orta və dərin qatlarda kəskin azalır (0,5-0,8%). Bu torpaqlar ümumi azotla da 
zəif (0-14-0,21%) təmin olunmuşdur. Torpaq profili üzrə karbonatlar nisbətən bərabər paylanmışdır 
(CaCO3, 11,0-13,9%). Üst qatlarda udma tutumu 17,0-21,2 mq-ekv arasında dəyişməklə, agır gilli orta 
və dərin qatlarda onun miqdarı (23,9-26,4 mq-ekv) xeyli yüksəlir. Udulmuş kationlardan Ca:Mg nisbəti 
3,5-4,8 arasında dəyişməklə dərin qatlarda tədricən artır. Torpaq profili üçün qələvi mühit (pH,  8,0-8,6) 
xarakterik olub, bəzən dərin qatların pH-ı (su məhlulunda) göstəricisi 9,1-ə qədər yüksəlir. 

Analiz nəticələrindən göründüyü kimi, boz-çəmən torpaqlar gilli-ağır gillicəli qranulometrik 
tərkibə malik olub, üst qatlarda (Ayvs, 18-20sm)fiziki gilin (<0,01mm) miqdarı 47,2-58,1%, lil 
fraksiyası (<0,001mm) isə 17,9-24,6% arasında dəyişir. Torpaq profilində qranulometrik tərkibin kəskin 
dəyişməsi (<0,01mm, 29,5-87,4%; <0,001mm, 20,7-31,2%) və genetik qatların laylılıq xüsusiyyətləri 
boz-çəmən torpaqların allüvial mənşəli olmasını bir daha təsdiq edir ( cədvəl1). 

Mövcud torpaq-ekoloji şərait boz-çəmən torpaqların müxtəlif dərəcədə şorlaşmasına səbəb 
olmaqla üst qatlarda quru qalığın miqdarı 1,10-1,34 % təşkil edir. Suda həll olan duzların maksimum 
miqdarı (2,30-2,74%) orta qatlarda (40-80sm) müşahidə olunur. Torpaq profilinin orta qatlarında 
duzların toplanmasına mövsümi atmosfer yağış suları müəyyən qədər təsir göstərir. Torpaqəmələgətirən 
allüvial çöküntülərdə duzların miqdarı 0,60-0,79 %-ə qədər azalır. Duz tərkibində kalsium-sulfat və 
natrium-xlorid birləşmələri tam üstünlük təşkil edir (cədvəl 2). 

Apardığımız müqayisəli çöl-torpaq və kameral-laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri əsasında 
təbii-xam və suvarılan boz-çəmən torpaqların morfoloji əlamətlərinin və fiziki-kimyəvi xassələrinin 
kəskin fərqləndiyi müəyyən edilmişdir. Uzun müddətli antropogen təsir suvarılan boz-meşə torpaqların 
morfogenetik quruluşunun dəyişməsində öz əksini tapmışdır. Bu torpaqlar təbii zonallıq xüsusiyyətlərini 
özündə saxlamaqla bərabər, mütəmadi lilli çay suları ilə suvarma, intensiv becərmə, üzvi-mineral 
gübrələrin tətbiqi və s. aqrotexniki tədbirlərin nəticəsində aqroirriqasiyalı mədəniləşmə xüsusiyyətlərinə 
malik qalın torpaq (40-45 sm) qatı əmələ gəlmişdir. Əkin qatında (AU'a, 20-25 sm) strukturanın 
əlverişli dənəvari-xırda kəltənvari xarakter alması, əkinaltı qatın (AU"a, 25-45sm) nisbətən bərkiməsi, 
qranulometrik tərkibin xeyli ağırlaşması və xüsusən suvarmanın təsirindən torpaq profilinin50-60 sm 
dərinliyə qədər duzlardan yuyulması və s. morfogenetik göstəriciləri ilə fərqlənir. 

Suvarılan boz-çəmən torpaqların morfoloji əlamətləri Zərdab rayonu Gödəkqobu kənd 
bələdiyyəsi ərazisində qoyulmuş 317 №-li torpaq kəsiminin təs-virindən aydın görünür. Torpaq kəsimi 
Kür çayı subasarının mikroyüksəkliyində yerləşir. Torpaqəmələgətirən süxurlar şorlaşmış gilli-gillicəli 
allüvial çöküntülərdən ibarətdir. Qrunt suyunun dərinliyi 3,0 m-dən aşağıda yerləşir. Torpaq kəsimi 
yaxşı vəziyyətdə olan çoxillik yonca bitkisi sahəsində qoyulmuşdur. 



432 

C
əd

və
l 2

. Ş
ir

va
n 

dü
zü

nü
n 

tə
bi

i v
ə 

su
va

rı
la

n 
bo

z-
çə

m
ən

 to
rp

aq
 p

ro
fi

lin
də

 d
uz

la
rı

n 
tə

rk
ib

i v
ə 

m
iq

da
rı

 

K
əs

im
in

 
№

 s
i 

G
en

et
ik

 q
at

la
r 

və
 

də
ri

nl
ik

, s
m

 
H

iq
ro

sk
op

ik
 

nə
m

lik
, %

 
Q

ur
u 

qa
lıq

, 
%

 
M

üt
lə

q 
qu

ru
 to

rp
aq

da
 %

-l
ə 

C
O

" 3
 

H
C

O
' 3

 
C

l' 
SO

" 4
 

C
a¨

 
M

g¨
 

N
a˙

+K
˙ 

Şo
rl

aş
m
ış

 b
oz

-ç
əm

ən
 to

rp
aq

la
r 

35
0 

A
Y

's 
 0

-2
0 

3,
53

 
0,

99
2 

Y
ox

 
0,

02
7 

0,
19

9 
0,

44
6 

0,
09

2 
0,

02
4 

0,
20

1 
A

Y
"s

 2
0-

38
 

2,
96

 
1,

10
7 

“—
“ 

0,
02

5 
0,

29
5 

0,
33

3 
0,

07
2 

0,
00

6 
0,

26
2 

B
s 

38
-6

4 
2,

37
 

1,
10

9 
“—

“ 
0,

02
0 

0,
37

9 
0,

28
9 

0,
05

7 
0,

03
7 

0,
25

5 

B
/C

s 
64

-9
2 

4,
23

 
2,

30
2 

“—
“ 

0,
02

4 
0,

89
2 

0,
55

4 
0,

23
7 

0,
09

7 
0,

39
5 

C
  1

18
-1

55
 

3,
35

 
1,

70
9 

“—
“ 

0,
02

4 
0,

63
8 

0,
43

1 
0,

19
7 

0,
03

6 
0,

37
9 

31
2 

A
Y

's 
 0

-1
8 

3,
49

 
1,

33
8 

Y
ox

 
0,

02
4 

0,
21

7 
0,

82
6 

0,
23

8 
0,

05
0 

0,
17

7 

A
Y

"s
 1

8-
35

 
4,

35
 

2,
74

0 
“—

“ 
0,

03
1 

1,
30

6 
0,

15
1 

0,
06

1 
0,

09
0 

0,
69

0 
B

s 
35

-6
2 

4,
49

 
2,

09
6 

“—
“ 

0,
03

1 
1,

12
0 

0,
14

5 
0,

03
1 

0,
07

1 
0,

61
5 

B
/C

 6
2-

95
 

5,
84

 
0,

79
4 

“—
“ 

0,
03

7 
0,

32
8 

0,
12

0 
0,

01
4 

0,
00

9 
0,

26
1 

C
s 

12
0-

16
0 

4,
48

 
0,

69
6 

“—
“ 

0,
04

6 
0,

21
3 

0,
04

8 
0,

00
8 

0,
00

4 
0,

22
5 

Su
va

rı
la

n 
bo

z-
çə

m
ən

 to
rp

aq
la

r 

31
7 

A
U

'a
 0

-2
5 

4,
63

 
0,

17
3 

Y
ox

 
0,

03
9 

0,
04

3 
0,

12
4 

0,
02

0 
0,

00
6 

0,
02

4 
A

U
"a

 2
5-

42
 

4,
75

 
0,

29
0 

“—
“ 

0,
03

9 
0,

05
9 

0,
11

2 
0,

03
0 

0,
01

5 
0,

10
2 

B
s 

42
-7

6 
3,

79
 

0,
47

6 
“—

“ 
0,

02
9 

0,
15

1 
0,

16
2 

0,
02

4 
0,

01
6 

0,
09

4 

B
/C

s 
76

-1
03

 
3,

47
 

1,
80

8 
“—

“ 
0,

02
9 

0,
60

0 
0,

52
3 

0,
08

7 
0,

05
0 

0,
51

9 
C

s 
13

0-
16

5 
3,

96
 

1,
03

6 
“—

“ 
0,

02
4 

0,
32

9 
0,

33
1 

0,
04

3 
0,

02
5 

0,
28

4 

36
2 

A
U

'a
 0

-2
3 

3,
89

 
0,

24
8 

Y
ox

 
0,

05
4 

0,
03

7 
0,

06
7 

0,
02

1 
0,

00
4 

0,
04

3 

A
U

"a
 2

3-
40

 
3,

00
 

0,
28

6 
“—

“ 
0,

03
4 

0,
04

5 
0,

10
3 

0,
04

3 
0,

01
4 

0,
05

9 
B

s 
40

-7
3 

4,
48

 
0,

75
4 

“—
“ 

0,
03

2 
0,

16
9 

0,
29

0 
0,

06
4 

0,
01

6 
0,

15
7 

B
/C

s 
73

-9
8 

4,
00

 
1,

01
2 

“—
“ 

0,
03

2 
0,

15
2 

0,
56

0 
0,

14
3 

0,
04

6 
0,

22
1 

C
s 

12
5-

16
0 

3,
53

 
0,

93
0 

“—
“ 

0,
04

4 
0,

21
5 

0,
40

3 
0,

18
2 

0,
05

6 
0,

21
5 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

433 

AU'a 0-25 sm Tünd-bozumtul, gilli, dənəvari-xırda kəltənvari struktura, çoxlu bitki kökləri və 
yarımçürümüş qalıqları, soxulcan yolları və digər xırda boşluqlar aydın görünür, orta nəmli, zəif 
qaynayır, keçidi tədrici 

AU"a 25-42 sm Rəngi nisbətən açıqdır, ağır gilli, iri kəltənvari struktura, bərkimiş, yonca 
bitkisinin iri kökləri, şaquli çatlı gilli-humus axınları nəzərə çarpır, xırda boşluqlar nisbətən azdır, 
nəmlik artıb, zəif qaynayır, keçidi aydın 

B 42-76 sm Açıq-bozumtul, ağır gilli, iri kəltənvari-topavari struktura, şaquli çatlar, bərkimiş, 
nəmli, orta dərəcəsə qaynayır, keçidi təıdrici 

B/Cs 76-103 sm Açıq-bozumtul, qonur ləkələr, ağır gilli, strukturası aydın deyil, zəif bərkimiş, 
ağımsov-qonur duz ləkələri aydın görünür, nəmli, yüksək dərəcədə qaynayır, keçidi aydın 

CIgs 103-130 sm Bozumtul-qonur, ağır gillicəli, çox duzlu zəif göyümsov qonur ləkəli allüvial 
çöküntü 

CIIgs 130-165 sm Göyünsov-qonur, gilli, çox nəmli, zəif qleyləşmiş duzlu allüvial çöküntü 
Suvarılan boz-çəmən torpaqların mədəniləşmiş əkin qatında (AU'a, 20-25 sm) humusun miqdarı 

3,0-3,5 %, ümumi azotun isə 0,26-0,32 %-ə qədər artması və 60-70 sm dərinliyə hərəkəti müəyyən 
edilmişdir. Uzun müddətli suvarmanın təsirindən karbonatların (CaCO3, 6,2-7,6%) 0-50 sm dərinlikdən 
orta və dərin qatlara yuyulması (CaCO3, 11,8-17,3%) morfoloji görüntülərlə bərabər analiz təhlili 
nəticəsində təyin olunmuşdur. Mədəniləşmiş üst qatlarda (AU'a+AU"a, 40-45sm) udma tutumunun 
23,3-27,4 mq-ekv-ə qədər yüksəlməsi humusun və lil-kolloid fraksiyasının artmasına tamamilə uyğun 
gəlir. Udulmuş kationlardan Ca:Mg nisbəti 2,8-3,5 arasında dəyişməklə orta və dərin qatlarda xeyli artır. 
Torpaq profilinin əkin qatına (pH, 7,9-8,0) nisbətən alt qatlarda qələvi mühit (pH, 8,3-8,6) nisbətən 
yüksəlir. 

Mütəmadi aqrotexniki tədbirlərin aparılması, müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altında uzun 
müddət istifadəsi və antropogen təsirlə suvarılan boz-çəmən torpaq profilində qranulometrik tərkibin 
ağırlaşmasına səbəb olmuşdur. Əkin qatında (AU'a, 0-25 sm) fiziki gilin (<0,01mm) miqdarı 72,4-76,2 
%, lil fraksiyası isə 29,2-34,3 % təşkil etməklə, əkinaltı qatda (AU"a, 25-42 sm) göstəricilərin artması 
(<0,01mm, 74,3-78,9%; <0,001mm, 33,8-47,4%) müəyyən edilmişdir. Əkinaltı və orta qatlarda sıxlığın 
1,48-1,56 q/sm3-ə qədər yüksəlməsi qranulometrik tərkibin ağırlaşmasına tamamilə uyğun gəlir  
(cədvəl 1). 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ərazidə kollektor-drenaj şəbəkəsinin mövcud olmasına baxmayaraq 
uzun müddətli suvarmanın və aqrotexniki tədbirlərin aparılması nəticəsində suvarılan boz-çəmən torpaq 
profilinin 0-50 sm dərinlikdə duzlardan tamamilə yuyulması müəyyən edilmişdir. Əkin və əkinaltı 
qatlarda (AU'a+AU"a, 0-45sm) quru qalığın miqdarı 0,17-0,28 % təşkil edir. Orta qatda (45-80 sm) 
duzların miqdarə 0,48-0,75 % olmaqla, dərin qatlarda (75-160 sm) isə 1,01-1,81 %-ə qədər yüksəlir. 
Təbii torpaqlarda olduğu kimi suvarılan torpaqların duz tərkibində də natrium-xlor və kalsium-sulfat 
birləşmələri tam üstündür (cədvəl 2). 

Nəticə: Təbii-xam şorlaşmış boz-çəmən torpaqlarla müqayisədə suvarılan torpaq profilinin 0-50 
sm dərinlikdə duzlardan yuyulması, 40-45 sm qalınlığında mədəniləşmiş aqroirriqasiyalı qatın forma-
laşması və humusun (3,0-3,3 %), azotun (0,26-0,32 %), udma tutumunun (24-27 mq-ekv) 1,5-2,0 dəfə 
artması, qranulometrik tərkibin (<0,01mm, 72,4-78,9%; <0,001mm, 29,2-47,4%) ağırlaşması, əkinaltı 
və orta qatlarda sıxlığın 1,48-1,56 q/sm3-ə qədər yüksəlməsi müəyyən edilmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ЛУГОВО-
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ШИРВАНСКОГО СТЕПИ ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ р.КУРА 

В.Г.Гасанов, Р.Г.Асланова  
Институт Почвоведение и Агрохимии НАНА  

На основе проведенных исследований по сравнению с целинными лугово-сероземными почвами 
орошаемые их варианты почвенного профиля  0-50 см глубины выщелочены от легкорастворимых солей, 
1,5-2,0 раза повышалось содержание гумуса (3,0-3,3%), азота (0,26-0,32%), емкости поглощения (24-27 
мг-экв). В пахотном горизонте (AU'a, 23-45см), содержание физической глины (<0,01mm) повысилось до 
72-78 %, иловатой части (<0,001mm) 30-47 %, а плотность стала 1,48-1,56 г/см3. 

THE IRRIQATION IMPACT ON SALINIZATED GRAY-MEADOW SOIL 
PROPERTIES IN THE FLOODPLAINS OF SHIRVAN PLAIN 

V.H.Hasanov, R.H.Aslanova  
Institute  of Soil Science  and  Agrochemistry  of  ANAS 

The outwash of salts through soil profile (0-50 cm) and the development of cultural agroirrigated horizon 
with 40-45 cm thickness is typical to irrigated soils in  compared to virgin-salinizated gray-meadow soils as well 
as  up to 1,5-2,0 times decrease in humus content (3,0-3,3%), total nitrogen content (0,26-0,32%), sum of 
absorbed bases (24-27 mg-eq.).  In related to irrigation and ploughing texture is getting heavier (<0.01 mm, 
72-79%; <0.001 mm, 29-47%) and soil bulk density in middle horizons is increasing (1.48-1.56 g/cm3).  

UOT 631.42 

DAĞLIQ ŞİRVANIN DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ SƏLƏFDƏN ASILI OLARAQ AÇIQ-
ŞABALIDI TORPAĞIN AQROFİZİKİ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ  

Ə.M.ƏHMƏDOVA, N.Q.HÜMMƏTOV 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Pirşağı qəs.,2№-li sovxoz, ngummatov@mail.ru 

Məqalədə Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində sələfdən asılı olaraq açıq-şabalıdı torpağın ümumi fiziki 
xassələrinin, strukturluq və suyadavamlılıq göstəricilərinin öyrənilməsinin nəticələri şərh edilmişdir. Nəticələr 
hava şəraiti, torpaq qatının dərinliyi və tətbiq olunan aqrotexnika fonunda torpağın fiziki vəziyyət göstəricilərinin 
sələfdən bu və ya digər formada asılı olduğunu göstərir.  

:434-443 
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Açar sözlər: aqrofizika, torpaq, fiziki xassələr, sıxlıq və məsaməlik, torpaq strukturu, aqreqatların 
ortaçəkili diametri 
Ключевые словa: агрофизика, почва, физические свойства, плотность и пористость, структура 
почвы, средневзвешенный диаметр агрегатов 
Key words: agrophysics, soil, physical properties, density and porosity, soil structure, mean weight 
diameter of aggregates 

Giriş. Torpaq bir çox canlının birbaşa və dolayı olaraq yaşayış yeri olub, daim inkişaf edən canlı 
dinamik ekofiziki sistemdir.Torpaq həm yaradıcı xüsusiyyətə malikdir, həm də təbiətdə baş verən bütün 
dövranların başlanğıcvə sonunun qovuşduğu məkandır, bu baxımdan haqlı olaraq onu “Ana Torpaq” 
adlandırırlar. Eyni zamanda torpaq flora və faunanın qida və enerji mənbəyidir. Canlı dinamik fiziki 
sistemi xarakterizə edən torpaq xassələrisabit qalmır, həm təbii, həm də antropogen amillərin təsirindən 
fasiləsiz olaraq dəyişir. Bununla yanaşı, bütün dünyada kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin təxminən 40%-
i, eroziya, intensiv torpaq becərilməsi, sistemsiz otarılma, şorlaşma, şorakətləşmə və səhralaşma kimi 
səbəblərdən deqradasiyaya uğramış, istehsal potensialı və keyfiyyəti azlamışdır [22]. Torpaq becər-
mələri və suvarmanın antropogen deqradasiyanın əsas səbəbləri olduğu xüsusən qeyd edilir [15].  

Hal-hazırda qlobal iqlim dəyişmələri fonunda müxtəlif səbəblərdən əkin sahələrinin azalması 
ərzaq təhlükəsizliyi və ekoloji baxımdan ciddi problemlərə səbəb olmuşdur. Bəzi proqnozlar XXI əsrin 
sonunda dünya əhalisnin təqribən 2 dəfə artacağını, torpaq, su və digər təbii resursların azalmasürətinin 
intensivləşəcəyini göstərir. Odur ki, gələcək sivilizasiyalar üçün əsas istehsal vasitəsi olan torpaq 
örtüyünün qorunması vəmünbitliyinin artırılması istiqamətində lazımi tədbirlərin görülməsi vacibdir 
[16]. Belə tədbirləri həyata keçirmək üçün ilk növbədə torpağın ümumi vəziyyətinə dair məlumat 
olmalıdır. Torpağın ümumi vəziyyəti haqqında məlumatı onun fiziki, kimyəvi və bioloji xassələrini qiy-
mətləndirməklə əldə etmək mümkündür. Torpağın fiziki xassələri (nəmlik, sıxlıq, məsaməlik, struk-
turluq, suyadavamlılıq və s.) bitkilərin inkişaf dinamikasını və məhsuldarlığını formalaşdırır, habelə 
insanların ərzağa olan tələbatını və sağlam funksional ekoloji mühitin yaranmasını şərtləndirir [7; 9]. Bir 
tərəfdən torpağın fiziki xassələri həm bitkilərin böyüməsində və inkişafında, həm də torpağın dayanıqlı 
fiziki vəziyyət göstəricilərinə malik olmasında müstəsna rol oynayır, digər tərəfdən, torpaq mün-
bitliyinin qorunmasında və idarə olunmasında kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi, tətbiq olunan 
aqrotexnika və becərmə üsulları [19], mineral və üzvi gübrələr [17] torpağın fiziki xassələrinə və fiziki 
vəziyyətinə müəyyən təsir göstərir.  

Torpağın deqradsiyaya uğraması, münbitliyinin azalması, eroziya prosesinin sürətlənməsi, bio-
müxtəlifliyin və ekosistemin məhsuldarlığının azalması təbii və antropogen amillərlə şərtlənir. Tor-
paqların həddən artıq intensiv və aqroekoloji şəraitə uyğun olmayan üsullarla becərilməsi onun fiziki 
xassələrinə mənfi təsir göstərir, torpaq münbitliyinin inteqral göstəricisi olan üzvi maddənin itirilməsinə, 
torpağın struktur vəziyyətinin və suyadavamlığının pisləşməsinə, sıxlığının, pH-ın artmasına, habelə 
məsaməliyinin və bitkilər tərəfindən mənimsənilən mineral qida elementlərinin azalmasına səbəb olur 
[17]. 

Bəzi tədqiqatçılar intensiv becərilən torpaqlarla müqayisədə xam vənisbətən az becərilmiş tor-
paqlarda üzvi karbonun (üzvi maddənin) miqdarının çox olduğunu qeyd edirlər 13 . İntensiv becər-
məyə məruz qalmış torpaqlarda üzvi maddənin azlaması ilə aqreqatların suyun təsirindən dağılma və 
mexaniki təsirdən dispersiyaya uğrama qabiliyyəti artır [14]. Torpağın aqreqat strukturunu pozan təsirlər 
(qüvvələr) arasında ən önəmlisinin su olduğuvə ümumiyyətlə, bu təsirə davamlı aqreqatların miqdarının 
artması ilə torpağın su eroziyasına qarşı həssaslığının azaldığı göstərilir [24].  

Hazırda əkin sahələrində torpaqların mövcud fiziki vəziyyətinin qorunması, yaxşılaşdırılması və 
optimallaşdırılması üçün torpaq xassələrinə təsir edən amillərin elmi əsaslarla araşdırılmasına olan 
tələbat bu gün daha çox hiss edilməkdədir. Əkin sahələrində davamlı olaraq bitkilərin potensial 
məhsuldarlığının reallaşması bilavasitə tətbiq olunan əkinçilik sistemi elementlərindən asılıdır. İntensiv 
əkinçiliyin əsas elementlərindən biri də əkin dövriyyəsidir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında, 
torpaqda sağlam ekoloji şəraitin yaradılmasında, münbitliyinin qorunmasında və yüksəldilməsində əkin 
dövriyyəsinin, habelə sələf bitkisinin müsbət təsiri şübhəsizdir. Lakin kənd təsərrüfatı praktikasında əkin 
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dövriyyəsinin düzgün planlaşdırılması və tətbiqi bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərindən, torpaq-iqlim 
şəraitindən və torpağın xassələrindən asılı olmaqla kompleks yanaşma tələb edir. 

Odur ki, torpağın vəziyyətinin aqrofiziki baxımdan qiymətləndirilməsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin, 
o cümlədən taxıl bitkilərinin becərilməsinə dair aqrotexniki tədbirlərin dəqiqləşdirilməsinə, torpaq
münbitliyinin fiziki göstəricilərinin optimal və tarazlıq qiymətlərinin, torpağın fiziki deqradasiya 
səviyyəsinin, habelə bitkilərin məhsuldarlığı ilə torpağın aqrofiziki vəziyyət göstəriciləri arasında 
kəmiyyət qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsinə imkan verir  [2; 4; 5].  

Yuxarıda qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq tədqiqat işinin aparılmasında məqsəd Respublikanın 
Dağlıq Şirvan bölgəsinin Qobustan rayonunun dəmyə şəraitində sələfdən asılı olaraq buğda bitkisi 
altındaaçıq-şabalıdı (açıq dağ boz-qəhvəyi) torpağın fiziki xassələrinin öyrənilməsindən ibarət 
olmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqat Əkinçilik ET İnistitunun Qobustan bölgə təcrübə stansiyası 
(BTS) ərazisində 2016-2017-ci vegetasiya ilində aparılmışdır. BTS-in ərazisi əsasən orta və ağır gillicəli 
qranulometrik tərkibə malik açıq-şabalıdı torpaq örtüyündən ibarətdir. Tədqiqat aparılan rayon yayı 
quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru-çöl iqlim şəraitinə malikdir. Yağıntıların düşməsi 
baxımından vegetasiya ili nisbətən əlverişli olmuşdur. Belə ki, Qobustan hidrometeoroloji stansiyasının 
məlumatına əsasən tədqiqat ərazisində noyabr-iyul aylarında 323.0 mm-ə qarşı (orta çoxillik) 332.3 mm 
yağıntı düşmüşdür.  

Tədqiqat sələfi müxtəlif olan payızlıq buğda aqrosenozunda aparılmışdır. Bu məqsədlə 3 müxtəlif 
variant seçilmişdir: I – sələf buğda, II – sələf qara herik, III –  sələf yem noxudu. Hər 3 variantda 
“Qobustan” yumşaq buğda sortu səpilmişdir. Variantlarda aşağıdakı aqrotexniki tədbirlər həyata 
keçirilmişdir: I – yayda sahədən buğda məhsulu biçildikdən sonra əvvəlcə küləşi götürülmüş, sonra isə 
sahəyə diski (8-10 sm) çəkilmişdir. Payızda həmin sahə şumlanmış (20-22 sm), malalanmış, sonra isə 
buğda səpini aparılmışdır. Səpinlə birlikdə hektara fiziki çəkidə 150 kq ammofos 
(NH4H2PO4+(NH4)2HPO4), yazda isə 230 kq ammonium nitrat (NH4NO3) gübrəsi verilmiş və alaqlara 
qarşı kimyəvi mübarizə məqsədilə herbisid çilənmişdir; II – biçindən sonra, payızda sahəyə diski 
çəkilmiş və sonra şumlanmışdır. Növbəti ilin yaz və yay aylarında həmin sahə diski ilə 2 dəfə 
becərilmiş, payızda isə kultivasiya edilmiş, malalanmış və buğda səpini aparılmışdır. Səpinlə birlikdə 
hektara fiziki çəkidə 100 kq ammofos gübrəsi verilmişdir. Vegetasiya dövründə erkən yazda hektara 
200 kq NH4NO3 gübrəsi verilmiş və alaqlara qarşı kimyəvi mübarizə məqsədilə herbisid çilənmişdir; III 
–yayda yem noxudu biçildikdən sonra əvvəlcə bitki qalıqları sahədən çıxarılmış, sonra isə sahəyə diski
çəkilmişdir. Payızda həmin sahəyə yenidən diski çəkilmiş, malalanmış və buğda səpini aparılmışdır. 
Səpinlə birlikdə hektara 100 kq ammofos yazda isə 200 kq ammonium nitrat gübrəsi verilmiş və 
alaqlara qarşı kimyəvi mübarizə məqsədilə herbisid çilənmişdir. 

Tədqiqat ərzində torpağın aqrofiziki xassələrinin öyrənilməsi üçün hər 3 variantdan, bitkinin 
müxtəlif inkişaf fazalarında (13.04.17 – boruyaçıxma fazasının əvvəli (t1); 07.06.17 – süd yetişmə 
fazasının əvvəli (t2), 15.07.17 – tam yetişmə fazası (t3))  torpaq nümunələri götürülmüşdür. 

Torpağın aqrofiziki xassələri təcrübi və hesabi yolla standart metodlarla təyin edilmişdir  [3; 11; 
18]. Tədqiqatın nəticələrinin statistik analizi  torpaqşünaslıqda tətbiq olunan riyazi-statistik düsturlarla 
[6] Minitab	 Release 14 proqram paketi  [20] vasitəsilə aparılmış və statistik parametrlər 5%-limənalıq 
səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Kənd təsərrüfatı istifadəsində olan torpaqların aqrofiki 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsində effektiv üsullardan biri torpaqların diaqnostik fiziki göstəricilərinin 
faktiki və mövcud qradasiyalar üzrə optimal qiymətlərinin müqayisə olunmasıdır [2; 10]. Torpağın 
aqrofiziki xassələrinin orta qiymətləri (Xorta) və variyasiya əmsalları (Cv) cədvəl 1-də verilmişdir. 
Statistik analizin nəticələri 97%-dən çox hallarda aqrofiziki xassələrin paylanmasının normal qanuna 
tabe olduğunu göstərir. Buna əsaslanaraq müxtəlif variantlarda aqrofiziki xassələrinorta qiymətləri və 
variasiya əmsalları müqayisəli şəkildə təhlil oluna bilər.Tədqiqat dövründə variantlar üzrə torpağın 
aqrofiziki xassələrinin orta qiymətləri müxtəlif dərinliklərdə aşağıdakı intervallarda dəyişmişdir: uyğun 
olaraq 10-15 sm (h1) və 35-40 sm (h2) dərinliklərində - W: 13.56-27.84 və 16.06-24.24%; ρb: 1.139-
1.359 və 1.301-1.415 q/sm3; εt: 48.73-57.02 və 46.60-50.91%; εa: 18.25-36.91 və 13.86-29.46%. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

437 

Müvafiq olaraq Cv-nin dəyişməsi aşağıdakı diapazonlarda tərəddüd etmişdir: uyğun olaraq h1 və h2-də - 
W: 2.7-13.7 və 2.9-10.7%; ρb: 4.5-16.0 və 2.1-6.7%; εt: 3.9-14.1 və 2.1-19.3%; εa: 7.9-34.4 və 7.7-
22.3%. 

Torpağın aqrofiziki xassələrinin vegetasiya müddətində dəyişmə dinamikası şəkil 1-də təsvir 
edilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi aqrofiziki xassələr bitkinin inkişaf fazalarından asılı olaraq 
müxtəlif variant və dərinliklərdə müəyyən qanunauyğunluqla dəyişir. Bəzi aqrofiziki göstəricilərin 
dərinlik və variantlara görə differensasiyası müşahidə olunsada, nəticələrin analizi bütövlükdə sələf 
bitkisinin torpağın kompleks aqrofiziki xassələrinə təsirinin mürəkkəb xarakterdə olduğunu göstərir. 

Cədvəl 1. Torpağın aqrofiziki xassələrinin orta qiymətləri və variasiya əmsalları 

Nüm. 
götürülmə 

tarixi 

Dərinlik, 
sm 

Aqrofiziki xassələrin statistik parametrləri 
Xorta Cv(%) 

W ρb ɛt εa W ρb ɛt εa 
I variant 

t1
10-15 

27.84 1.139 57.02 25.32 4.4 5.9 4.4 16.8 
t2 20.89 1.167 55.95 31.72 8.9 16.0 14.1 30.8 
t3 16.74 1.183 55.36 34.83 7.1 10.0 8.0 19.4 
t1

35-40 
22.47 1.392 47.47 16.20 5.3 3.1 3.4 15.4 

t2 17.88* 1.415 46.60 21.32 10.7 4.9 5.7 21.0
t3 19.19 1.349 49.10 23.19 7.3 4.1 4.2 18.6 

II variant 
t1

10-15 
27.59 1.251 52.34 18.25 2.7 5.7 5.1 27.3 

t2 18.81 1.345 49.21 24.12 8.6 12.6 13.0 34.4 
t3 15.31 1.359 48.73 27.88 13.7 11.0 11.6 32.2 
t1

35-40 
23.27 1.364 48.53 16.79 2.9 3.9 19.3 22.3 

t2 16.50 1.301 50.91* 29.46 9.3 2.1 2.1 7.7
t3 16.71 1.390 47.55 24.38 9.6 5.6 6.2 13.6 

III variant 
t1

10-15 
26.81 1.187 55.22 23.39 3.1 5.6 4.5 19.7 

t2 19.79 1.198 54.80 31.04 3.7 11.2 9.2 26.8 
t3 13.56 1.230 53.57 36.91 8.0 4.5 3.9 7.9 
t1

35-40 
24.24 1.390 47.54 13.86 4.4 3.2 3.5 17.1 

t2 16.90 1.327 49.92 27.50 7.7 3.5 3.6 11.5 
t3 16.06 1.325 50.00 28.69 5.8 6.7 6.7 19.0 

Qeyd: W – kütləvi nəmlik (%), ρb – sıxlıq (q/sm3), ɛt – ümumi məsaməlik (%), εa – aerasiya məsaməliyi (%),* ‒ 5%-li 
mənalıq səviyyəsində paylanma normal deyil. 

Təmin olunmamış dəmyə şəraitində vegetasiya müddətində düşən yağıntıların miqdarı adətən 
bitkinin suya olan tələbatını ödəmir.  Ümumiyyətlə, dəmyə şəraitində torpağın rütubətlənməsi qeyri-
stabil xarakterdə olur və yağıntıların miqdarı ilə şərtlənir. Bitkilərin böyüməsi, inkişafı və məhsul-
darlığının formalaşmasında digər amillərlə yanaşı torpağın rütubətlənmə dərəcəsi çox mühüm rol 
oynayır. Odur ki, torpaqda rütubətin toplanması və saxlanması məqsədilə qara və bitkili herikdən 
istifadə edilir. Biçindən növbəti səpinə qədər heriyin becərilməsi torpaqda rütubətin toplanmasına və 
müəyyən dərəcədə alaq otlarının məhv edilməsinə şərait yaradır. Müasir intensiv əkinçilikdə bəzən belə 
tədbirlərin iqtisadi cəhətdən səmərəliliyinin az olduğu da qeyd edilir [1 .   

Tədqiqat sahələrində torpağın nəmliyi iqlim şəraitinə müvafiq olaraq hər iki dərinlikdə müəyyən 
qanunauyğunluqla dəyişmişdir. Torpağın şum qatında nəmliyin orta qiymətlərinin tədqiqatın əvvəlindən 
sonuna doğru azalması müşahidə olunur. Böyük ehtimalla, bu yağıntının miqdarı və evapotrans-
pirasiyanın intensivliyi ilə əlaqədardır. Torpağın şum və şumaltı qatlarında nəmliyin ən böyük qiy-
mətləri bütün variantlarda bitkinin boruya çıxma fazasının əvvəlinə, ən kiçik qiymətləri isə vegeta-
siyanın sonuna təsadüf edir.    
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Şəkil 1.Torpağın aqrofiziki xassələrinin dəyişməsi 
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Torpağın kipləşmə dərəcəsinin əsas göstəricisi olan sıxlığın nisbətən böyük qiymətləri sələfi qara 
herik olan variantda müşahidə olunur (!). Bütün variantlarda bu ekoloji-aqrofiziki torpaq parametri 
dərinlik artdıqca daha böyük qiymətlərə malik olur. Tədqiqat dövründə sıxlığın ən kiçik qiyməti  
(1.139 q/sm3) şum qatında, ən böyük qiyməti isə (1.415 q/sm3) şumaltı qatda olmaqla, sələfi buğda olan 
variantda müşahidə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, torpağın şum qatında sıxlıq nisbətən geniş, şumaltı 
qatında isə  dar diapazonda dəyişir. 

Torpaq qatının dərinliyinə və sıxlığın qiymətlərinə müvafiq olaraq torpağın ümumi məsaməliliyi 
müəyyən diapazonda dəyişir. Şum qatındaonun qiyməti böyük, şumaltı qatda isə nisbətən kiçik olur. 
Torpağın su, hava və istilik keçiriciliyi, atmosferlə qaz mübadiləsi və s. ümumiməsaməlikdən bilavasitə 
asılıdır. Bu kəmiyyətin dərinlikdən asılı olaraq variantlar üzrə dəyişməsi 46.60-57.02% intervalında 
tərəddüd edir. Ümumi məsaməliyin yüksək qiymətləri I və III variantlarının şum qatında müşahidə 
olunur. Uyğun olaraq aerasiya məsaməliyi 13.86-36.91% diapazonunda dəyişir. Aerasiya məsamə-
liyinin torpağın əkin qatı üçün kritik qiyməti 10-15% təşkil edir. Bu kəmiyyət kritik qiymə çatdıqda 
torpaqda su və havanın optimal nisbəti pozulur və torpağın hava keçiriciliyi zəifləyir. Aerasiya 
məsaməliyinin ən kiçik qiymətləri I və III variantlarının şumaltı qatındamüşahidə olunur ki, bu da 
ümumi məsaməliyin nisbətən kiçik və sıxlığın böyük qiymətləri ilə şərtlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
torpaq profili üzrə müxtəlif dərinliklərdə aqrofiziki xassələrin differensasiyası becərmə, bitkinin kök 
sisteminin inkişafı ilə yanaşı sələflə də şərtlənə bilər.  

Torpağın struktur-aqreqat tərkibinin fraksiyalar üzrə orta qiymətləri və variasiya əmsalları cədvəl 
2-də verilmişdir. Statistik analizin nəticələri struktur və suyadavamlı aqreqat fraksiyalarının 
paylanmasının 95%-dən çox hallarda normal qanuna uyğun olduğunu göstərir. Tədqiqat dövründə bütün 
variantlar üzrə torpaqda aqronomik qiymətli və suyadavamlı aqreqatların orta qiymətləri aşağıdakı 
diapazonlarda dəyişir: şum qatında (h1)- Σ10-0.25mm: 72.98-88.22%, Dq: 2.77-5.04 mm,Σ>0.25mm: 30.23-
38.24%,Ds: 0.29-0.35 mm; şumaltı qatda (h2) - Σ10-0.25mm: 77.54-85.81%, Dq: 2.95-4.40 mm, 
Σ>0.25mm:29.86-44.00%, Ds: 0.34-0.44 mm. Torpağın struktur-aqreqat tərkibi xarakteristikaları 
baxımından mövcud qradasiyalara görə struktur vəziyyətini çox yaxşı, suyadavamlılığını isə zəif və orta 
kimi qiymətləndirmək olar [8; 11]. Uyğun olaraq Cv aşağıdakı diapazonlarda dəyişir: h1-də- Σ10-0.25mm: 
2.5-6.4%, Dq: 13.1-26.4%, Σ>0.25mm: 8.4-17.5%, Ds: 8.6-24.2%; h2-də - Σ10-0.25mm: 2.8-6.7%, Dq: 8.5-
29.9%, Σ>0.25mm: 9.9-22.8%, Ds: 16.0-31.4%. 

Cədvəl 2. Strukturluq və suyadavamlılıq göstəricilərinin orta qiymətləri və variasiya əmsalları 

Göstərici Dərinlik, 
sm 

Struktur-aqreqat tərkib göstəricilərinin statistik parametrləri 
Xorta Cv (%) 

t1 t2 t3 t1 t2 t3
1 2 3 4 5 6 7 8

I variant 
Σ10-0.25 

10-15 
80.53 84.61 81.86 5.3 5.4 2.5 

Dq 4.10 2.77 3.54 17.1 22.7 14.9
Ds 0.33 0.31 0.34 18.7 14.5 8.6
Σ>0.25 37.52 30.23 34.07 17.5 8.4 11.9
Σ10-0.25 

35-40 
80.21 85.81 79.78 3.6 4.5 4.6 

Dq 4.26 2.95* 3.81 10.0 18.7 16.5 
Ds 0.49 0.36 0.39 23.7 25.7 21.4
Σ>0.25 44.00 33.00 34.38 17.1 17.4 16.8

II variant 
Σ10-0.25 

10-15 
78.82 77.72 72.98 4.5 5.8 8.8 

Dq 4.35 3.71 5.04 13.1 26.4 21.8
Ds 0.29 0.30 0.35 15.6 20.0 24.2
Σ>0.25 34.43 33.47 34.52 15.4 16.4 17.2
Σ10-0.25 

35-40 
82.38 83.12 77.54 5.1 5.1 7.2 

Dq 4.31 3.46 4.40 20.7 29.9 18.0
Ds 0.42 0.40 0.44 21.7 19.3 17.9
Σ>0.25 43.38 43.29 42.34 19.3 13.5 9.9
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1 2 3 4 5 6 7 8
III variant 

Σ10-0.25 

10-15 
80.89 78.71 88.22 5.9 6.4 4.2 

Dq 4.23 4.11 3.10 18.2 19.5 25.6
Ds 0.29* 0.35 0.35 18.1 17.0 13.6
Σ>0.25 31.57 37.63 31.10 15.7 16.3 11.0
Σ10-0.25 

35-40 
84.17 84.96 81.34 2.8 6.7 3.3 

Dq 3.94 3.15 3.65 8.75 20.7 20.8
Ds 0.36 0.38 0.34 16.0 29.3 31.4
Σ>0.25 39.16* 36.93 29.86 11.8 22.8 25.5

Qeyd: Σ10-0.25 – 10-0.25 mm aqronomik qiymətli aqreqatların cəmi (%), Σ>0.25 – >0.25 mm suyadavamlı aqreqatların cəmi (%), 
Dq – struktur aqreqatların ortaçəkili diametri (mm),  Ds – suyadvamlı aqreqatların ortaçəkili diametri (mm), * ‒ 5%-li 
mənalıq səviyyəsində paylanma normal deyil. 

Alınmış nəticələrhər üç variantın şumaltı qatında aqronomik qiymətli aqreqatların (AQA) 
miqdarının (Σ10-0.25mm: 77.54-85.81%), şum qatına nisbətən (Σ10-0.25mm: 72.11-88.36 %) daha dar 
intervalda dəyişdiyini göstərir. Bu, torpağın üst qatının təbii və antropogen amillərin təsirinə daha həssas 
olduğuna dəlalət edir. Şum qatında AQA-nın orta qiymətləri hər üç variantda bir-birinə yaxın olsa da,III 
variantındaonun dəyişmə dinamikası bir qədər fərqlənir. Belə ki, vegetasiyanın sonunda AQA-nın ən 
yüksək qiymətləri sələfi yem noxudu olan III variantında qeyd olunmuşdur.  

Struktur aqreqatların ortaçəkili diametrinin nisbətən yüksək qiymətləri II variantın şum və 
şumaltı qatlarında müşahidə edilir və vegetasiyanın sonuna doğru artır. I və III variantlardamüxtəlif 
dərinliklərdə bitkinin boruya çıxma fazasına nisbətən tam yetişmə fazasında Dqdaha kiçik qiymətlərlə 
xarakterizə olunur. Nəticələr müəyyən ehtimalla sələfin struktur aqreqatların ortaçəkili diametrinə təsir 
göstərdiyinə dəlalət edir. Tədqiqat dövründə bütün variant və dərinliklərdə Dq-nin qiymətləri 2.8-5.0 
mm (< 9.0 mm) intervalında dəyişdiyindən çox yaxşı kimi qiymətləndirilə bilər [23]. Tədqiqatın 
nəticələri digər amillərlə yanaşı bitkinin kök sisteminin struktur və suyadavamlı aqreqatların vegetasiya 
müddətində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyi baş verməklə yenidən formalaşmasının fəal amillərindən 
biri olduğunu göstərir [5; 21; 25]. 

Uyğun olaraq tədqiqat dövründə variantlar üzrə hər iki dərinlikdə torpaqda suyadavamlı 
aqreqatların miqdarının orta qiymətlərinin dəyişməsi şəkil 2-də göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü 
kimişum qatında Σ>0.25mm aqreqatların dəyişmə dinamikası sələfi buğda və qara herik olan variantlarda 
oxşardır. Alınmış nəticələrhər üç variantda torpağın şumaltı qatında suyadavamlı aqreqatların orta 
qiymətlərinin (Σ>0.25mm:29,86-44,00%), şum qatına (Σ>0.25mm: 30,23-38,24%) nisbətən daha geniş 
diapazonda dəyişdiyini göstərur. Bununla yanaşı, qara herik variantının şum və şumaltı qatlarıda 
suyadavamlı aqreqatların miqdarı digər variantlarla müqayisədə nisbətən dar diapazonda dəyişmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi bütün variantlarda şum qatına nisbətən şumaltı qatda suyadavamlı 
aqreqatların miqdarı daha yüksək qiymətlərə malikdir. Buna müvafiq olaraq, suyadavamlı aqreqatların 
ortaçəkili diametri Ds-də hər üç variantın şumaltı qatında yüksək olmuşdur. Bitkinin müxtəlif inkişaf 
fazalarına uyğun müddətlərdə müxtəlif variantların şum qatından götürülmüş torpaq nümunələrinin 
aqreqat analizinə uyğun suyadavamlı aqreqatların ortaçəkili diametri bir-birindən çox az fərqlənir və 
vegetasiyanın sonunda təqribən eyni qiymətlərlə xarakterizə olunur, başqa sözlə hər üç variantın şum 
qatında Ds təqribən eyni qiymətlərə malik olur və özünün tarazlıq qiymətinə yaxınlaşaraq stabilləşir ( I-
0.34, II-0.35, III-0.35 mm). 

Nəticə: Tədqiqatlar təmin olunmamış dəmyə şəraitində torpağın aqrofiziki xassələrinin yenidən 
formalaşmasında digər amillərlə yanaşı sələfin, bitkinin kök sisteminin inkişafının və iqlim şəraitinin 
mühüm rol oynadığını göstərir. Sələfin torpağın aqrofiziki xassələrinə təsiri birqiymətli olmayıb, 
mürəkkəb xarakterlidir. Tədqiqat dövründə bütün variantlarda torpaq nəmliyinin yüksək qiymətləri bit-
kinin boruya çıxma fazasının əvvəlində müşahidə olunur və əsasən meteoroloji göstəricilərlə şərtlənir. 
Lakin bu dövrə qədər torpağın nəmliyi və onun ehtiyatı II variantıda daha yüksək olmuşdur. Mürəkkəb 
xarakterli olsada,  digər amillərlə yanaşısələfin torpağın aqrofiziki xassələrinə bu və ya digər formada 
təsiri müşahidə olunur.  
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Şəkil 2. Torpağın struktur-aqreqat tərkibi 
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Aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarı I və III variantlarda nisbətən yüksəkdir və bu 
göstəricinin ən böyük qiyməti vegetasiyanın sonunda sələfi yem noxudu olan variantda müşahidə edilir. 
Mövcud qradasiyalara görə hər üç variantın şum qatını >0.25 mm suyadavamlı aqreqataların miqdarına 
görə zəif kimi qiymətləndirmək olar. III variantın şum qatında bitkinin süd yetişmə fazasında suyada-
vamlılıq nisbətən böyük olmuşdur. Habelə, suyadavamlılıq baxımından II variantın şumaltı qatı digər 
variantlardan fərqli olaraq tədqiqat dövründə orta keyfiyyət nümayiş etdirmişdir. Ümumiyyətlə, alınmış 
nəticələrə əsaslanaraq tədqiqat ərazisidə torpağın aqrofiziki xassələrini (sıxlıq, məsaməlik) əkin qatı 
üçün qənaətbəxş, aqronomik qiymətli aqreqatların miqdarınıvə ortaçəkili diametrini çox yaxşı, suyada-
vamlı aqreqatların miqdarını və ortaçəkili diametrini isə zəif və çox zəif kimi qiymətləndirmək olar. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕТЛО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСВЕННИКА В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ГОРНОГО ШИРВАНА 

Э.M.Ахмедова, Н.Г.Гумматов  
Научно-Исследовательский Институт Земледелия 

В статье изложены результаты исследований общих физических свойств, показателей структур-
ности и водопрочности светло-каштановой почвы в зависимости от предшественника в богарных усло-
виях Горного Ширвана. Результаты показывают, что на фоне погодных условий, глубины почвенного 
слоя и применяемой агротехники, в той или иной форме, показатели физического состояния почвы 
зависят от предшественника.  

INVESTIQATION OF AGROPHYSICAL PROPERTIES OF THE LIGHT-CHESTNUT SOIL 
DEPENDING ON THE PREDECESSOR IN THE RAIN-FED CONDITION  

THE MOUNTAIN SHIRVAN  

A.M.Akhmedova, N.G.Hummatov  
Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents the results of investigations of general physical properties, structural and water-stability 
parameters of light-chestnut soil, depending on the predecessor in the rain-fed conditions of the Mountain 
Shirvan. The results show that against weather conditions, depth of soil layer and applied agricultural technicians 
in this or that form indicators of the physical state of soil depend on the predecessor.  

UOT 631.47.48 

KİÇİK QAFQAZIN TORPAQLARINDA ÜZVİ KARBONUN MİQDARI:  
VOLKLEYBLAK VƏ KÖZƏRTMƏ METODLARININ KORRELYASİYASI VƏ 

MÜTLƏQYÜKSƏKLİKLƏ ƏLAQƏLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

M.N.SADİQ, E.E.MƏMMƏDOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim küç., 5 

denizsadiq@mail.ru;  elton.eldaroglu@gmail.com 

Torpaqda üzvi karbonun miqdarının və məkan strukturunun dəqiq, mobil qiymətləndirilməsi bir çox elm 
səhələrində, xüsusilə torpaqşünaslıq, ekologiya və qlobal iqlim modelləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Bunu nəzərə alaraq, təqdim olunan tədqiqat işi Kiçik Qafqazın torpaqlarında üzvi karbonun miqdarını iki fərqli 
(Volkley Blak (VB) və Közərtmə (Kİ)) metodları ilə qiymətləndirməyi, onlar arasında korrelyasiya əlaqələrini, 
ərazinin mütləq yüksəkliyini də müstəqil amil (h) kimi qəbul etməklə xətti ikidəyişənli reqressiya asılılığını 
modelləşdirməyi qrşıya məqsəd qoymuşdur. Bu məqsədlə, Gədəbəy rayonunun  inzibati ərazisində müxtəlif kənd 
təsərrüfatı bitkilərialtında olan biçənək və örüş sahələrindən, habelə meşəaltıtorpaqlardan ümumilikdə 96 
nöqtədən (A və B horizontlarından) 123 torpaq nümunəsi toplanmış və bütün nümunələrdə üzvi karbonun miqdarı 
həm Volkley Blak, həm də közərtmə metodu ilə təyin edilmiş və analizin nəticələri statistik təhlil olunmuşdur. 
Bütün torpaq nümunələrində Kİ metodu üzvi maddənin miqdarını VB metoduna nisbətən yüksək qiymətlən-
dirmişdir. Hər iki metodla üzvi karbon oxşar paylanmaya, asimmetriya və eksses əmsallarına malik olmuşdur. 
Lakin VB metoduna (1.86) nisbətən Kİ metodu ilə üzvi karbon daha yüksək ortakvadratik meyl (3.23) nümayiş 
etdirmişdir. Ərazinin mütləq yüksəkliyi və üzvi karbonun VB metodu ilə təyin olunan qiymətləri arasında 
korrelyasiya əmsalı R2=0.57, Kİ metodu ilə təyin olunmuş qiymətlər arasında isə R2=0.55 olmuşdur. Üzvi 
karbonun hər iki metodla təyin olunmuş qiymətləri arasında korrelyasiya əmsalının R2=0.89, xətti reqressiya 
tənliyinin isə YVB=0.5423XKİ+0.0852olduğu aşkar edilmişdir. Ərazinin mütləq yüksəkliyi müstəqil amil kimi 

:443-449 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

444 

modelləşdirməyə nəzərəçarpacaq tövhə verməmişdir, korrelyasiya əmsalının cüzi artımına (R2=0.90) və qalıq 
standart xətanın isə azalmasına (0.63-dən 0.60-a qədər) səbəb olmuşdur.Beləliklə, Kiçik Qafqaz regionu 
miqyasında topaqda üzvi maddənin miqdarını qiymətləndirmək üçün ucuz və mobil metod kimi Kİ metodu tətbiq 
oluna bilər. Modeli daha da təkmilləşdirmək üçün əlavə amil kimi torpaqda lil fraksiyasının miqdarının cəlb 
olunması tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: üzvi karbon, Volkley Blak və közərtmə metodları, Kiçik Qafqaz, reqressiya 
Ключевые слова: органический углерод, методы Волклей-Блак и потери напрокаливание, Малый 
Кавказ, регрессия 
Key words: organic carbon, Walkley-Black and Loss on ignition methods, the Lesser Caucasus, regression 

Giriş. Dağlıq regionlar dağətəyi və düzənlik regionların ekosistem tarazlığına bilavasitə təsir 
edən, geomorfoloji baxımdan dinamik, heterogen mühitə malik olan, ən başlıcası isə iqlim dəyişkənliyi 
və torpaqdan istifadə praktikasına həssaslığı ilə fərqlənir. Heterogenlik xüsusiyyəti dağlıq regionlarda 
torpaq xassələrinin,xüsusilə də üzvi maddələrin (üzvi karbon və ya humus) məkan daxilində əhə-
miyyətli dərəcədə dəyişkənliklərinə və bu da öz növbəsində üzvi karbonun (C) inventarizasiya işlərində 
qeyri-müəyyənliklərə səbəb olur.  

Qlobal miqyasda pedosfer külli miqdarda C ehtiyatına malikdir və təxminən torpağın 1m-lik üst 
qatı 1500 Pg C-nu özündə saxlayır [4; 13]. Torpaq sferində toplanan külli miqdarda C kiçik iqlim 
tərəddüdlərinə, torpaqdan istifadə formalarının dəyişməsinə və idarə olunma mexanizmlərinə son dərəcə 
həssas olub, atmosfer və pedosfer arasında karbon dövranının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb 
olur [11; 15]. Beləliklə, torpaqda üzvi karbonunun kəmiyyətcə dəqiq qiymətləndirilməsi qlobal karbon 
dövranında, iqlim dəyişmələrində və ətraf mühitin modelləşdirilməsi işlərində xüsusi əhəmiyyət kəsb  
edir. Ona görə də C-nun qlobal karbon dövranında rolunu, məkan strukturunu dəqiq qiymətləndirmək 
üçün zaman və məsarif baxımından sərfəli olan dəqiq metodların inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir [17; 23]. Nəzərə almalıyıq ki, dağlıq ərazilər planetimizin quru səthinin 20%-ni, Azərbaycan 
ərazisinin isə 60%-ni təşkil edir, üstəlik dağlıq ərazilərdə torpaqda C ehtiyatı düzənliklərə nisbətən daha 
çoxdur və bu dəqiq qiymətləndirilməmişdir. Ona görə də qlobal və lokal miqyaslarda C-nun dəqiq 
qiymətləndirilməsi onun inventarizasiyası işlərinə tövhə vermək üçün ucuz və asan metodların inkişaf 
etdirilməsi vacibdir.  

Dünya praktikasında torpaqda üzvi maddələrin miqdarını təyin etmək üçün bir çox metodlar 
tətbiq olunur, lakin bu metodlar zaman sərfiyyatı, xərclər və dəqiqlik baxımından üstünlük və 
çatışmazlıqlara malikdir [16]. Ən geniş tətbiq olunan metodlardan biri də Volkley Blak metodu olsa da, 
o, nisbətən çox zaman və xərc tələb edir. Üstəlik, zərərli kimyəvi tullantılar yaradır [3]. Közərtmə 
metodu isə daha ucuz və tez başa gəlsə də bir sıra çatışmazlıqlara malikdir. Xüsusilə də közərtmə 
temperaturu, közərtmə müddəti və tətbiq olunan torpaq kütləsinin miqdarı xətalara səbəb olur [9]. 
Közərtmə metodunun çatışmayan cəhətlərindən biri də közərtmə zamanı üzvi maddənin tamamilə 
yanmaması və gil minerallarının tərkibindəki “strukturlaşmış suyun” itkisidir ki, nəticə etibarilə ölçmə 
xətalarının artmasına səbəb olur [12; 19]. Bunu nəzərə alaraq, bizim tədqiqat işi hər iki metodla 
ölçmənin nəticələri arasında korrelyasiya əlaqəsini, ölçmələrin nəticələrinin ərazinin (nümunə götürülən 
nöqtənin) mütləq yüksəkliyindən reqressiya asılılığını öyrənməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. 

 Beləliklə, bu tədqiqat işi Gədəbəy rayonu timsalında Kiçik Qafqazın dağlıq zonası  torpaqlarında 
üzvi karbonun miqdarının iki fərqli – Volkley Blak (VB) və közərtmə (Kİ) metodlarını əlaqələndirmiş, 
ərazinin mütləq yüksəkliyini də əlavə müstəqil amil kimi cəlb etməklə xətti ikidəyişənli reqressiya 
asılılığını modelləşdirmişdir. 

Material və metodlar. Bu tədqiqat işi xarakterik dağlıq ərazi olaraq, əlverişli relyef və iqlim 
şəraitinə malik olan, ərazisi demək olar ki, tamamilə k/t dövriyyəsinə cəlb olunan Gədəbəy rayonunun 
inzibati ərazisində yerinə yetirilmişdir. Rayon ərazisində başlıca olaraq, heyvandarlıq və əkinçilik 
(kartof, buğda, arpa, kələm, çuğundur və s.) geniş yayılmışdır. Qeyd olunan təsərrüfat fəaliyyəti ilə 
əlaqədər olaraq eroziya prosesləri inkişaf etmiş, torpaqların münbitliyi və məhsuldarlığı azalmış və bu 
bir sıra ciddi ekoloji problemlərə səbəb olmuşdur [1]. 

Torpaq nümunələri rayonun ayrı-ayrı hissələrində müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərialtından, 
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biçənək, örüş sahələrində, həmçinin meşə altındakı torpaqlardan toplanmışdır. Tədqiqat ərazisi coğrafi 
baxımdan dəniz səviyyəsindən 1300-1750 m yüksəkliklərdə yerləşir. Torpaq nümunələri 26 müşahidə 
nöqtəsində iki horizontdan (0-15 sm və 20-40 sm, cəmi 52 ədəd), 70 nöqtədə isə yalnız üsthorizontdan 
(0-15 sm), ümumilikdə 96 nöqtədən 123 torpaq nümunəsi toplanmış və laborator analizlər aparılmışdır. 
Nümunə toplanmış nöqtələrin coğrafi koordinatları və mütləq yüksəkliyi Garmin GPS map 62s cihazı 
ilə müəyyən edilmişdir. 

Bütün torpaq nümunələri havada qurudulduqdan sonra üyüdülmuş, 2 mm-lik ələkdən keçirilmiş 
və daha sonra üzvi karbonun ümumi miqdarı həm Volkley Blak metodu [16], həm də közərtmə metodu 
ilə təyin olunmuşdur. Volkley Blak metodu torpağın kalium-dixromat məhlulunda oksidləşdirilməsi və 
dəmir-sulfat turşusunda titrlənməsinə əsaslanır. Közərtməmetodu isə daha sadə metod olub, torpağın 
Mufel sobasında 4000C tempraturda 4 saat ərzində üzvi hissəsinin yandırılaraq kənarlaşdırılmasına 
əsaslanır. 

Analiz nəticələri R statistik proqramı mühitində birdəyişənli statistik analiz olunmuş və modelləş-
dirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Torpaqda üzvi karbonun ehtiyyatının və onun zaman çərçi-
vəsində dəyişmə dinamikasına aid bir sıra fundamental tədqiqatlaraLettens (2005), Bellamy (2003), 
Hopkins (2009), Yang (2008), Leifeld (2011) və b. alimlərin işlərində rast gəlmək mümkündür. Eyni 
zamanda, üzvi karbonun miqdarını təyin etmək üçün müxtəlif metodlar arasında reqressiya asılılıqları 
və modellər zaman-zaman inkişaf etdirilmişdir.  

Konen (2002) üzvi karbonun adi metod (elementar karbon analizatoru) və Kİ metodu arasında 
reqressiya asılılığını tapmış və bu metodlar arasında korrelyasiya əmsalının 0.94-0.98 olduğunu aşkar 
etmişdir. Eyni zamanda, müəllif lil fraksiyasının miqdarı və mineraloji tərkibinin əhəmiyyətli təsirə 
malik olduğunu göstərmişdir.  

Eyni metodlar arasında çoxdəyişənli reqressiya tənliklərini Abella və Zimmer (2007) inkişaf 
etdirmişlər və lil fraksiyasının miqdarı üzvi karbon dəyişkənliklərinin (0-15 sm) 78%-ni əhatə etmişdir 
və əlavə dəyişən amilolaraq, çoxdəyişənli reqressiya bərabərliklərinin çüzi təkmilləşdirilməsinə səbəb 
olmuşdur.  Əksinə, Sutherland (1998) Kİ metodunu təkmilləşdirmək üçün lil fraksiyasının miqdarına 
əsasən 14.9 çevirmə əmsalını təklif etmişdir. 

Biudoinin (2002) tədqiqatları Kİ və VB metodlarının üzvi karbonu təyin etmək üçün çox kiçik 
variasiya qiymətləri aşkar etdiyi halda, Şumaxerin (2002) tədqiqatları isə üzvi karbonun aşağı 
konsentrasiyalarında əksinə olaraq, dəqiqlik baxımından bu metodlar arasında qeyri-qənaətbəxş əlaqələr 
aşkar etmişdir.  

Qeyd olunan qısa təhlil göstərir ki, torpaqda üzvi karbonun və lil fraksiyasının miqdarından, 
mineraloji tərkibdən, ən nəhayət regionun təbii-ekoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəticələr müx-
təliflik nümayiş etdirir. Nəzərə almalıyıq ki, oxşar tədqiqat işləri Azərbaycanda, xüsusilə də dağlıq zona 
torpaqları timsalında və çoxsaylı torpaq nümunələrinin analizləri əsasında aparılmamışdır.  

Cədvəl 1-də bütün torpaq nümunələrinin analizinin nəticələrinin statistik təhlili  göstərilmişdir. Bir 
qayda olaraq, Kİ metodu torpaqda üzvi maddənin miqdarını VB metoduna nisbətən yüksək qiymət-
ləndirir [18]. Bizim tədqiqatlar da bunu bir daha təsdiqləyir. Ümumiyyətlə, tədqiqat obyektinin torpaqla-
rında üzvi maddənin miqdarı geniş intervalda dəyişir və bu dəyişkənlik, ərazinin relyef şəraiti, torpaq-
ların tipi və istifadə formaları, eroziyaya uğrama dərəcəsi, becərilən kənd təsərrüfatı bitkiləri ilə bilava-
sitə əlaqədardir. Üzvi karbonun miqdarına görə tədqiq olunan torpaqlar az və orta dərəcədə təmin 
olunmuşdur. 

VB metodu ilə üzvi karbonun minimum qiyməti 1.32%, maksimum qiyməti 9.10%, orta qiyməti 
isə 4.28% təşkil etmişdir. Kİ metodu ilə həmin göstəricilər uyğun olaraq 2.40%, 15.69% və 7.74% təşkil 
etmişdir. Hər iki metodda asimmetriya və eksses əmsallarının qiymətləri oxşar olmuşdur. Lakin, VB 
metoduna nisbətən Kİ metodunda üzvi karbonun miqdarının ortakvadratik meyli daha yüksək qiymət 
(3.23) nümayiş etdirmişdir. Bu, çox ehtimal ki, Kİ metodu zamanı öncə qeyd etdiyimiz xətalarla 
əlaqədardır. Bir sıra tədqiqatçılar, VB metodu ilə üzvi karbonu təyin edərkən orta kvadratik xətanın 
yüksək qiymətlərə malik olmasını tipik hal kimi göstərmişlər [3; 12]. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

446 

Cədvəl 1. Torpaq nümunələrində C miqdarının statistik xarakteristikaları (N=123) 

Parametr VB metodu Kİ metodu 
Min 
Max 
Mean 
Med 
Skew 
Kurt 
SD 

1.32 
9.10 
4.28 
3.94 
0.67 
-0.22 
1.86 

2.40 
15.69 
7.74 
7.66 
0.34 
-0.56 
3.23 

Qeyd:  Min – minimum qiymət; Max – maksimum qiymət; Mean – orta qiymət; Med – median qiymət;  
Skew – asimmetriya əmsalı; Kurt – eksses əmsalı; SD – ortakvadratik meyl; N – müşahidələrin sayı. 

Bizim tədqiqat timsalında üzvi karbonun VB və Kİ metodları ilə təyin olunan qiymətləri arasında 
çox güclü müsbət xətti korrelyativ əlaqənin (R2=0.89, p<0.0001) olduğu aşkar olundu. Şəkil 1-də üzvi 
karbonun hər iki metodla təyin olunmuş qiymətləri arasında qarşılıqlı əlaqə diaqramı göstərilmişdir.  

Şəkil 1. VB və Kİ qiymətlərinin qarşılıqlı paylanma diaqramı 

Öncə qeyd olunduğu kimi, Kİ metodunun əsas çatışmazlıqlarından biri lil fraksiyasının 
tərkibindəki “strukturlaşmış suyun” közərtmə zamanı ayrılaraq buxarlanmasıtorpaqda üzvi maddənin 
miqdarının artmasına səbəb olur. Bu hal çox ehtimal ki, bizim tədqiqat obyekti timsalında da təsdiq 
olunur. 

Bu tədqiqat obyektində öncə aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, VB metodu ilə təyin edilən üzvi 
karbon ilə lil fraksiyasının miqdarı arasında etibarlı müsbət korrelyativ (R2=0.61) əlaqə mövcuddur [2]. 
Bu fakt onu göstərir ki, üzvi karbonun miqdarının dəyişkənliyinin 61%-i torpaqdaki lil fraksiyasının 
miqdarı ilə izah oluna bilər. Nəticələrin statistik təhlili göstərir ki,Kİ metodu ilə üzvi karbonun miqdarı 
sistematik olaraq yüksək qiymətlərə malik olur və bir sıra tədqiqatlarda bunun lil fraksiyasının miqdarı 
ilə əlaqəli olduğu göstərilmişdir [8].  

Ərazinin mütləq yüksəkliyi (h) ilə torpaqda üzvi karbonun miqdarı arasında müsbət korrelyativ 
əlaqələrin (p<0.001) (cədvəl 2) olmasına baxmayaraq, müstəqil amil kimih VB və Kİ metodları arasında 
əlaqələri modelləşdirmək üçün cüzi töhvə verir. Belə ki, h amilini modelə cəlb etdikdə, korrelyasiya 
əmsalı 0.89-dan 0.90-a artmış, qalıq standart xəta isə 0.63-dən 0.60-a qədər azalmışdır.   
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Cədvəl 2. VB, Kİ və h amillərinin korrelyasiya matrisi 

 VB Kİ h 
VB 
Kİ 
h 

1 
0.89    1       
0.57  0.551 

Beləliklə, VB və Kİ metodlarının sadə xətti reqressiya tənliyi aşağıdakı düsturla ifadə edilir: 

YVB = 0.5423*XKİ + 0.0852 

Əgərh amilini müstəqil dəyişən kimi modelə əlavə etsək, çoxdəyişənli  xətti reqressiya modeliaşağıdakı 
kimi olar: 

YVB=[(0.5203*XKİ)* (0.0009h)]-1.115 

YVB– üzvi karbonun VB metoduna əsaən proqnozlaşdırılan qiyməti; XKİ– üzvi karbonun Kİ metodu ilə 
müşahidə olunmuş qiyməti; h – müşahidə nöqtəsinin mütləq yüksəkliyi.  

Nəticə: Tədqiqatlar göstərdi ki, Kiçik Qafqaz regionunda torpaqda üzvi maddənin miqdarı torpaq 
istifadəçiliyi, eroziya prosesləri və təbii şəraitlə əlaqədər olaraq geniş intervalda dəyişir və Kİ metodu 
üzvi maddənin miqdarını VB metoduna nisbətən artıq qiymətləndirir. Hər iki metodla üzvi karbon oxşar 
paylanmaya, asimmetriya və eksses əmsallarına malik olsa da, Kİ metodu ilə üzvi karbon daha yüksək 
ortakvadratik meylə malikdir. Ərazinin mütləq yüksəkliyi ilə üzvi karbonun miqdarı arasında mülayim 
müsbət,üzvi karbonun hər iki metodla təyin olunmuş qiymətləri arasında isə çox güclü müsbət 
korrelyativ əlaqələr mövcuddur. Beləliklə, Kiçik Qafqaz regionu miqyasında topaqda üzvi maddə 
miqdarını qiymətləndirmək üçün asan və mobil metod kimi Kİ metodu tətbiq oluna bilər. Ərazinin 
mütləq yüksəkliyi müstəqil amil kimi modelləşdirməyə nəzərəçarpacaq təsir göstərmir. Modeli daha da 
təkmilləşdirmək üçün əlavə amil olaraq torpaqda lil fraksiyasının cəlb olunması tövsiyə olunur. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ МАЛОГО КАВКАЗА:  
КОРРЕЛЯЦИЯ ПО МЕТОДАМ VALKLEY BLAK И «ПОТЕРИ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ» И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ ПОАБСОЛЮТНЫМ ВЫСОТАМ 

М.Н.Садиг, Е.Е.Мамедов 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

Целью этого исследования является моделирование коррелятивной связи между абсолютной 
высотой и методами Valkley Blak  и «потери при прокаливании» на примере Малого Кавказа. Для этих 
исследований были взяты 123 почвенных проб (глубина 0-15 см и 20-40 см) с различных источников 
сельскохозяйственных земель Кедабекского района, включая лесные почвы и были проведены 
химические анализы.В исследуемом регионе содержание органического углерода в почве варьируется в 
широком диапазоне в сочетании с разнообразием землепользования и эрозией. Содержание органи-
ческого углерода в этих почвах высоко оценено по методу «потери при прокаливании», чем по методу 
Valkley Blak и стандартное отклонение колеблется в широких пределах – 1,86 и 3,23 % соответственно. 
Коэффициент корреляции  R2 между двумя методами составляет 0,89 с остаточной стандартной ошибкой 
0,63%. Несмотря на умеренно положительные коррелятивные связи обоих методов с абсолютной 
высотой, эти методы не оказали серьезного влияния на развитие на модели с многоизменяющей  
регрессией   R2 0,90 и остаточной  стандартной ошибкой 0.60. 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

449 

ORGANIC CARBON CONTENT IN THE LESSER CAUCASUS SOILS: 
RELATING THE WALKLEY BLACK WET OXIDATION METHOD  

TO LOSS ON IGNITION AND ELEVATION 

M.N.Sadig, E.E.Mammadov 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

The aim of this study was to correlate the Walkley Black method to loss on ignition and elevation in the 
example of the Lesser Caucasus soils. In total of 123 soil samples (0-15 cm and 20-40 cm depth) collected from 
different land use including forested lands in the Gadabay region were involved in chemical tests. The soil organic 
carbon (SOC) content varies in a wide range in the study region in combination with land use diversity and 
erosion. The loss on ignition method of estimates SOC content through all samples with relatively higher variation 
(3.23%) compared to the Walkley Black method (1.86%). The coefficient of determination, R2 between the two 
methods was 0.89 with residual standard error of 0.63%. Although, the elevation was moderate positively 
correlated to both methods, as an independent variable, the elevation improved slightly the predictions in the 
multiple regression equation with R2 of 0.90 and the residual standard error of 0.60. 

UOT631.84 

SUVARILAN BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN MÜXTƏLİF BİTKİLƏR ALTINDA 
AQROFİZİKİ XASSƏLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ 

A.Q.İBRAHİMOV  
Bitki Bühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ2002, Gəncə ş.,Ə.Əliyev, 91 

azad_ibrahimov_61@mail.ru 

Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqların aqrofiziki xassələri becərilən bitkilərdən asılı olaraq nəzərə çarpacaq 
dərəcədə dəyişir. Bu dəyişmələr torpağın suyadavamlı aqreqatlarında, sıxlığında, məsaməliyində və suhopdurma 
qabiliyyətində özünü büruzə verir. Payızlıq buğda altında boz-qəhvəyi torpaqların suhopdurma qabiliyyəti daha 
yüksək, sıxlığı az, məsaməliyi isə pambıqaltı torpaqlarla müqayisədə çoxdur.  

Açar sözlər: boz-qəhvəyi torpaqlar, sıxlıq, məsaməlik, suyadavamlı aqreqatlar 
Ключевые слова: серо-коричневые почвы, плотность, пористость, водопрочные агрегаты 
Key words: gray-brown soils, bulk density, porosity, water-stable aggregates 

Giriş. Azərbaycan Respublikası ərazisində boz-qəhvəyi torpaqlar ümumi sahələrin 21%-ni təşkil 
edir [2]. İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 25-30%-i bu torpaqların payına düşür. Ona görə 
də bu torpaqların müasir şəraitdə öyrənilməsi, mühafizəsi və səmərəli istifadəsi olduqca aktual 
məsələdir. 

Müasir iqlim dəyişkənliyi şəraitində suvarılan torpaqlarda kəskin fərqlənən dəyişikliklər baş verir 
[2]. Bu dəyişkənliyin əsasını ayrı-ayrı bitkilər altındaistifadə edilən müxtəlif becərmə texnologiyaları 
təşkil edir. Xüsusən suvarma şəraitində pambıq bitkisinin becərilməsi torpaqların  aqrofiziki xassələrinə 
daha çox təsir edir. Kür-Araz ovalığının quru iqlim şəraitində becərilən torpaqlarda suvarmanın tətbiqi, 
isti torpaq üzərində nisbətən soyuq su axınının yaranması torpaqda struktur hissəciklərin dağılmasına, 
xırdalanmasına və aqreqatlar arasında əlaqələrin itməsinə səbəb olur. Ona görə də bu torpaqların 
struktur tərkibi üçölçülü xırda, dağılmış və hətta tozlaşmış formada olmaqla, suyun yuyucu təsirinə qarşı 
davamlığı çox zəifdir. 

Kür-Araz ovalığı torpaqlarının struktur-aqreqat tərkibi haqqında kifayət qədər tədqiqat mate-
rialları mövcuddur. Xüsusən bu ərazidə yayılmış suvarılan torpaqların struktur tərkibi müxtəlif illərdə 
M.P.Babayev (1984), R.H.Məmmədov (1989), Y.C.Həsənov (2006, 2013) və başqa tədqiqatçılar 
tərəfindən öyrənilmişdir. 

Ölkəmizdə son illərdə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsinə dövlət qayğısı torpaqlarda baş verən də-
yişmələrin tədqiq edilməsini və onların yaxşılaşdırılması tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsini tələb edir.  

:449-452 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

450 

Material və metodlar. Tədqiqat işləri Kür-Araz ovalığı və onun Böyük və Kiçik Qafqaz dağları 
ilə birləşdiyi 200-250 metr hündürlüyü olan ərazilərdə aparılmışdır. Burada yay isti  quru,  qış isə 
mülayim və nisbətən rütubətli keçir. İllik orta temperatur 14,0-14,50C  təşkil edir. Yağıntıların miqdarı 
isə 300-370 mm arasında dəyişir. Rütubətlənmə əmsalı 0,3 olduğundan bitkilərin becərilməsində  
suvarma çox vacibdir. 

Tədqiqatlar ümumi qəbul edilmiş üsullarla aparılmışdır. Müqayisə üçün torpaq kəsimləri qazılmış 
genetik qatlar üzrə nümunələr götürülmüşdür. Torpağın sıxlığı N.A.Kaçinskinin silindr üsulu, 
suhopdurma qabiliyyəti isə “Meydançaya su doldurmaq” üsulu ilə 6 saat müşahidə aparmaqla həyata 
keçirilmişdir. Torpaqların fiziki və kimyəvi  xassələrinin  tədqiqində  ümumi qəbul edilmiş üsullardan 
istifadə edilmişdir [1; 2]. 

Nəticələr və onların  müzakirəsi. Tədqiqat zamanı müəyyən edildi ki, bitkilərinxarakterindən 
asılı olaraq boz-qəhvəyi torpaqlar aqrofiziki xassələrinə görə bir-birindən fərqlənir. Bu istiqamətdə bir 
çox tədqiqat işləri aparılmışdır [3; 4]. 1 saylı cədvəldən görünür ki, pambıq altında becərilən torpaqlarda 
suyadavamlı aqreqatların miqdarı istər xam sahədən və istərsə də taxıl altında becərilən  torpaqlardan 
asılıdır. Buna səbəb torpaqların qranulometrik tərkibi ilə yanaşı,müxtəlif becərmə üsullarından istifadə 
olunmasıdır. Becərmə zamanı torpaqların struktur tərkibi mexaniki şəkildə dağılır və suvarma suyunun 
ın hərəkəti onun tamam xırdalanmasına şərait yaradır [5; 6]. Taxıl bitkisi altında isə bu hal baş 
vermədiyi üçün suyadavamlı aqreqatların miqdarı nisbətən çoxdur.  

Cədvəl 1. Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqların qranulometrik və mikroaqreqat tərkibi 

Aqrofon Dərinlik, 
sm 

H
iq

ro
sk

op
ik

 
su

, %
 Qranulometrik tərkib, 

% 
Mikroaqreqat tərkibi, 

% 
Suyadavamlı 
aqreqatların 
(>0,25 mm) 
miqdarı, % <0,01 

mm 
<0,001 

mm 
<0,01 
mm 

<0,001 
mm 

Pambıq 
sahəsi 

0-20 
20-46 
46-75 
75-105 

5,3 
4,8 
5,1 
4,9 

19,76 
23,08 
22,80 
18,40 

56,84 
57,90 
57,88 
52,06 

2,20 
2,52 
2,02 
2,00 

12,81 
13,40 
16,36 
6,00 

30,74 
31,53 
28,96 
18,74 

Xam sahə 

0-10 
10-32 
32-50 
50-86 
86-112 

4,4 
5,6 
5,2 
3,7 
2,5 

19,4 
22,6 
29,05 
23,00 
3,72 

42,76 
58,01 
57,70 
36,75 
12,41 

2,50 
2,40 
6,75 
4,32 
3,48 

9,24 
10,28 
18,61 
7,00 
4,51 

31,55 
27,42 
26,65 
17,30 

- 

Payızlıq 
buğda 
sahəsi 

0-22 
22-48 
48-89 
89-116 

5,9 
6,5 
7,1 
4,3 

34,08 
38,27 
37,96 
30,12 

68,45 
73,56 
81,42 
56,35 

2,58 
4,60 
3,75 
2,05 

11,20 
19,76 
12,80 
10,78 

32,40 
28,05 
22,46 
18,55 

Tədqiqatlar göstərir ki, ən çox dəyişmə torpaqların sıxlığında baş verir. Belə ki, pambıq altında üst 
qatda sıxlıq 1,25 q/sm3 olduğu halda, payızlıq buğda əkilmiş sahədə təqribən həmin dərinlikdə bu xeyli 
az, 1,16 q/sm3, xam torpağın üst hissəsində isə 1,22 q/sm3 təşkil edir. Ümumiyyətlə, dərinliyə doğru 
sıxlığın artması müşahidə edilsə də, bu xam sahədə o qədər də kəskin fərqlənmir. Xüsusən pam-
bıqaltında becərmə işlərinin həyata keçirilməsi və suvarma prosesi zamanı lil hissəciklərinin tədricən 
aşağıya doğru miqrasiyası baş verir ki, bu da əkin altı qatın bərkiməsi ilə nəticələnir. Torpaqların 
deqradasiyaya uğrayaraq bərkiməsi torpağın su hopdurma və su sızdırma qabiliyyətini pozur, bitkilərin 
kök sisteminin inkışafına mane olaraq qida elementlərinin mənimsənilməsinə mənfi təsir göstərir.  

Apardığımız tədqiqat işlərindən məlum olur ki, torpaqda məsaməlik də kifayət qədər fərqlənir. Ən 
çox məsaməlik payızlıq buğda əkini altında müşahidə olunur. Bunun da əsas səbəbi buğdanın kök 
sisteminin saçaqlı olması hesabına məsaməliyin yaranmasıdır. Ən az məsaməlik isə xam sahədə 
müşahidə edilir. Bunun əsas səbəb bu torpaqların şumlanmaması, uzun illər ərzində kipləşərək 
bərkiməsidir. Tədqiqatlara görə nəzərə çarpan fərq torpaqların  su hopdurma qabiliyyətində də müşahidə 
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Cədvəl 2. Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqların fiziki göstəriciləri 

Aqrofon Dərinlik, sm 
Sıxlıq, 
q/sm3 

Bərk fazanın 
sıxlığı, q/sm3 

Məsaməlik, 
% 

Su hopmanın parametrləri 
müşahidə 

vaxtı, 
saat 

suyun hopma 
sürəti, mm/dəq 

Pambıq sahəsi 

0-20 
20-46 
46-75 
75-105 

1,25 
1,33 
1,39 
1,41 

2,74 
2,74 
2,68 
2,70 

54,3 
48,6 
51,9 
47,8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2,9 
1,0 
0.8 
0,8 
0,7 
0,6 

Xam sahə 

0-10 
10-32 
32-50 
50-86 
86-112 

1,22 
1,25 
1,42 
1,54 
1,34 

2,65 
2,69 
2,63 
2,68 
2,70 

52,1 
53,5 
56,4 
48,3 
46,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 

Payızlıq buğda 
sahəsi 

0-22 
22-48 
48-89 
89-116 

1,16 
1,30 
1,32 
1,31 

2,68 
2,64 
2,69 
2,68 

56,4 
50,8 
50,9 
48,9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4,6 
3,1 
2,4 
1,3 
1,0 
0,8 

edilir. Suyun hopma sürəti  payızlıq buğda altında  ilk saatda 4,6 mm/dəq olduğu halda, pambıq altında 
bu rəqəm 2,9 mm/dəq olmuşdur. Bu göstərici üzrə ən zəif hal xam sahədə qeyd edilmişdir.Belə ki, 
payızlıq buğdada müşahidənin 6-cı saatında hopma sürəti 0,8 mm/dəq, pambıq altında bu cəmi 0,6 
mm/dəq, xam sahədə isə daha az 0,2 mm/dəq təşkil etmişdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, uyğun dəyişmələr torpaqların kimyəvi tərkib göstəricilərində  də baş verir 
(cədvəl 3). Ən yüksək humus xam sahədə  üst 0-10 sm-lik qatda 3,8 % olmuşdur. Pambıq altında əkin 
qatında  2,54%, payızlıq buğdada isə nisbətən çox 2,60% olmuşdur. Dərinliyə artması ilə humusun 
tədricən azalması baş verir. Lakin pambıq əkinlərində bu azalma zəif gedir. Belə ki, pambıq altında 46-
75 sm-də humusun miqdarı 1,25%, xam sahədə 32-50 sm-də isə 0,91% olduğu qeyd edilmişdir. Payızlıq 
buğda altında humusun dərinlikdən asılı olaraq dəyişməsi pambıq altı torpaqlara oxşardır.  

İllərlə suvarmanın  tətbiqi humusun tədricən aşağı qatlara miqrasiya etməsinə səbəb olmuşdur. 
Ümumi azot göstəriciləri humusa uyğun olaraq dəyişir (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqların kimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələri 

Aqrofon 
Dərinlik, 

sm 

H
um

us
,  

%
 Ümumi 

azot, 
% 

K
ar

bo
na

tla
r, 

%
 

Quru qalıq, 
% 

Udulmuş 
əsaslar, 
mq-ekv 

Cəmdən %-lə 

Ca Mg Na 

Pambıq 
sahəsi 

0-20 
20-46 
46-75 
75-106 

2,54 
1,72 
1,25 
0,55 

0,21 
0,15 
0,11 

- 

2,56 
3,52 
4,28 
4,65 

0,091 
0,095 
0,110 
0,168 

40,85 
34,80 
36,00 
36,80 

70,38 
56,18 
75,00 
70,79 

25,35 
42,95 
21,67 
25,41 

3,67 
2,87 
3,33 
3,89 

Xam sahə 

0-10 
10-32 
50-86 
86-112 

3,81 
1,36 
0,91 
0,85 
0,42 

0,34 
0,12 
0,08 

- 
- 

2,75 
2,90 
3,80 
4,75 
5,08 

0,154 
0,140 
0,170 
0,158 
0,175 

37,60 
42,70 
40,50 
41,70 
42,60 

81,65 
77,52 
74,32 
71,46 
73,24 

13,07 
17,56 
18,27 
23,74 
20,19 

5,31 
4,91 
7,41 
4,80 
6,57 

Payızlıq 
buğda 
sahəsi 

0-22 
22-48 
48-89 
89-116 

2,61 
1,82 
0,96 
0,65 

0,23 
0,16 
0,09 

- 

2,92 
3,38 
4,01 
5,62 

41,82 
42,92 
46,62 
42,40 

42,82 
42,92 
46,62 
42,40 

78,38 
74,74 
77,07 
72,35 

16,84 
20,13 
17,75 
21,60 

4,78 
5,13 
5.15 
5,50 
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Boz-qəhvəyi torpaqlar karbonatlı olması ilə fərqlənir. Suvarılan torpaqların üst qatında karbonat-
ların miqdarı azdır, lakin dərinliyə getdikcə artımmüşahidə olunur. Bu vəziyyət xam torpaq sahəsində 
dəözünü büruzə verir.  

Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlar şorlaşmamışdır. Bu torpaqlarda quru qalığın miqdarı 0,094-
0,168% arasında tərəddüd edir və dərinliyin artması ilə tədricən az da olsa yüksəlir. Bu torpaqların udma 
tutumu yüksəkdir. Belə ki, üst qatda 100 qram torpaqda udulmuş əsasların cəmi 37,60-41,82 mq-ekv 
təşkil edir.Xam torpaqların üst qatında isə bu göstərici nisbətən azdır (cədvəl 3). Udulmuş əsasların 
cəminin 70-80%-ni Ca kationu təşkil edir. Na ionunun miqdarı isə 2-5%-dən çox deyildir. 

Nəticə: Becərilən bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq torpaqların bir sıra xassələri 
dəyişir. Xüsusən pambıq altında istifadə edilən torpaqlarda deqradasiyanın baş verdiyi müşahidə edilir. 
Ona görə də bu torpaqları mühafizə etmək tələb olunur. Bunun üçün ilk növbədə bu torpaqlarda əkin 
dövriyyəsinə ot bitkiləri daxil edilməlidir. Habelə, torpaqların davamlı istifadəsi üçün mineral və üzvi 
gübrələr tətbiq edilməli, su  rejiminə düzgün əməl olunmalıdır.  
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОРОШАЕМЫХ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ 
ПОД РАЗЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

А.Г.Ибрагимов  
Научно-Исследовательский Институт Зашиты Растений и Технических Культур 

Орошаемые серо-коричневые почвы, распространённые в условиях предгорной зоны Кура-
Аразской низменности, отличаются тяжёлым гранулометрическим составом. В статье приводятся 
агрофизические свойства, которыезначительно различаются при использовании почв под различные 
культуры. Наиболее динамичными являются водопроницаемость, плотности твердой фазы и сложения, 
найденные на целинных почвах, используемых под озимых пшениц. Судя по результатам, агрофи-
зические свойства почв ухудшаются при длительном использовании их под хлопчатник. 

CHANGE IN THE AGROPHYSICAL PROPERTIES OF IRRIGATED GRAY-BROWN SOILS 
UNDER DIFFERENT CROPS 

A.G.Ibrahimov  
Research  Institute of Plant Protection and Technical Crops 

Irrigated gray-brown soils, common in the foothill zone of the Kur-Araz lowland are characterized by a 
heavy particle size distribution. The article presents agrophysical properties which differ significantly when using 
soils for different crops. The most dynamic are the water permeability, the values of solid phase density and soil 
density found on virgin soils used for winter crops. Judging by the results, the agrohysical properties of soils 
deteriorate when used for a long time under cotton. 
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GƏNCƏ-QAZAX MAGİSTRAL BOYU ƏKİNALTI TORPAQLARININ 
EKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Ə.H.İBRAHİMOV1, S.T.MƏHƏRRƏMOVA2 

1Əkinçilik Elmi-Tədqiqatİnstitutu, AZ1098, Bakı ş., Pirşağı qəs.,2№-li sovxoz,aze.ecosoil@gmail.com 
2Odlar Yurdu Universiteti, AZ1072, Bakı ş., Koroğlu Rəhimov küç., 13, sevinc.m.63@gmail.com 

Məqalədə tədqiqat sahəsi kimi götürülmüş Gəncə-Qazax magistral boyu əkinaltı torpaqlarının təbii ekoloji 
şəraiti, bioloji aktivliyi, qranulometrik tərkibi, qida elementlərinin və humusun miqdarı öyrənilmişdir. Qoyulmuş 
torpaq kəsimlərinin morfoloji xüsusiyətləri və genetik horizontlarının təsviri verilmişdir. Həmçinin torpaq 
nümunələrində saprofit mikroorqanizmlərin kəmiyyət göstəriciləri araşdırılmış və müqayisəli təhlili verilmişdir. 

Açar sözlər: torpaq, genetik qatlar, bitki örtüyü, mikroorqanizmlər,  münbitlik 
Ключевые слова: почва, генетические горизонты, растительный покров, микроорганизмы, 
плодородие 
Key words: soil, genetic horizons, plant cover, microorganisms, fertility 

Giriş. Gəncə-Qazax massivinin torpaq örtüyü S.A.Zaxarov (1926), A.N.İzyumrov (1937), 
M.E.Salayev (1956-1966), S.Q.Həsənov (1961-1965) və başqaları tərəfindən öyrənilmişdi [1]. 

Gəncə-Qazax massivinin dağlıq hissəsində əsasən dağ-çəmən topraq tipi yayılmışdır. Hündür-
lükdən asılı olaraq əsas torpaq tipi yarımtiplərə ayrılır. Massivin alp çəmənləri yüksək hissəsində 
(>2600 m) dağ-çəmən torpaqlar və onların yarım tipləri olan zəif torflu-çınqıllı ibtidai, çimli-torflu 
çəmən torpaqlar yayılmışdır [2]. 

Massivin 300-600 m yüksəkliklərinə malik olan ərazilərində quru subtropik bozqır və yarımsəhra 
torpaqlar yayılmışdır. Burada dağ qəhvəyi (şabalıdı) torpaq tipinin aşagıdakı yarım tipləri yaılmışdır: 
tünd boz-qəhvəyi, adi boz-qəhvəyi, açıq boz-qəhvəyi, boz-qəhvəyi çəmən [3]. 

Gəncə-Qazax massivi quru subtropik, boz-qəhvəyi torpaqlarının morfogenetik və fizki-kimyəvi 
xüsusiyyətləri haqda məlumatlar cədvəl 1-də verilmişdir.  

Material və metodlar. Aşağıda qoyulmuş torpaq kəsimləri təsvir edilmişdir: 
Kəsim 1. Gəncə-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayonu ərazisində taxıl sahəsində qoyulmuşdur. 

Kəsimin qoyulduğu yerdə torpaq tipi boz-qəhvəyidir.  

Cədvəl 1. Quru subtropik, bozqır, boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların fiziki-kimyəvi xassələri  
(Gəncə-Qazax bölgəsinin qərb hissəsi) 

Torpaqlar Gentik qatlar, 
dərinlik (sm) 

Humus, 
% 

Azot, 
% 

CaCO3,
% 

pH 
(su məh.)

Ud.əsas. 
miq., 

mq-ekv 

Quru 
qalıq, % 

Qranulometrik 
tərkib, % 

<0,001 <0,01 
Yüksək 

mədənləşdirilmiş, 
suvarılan boz-

qəhvəyi (şabalıdı); 
mədəni bitkilər 

AU,
'a'z   0-27 

Aİ" a,z  27-52 
AB52-70 
B  70-92 
C  92-120 

3,05 
2,70 
1,54 
0,82 
0,56 

0,23 
0,20 
0,13 
0,09 
0,07 

7 
9 
11 
12 
10 

8,0 
8,2 
8,5 
8,5 
8,2 

35 
28 
26 
22 
20 

0,10 
0,12 
0,15 
0,20 
0,22 

25 
28 
23 
20 
21 

52 
60 
57 
53 
50 

Mədənləşdirilmiş, 
suvarılan boz-

qəhvəyi (şabalıdı); 
üzüm bağı altında 

AU,
'a'z   0-30 

AU'a",z  30-50 
AU'a"',m 50-72 

ABca  72-88 
BCca 88-110 

Cca      110-140 

2.79 
2,79 
1,90 
1,55 
0,63 
0,45 

0,23 
0,23 
0,15 
0,13 
0,07 
0,06 

2,76 
2,95 
5,25 
8,38 
8,98 
8,22 

7,9 
7,9 
8,0 
8,1 
8,2 
8,3 

31,93 
32,44 
30,51 
27,42 
29,38 
27,54 

0,10 
0,09 
0,09 
0,09 
0,06 
0,06 

30,52 
33,60 
37,28 
29,76 
29,00 
33,12 

61,60 
65,68 
69,23 
52,56 
53,00 
65,20 

Zəif mədəniləşmiş, 
suvarılan boz-

qəhvəyi (şabalıdı); 
dənli bitkilər altında 

AU,a
'z   0-10 

AU        10-29 
BCa      29-53 
CCa      53-94 
Cq   94-155 

2,56 
0,96 
0,76 
0,46 
0,43 

0,17 
0,08 
0,06 
0,06 
0,06 

15,41 
18,59 
18,09 
17,71 
15,89 

8,5 
8,5 
8,6 
8,5 
8,4 

14,6 
15,84 
15,00 
15,56 
14,56 

0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,07 

6,88 
9,52 
8,24 
7,80 
1,76 

49,92 
47,20 
45,68 
43,76 
38,04 

:453-456 
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Kəsimin təsviri. 
AYa

' - 0-20 sm. Tünd boz-qəhvəyi rəngli, pozulan kəltənli strukturlu, gillicəli, çox yumşaq, çoxlu 
bitki kökləri və yarımçürümüş qalıqlar, quru, keçid aydın deyil. 

AYa
'' - 25-35 sm. Tünd qəhvəyi, topavari-kəltənvari, bərkimiş, gilli-gillicəli, bitki kökləri və 

həşərat yolları var. 
B - 35-80 sm. Sarımtıl rəngli, struktursuz, tozlu-gillicəli, bərkimiş, az miqdarda bitki kökləri və 

həşərat yolları, xırda daşlar var, nisbətən qurudur.  
Kəsim 10. Gəncə-Qazax magistral yolun Tovuz rayonundan keçən hissəsində qarğıdalı və üzüm 

altında olan torpaqlarda qoyulmuşdur. Kəsimin torpaqları boz-qəhvəyi tipə aiddir. 
Kəsimin təsviri. 
AUa

' - 0 - 25 sm. Tünd boz-qəhvəyi, lilli-gilli, tozlu xırda kəltənli, çoxlu bitki köklərinin 
yarımçürümüş qalıqları, çox yumşaq, keçid tədrici, quru. 

AUa
'' - 25 - 50 sm. Boz-qəhvəyi, qranulometrik tərkibi bir qədər ağır, zəif aqreqatlı kəltənvari, 

bərkimiş, xırda boşluq və həşərat yolları var, keçid aydındır. 
B - 50 - 90 sm. Sarımtıl samanı rəngli, gilli-gillicəli pozulan strukturlu, az miqdarda bitki 

köklərinə rast gəlinir, nisbətən bərk və quru, keçid tədricidir. 
Kəsim 19. Gəncə-Qazax magistral yolunun Ağstafa rayonu ərazisindən keçən hissəsində yonca 

altında olan torpaqlarda qoyulmuşdur. Kəsimin torpaqları boz-qəhvəyi tipə aiddir. 
Kəsimin təsviri. 
AUa

' - 0 - 20 sm. Tünd-qəhvəyi, kəltənvari-topavari strukturlu, ağır gillicəli, məsaməli, nisbətən 
əlverişli aqreqatlaşmış, yonca bitkisinin kökləri ilə yaxşı hörülmüş, yarımçürümüş bitki qalıqları. 

AUa
'' - 25 - 35 sm. Tünd boz-qəhvəyi, topavari-kəltənvari strukturlu, gillicəli, iri çay daşlarına və 

çınqıla rast gəlinir, nisbətən bərkimiş, çoxlu bitki kökləri var, keçid aydındır. 
B - 35-85 sm. Sarımtıl samanı rəngli, bərkimiş, topavari strukturlu, nisbətən bərk, quru, keçid 

tədrici, daşlılıq müşahidə edilir. 
Gəncə-Qazax magistral yolu boyunca əkinaltı torpaqlarından götürülmüş torpaq nümunələrində 

həmçinin mikroorqanizmlərin aktivliyi öyrənilmişdir. Bu məqsədlə tədqiqat sahəsinin torpaq-bitki 
örtüyü öyrənilmiş, magistral yoldan 50-100 m məsafədə götürülmüş nöqtələrdən 0-20 və 20-40 sm 
dərinlikdə torpaq nümunələri götürülmüşdür. Torpaq nümunələrində saprofit mikroorqanizmlər öyrə-
nilmiş və alınmış nəticələr əsasında əkinaltı torpaqlarda mikroorqanizmlərin kəmiyyət göstəricisinin 
müqayisəli təhlili aparılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Mikrorqanizmlərin torpaqda yayılması, növ tərkibi və miqdarı 
torpaq mühitindən, onun kimyəvi tərkibindən və iqlim amillərindən asılı olaraq fərqlənir.Torpaqda 
mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti onun mexaniki, fizki və kimyəvi xassələrindən asılıdır [4]. Mikro-
orqanizmlərin həyat fəaliyyəti və çoxalması üçün müəyyən miqdarda üzvi maddələr, nəmlik və istiliyin 
olması lazımdır. Yaxşı gübrələnmiş və aqrotexniki tədbirlər aparılan torpaqlarda mikroorqanizmlər çox, 
gübrələnməyən, xüsusilə qumsal, qumluca, gillicə və gilli torpaqlarda isə az olur. 

Su ilə doymuş, pis aerasiya geden və ya həddindən artıq quru torpaqlarda mikroorqanizmlər çox 
olur. Mikroorqanizmlər torpağın səthi və dərin qatlarında az olur, çünki torpağın səthi qatında mikro-
orqanizmlər günəş şüalarının, yüksək temperaturun və qurumanın təsirindən məhv olur, dərin qatlarda 
isə onların həyat fəaliyyəti üçün şərait və qida maddələri olmur [4]. Demək olar ki, torpağın 3-6 m 
dərinliyində mikroorqanizmlər ya heç olmur, ya da tək-tək təsadüf olunur. Torpağın daha dərin qatı isə 
(6 m-dən çox) mikroorqanizmlərə görə steril sayılır. 

Mikroorqanizmlər ən çox torpağın 5-15 sm dərinliyində olur. Burada torpağın kimyəvi tərki-
bindən və fiziki xassəsindən asılı olaraq 1 kq torpaqda yüzminlərlə və milyonlarla mikroorqanizm olur 
[5]. Torpağın bu hissəsində qida maddələri bol, habelə temperatur və nəmlik rejimi əlverişli olduğuna 
görə mikroorqanizmlər çox olur. 20-30 sm dərinlikdə mikroorqanizmlər nisbətən az, 30-40 sm dərin-
likdə  isə daha az miqdarda olur. 

Tədqiqat sahəsi olan Gəncə-Qazax magistral yolu boyunca əkin altı torpaqların bioloji aktivliyini 
öyrənmək məqsədilə magistral yoldan 50 və 100 m aralıda yerləşən nöqtələrdən 0-20 və 20-45 sm 
dərinlikdən torpaq nümunələri götürülərək, laboratoriya şəraitində saprofit mikroorqanizmlərin kəmiy-
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yət göstəriciləri (miqdarı) təyin edilmişdir. Saprofit mikroorqanizmlərin miqdarı cədvəl 2-də 
verilmişdir.  

Cədvəl 2. Tədqiqat sahəsindən götürülmüş torpaq nümunələrdə saprofit mikroorqanizmlərin miqdarı 

№ Nümunənin götürüldüyü yer Saprofit mikroorqanizmlərin sayı, KYV/q 
1 Ağstafa, yoldan 50 m aralı, 0-20 sm 60000 
2 Ağstafa, yoldan 50 m aralı, 20-40 sm 35000 
3 Ağstafa, yoldan 100 m aralı, 0-20 sm 120000 
4 Ağstafa, yoldan 100 m aralı, 20-40 sm 54500 
5 Tovuz, yoldan 50 m aralı, 0-20 sm 150000 
6 Tovuz, yoldan 50 m aralı, 20-40 sm 144000 
7 Tovuz, yoldan 100 m aralı, 0-20 sm 138000 
8 Tovuz, yoldan 100 m aralı, 20-40 sm 127500 

Cədvəldən göründüyü kimi Gəncə-Qazax magistral yolu boyunca Tovuz rayonunda magistral 
yoldan 50 m aralıda əkin altı torpağın 0-20 sm dərinliyində mikroorqanizmlərin miqdarı 150000, 20-40 
sm-də isə 144000 olmuşdur və dərinliyin artması ilə azalmışdır. Həmin nöqtədən 100 m aralıqda 
mikroorqanizmlərin miqdarı bir qədər də azalaraq, 0-20 sm dərinlikdə 138000, 20-40 sm-də isə 127500 
təşkil etmişdir. Magistral yolun Ağstafa ərazisindən keçən hissəsindən 50 m aralıda torpağın 0-20 sm 
qatından götürülmüş nümunədə mikroorqanizmlərin miqdarı 60000, 20-40 sm-də isə azalaraq 35000 
olmuşdur. Həmin nöqtədən 100 m aralıdan götürülmüş nümunədə, uyğun olaraq,torpağın 0-20 sm 
dərinliyində 120000 olduğu halda, 20-40 sm dərinlikdə 54500 təşkil etmişdir və üst qatla müqayisədə 
2,2 dəfə az olmuşdur. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАХОТНЫХ ПОЧВ  
ВДОЛЬ ГЯНДЖА-ГАЗАХСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

А.Г.Ибрагимов1, С.Т.Магеррамова2 
1-Научно-Исcледовательский Институт Земледелия, 2-Университет Одлар Юрду 

В статье проанализировано естественно-экологическое состояние исследуемой территории. 
Установлено содержание в почве гумуса, питательных элементов и гранулометрический состав. На 
почвенных разрезах, установленных в каждом районе, по профилю разреза сделано морфологическое 
описание и выявлены генетические горизонты. Исследованы экологические особенности пахотных почв 
вдоль Гянджа-Газахской магистрали. С этой целью в пределах 50-100 м от магистральной дороги взяты 
образцы почв на глубинах 0-20 и 20-40 см, изучен растительный покров исследуемой территории. В 
образцах почв были изучены сапрофитные микроорганизмы. На основе полученных результатов был 
проведен сравнительный анализ количественных показателей микроорганизмов пахотных почв. 
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ECOLOGICAL FEATURES OF ARABLE SOILS ALLONG 
THE GANJA-KHAZAKH HIGHWAY 

A.H. Ibrahimov1, S.T.Maharramova2 

1Research Institute of Crop Husbandry, 2Odlar Yurdu University  

Within the study on the purpose of identification of morphogenetic indexes some soil pits were located in 
cultivated soils along the Ganja-Khazakh highway. Primarily,  GPS coordinates of soil sampling locations were 
recorded and the sketch-map of the study area prepared. On the purpose of testing physico-chemical analyses, soil 
pits were located under potato, wine and lucerne farming and the results were illuminated as a full-table in the 
article. All soil pits were described genetically too. The aim of this study is to research biological features of 
cultivated soils along the Ganja-Khazakh highway. on this purpose soil and vegetation cover were studied in the 
site and soil samples were collected from 0-20 and 20-40 cm depth at a distance of 50 and 100 m from the 
highway. Saprofile microorganisms of the samples collected were studied. On the basis of results gained a 
quantative index of  microorganisms of cultivated soils was analysed comparatively. 

УДК 631.47;633.031 

ВЛИЯНИЕ ЭСПАРЦЕТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ  
ГОРНЫХ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА 

 МАЛОГО КАВКАЗА 

Р.Г.АСЛАНОВА, Б.Н.ИСМАИЛОВ 
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Разработаны рекомендации по восстановлению плодородия деградированных богарных горных 
серо-коричневых почв путем посева на них многолетних трав-эспарцета. В предгорной части северо-
восточного склона Малого Кавказа путем закладки опытов в условиях богары, изучено влияние 
многолетних трав-эспарцета на улучшения основных параметров плодородия  малопродуктивных 
богарных горных серо-коричневых почв. 

Выявлено, что эспарцет кавказский, возделываемый на горно-серо-коричневых почвах Малого 
Кавказа с применением минеральных удобрений, способствует восстановлению плодородия этих почв, в 
связи с чем для их возврата в сельскохозяйственной оборот рекомендован посев эспарцета кавказского с 
нормой высева 70-75 кг/га. Рекомендуется подкормка минеральными удобрениями из расчета  N90 P60 K60 

c последующим снижением дозы азотных удобрений до 60 кг/га д.в.Установлено, что при возделывании 
эспарцета содержание гумуса за 3 года возрастает на 0,4-0,5%, вновь образованный гумус отличается 
повышенной подвижностью и низкой устойчивостью к минерализации. 

Ключевые слова: эспарцет, серо-коричневые почвы, минеральные удобрения, гумус, азот 
Açar sözlər: xaşa, boz-qəhvəyi torpaqlar, mineral gübrə, humus, azot 
Key words:  sainfoin, gray-brown soil, mineral fertilizers, humus, nirogen 

Введение. На огромное влияние многолетних трав, в частности эспарцета, на накопление 
органического вещества в почвах, основного показателя их плодородия, указывалось еще в 
работах основоположников почвоведения В.В.Докучаева, П.А.Костычева, В.Р.Вильямса. Позже 
в работах классиков по гумусообразованию – И.В.Тюрина [7], М.М.Кононовой [3] – эти вопросы 
рассматривались, как основополагающие. 

В последние годы все больше привлекает внимание вопрос направленного воздействия на 
запасы гумуса и питательных элементов в богарных областях Республики, где значительные 
площади почв подвержены процессам эрозии и потери гумуса. Восстановление плодородия этих 
малопродуктивных богарных почв с целью возврата их в разряд полноценных земель является 
вопросом современных требований, к повышению производительности каждого гектара 
сельскохозяйственных угодий. 

:456-460 
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Азербайджан является одной из малоземельных стран,где на душунаселения приходится 
около 0,18 га пахотных площадей. Поэтому в последних решениях директивных органов 
республики, отмечается, что в целях полного и рационального использования земельных 
ресурсов первостепенное значение имеет выявление пахотопригодных резервных площадей для 
освоения и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот и разработка научно-обоснованных 
мероприятий по коренному улучшению плодородия богарных малопродуктивных почв. По 
данным земельного баланса в Республике имеется около 2,5 млн. га резервных малопро-
дуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель, где значительные 
площади которых распространены в предгорных частях Азербайджана [5]. 

Богарные почвы отличаются малой производительностью и низкой урожайностью 
зерновых (10-15ц/га) и кормовых (25-30ц/га) культур. Такая низкая продуктивность богарных 
почв наряду с неблагоприятными почвенно-экологическими условиями, подтверждается  также 
ухудшение агрономических свойств, первым долгом, значительной потерей гумуса и пита-
тельных элементов в освоенных почвах.  

Канадские ученые Mann L.K. [8], Stoskopf N.C. [9] указывают, что в канадских прериях 
после распашки и использования их преимущественно под яровые зерновые в течение 50-70 лет 
содержание гумуса резко снизилось (в среднем на 37-48%). Имеется немало пашни в богаре, где 
потери органического вещества достигали 70-87%. Почти аналогичные данные получены 
идругими зарубежными исследователями [10; 11]. 

Материалы и методы. Объект исследования расположен в предгорной части северо-
восточного склона Малого Кавказа, 500-800м над уровнем моря и характеризуется весьма 
сложными почвенно-экологическими условиями. Как предгорная зона, рельеф достаточно 
сильно дренирован водоразделами и речными долинами. Освоенные площади занимают около 
20-25% общей территории объекта. Зона отличается сухими субтропическими климатическими 
условиями, где величина среднегодовой испаряемости (800-1000 мм) примерно 2,0 раза 
превышает количество атмосферных осадков (400-500 мм). В отдельные засушливые годы 
почвенная влага не удовлетворяет нормальное развитие зерновых и кормовых культур.  

Для повышения производительности каждого гектара сельскохозяйственных угодий все 
большое вниманиепривлекает весьма актуальной вопрос восстановления плодородия, в первую 
очередь запаса гумуса богарных почв горных областей путем возделывания многолетних трав. 
Поэтому для выявления многолетних трав (эспарцет кавказский) на гумусообразование и 
повышение плодородия почв нами были заложены опыты в условиях горных серо-коричневых 
почвах северо-восточного склона Малого Кавказа. 

Посев эспарцета  с нормой высева 70кг/га произведен под покровом зерновой культуры 
(ячмень) в 2014 году по пласту эспарцета с 4-х летним состоянием (2009-2013 гг.). Исследования 
проводились в течение 2014-2016 гг. Поставлены опыты и по применению азотных удобрений 
(аммонийная селитра)  в норме 90 кг д.в. на гектар по фоне фосфора и калия 60 кг д.в. Опыты 
закладывались на делянках размером 50м2 в 3-х кратной повторности. 

При аналитической обработке материалов использовались общепринятые химические, 
физические, и агрохимические методы исследования почв и проведены следующие анализы: 
гумус и общий азот по И.В.Тюрину, гранулометрический состав по Н.А.Качинскому, 
карбонатность по кальциметром, обменно-поглощенный Са и Mg по Д.И.Иванову, рН водный 
суспензии – потенциометром, N/NO3 - по Коневу, N/NH4–Грандвал-Ляжу. При учете урожай-
ности травостоев – эспарцет скащивался ручным способом на высоте 2 см от поверхности почв.  

Результаты и их обсуждение. На основании многолетних сравнительно-географических 
исследований выявлено, что после освоения целинных земель в Азербайджане снижение 
количества гумуса неизбежно и обусловлено интенсивной обработкой почвы под богарной 
монокультурой [1; 2; 5]. 

В целинных горных серо-коричневых почвах объекта исследований содержание гумуса 
составляет 3,2-4,0 %. Однако, после их распашки и использования преимущественно под 
богарные зерновые монокультуры в течение 50-100 лет содержание гумуса в  0-15 см слое резко 
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снизилось (1,5-2,0%). Вместе с тем значительное изменение происходит и в гумусном состоянии 
почв. Наблюдается уменьшение подвижных фракций гуминовых и фульво кислот, увеличение 
негидролизуемого остатка (гумин, 73-75%), а заметно сужается отношение Сг.к.:Сф.к. от 1,2 до 0,9 
[1]. Значительные потери отмечается и в содержании азота, где его количество в пахотном слое 
почв снизилось от 0,20-0,27% до 0,12-0,15%. Богарные почвы отличаются и пониженным содер-
жанием подвижных элементов питания. Так, в 0-15 см слое почвы содержание подвижного 
фосфора составляет 12-19 мг/кг, обменного калия 150-200 мг/кг. Почвы эти характеризуются 
также неблагоприятными водно-физическими свойствами, т.е. относительно тяжелым грану-
лометрическим составом (<0,01мм, 58-66%,<0,001мм, 24-33%), слабой водопроницаемостью, 
высоким значением плотности сложения (1,35-1,56г/см3) и плотности твердой фазы (2,65-
2,78г/см3) и достаточно сильнойуплотненностьюсредней части почвенного профиля. Почвы 
отличается высокий СаСО3(14-19%),  емкостью поглощения (20-27мг-экв) и слабощелочной (рН, 
7,9-8,3) средой (табл. 1). 

Таблица 1. Физико-химическое свойства горно-серо-коричневых почв 

Глубина, 
см 

Гумус, 
% 

Азот, % С:N 
СаСО3,

% 
рН 
водн. 

Емкость 
поглощения 

Гранулометрический 
состав, мм, % 

< 0,001 < 0,01 
0-15 1,71 0,20 7,9 13,6 7,9 27,5 33,20 66,80 
20-30 1,19 0,11 6,2 16,3 8,1 25,3 24,42 58,24 
40-57 0,75 0,08 5,4 19,4 8,2 21,6 28,24 63,28 
57-85 0,62 Не опр. - 14,8 8,3 22,5 14,48 31,86 
85-120 0,44 «--» - 12,3 8,3 20,7 11,64 42,04 

Г.С.Егорова, Д.В.Шульга, Л.В.Лебедева [4] на основании проведенных исследований влия-
ния на покровные почвы эспарцета в богарных условиях Волгоградской области  выявлено, что 
эспарцет кавказский, среди других эспарцетов считается наиболее покровоустойчивых расте-
нием характеризуется быстротой прорастания (6-10 дней) и роста, в связи с чем быстро 
завоевывает площадь питания  и обеспечивает себя влагой. Продуктивное долголетие 3-5 лет и 
больше. 

Эспарцет кавказский сейчас является одной из распространенных кормовых культур в зоне 
богарного земледелия. Он способен давать высокий урожай сена и является хорошим мелиоран-
том при восстановлении плодородия богарных горных почв. Эспарцет, как и все бобовые, 
обогащает почвы азотом, который являетсяглавным компонентом при гумусообразовании. 

Д.Н.Прянишников [6] указывает, что  бобовые культуры фиксируют от 150 до 350 кг азота, 
при этом в почву поступает от 1/3 до 1/2  части его. Это количество азота, как указывает 
И.В.Тюрин [7], может обеспечить новообразование гумуса в 20-ти кратном количестве, т.е. 1,5-
3,0 т/га ежегодно. 

Установлено, что в вариантах с применением удобрений влажность поч-вы (на богаре) 
была значительно выше по всем сезонам года. При этом отмечалась наибольшая интенсивность 
нитрификациионного и аммонифицирующего процесса. Количество нитратов под эспарцетом 
возрастает в различ-ные сезоны в 2-3 раза. В летний период в варианте N90 P60 K60 содержание 
нитратов возросло в 5-6 раз, т.е. от 7,7 до 44,5 мг на 100г почвы, а в весенний период-
воднорастворимого азота - от 15 до 24-25 мг/кг, а поглощенного - от 68 до 109-147 мг/кг почвы 
(табл. 2). Биологическая активность почв достаточно высокая и на посевах эспарцета. Степень 
разложения льняной ткани в полевых условиях с 27 апреля до 8 июля составляет  34-43% от 
первичного веса ткани. 
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Таблица 2. Содержание  нитратной и аммонийных форм азота  
в горно-серо-коричневых почвах под эспарцетом 

Варианты Глубина, 
см 

N/NO3
- кг/100 г 

почвы 
N/NH4

+   мг/ кг почвы 

весна лето осень весна лето осень 
воднораст-
воримый 

погло-
щенный

воднораст-
воримый 

погло-
щенный 

воднораст-
воримый 

погло-
щенный

Контроль 
Залежи 

0-15 8,9 7,7 6,6 15,2 68,2 22,1 35,7 17,1 22,7 
15-30 11,1 11,8 11,9 19,0 60,3 26,2 48,3 25,2 35,8 

Эспарцет 
P60 K60 

0-15 14,3 22,3 11,0 23,9 103,0 49,2 107,0 28,6 33,0 
15-30 11,5 22,6 22,1 21,5 164,6 39,8 106,3 38,2 63,3 

Эспарцет 
N90 P60 K60 

0-15 19,8 44,5 17,6 25,2 147,5 53,7 121,9 24,3 72,5 
15-30 22,1 32,2 22,3 27,8 155,0 50,3 116,6 36,5 48,9 

Таблица 3. Влияние эспарцета на содержание гумуса и валового азота 
горных серо-коричневых почв (%) 

Варианты 
Глубина, 

см 

2006 2007 2008 Прибавка за 3 года 

Гумус 
Общий 
азот 

Гумус 
Общий 
азот 

Гумус 
Общий
азот 

Гумус 
Общий 
азот 

Контроль (пар) 
0-15 1,69 0,13 1,72 0,15 1,87 0,16 0,18 0,03 

15-30 1,31 0,10 1,49 0,11 1,57 0,13 0,10 0,03 

Эспарцет (P60 K60) 
0-15 1,77 0,15 1,85 0,17 2,09 0,20 0,32 0,05 

15-30 1,61 0,13 1,66 0,15 1,79 0,15 0,18 0,02 

Эспарцет (N90 P60 K60) 
0-15 1,79 0,16 1,91 0,21 2,31 0,25 0,52 0,09 

15-30 1,60 0,13 1,69 0,16 1,82 0,17 0,22 0,04 

Укос эспарцета в вариантах, где выносились только фосфор и калий, по годам колебался в 
пределах 48-56, урожай его в варианте с внесением азотных удобрений достигал 53-57 ц/га. 
Фитомасса, поступающая ежегодно в почву, достигала  96-115 ц/га. Прибавка урожая от 
внесения азотных удоб-рений составляла 12 ц/га. На посевах эспарцета, по сравнению с 
залежью, дополнительно в почву ежегодно поступило 61-79 ц/га фитомассы. Еслиучесть, что в 
течение вегетационного периода идет отмирание и возобновление мелких корней, имеет место 
опад вегетативных частей, то эта масса естественно будет выше (табл. 4).  

Таблица 4. Фитомасса, поступившая в почву  на горно-серо-коричневых почв  
в среднем за 3 года 

Варианты 
Надземная часть, 

ц/га 
Oтава, ц/га 

Корни 30 см 
толщины 

Поступает в почву, 
ц/га 

Контроль 6 ± 0,34 6 ± 0,34 30 ± 1,1 36 ± 1,5 

Эспарцет P60 K60 63 ± 1,9 17 ± 1,8 80 ± 1,5 97 ± 2,1 
Эспарцет N90 P60 K60 65 ± 1,5 21 ± 1,9 94 ± 1,6 115 ± 2,6 

Результаты опыта показали, что в период эспарцета, за 3 года, содер-жание гумуса 
увеличилось на 0,35-0,52 %. Следует отметить, что вновь обра-зованный гумус отличается 
повышенной подвижностью и низкой устойчи-востью к минерализации. Запасы гумуса за этот 
период на удобренных вари-антах эспарцета возросли на 15 т/га (табл. 3). Наряду с повышением 
содер-жания гумуса в почве – основного энергетического материала – заметно увеличилось и 
содержание питательных элементов.    
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KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI DAĞ BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN 
MÜNBİTLİYİNİN ARTIRILMASINA XAŞA BİTKİSİNİN TƏSİRİ 

R.H.Aslanova, B.N.İsmayılov 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

Məqalədə uzun müddət dəmyə şəraitində dənli-taxıl bitkiləri altında istifadə olunan dağ boz-qəhvəyi 
torpaqlarda əsas münbitlik parametri olan humusun kəskin azalması (1,78%) qeyd edilir. Xaşa bitkisi altında 
mineral gübrələrin (N90P60K60 kq/ha) tətbiqi üzrə aparılmış çoxillik təcrübələr əsasında dağ boz-qəhvəyi 
torpaqlarda 3 il müddətində humusun 0,35-0,52 % artması müəyyən edilmişdir.  

INFLUENCE OF THE SAINFOIN HEAD ON RESTITUTION OF FERTILITY OF MOUNTAIN 
GRAY-BROWN SOILS OF THE NORTH-EAST SLOPE LESSER CAUCASUS 

R.H.Aslanova, B.N.Ismailov 
İnstitute  of Soil Science  and  Agrochemistry  of  ANAS 

         The composite influence of applied mineral fertilizer in condition of sainfoin cultivation was determined 
upon organic matter content (1,78%), and nutrients that are regarded basic components of soil productivity. The 
results of the carried out experiments within 3 years applied fertilizers (N90P60K60) under sainfoin found out 
remarkable increasing of humus  between 0.35-0.52 %, and other nutrients elements. On sowing under sainfoin 
every year in the soil treated supplementary 61-79 s/ha phytomasses comparative virgin soil. 

УДК 631.445.42:631.4 

ВЛИЯНИЕ  ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  ПОСЕВОВ  НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И 
МИКРОАГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ  

АРИДНОЙ  ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Ф.М.РАМАЗАНОВА  
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА,AZ1073, Баку, М.Рагима, 5 

firoza.ramazanova@rambler.ru 

Приведены результаты длительных  (более 18 лет) исследований по влиянию различных схем 
промежуточных посевов кормовых культур в системе двух-трехурожайного поля на  гранулометри-
ческий и микроагрегатный состав орошаемых лугово-сероземных почв. 
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Ключевые слова: лугово-сероземная почва, гранулометрический и микроагрегатный состав 
Açar sözlər: çəmən-boz torpaqları, qranulometrik və mikroaqreqat tərkibi 
Key words: Gleyic Calcisols, granulometric and microaggregate compositions 

Введение. Лугово-сероземные почвы Кура-Араксинской низменности характеризуются 
низким плодородием [2; 3; 10]. Гранулометрический состав оказывает влияние на агрономи-
ческие свойства почвы [7; 13; 17] и при изучении  роли гранулометрического состава в почво-
образовании используется изменение содержания фракции <0.001 мм по профилю [8; 9; 16]. 
Длительное с/х использование почвы с применением  орошения не могут не отразиться на 
гранулометрическом и микроагрегатном составе. В связи с этим, актуальность и практическая 
значимость проведенных исследований в аридной зоне Азербайджана заключается в изучении  
изменений гранулометрического и микроагрегатного  состава целинных и орошаемых лугово-
сероземных почв, как агрофизические показатели плодородия почвы при с/х использовании, в 
частности в разновидовых схемах промежуточных посевов кормовых культур [10; 13]. 

 Цель исследований – изучить влияние длительных разновидовых схем промежуточных 
посевов кормовых культур на гранулометрический и микроагрегатный состав целинных и 
орошаемых лугово-сероземных почв сухой субтропической зоны Кура-Араксинской низмен-
ности. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 1999-2016 гг. на целинных и оро-
шаемых почвах на территории Ширванской степи (Уджар,  лугово-сероземные - по WRB–Gleyic 
Calcisols и Irragri Gleyic Calcisols). Целинные и орошаемые  лугово-сероземные почвы 
расположены на высоте 48.8 мнаду.м., на  40°29´37.689"N и 47°43´34.456"E деллювиально-
аллювиальных, лессовидных суглинках. Почвы карбонатные или  с признаками типа хлоридно-
сульфатного засоления. Исходное содержание гумуса в слое  0-25 см почвы составляет 2.10-
2.60%, валового азота-0.16%,фосфора-0.19%, калия-1.72% [12].  Схема опыта: 1. Целина; 
2.Ячмень (1-ый урожай) →кукуруза (2-ой урожай); 3. Озимая рожь (1-ый урожай) → кукуруза 
(2-ой урожай);4. Люцерна; 5. Эспарцет; 6. Кукуруза (весенний посев); 7. Кукуруза+соя+сорго+ 
амарант (весенний посев); 8. Ячмень+вика+рапс (1-ый урожай)→кукуруза+соя+сорго+амарант 
(2-ой урожай)→ячмень+вика (3-ий урожай);9. Озимая рожь+вика +рапс (1-ый урожай) → 
кукуруза+соя+сорго+амарант (2-ой урожай)→ячмень+вика (3-ий урожай); 10. Люцерна 
(хозпосев); 11. Ячмень (на зерно, хозпосев). Агротехника – зональная, с включением изучаемых 
в опытах технологий. Влажность почвы поддерживалась орошением на уровне 75-80% НВ. 
Постановка опытов и полевые работы проведены по методике ВИК им.В.Р.Вильямса (1987). 
Почвенные разрезы заложены перед первой и на заключительной культуре (при получении 2 и 3 
урожая), на посевах люцерны и эспарцета – перед посевом и в конце перепашки, на остальных 
вариантах – в начале и в конце опыта. Гранулометрический и микроагрегатный состав почвы 
определяли по Н.А.Качинскому [1; 5]. 

Результаты и их обсуждение. Каждая  почва характеризуется определенными морфологи-
ческими признаками, которые являются диагностическими [4]. Изучение морфологических 
профилей целинных и орошаемых лугово-сероземных почв под естественным травостоем и 
промежуточными посевами культур показало, что они различались по признакам оглиения, 
скорости  вскипания от 10% HCI, окраске, гранулометрическому составу, структуре,  мощности 
гумусового горизонта. Гранулометрический состав орошаемых почв более тяжел, чем ее 
целинных аналогов. Профили почвы 8 и 9 вариантов, люцерны и эспарцета были более рыхло-
ватыми, в пятидесяти санитиметровом слое почвы отмечается полуразложившиеся остатки 
прошлогодней запаханной стерни, ходы червей и поры, что и придавало рыхлость профилю. 
Структура 0-25 см слоя почвы под 2, 3, 6 и 11 вариантов – мелкокомковато-пылеватая, в 4,5,8, 9 
и 10 вариантах в слоях 0-25 см и 25-50 см почвы – мелкокомковато-зернистая. Состояние 
морфологического профиля почвы согласуется с их химическими показателями. В слое 0-50 см 
содержание гумуса  находилось в пределах 2.07-2.89%,N -0.10-0.21%. 

Гранулометрический состав является основополагающим физическим свойством почв [15] 
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и оказывает большое влияние на почвообразование [7]. Выявлено, чтогрансостав целины в слое 
0-25 см почвы легче (<0.01мм–55.96% и<0.001мм–20.00%) и оглинениеслоя 25-50 смвыражено 
слабее (<0.01мм–59.22% и <0.001мм–23.06%) (табл. 1). В орошаемой лугово-сероземной почве 
несмотря на устойчивость в процессе почвообразования гранулометрического и микроагрегат-
ного составов выявлены изменения в гранулометрическом составе частиц и вынос тонких 
частицпо профилю [6; 12]. В профиле почв под всеми вариантами  прослеживается накопление 
илистых частиц на глубине 25-50 см,  что обусловлено промывным типом орошения, при 
котором фракция <0.001 мм перемещаясь в нижние горизонты, происходят ее накопление (до 
26.88-27.37%). 

Таблица 1. Гранулометический (числитель) и микроагрегатный (знаменатель)  
состав целинных и орошаемых лугово-сероземных почв 

В
ар
иа
нт
ы

 

Г
лу
би
на

,  
см

 Фракции в мм и их содержание  в % 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

  
ди
сп
ер
сн
ос
ти

 Степень 
агрегирован-
ности по 

доминирую-
щим  

фракциям 

1-0.25 0.25- 
0.05 

0.05- 
0.01 

0.01- 
0.005 

0.005- 
0.001 

<0.001 <0.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
0-25 

25-50 

50-75 

0.79 
0.69 

- 
0.96 

- 
0.80 

18.80 
25.11 
16.90 
31.56 
14.90 
29.11 

24.45 
38.09 
23.88 
34.00 
27.00 
32.02 

9.87 
10.65 
10.99 
9.38 
9.02 
12.32 

26.09 
20.83 
25.17 
19.10 
27.21 
18.69 

20.00 
4.63 
23.06 
5.00 
21.87 
5.44 

55.96 
36.11 
59.22 
33.48 
58.10 
38.09 

23.15 

21.68 

24.87 

76.85 

78.32 

75.13 

2 0-25 

25-50 

50-75 

0.37 
0.99 

- 

0.20 
0.38 

19.93 
23.35 
17.77 
34.00 
15.86 
33.30 

20.10 
39.80 
19.90 
24.80 
24.79 
26.80 

24.40 
10.05 
13.99 
10.60 
15.94 
8.60 

15.80 
19.21 
22.04 
23.60 
17.32 
23.00 

29.00 
6.60 
28.30 
7.00 
25.89 
7.92 

59.60 
35.86 
62.33 
41.20 
59.15 
39.52 

22.76 

24.73 

30.59 

77.24 

75.27 

69.41 

3 0-25 

25-50 

50-75 

0.30 
1.07 

- 

1.07 
0.70 

18.59 
20.13 
11.64 
18.66 
15.33 
38.20 

20.20 
34.60 
26.70 
35.60 
21.00 
26.80 

13.31 
10.92 
10.20 
7.00 
13.60 
4.40 

21.20 
27.30 
24.19 
32.80 
14.60 
22.80 

26.40 
5.98 
26.27 
5.94 
25.00 
7.10 

60.91 
44.20 
61.66 
45.74 
62.60 
34.30 

22.65 

22.61 

28.40 

77.35 

77.39 

71.60 

4 0-25 

25-50 

50-75 

0.17 
0.82 
0.16 
0.90 
0.04 
1.17 

18.36 
30.63 
17.64 
28.98 
16.23 
36.38 

22.20 
39.55 
20.40 
39.69 
24.13 
32.67 

12.60 
8.02 
14.20 
6.01 
10.53 
6.30 

19.80 
15.20 
19.80 
18.27 
22.67 
16.26 

26.87 
5.78 
27.80 
6.15 
26.40 
7.22 

59.27 
29.00 
61.80 
30.43 
59.60 
29.78 

21.51 

22.12 

27.35 

78.49 

77.88 

72.65 

5 0-25 

25-50 

50-75 

0.11 
1.08 
0.10 
0.79 
0.22 

- 

18.49 
29.00 
15.90 
36.88 
13.98 
35.60 

22.80 
37.69 
20.80 
30.98 
25.60 
36.40 

14.00 
8.09 
16.20 
6.79 
13.80 
7.20 

20.80 
18.75 
18.20 
18.01 
20.00 
13.20 

23.80 
5.39 
28.80 
6.55 
26.40 
7.60 

58.60 
32.23 
63.20 
31.35 
60.20 
28.00 

22.65 

22.74 

28.79 

77.35 

77.26 

71.21 

6 0-25 

25-50 

50-75 

0.10 
0.79 
1.90 

- 
0.15 
1.13 

16.60 
30.38 
15.04 
37.56 
16.00 
34.87 

25.19 
42.48 
24.06 
38.22 
24.33 
36.70 

17.20 
8.68 
14.78 
7.61 
15.87 
8.76 

14.80 
11.58 
17.47 
16.26 
20.36 
11.18 

26.11 
6.09 
26.75 
6.50 
23.29 
7.36 

58.11 
26.35 
59.00 
27.08 
59.52 
27.30 

23.32 

24.30 

31.60 

76.68 

75.70 

64.45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 0-25 

25-50 

50-75 

0.12 
0.68 
0.33 
0.57 
0.18 

- 

11.50 
28.45 
10.35 
33.06 
7.98 
36.05 

30.88 
45.96 
28.35 
30.34 
27.98 
34.65 

11.09 
5.11 
15.58 
9.59 
13.12 
4.31 

20.79 
14.00 
18.70 
20.44 
25.34 
16.28 

25.62 
5.80 
26.69 
6.00 
25.40 
8.71 

57.50 
24.91 
60.97 
36.03 
63.86 
29.30 

22.63 

22.48 

34.29 

77.37 

77.58 

69.64 

8 0-25 

25-50 

50-75 

0.02 
- 

0.13 
1.11 
0.43 
0.05 

11.30 
40.93 
14.16 
36.14 
13.54 
38.89 

28.99 
30.43 
24.33 
33.43 
24.90 
30.96 

12.02 
4.10 
12.20 
8.14 
15.20 
5.23 

20.01 
19.14 
20.90 
15.17 
18.80 
16.87 

27.66 
5.40 
28.28 
6.01 
27.13 
8.00 

59.69 
28.64 
61.38 
29.32 
61.13 
30.01 

19.52 

21.25 

29.49 

80.48 

80.23 

73.31 

9 0-25 

25-50 

50-75 

0.08 
0.69 
0.17 

- 
0.09 
0.70 

16.94 
37.94 
13.86 
39.86 
15.02 
39.98 

23.89 
31.08 
24.40 
33.90 
23.30 
35.05 

12.09 
6.08 
15.11 
5.91 
16.00 
5.79 

19.17 
19.71 
18.13 
15.59 
18.32 
12.00 

27.83 
4.50 
28.33 
4.74 
27.27 
6.48 

59.09 
30.29 
61.57 
26.24 
61.59 
24.27 

16.17 

16.73 

23.76 

83.83 

83.27 

76.24 

10 0-25 

25-50 

50-75 

0.26 
2.00 
0.49 
0.11 
0.20 
0.11 

16.29 
40.65 
9.89 
30.75 
13.55 
25.00 

23.00 
30.59 
27.71 
39.44 
25.80 
40.02 

10.00 
8.84 
10.95 
6.64 
12.73 
9.67 

23.97 
12.12 
23.11 
16.86 
21.02 
17.59 

26.48 
5.80 
27.85 
6.20 
26.70 
7.61 

60.45 
26.76 
61.91 
29.70 
60.45 
34.87 

21.90 

22.26 

28.50 

78.10 

77.74 

71.50 

11 0-25 

25-50 

50-75 

0.27 
1.00 
0.83 
1.10 
1.69 
0.87 

11.22 
30.13 
10.65 
39.39 
14.13 
35.57 

27.53 
39.54 
27.01 
27.88 
25.83 
30.78 

9.75 
9.10 
10.51 
8.30 
9.00 
10.96 

25.67 
14.23 
25.17 
17.03 
25.06 
14.32 

25.56 
6.00 
25.83 
6.30 
24.29 
7.50 

60.98 
29.33 
61.51 
31.63 
58.35 
33.38 

23.47 

24.39 

30.88 

76.53 

75.61 

69.12 

Примечание: 1. Целина; 2. Ячмень (1-ый урожай) →кукуруза (2-ой урожай); 3. Озимая рожь (1-ый урожай) → 
кукуруза (2-ой урожай); 4. Люцерна; 5. Эспарцет; 6. Кукуруза (весенний посев);  
7. Кукуруза+соя+сорго+амарант (весенний посев); 8. Ячмень+вика+рапс (1-ый урожай)→
кукуруза+соя+ сорго+ амарант (2-ой урожай)→ячмень+вика (3-ий урожай); 9. Озимая рожь+вика 
+рапс (1-ый урожай) → кукуруза+соя+сорго+амарант (2-ой урожай)→ячмень+вика (3-ий урожай); 
10. Люцерна (посев хозяйства); 11. Ячмень(на зерно, хозпосев).

Это связано со слитностью верхней и средней частей профиля при их орошении.Почва под 
8 и 9 вариантов уступают по степени оглинения и мощности горизонта элювиальногооглинения   
2,3,6,11 вариантам. А почва под 4,5,7и 10 вариантов  занимали промежуточное положение.Для 
характеристики уровня микроагрегатности целинной и орошаемой почвы определили содер-
жание «истинных» водопрочных микроагрегатов (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание  «истинных» водопрочных микроагрегатов в почве,% 

Варианты Глубина, 
см 

Содержание фракций 0.25-0.01 мм 
Состав количество «истинных» 

микроагрегатов Микроагрегатный Гранулометрический 
1 2 3 4 5
1 0-25 63.20 43.25 19.95

25-50 65.56 40.78 24.78
50-75 61.13 41.90 19.23

2 0-25 58.80 37.67 21.13
25-50 63.15 96.47 33.32
50-75 60.10 40.65 19.45

3 0-25 54.73 38.79 15.94
25-50 54.73 38.34 16.39
50-75 65.00 36.33 28.67
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1 2 3 4 5
4 0-25 70.18 40.56 26.62

25-50 70.32 38.04 32.28
50-75 69.05 40.36 28.69

5 0-25 59.98 40.56 19.42
25-50 67.86 36.70 31.16
50-75 72.00 39.58 32.42

6 0-25 72.86 41.79 31.07
25-50 75.78 39.10 36.68
50-75 71.57 40.33 31.24

7 0-25 74.41 42.38 32.03
25-50 63.40 38.70 24.70
50-75 70.70 35.96 34.74

8 0-25 71.36 40.29 31.07
25-50 69.57 38.49 31.08
50-75 69.85 38.44 31.41

9 0-25 69.02 40.83 28.19
25-50 70.76 38.26 32.50
50-75 75.03 38.32 36.71

10 0-25 71.24 39.29 31.95
25-50 70.19 37.60 32.59
50-75 65.02 39.05 25.97

11 0-25 69.67 38.75 30.92
25-50 67.27 37.60 29.67
50-75 66.35 39.96 26.39

Выявлено, что в почве под люцерной, эспарцетом и  под 8 и 9 вариантамисоздавались 
оптимальные условия для образования и сохранения микроагрегатной структуры, а  в остальных 
вариантах их было несколько меньше. 

Выводы: Установлено, что для целинных лугово-сероземным почвам свойствен легко- и 
тяжелосуглинистый гранулометрический состав (<0.01 мм–55.96-58.10%), а для орошаемых 
почв – легкоглинистый состав (<0.01 мм – 59.09-61.13%). Высокий фактор дисперсности 
выявлен в пахотном горизонте почвы под ячменем на зерно (хозпосев), а  наименьший – под 8 и 
9 вариантами. Меньшее количество «истинных» микроагрегатов (сумма частиц 0.25-0.01 мм) 
было под 11 вариантом, а наибольшее  – под 8 и 9 вариантами.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агрофизические методы исследования почв. М.: Наука, 1966. С. 5-42
2. Бабаев М.П., Гурбанов Э.А., Рамазанова Ф.М. Основные виды деградации почв в Кура-Аразской

низменности Азербайджана // Почвоведение, 2015, № 4, с. 501-512
3. Бабаев М.П., Рамазанова Ф.М. Воспроизводство плодородия орошаемых серо-бурых почв аридной

зоны Азербайджана // Научное электронное периодическое издание ЮФУ «Живые и биокосные
системы», 2017, № 21; URL: http: //www.jbks.ru/archive/issue-21/article-4

4. Баламирзоев М.А., Саидов А.К., Мирзоев Э.М.-Р., Магомедов И.А. Морфогенез основных типов почв
Терско-Сулакской низменности Дагестана // Вестник Дагестанского научного центра, 2012, № 46, с.
45-51

5. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М.:
Высшая школа, 1973, с. 5-82

6. Гасанов В.Г. Состав и сезонные изменения минерализации речных, грунтовых и родниковых поймы
р.Кура // Изв.АНАзерб.ССР, сер.биол.наук, 1972, с.65-71

7. МакарычевС.В., Зайкова Н.И. Агрофизические особенности орошаемых черноземов Правобережья р.
Оби // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014, № 2 (112), с. 40-45

8. Мамедов Р.Г. Агрофизическая характеристика  почв Приараксинской полосы. Баку: «Элм», 1970, 320 с.



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

465 

9. Панфилов В.П. Физические свойства и водный режим почв Кулундинской степи.Новосибирск: Наука,
1973, 259 с.

10. Рамазанова Ф.М. Влияние промежуточных посевов кормовых культур на агрофизические показатели
орошаемых почв сухой субтропической зоны Азербайджана // Российская сельскохозяйственная
наука, 2017, № 4, с. С.47-50

11. Рамазанова Ф.М. Влияние промежуточных посевов кормовых культур на плодородие орошаемых
почв Азербайджана //Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 2017, № 4, с. 103-109

12. Салаев М.Э.Почвы Малого Кавказа.Баку:Изд-во АН Азерб.ССР, 1966, 329 с.
13. Семендяева Н.В, Крупская Т.Н., Карловец Л.А. Влияние севооборотов на гранулометрический состав

чернозема выщелоченного Новосибирского Приобья в длительных опытах. // Агрохимия, 2015, № 1,
с. 23-34

14. Синещеков В.Е., Слесарев В.Н., Ткаченко Г.И. и др. Гранулометрический состав  и микроагрегатный
состав черноземов выщелоченных при минимизации основной обработки // Сибирский вестник с.-х.
науки, 2017, том 47, № 1, с.18-24

15. Скрябина О.А., Боталов И.С. Физические свойства генетически различных почв Юсьвинского района
Пермского края // Пермский аграрный вестник, 2014, .№ 4 (8), с. 51-56

16. Татаринцев В.Л. Структура гранулометрического состава и ее влияние на физическое состояние
пахотных почв Алтайского Приобья. Барнаул :Изд-во Алтайского ГАУ, 2004, 179 с.

17. Ramazanova F.M. Influence of the intermediate sowings of fodder crops on the agrophysical indicators of the
irrigated soils in Azerbaijan dry subtropics // Russian Agricultural Sciences, 2017, vol.43,  № 5, p.410-413

AZƏRBAYCANIN QURU SUBTROPİK ZONASININ SUVARILAN  
ÇƏMƏN-BOZ TORPAQLARININ QRANULOMETRİK VƏ MİKROAQREQAT TƏRKİBİNƏ 

ARALIQ ƏKİNİN TƏSİRİ 

F.M.Ramazanova 
AMEA Torpaqşünasılq və Aqrokimya İnstitutu 

Azərbaycanın quru subtropik zonasının suvarılan çəmən-boz torpaqlarının qranulometrik və mikroaqreqat 
tərkibinə aralıq əkin bitkilərinin təsiri tədqiq edilmişdir.  

Torpağa bitki qalıqlarının daha çox daxil olmasının təmin olunmasının, qranulometrik və mikroaqreqat 
tərkibinin yaxşılaşdırılmasının başqa variantlarla müqayisədə optimal variantı müəyyən edilmişdir. 

INFLUENCE OF INTERMEDIATE SITES ON GRANULOMETRIC AND MICROAGGREGATE 
COMPOSITION OF IRRIGATED GLEYIC CALCISOLS OF THE ARID ZONE OF AZERBAIJAN 

F.M. Ramazanova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

In the given article we have presented the findings of the researches into the influence of the intermediate 
sowings of fodder crops on the granulometric and microaggregate composition of irrigated GleyicCalcisols of the 
arid zone of Azerbaijan. 

We have established the optimum alternative which can provide for the maximum quantity of plant 
residues in the soil  and improve the granulometric and microaggregate composition  properties as compared with 
other variants. 
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UOT 631.6:626.8 
AZ NORMALI YUMA TEXNOLOGİYASININ  

XƏZƏRSAHİLİ ƏRAZİLƏRİN EKO-MELİORATİV  
VƏZİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINA TƏSİRİ 

 S.K.İBRAHİMOV 
Azərbaycan “Hidrotexnika və Meliorasiya” Elm-İstehsalat Birliyi 

AZ1130, Bakı ş., İ. Dadaşov küç., 324, egmis.cor@gmail.com 

Məqalə Azərbaycan respublikası hüdudlarında Xəzərsahili düzənliyin qış otlaq sahələrinin eko-meliorativ 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına müxtəlif yuma normalarının təsirinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəyyən 
olunmuşdur ki, ərazi torpaqlarında yuma meliorativ tədbiri həyata keçirilən zaman, yuma normasının hətta 20 
min.m3/ha-ya qədər artırıldıqda belə torpağın üst bir metrlik qatında olan duzların miqdarını yol verilə bilən 
həddə qədər azaltmaq mümkün deyil. Şorlaşma dərəcəsinin azaldılmasına mənimsəmə dövründə yuma  rejimli 
suvarma normalarını tətbiq etməklə nail olunması tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: meliorasiya, şorlaşma, yuma, şorakətləşmə, qranulometrik tərkib, qış otlaqları 
Ключевые слова: мелиорация, засоление, промывка, осолонцевание, гранулометрический состав, 
зимные пастбища 
Key words: melioration, salinization, washing, alkalinity, granulometric composition, winter pastures 

Giriş. Azərbaycan hüdudları daxilində Xəzərsahili düzənlik Lənkəran-Astara sahillərini, Kür-
Araz çaylarının aşağı axınları hissəsini, Abşeron sahillərini, Yalama-Xaçmaz, Şabran-Siyəzən, Qızıl-
burun-Sumqayıt bölgələrinin ərazilərini özündə birləşdirir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində bu ərazi-
lərin meliorativ ekoloji vəziyyəti haqqında məlumatlar təhlil olunmuş və meliorativ tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə ehtiyac duyulan ərazilərin Şabran-Siyəzən, Qızılburun-Sumqayıt, Abşeron və Neftçala-
Salyan bölgələri olduğu müəyyənləşdirilmişdir 1. 

Bunlardan Sumqayıt-Siyəzən və Ələt-Sanqaçal bölgələrində torpaqların şorlaşma və şorakət-
liliyinin aradan qaldırılması, su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, bu bölgələrlə müqa-
yisədə yaxşı su-fiziki xassələrinə malik olan Neftçala-Salyan bölgəsində şorlaşma dərəcəsinin azal-
dılması və münbitliyin yüksəldilməsi hesabına kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması 
istiqamətində, Abşeron bölgəsində isə ərazinin su təminatının yaxşılaşdırılması, torpaqların susaxlama 
qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində meliorativ tədbirlərin hazırlanması və həyata keçiril-
məsinin vacibliyi müəyyən olunmuşdur. 

Bu məqalədə tədqiqatlar əsasən Şabran-Siyəzən bölgəsində, Xızı rayonu Şurabad kəndi yaxın-
lığında heyvandarlıq kompleksi üçün ayrılmış 629 ha ərazidə aparılmışdır.  

Şabran-Siyəzən bölgəsində torpaqlar həm növlərinə, həm də fiziki-kimyəvi xassələrinə görə dəniz 
sahillərindən yüksəkliklərə doğru dəyişir.  Dəniz sahili boyunca qumlar və qumsal torpaqlar dar zolaq 
şəklində yayılmışdır. Şimal-şərq hissədə sahil boyunca meşə çəmən torpaqları formalaşmışdır. Sahil 
zolağından yuxarıda şimal-qərqdən cənub-şərqə doğru çəmən və çəmən-boz torpaqlar zolağı uzanır, bu 
torpaqlar şorlaşmış və şorakətləşmiş vəziyyətdədirlər. Fond və ədəbiyyat materiallarına əsasən təsvir 
olunan ərazidə açıq qəhvəyi, çəmən-qəhvəyi, çəmən-boz-qəhvəyi, çəmən-bataqlıq və şoran torpaq 
tipləri yayılmışdır 2; 3. 

Material və metodlar. Təcrübə sahəsi Bakı-Quba magistral yolunun 61-ci km-də Şurabad və 
Yeni Yaşma qəsəbələri arasında yerləşən D12-D14 drenləri arasında 24 ha ərazidə seçilmişdir. Tədqiqat 
obyektinin əsas torpaq yarımtipləri boz-qonur və tam inkişaf etməmiş torpaqlardır. Bu torpaqlar üçün 
ağır qranulometrik tərkib, şoranlıq və şorakətlik əlamətləri xarakterikdir 4-6. 

Nəticələr və və onların müzakirəsi. Bilavasitə tədqiqat ərazisində torpaqların su-fiziki 
xassələrinin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, nümunələrdə fiziki gilin miqdarı 85-93 
%, bəzi hallarda isə 95 %-ə qədər çatır. Bu zaman lil fraksiyasının ( 0,001 mm) miqdarı 36-54 % təşkil 
edir ki, bu da torpaqların N.A.Kaçinskinin təsnifatına görə çox ağır gilli qranulometrik tərkibli olduğunu 
göstərir  (cədvəl 1). 

:466-470 
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Cədvəl 1. Tədqiqat ərazisi torpaqlarının su-fiziki xassələri 

Torpaq 
qatı, 
sm 

Təbii  
nəmlik, 

 % 

Ən az su  
tutumu, 

 % 

Ümumi  
məsamə- 

lik, % 

Torpağın bərk  
fazasının  

sıxlığı, q/sm3 

Torpağın sıxlığı,  
q/sm3 

Nisbi 
şişmə,   

% 

Qranulometrik  
tərkib, % 

nəm quru  0,001  0,01 
0-50 12,12 24,5 46,69 2,72 1,63 1,45 16,92 49,12 91,70 

50-100 8,15 27,0 43,63 2,75 1,68 1,55 19,99 53,24 89,34 
100-150 17,28 26,6 48,19 2,76 1,68 1,43 16,63 52,66 85,60 

Tədqiqat ərazisinin torpaqlarının bərk fazasının sıxlığı 2,72-2,76 q/sm3, sıxlığı isə 1,63-1,68 q/sm3 
intervalında dəyişir. Təbii nəmlik 8-17 %, ümumi məsaməlik 43-48 %, ən az su tutumu 24-27 %, nisbi 
şişmə 16-20 % arasında tərəddüd edir (cədvəl 1). Torpaqların susüzdürmə sürəti 0,012-0,015 m/gündür. 
Qrunt sularının yatım dərinliyinin və minerallaşma dərəcəsinin tədqiqi nəticəsində müəyyən olun-
muşdur ki, tədqiqat ərazisində qrunt sularının yatma dərinliyi yer səthindən 5 m-dən yuxarı, mineral-
laşma dərəcəsi isə 11-40 q/l arasında dəyişir. Qrunt suları kimyəvi tərkibinə görə sulfatlı-xloridli-
natriumludur. Torpaqların şorlaşma dərəcəsi 3 m-lik qat üzrə 2,01-2,42 % arasında dəyişir. Şorlaşmanın  
tipi sulfatlı-xloridli-natriumludur. 

Torpağın üst bir metrlik qatında NaCl və Na2SO4 duzları üstünlük təşkil edir. Suda həll olan gips, 
MgSO4 və MgCl2 kimi duzlarının az olması bu torpaqlar üçün xarakterikdir. Torpaq məhlulunun ümumi 
qələviliyi 0,02-0,07 % (HCO3) təşkil edir. Zərərli duzların miqdarı profil üzrə 1,343-1,910 % arasında 
dəyişir ki, bu da duzların cəmindən 86,02-94,98 % təşkil edir. Torpaqda olan zərərli duzların belə 
yüksək həddə olmasını tərkibindəki zərərsiz duzların miqdarının azlığı ilə izah etmək olar.  

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ərazi torpaqları şorlaşma ilə yanaşı 
müxtəlif dərəcədə şorakətləşməyə də məruz qalmışdır. Kimyəvi analiz məlumatlarından göründüyü 
kimi torpağın udma tutumu 22,68-29,69 mq-ekv. arasındadır. Udulmuş kalsium kationunun cəmdən 
faizlə miqdarı üst bir metrlik qatda 57,62-66,58 %, maqnezium və natrium kationlarının miqdarı isə 
müvafiq olaraq 18,63-29,18 və 12,16-18,16 % təşkil edir. Bu da torpaqların R.H.Məmmədovun böl-
güsünə əsasən zəif maqneziumlu, orta dərəcədə natriumlu şorakətləşmiş olduğunu göstərir. Ümumilikdə 
torpaqlar orta dərəcədə karbonatlı, zəif gipslidir. Humusun miqdarı üst bir metrlik qatda 0,2-0,4 % təşkil 
edir. 

Tədqiqatlar üç mərhələdə aparılmışdır: birinci mərhələdə eksperimental şəraitdə müxtəlif yuma 
normalarının tədqiqat ərazisi torpaqlarının duzsuzlaşma dinamikasına təsiri, ikinci mərhələdə labo-
ratoriya şəraitində alınmış məlumatlar çöl şəraitində kiçik ölçülü ləklərdə sınaqdan keçirilmiş və nəha-
yət sonda, üçüncü mərhələdə əldə olunmuş optimal variantlar böyük ərazilərdə çöl şəraitində tətbiq 
olunmuşdur. 

Birinci mərhələdə təcrübə Xızı rayonu Şurabad qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən tədqiqat ərazi-
sindən götürülmüş torpaq nümunəsi ilə laboratoriya şəraitində aparılmışdır. Torpaq nümunəsinin ilkin 
şorlaşma dərəcəsi quru qalığa görə 2,32 %-dir. Tərkibinin 92 %-ni fiziki gil təşkil edən torpaq nümunəsi 
orta dərəcəli karbonatlı, zəif gipslidir. Orta dərəcədə şorakətli torpaq nümunəsində udulmuş natrium 
kationunun cəmdən faizlə miqdarı 14,2 %, udulmuş maqnezium kationunun miqdarı isə 25,7 % təşkil 
edir. Qələvi mühitə malik olan torpaqda pH-ın qiyməti 8,99-dur. 

Təcrübə hündürlüyü 35 sm, diametri 5 sm olan xüsusi qablarda beş təkrarla aşağıdakı metodika 
ilə aparılmışdır: hava şəraitində qurudulmuş torpaq əzilərək diametri 1 mm olan ələkdən keçirilərək 
xüsusi qablara doldurulur. Sıxlıq 1,4 q/sm3 həddinə gətirildikdən sonra qablara yuma normasına uyğun 
su verilir və torpaq qatının üzərində təcrübənin sonuna qədər 5 sm hündürlüyündə su səviyyəsi sax-
lanılır. Torpaqların duzsuzlaşma dinamikasının eksperimental şəraitdə öyrənmək  məqsədi ilə üç yuma 
norması -10, 15 və 20 min m3/ha sınaqdan keçirilmişdir.  

Aparılmış eksperimental yuma təcrübəsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 10000 m3/ha su 
norması ilə yuma variantında torpaqların şorlaşma dərəcəsi 1,18 %-ə, 15000 m3/ha olan variantda 0,82 
%-ə, 20000 m3/ha olan variantda isə 0,74 %-ə qədər azalmışdır.  
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Cədvəl 2. Müxtəlif yuma normalarının torpaqların duzsuzlaşma dinamikasına təsiri,  %-lə 
 (beş təkrardan orta qiymət) 

s/s HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na Duzların cəmi Quru qalıq 
İlkin şorlaşma 

1 0,022 0,689 0,796 0,061 0,029 0,710 2,31 2,32 
Yuma norması - 10000 m3/ha 

2 0,024 0,106 0,676 0,029 0,026 0,319 1,18 1,21 
Yuma norması - 15000 m3/ha 

3 0,022 0,048 0,496 0,025 0,022 0,206 0,82 0,83 
Yuma norması - 20000 m3/ha 

4 0,019 0,044 0,443 0,017 0,015 0,201 0,74 0,75 

İkinci mərhələdə təcrübə Xızı rayonu Şurabad qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən tədqiqat ərazisində 
sahəsi 100 m2  olan (10 m x10 m)  ləkdə aparılmışdır. Ləkə suyun verilməsi su maşını vasitəsilə həyata 
keşirilmişdir. Yuma zamanı 10, 15 və 20 min. m3/ha yuma normasının effektliyi tədqiq olunmuşdur. 
Torpağın ilkin şorlaşma dərəcəsini təyin etməkdən ötrü ləkdən 1 m dərinliyinə qədər hər 25 sm-dən bir 
üç torpaq nümunəsi götürülmüş və su çəkimi analizindən keçirilmişdir. Torpağın ilkin şorlaşma dərəcəsi 
üst yarım metrlik qatda quru qalığa görə 1,17 %, bir metrlik qatda isə 1,28 % olduğu və bütün profil 
üzrə duzların bərabər paylanması aparılmış kimyəvi analiz nəticəsində müəyyən edilmişdir.     

Təcrübədən alınmış nəticələrin təhlili göstərir ki, torpaqların nəinki 100-200 sm-lik qatının, hətta 
üst bir metrlik qatının belə, adi su ilə yuyulması zamanı qalıq duzların miqdarını yol verilən həddə qədər 
azaltmaq faktiki olaraq mümkün deyil. Göründüyü kimi hətta 15 və 20 min. m3/ha norma ilə yumadan 
sonra bir metrlik qatda duzların qalıq miqdarı demək olar ki, eyni həddə qalır və müvafiq olaraq 0,910 
və 0,916 % təşkil edir  (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Müxtəlif yuma normalarının torpaqların duzsuzlaşma dinamikasına təsiri, %-lə 
(üç təkrardan orta qiymət) 

Dərin- 
lik, sm 

   Ca 
(HCO3)2 

    Mg 
(HCO3)2 NaHCO3 CaSO4 MgSO4 Na2SO4 NaCl 

Duzların   
cəmi 

O cümlədən 
Zərərli 
duzlar 

Cəmdən 
   %-lə 

İlkin variant 
0-50 0,040 - - 0,068 0,032 0,535 0,501 1,176 1,068 90,8 
0-100 0,034 - - 0,112 0,041 0,612 0,473 1,272 1,126 88,5 

Yuma norma -10 min m3/ha 
0-50 0,051 0,014 0,030 - - 0,406 0,132 0,633 0,531 83,9 
0-100 0,072 - - 0,055 0,037 0,527 0,396 1,087 0,960 88,3 

Yuma norma -15 min m3/ha 
0-50 0,047 0,028 - - 0,003 0,330 0,092 0,500 0,453 90,6 
0-100 0,064 - - 0,013 0,033 0,423 0,377 0,910 0,833 91,5 

Yuma norma -20 min m3/ha 
0-50 0,073 - - 0,058 0,085 0,132 0,107 0,455 0,324 71,2 
0-100 0,056 - - 0,137 0,082 0,413 0,228 0,916 0,723 78,9 

Beləliklə, aparılmış təcrübənin birinci və ikinci mərhələlərindən alınmış məlumatlar əsasında 
demək olar ki, tədqiqat ərazisi torpaqlarında 10 min. m3/ha yuma norması ilə üst yarım metrlik qatdan 
duzların ilkin miqdarının 44 %-ni, bir metrlik qatdan isə 12 %-ni yumaq mümkündür. Yuma normasının 
15 min. m3/ha-ya qədər artırılması 10 min. m3/ha yuma norması ilə müqayisədə yalnız üst yarım metrlik 
qatda torpaqların duzsuzlaşmasını müəyən miqdarda artırmağa imkan verir. İkinci yarım metrlik qatda 
isə yumanın səmərəliliyi 0-50 sm-lik qata nisbətən çox zəifdir. Yuma normasının 20 min. m3/ha-ya  
qədər artırmaq isə həm duzların yuyulması, həm də iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun deyil. Alınmış 
nəticələrə əsasən demək olar ki, tədqiqat ərazisi torpaqları üçün optimal yuma norması 10-15 min. 
m3/ha-dır. 
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Üçüncü mərhələdə laboratoriya, çöl və ləkdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində faktiki müəyyən 
olunmuş, bölgə üçün optimal 15 min. m3/ha yuma norması ilə 8 ha ərazidə yuma təcrübəsi 
qoyulmuşdur. Təcrübə Xızı rayonu Şurabad heyvandarlıq kompleksinin ərazisində tikilmiş D11-D12 və 
D13-D14 drenləri arasında, hər birində 4 ha olmaqla ağır qranulometrik tərkibli torpaqlarda aparılmışdır. 
Şorlaşma dərəcəsini müəyən etmək üçün ərazidə on quyu qazılmış və götürülmüş torpaq nümunələrinin 
tam su çəkiminin analizi nəticəsində ilkin şorlaşmanın orta qiymətinin 2,26 %, şorlaşmanın tipinin isə 
xloridli-sulfatlı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Torpaqda Na2SO4 (1,146 %) və NaCl (0,820 %) duzları 
üstünlük təşkil edir (cədvəl 4). 

Cədvəl 4. Yuma nəticəsində torpaqda qatlar üzrə şorlaşma dərəcəsinin dəyişməsi, %-lə,  
yumadan əvvəl/yumadan sonra (on nümunədən orta qiymət) 

Dərinlik,  
Sm 

   Ca 
(HCO3)2 

CaSO4 MgSO4 Na2SO4  NaCl Duzların   
cəmi 

O cümlədən 
   Zərərli duzlar Cəmdən %-lə 

0-50 0,059 0,073 0,017 1,225 0,886 2,260 2,128 94,15 
0,040 - 0,052 0,830 0,200 1,166 1,126 96,57 

0-100 0,045 0,152 0,049 1,146 0,890 2,212 2,015 91,09 
0,055 0,014 0,085 0,980 0,446 1,589 1,520 95,66 

0-150 0,041 0,175 0,064 1,078 0,848 2,206 1,990 90,20 
0,045 0,073 0,085 0,971 0,627 1,807 1,689 93,47 

Qeyd:  Torpağın 0-50; 0-100 və 0-150 sm-lik qatlarında yumadan sonra 0,018; 0,009 və 0,006 %  Na2CO3,  
0-50 sm-lik qatda isə 0,026 % Mg(HCO3)2 əmələ gəlməsi müşahidə olunmuşdur. 

Təcrübə zamanı faktiki yuma norması 15236 m3, yuma müddəti isə 322 gün təşkil etmişdir. 
Aparılmış yuma torpaqların duzsuzlaşması istiqamətində nəzərə çarpacaq dərəcədə səmərə 
verməmişdir. Belə ki, qalıq duzların miqdarını 0-50 sm-lik  qatda 1,166 %-ə , bir metrlik qatda isə 1,589 
%-ə qədər azaltmaq mümkün olmuşdur. Yuyulan duzların faizlə miqdarı müvafiq olaraq qatlar üzrə 
48,48;  28,26 % təşkil etmişdir. NaCl üst yarım metrlik qatda yuma nəticəsində demək olar 70 % 
azalaraq 0,200 %, bir metrlik qatda 50 % azalaraq 0,446 % olmuş, Na2SO4-ün miqdarı isə müvafiq 
olaraq 0,830 və 0,980 % həddinə qədər enmişdir. Üst qatdan suda həll olan gips tamamilə yuyulmuş, 0-
100 sm-lik qatda isə onun qalıq miqdarı 0,014 %-ə qədər azalmışdır. Təcrübə sahəsində yuma başa 
çatdıqdan sonra ərazidə 22-25 sm dərinlikdə şum aparılmış, 150 kq/ha normada kalsium nitrat və 
kalium sulfat gübrələri verilmişdir. Bununla yanaşı vegetasiya dövründə 1250 m3/ha normada iki dəfə 
suvarma aparılmışdır. Mənimsənilən ərazidə arpa bitkisinin məhsuldarlığı çox aşağı həddə olmuş, 
bitkilərin boyu orta hesabla 38,9 sm, məhsuldarlığı 7,27 s/ha, küləşin miqdarı isə 15,11 s/ha təşkil 
etmişdir. 

Alınmış nəticələr göstərir ki, hətta 15 min. m3/ha norma ilə yuma aparıldıqdan sonra belə, bu 
torpaqların mənimsənilməsinin rentabelliyi çox aşağı səviyyədə olduğundan iqtisadi cəhətdən 
səmərəsizdir. 

Nəticələr: 
1. Laboratoriya və çöl şəraitində aparılmış təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, yuma

normasını hətta 20 min. m3/ha-ya qədər artırdıqda belə, torpaqların şorlaşma dərəcəsini yol verilən 
həddə qədər azaltmaq mümkün deyil. Yuma normasının artırılması qalıq duzların kimyəvi tərkibinin 
pisləşməsinə səbəb olur və bunun nəticəsində torpaqda Na2CO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2 kimi duzlar 
əmələ gəlir ki, bu da yumadan sonra torpaq proseslərinin şorakətləşmə istiqamətində getməsinə şərait 
yaradır və təkrar şorakətləşmənin yaranmasına səbəb olur. 

2. Yuma zamanı qələvi duzların əmələ gəlməsi torpağın dispersləşməsinə səbəb olur ki, bu da
onun su-fiziki xassələrinin pisləşməsi ilə nəticələnir. 

3. Ağır qranulometrik tərkibə malik olan tədqiqat ərazisi torpaqları üçün optimal yuma normasını
10-15 min. m3/ha hesab etmək olar. Torpaqların əlavə duzsuzlaşma dərəcəsinin artırılmasına mənim-
səmə dövründə yuma rejimli suvarma və digər meliorativ tədbirləri həyata keçirməklə nail olmaq olar.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫВКИ С МАЛЫМИ НОРМАМИ НА УЛУЧШЕНИЕ  
ЭКОМЕЛИОРАТИВНОЙ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

С.К.Ибрагимов 
Азербайджанское НПО «Гидротехники и Мелиорации» 

Статья посвящена влиянию различных промывных норм на улучшению экомелиоративной 
состоянию земель зимных пастбищ Прикаспийской низменности в пределах республики Азербайджан. 
Установлено, что даже с увелечением промывной нормы до 20 тыс.м3/га не возможно опреснить верхний 
метровый слой почвы до порога токсичности. Уменьшение засоление до предельной допустимой нормы 
может быть достигнуто в период освоение с применением промывными нормами орошения. 

INFLUENCE OF WASHING TECHNOLOGY WITH SMALL NORMS ON IMPROVEMENT 
ECOLOGICAL MELIORATIVE STATE OF THE LANDS OF THE CASPIAN LOWLAND 

S.K.Ibragimov 
Azerbaijan Scientific-Production Association of Hydrotechnics and Melioration 

         The article is devoted to the influence of various washing norms on the improvement of the eco-meliorative 
state of the lands of the winter pastures of the Caspian lowland within the Republic of Azerbaijan. It has been 
established that even with an increase in the washing rate of up to 20,000 m3/ha, it is not possible to desalinate the 
upper meter layer of soil to the toxicity threshold. Reduction of salinity to the prevailing permissible rate can be 
achieved in the period of development with the application of washing irrigation norms.  

UOT 631.8 

TORPAQLARDA AĞIR METALLARI BİOAKKUMULYASİYA EDƏN BİTKİLƏRİN VƏ 
MİKROORQANİZMLƏRİN XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ MİNERAL VƏ 

 ÜZVİ  GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ 

Q.M.MƏMMƏDOV1,  T.M.BABAYEVA2, L.Ş.XƏLİLOVA3 

1AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim küç., 5 
2Sumqayıt Dövlət Universiteti, AZ5008, Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə

3Azərbaycan Texnologiya Universiteti, AZ2011, Gəncə ş., Xətai pr., 103 

goshgarmm@day.az 

Təqdim olunan iş müxtəlif aqrosenozlar altında və çirklənmiş boz-qonur torpaqlarda ağır metalların 
bioakkumulyasiyasına həsr olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, çirklənmiş torpaqlara verilən üzvi və ya mineral 
gübrələr ağır metalların həm bitkilər, həm də mikroorqanizmlər tərəfindən akkumulyasiya prosesini nəzərəçar-
pacaq dərəcədə intensivləşdirir. Habelə, müəyyənləşdirilmişdir ki, ağır metallarla çirklənmiş torpaqlarda 
formalaşan mikroorqanizmlərin növ müxtəlifliyinin kasadlaşması ilə onların fitogenik xüsusiyyətləri artır.  

:470-473 
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Açar sözlər: aqrosenozlar, çirklənmiş torpaq, ağır metallar, bioakkumulyasiya prosesi, mikroorqanizmlər 
Ключевые слова: агроценозы, загрязненная почва, тяжелые металлы, биоаккумуляционный 
процесс, микроорганизмы  
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Giriş. Biosferin əsas tərkib komponentlərindən olan torpaq, üzvi və mineral maddələrin əmələ 
gəldiyi, toplandığı və maddələr dövranına qoşulduğu bir məkan olmaqla yanaşı, canlı orqanizmlərin 
məskunlaşdığı bir mühitdir 5-9. Məlumdur ki, torpaq Yerin üst qatında müxtəlif canlı orqanizmlərin 
uzunmüddətli həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn münbit bir təbəqədir 8; 9. Son zamanlar dünya 
əhalisinin sayca artması, onların müxtəlif xarakterli təsərrüfat fəaliyyətlərinin genişlənməsi torpaqlara 
neqativ təsirin güclənməsi ilə xarakterizə olunmaqdadır. Başqa sözlə desək, ətraf mühitə antropogen 
təsirin güclənməsi, eyni zamanda torpaqların deqradasiyasına səbəb olur ki, bu da formalaşan bioekoloji 
tarazlıq halının pozulmasına gətirib çıxarmışdır 1; 2. 

Torpaq ehtiyatlarının deqradasiyasında onun texnogen yükünün artması, eləcə də torpaqların ağır 
metallarla çirkləndirilməsi ekoloji vəziyyətin gərginləşməsində xüsusi bir hal kimi qeyd olunmalıdır 3. 
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasında “sənayeləşmiş şəhər” statusu şamil olunacaq  Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan kimi şəhərləri uzun illərdir ki, texnogen  çirklənməyə məruz 
qalmaqdadır. Bu istiqamətdə aparılacaq tədqiqatların zəruriliyinə ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq 
torpaqda mineral, üzvi və üzvi-mineral gübrələmə sisteminin mikroorqanizmlərə təsirinin öyrənilməsi 
tədqiqatların başlıca vəzifələrindən biridir. 

Aparılan işin məqsədi müxtəlif aqrosenozlar altında gübrələrin mikroorqanizmlərin say və növ 
tərkibinə təsiri və  güclü texnogen və kimyəvi çirklənməyə məruz qalan Sumqayıt şəhəri ərazisində 
becərilən bitkilərin və bu torpaqlarda məskunlaşan mikroorqanizmlərin ağır metalları akkumulyasiya 
etmə xüsusiyyətlərinin tədqiqindən ibarət olmuşdur.  

Material və metodlar. Tədqiqat ərazisi olaraq Abşeronun boz-qonur torpaqları və Sumqayıt 
şəhərində kimya zavodları yerləşən sahələr seçilmişdir. Tədqiqatların gedişində istifadə olunan torpaq 
nümunələri kimya zavodları yerləşən ərazilərdən, yer səthindən 0-10 sm və 0-20 sm dərinliklərdən 
götürülmüşdür. Əldə olunan torpaq nümunələrində ağır metalların miqdarı mass-spektrofotometr üsulu 
ilə təyin olunmuşdur. Ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqlarda yayılan müxtəlif mikroorqanizmlərin 
növ müxtəlifliyi isə mikrobiologiyada geniş istifadə olunan metodlar əsasında aparılmışdır 5; 6. 
Mineral gübrələr sahələrə təsiredici maddə hesabı ilə verilmişdir 

Cədvəl 1. Üzvi (peyin) və mineral gübrələrin boz-qonur torpaqlarda məskunlaşan  
mikroorqanizmlərin inkişaf səviyyəsi və say tərkibinə təsiri 

№ Gübrələrin miqdarı, 
 kq/ha 

Mikroorqanizmlərin inkişaf 
səviyyəsi 

Mikroorqanizmlərin say tərkibi, kəv/q 

bakteriyalar göbələklər 
1. Nəzarət (gübrəsiz) normal 4,5-5,0 ·106 2,0-2,5 · 104

2. Peyin (40 t/ha) ən yaxşı 6,5-8,5 · 106 3,5-4,5 · 104

3. Peyin (20 t/ha) + N60P90K120 yaxşı 5,5-7,0 · 106 3,0-4,0 · 104

4. Peyin (20 t/ha) + N90P100K140 orta 3,5-4,5 · 106 2,0-3,0 · 104

5. N120P160K180 zəif 2,0-3,0 · 106 1,5-2,0 · 104

Nəticələr və onların müzakirəsi. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, 
kimyəvi çirklənməyə məruz qalan torpaqların ağır metallardan təmizlənməsində müxtəlif yanaş-
malardan, o cümlədən bioloji üsullardan istifadə oluna bilər. Bu zaman torpağın hansı tipdə olması, 
onun fiziki-kimyəvi xassələri, torpağın floristik tərkibi, orada formalaşan müxtəlif canlı orqanizm 
biotalarının növ müxtəlifliyi, bitkilərin ağır metallara selektiv münasibəti və mikroorqanizmlərin ağır 
metalları akkumulyasiya etməsi xüsusiyyətləri aparılan tədqiqatların əsas hissəsini təşkil etməlidir. Qeyd 
edək ki, ağır metallarla çirklənmiş torpaq sahələrinin təmizlənməsində həm bitkilərdən, həm də 
mikroorqanizmlərdən, eləcə də onlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdən düzgün istifadə olunmalıdır.  

Tədqiqatın gedişindən məlum olmuşdur ki, küknar ağacı və ya çuğundur bitkisi ətraf mühitin 
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qeyri-əlverişli şəraitinə, başqa sözlə, torpaqların ağır metallarla çirklənməsi zamanı yaranan stres 
vəziyyətə məruz qaldıqda əlavə qida mənbələrinə və enerji ehtiyatlarına böyük ehtiyac duyurlar. Əks 
təqdirdə onlar intoksikasiya olunaraq məhv olurlar. Odur ki, çirklənmiş torpaqlarda ağır metalların 
toksiki təsirini azaltmaq və onların inaktivasiya olunaraq mütəhərrik formaya çevrilməsi üçün torpağa 
həm üzvi, həm də mineral gübrələrin verilməsi labüd hesab olunur (cədvəl 1). Bu məqsədlə müxtəlif 
aqrosenozlar altında və ağır metallarla çirkləndirilmiş 1 ha torpaq sahəsinə 40 tona qədər üzvi gübrə 
olaraq peyinin və ya 20 tona qədər peyin (üzvi gübrə) +N60P90K120 (mineral gübrə) və ya 20 tona qədər 
peyin +N90P100K140 qarışığının və ya N120P160K180 mineral gübrələrin verilməsi həyata keçirilmişdir.  

Məlum olmuşdur ki, üzvi və ya mineral gübrələrin ayrı-ayrılıqda və onların müxtəlif 
kombinasiyalarda qarışığının torpağa verilməsi ağır metalların bitkilər tərəfindən udulmasının və ya 
mikroorqanizmlər tərəfindən akkumulyasiyasının intensivliyinə bilavasitə təsir göstərir. Bu isə bitkilərin 
və ya mikroorqanizmlərin böyümə və inkişaf proseslərində özünü qabarıq şəkildə büruzə verir.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qurğuşun (Pb), arsen (As) və mislə (Cu) 
çirkləndirilmiş torpaqlarda əkilən şam ağacları və ya çuğundur bitkisinin böyüməsi zəifləyir və inkişaf 
prosesi ləngiyir. Lakin, bu torpaqlara N120P160K180 mineral gübrəsinin verilməsi ağır metalların yaratdığı 
stres vəziyyətini  aradan götürür. Ümumiyyətlə, ağır metallarla çirkləndirilmiş ərazilərdə şam ağacı ilə 
müqayisədə çuğundur bitkisi daha çox akkumulyasiya aktivliyi nümayiş etdirir. Çünki çuğundur 
bitkisinin kifayət qədər güclü soruculuq qabiliyyətinə malik kök sistemi və fotosintetik fəaliyyəti üçün 
yarpaq ayasının geniş səth sahəsi onu iynəyarpaqlı şam ağacı ilə müqayisədə ağır metalların 
sorbsiyasında daha üstün edir. Eyni zamanda şam ağacı ilə müqayisədə vegetasiya dövrünü daha sürətlə 
başa vuran çuğundur bitkisi ağır metallarla çirkləndirilmiş lokal torpaq ərazilərinin təmizlənməsində 
aktiv fəaliyyət göstərir. Ona görə də çuğundur bitkisinin ağır metalları daha çox toplanan yarpaqları il 
ərzində bir neçə dəfə yığılaraq dərin çuxurlarda yandırılır və torpaq qatı ilə örtülür. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqların təmizlənməsində şam 
ağaclarının müxtəlif növlərindən, xüsusən çuğundur bitkisindən istifadə olunması effektiv  nəticələrin 
əldə olunmasına gətirib çıxarır. Belə ki, il ərzində çirkləndirilmiş 1 ha torpaq sahəsində əkilən çuğundur 
bitkisi 450 kq-a qədər ağır metalların akkumulyasiya olunmasəna və torpağın təmizlənməsinə səbəb 
olur.  

Habelə, aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqların təmizlən-
məsində torpaq mühitində məskunlaşan mikroorqanizmlərin, o cümlədən bakteriyaların və göbələklərin 
də xüsusi rolu vardır. Müəyyən edilmişdir ki, ağır metallarla çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq torpaq 
mühitində formalaşan mikroorqanizm biotalarında həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişiklikləri baş 
verir (cədvəl 1). Cədvəldən göründüyü kimi, ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqlara üzvi gübrə olaraq 
peyin verilərsə, o zaman torpaqda olan bakteriyaların sayı 6,5-8,5 ·106 kəv/q, mikromisetlərin sayı isə 
3.5-4,5 ·104 kəv/q arasında tərəddüd edir. Lakin torpaqlarda ağır metallarla çirklənmə dərəcəsi 
yüksəldikcə bakterial və göbələk biotalarının tərkib komponentləri nə qədər kasadlaşırsa, əvəzində 
keyfiyyət göstəriciləri bir o qədər yüksəlir. Belə ki, ağır metallarla yüksək dərəcədə çirklənmiş 
torpaqlara mineral gübrələr verildikdə bakteriyaların say tərkibi 2,5-3,5·106 kəv/q arasında, göbələklərin 
sayı isə azalaraq 2,5-3,5·104 kəv/q arasında dəyişir.  

Eyni zamanda aparılan tədqiqatlar nəticəsində o da məlum olmuşdur ki, ağır metallarla çirklənmə 
dərəcəsi daha yüksək olan torpaqlarda məskunlaşan mikromisetlərin kultural-morfoloji xüsusiyyət-
lərində kəskin dəyişikliklər baş verir. Belə ki, ağır metallarla çirklənmiş torpaqlarda məskunlaşan 
göbələklərin, xüsusən də Aspergillus, Alternaria, Botrytis və Cladosporimum cinslərinə aid olan növ-
lərin rəngi tündləşir və onlar potensial patogenlərə çevrilirlər. Bu isə artıq ağır metallarla çirkləndirilmiş 
torpaqlara yaxın ərazilərdə yaşayan insanlar üçün risk amili hesab olunur.  

Beləliklə, ağır metallarla çirkləndirilmiş ərazilərin təmizlənməsində şam ağaclarının müxtəlif 
növləri və çuğundur bitkisi nə qədər mühüm rol oynayırsa, bakteriya və mikromisetlər də bir o qədər 
əhəmiyyət daşıyırlar.          

Nəticə: 
1. Mineral və üzvi gübrələrin müxtəlif norma və nisbətləri boz-qonur torpaqlarda mikroorqa-

nizmlərin say tərkibinə müxtəlif cür təsir göstərilmişdir. 
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2. Nəzarət (gübrəsiz) variantda bakteriyaların sayı 4,5-5,0 ·106, göbələklərin sayı isə 2,0-2,5 ·104

kəv/q olmuşdursa, bu göstəricilər hektara 40 t/ha normasında üzvi gübrələr verdikdə bakteriyaların sayı 
6,5-8,5·106 kəv/q,  göbələklərin sayı isə 3,5-4,5·104 kəv/q qədər yüksəlməsi müşahidə edilmişdir.  

3. Mineral gübrələr fonunda hektara 20 t/ha və daha çox üzvi gübrə normalarının tətbiqi
mikroorqanizmlərin (bakteriya və göbələklərin) say tərkibini artırmaqla onların inkişaf səviyyəsini xeyli 
yaxşılaşdırmışdır.   
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ХАРАКТЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ И РАСТЕНИЙ БИОАККУМУЛИРУЮЩИХ 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ 

Г.М.Мамедов1, Т.М. Бабаева2, Л.Ш.Халилова3 
1-Институт Почвоведение и Агрохимии НАНА; 2- Сумгаитский Государственный Университет;  

3- Азербайджанский Технологический Университет 

Изучено биоаккумуляция тяжелых металлов загрязняющих почвенную среду микроорганизмами 
и растениями под различными агроценозами. Установлено что, на фоне различных нормах и соотно-
шений минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных) применение 20-40 т/га органических 
удобрений (навоз КРС) повысило количественный состав и уровень развитии микроорганизмов (бактерии 
и грибов). 

IMPACT OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON CHARACTERISTIC 
PECULIARITIES OF THE PLANTS AND MICROORGANISMS WHICH  

BIOACCUMULATION HEAVY METALS IN THE SOIL 

Q.M.Mammadov1,  T.M.Babayeva2, L.Sh.Xalilova3 
1-Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS; 2- Sumgait State University;  

3- Azerbaijan Technological University 

Bioaccumulation of the heavy metals by the plants and microorganisms was investigated under the various 
agrocenosis and in the contaminated gray-brown soils. It was determined that an application of organic fertilizers 
at 20-40 t/h norms on the phone of different norms and ratios of mineral fertilizers (with nitrogen, phosphorus and 
potassium) improved a development level of microorganisms (bacteria and fungus) by increasing their number 
structure. 
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QOBUSTANIN NƏMLİKLƏ TƏMİN OLUNMAMIŞ AÇIQ-ŞABALIDI TORPAQLARINDA 
SƏPİN VƏ GÜBRƏ NORMALARININ 

“CƏLİLABAD-19” ARPA SORTUNUN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ 

İ.M.HACIMƏMMƏDOV, R.X.İSLAMZADƏ   
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı şəhəri, AZ1098, Pirşağı qəs., Sovxoz 2 

Tel. 551-61-30 rehile.islamzade@gmail.com 

Məqalədə Qobustanın açıq-şabalıdı torpaqlarının aqrokimyəvi göstəriciləri, asan mənimsənilən əsas qida 
maddələri, asan hidroliz olunan azot, mütəhərrik  fosfor və mübadilə olunan kaliumla təmin olunma dərəcəsi 
verilir. “Cəlilabad-19” arpa sortunun məhsuldarlığının səpin və gübrə normalarından asılılığı 
müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: gübrə, torpaq, bitki, məhsuldarlıq 
Ключевые слова: удобрение, почва, растение, урожайность 
Key words: fertilizer, soil, plant, productivity 

Giriş. Hal-hazırda respublikamızda orta hesabla bir milyon hektar sahədə buğda, arpa və qarğıdalı 
becərilir. Bunun 3,86%-i və yaxud 38652 hektarı qarğıdalı, 33,04% və ya 330386 hektarı arpa, qalanı 
isə buğda bitkisi altındadır. Göründüyü kimi arpa bitkisi əkin sahəsinə görə ancaq payızlıq buğdadan 
geri qalır. Lakin arpa bitkisinin məhsuldarlığı hal-hazırda onun potensial imkanından çox aşağıdır. 
Bunun səbəbi ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmaması, digər tərəfdən isə respublikamızın müxtəlif iqtisadi 
bölgələrinin müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində arpa bitkisinin becərilməsinə dair mükəmməl becərmə 
texnologiyasının öyrənilməməsidir. 

Dənli bitkilərin o cümlədən arpanın məhsuldarlığı bitkinin vegetasiya müddətində əsas qida 
maddələrindən asan hidroliz olunan azot, mütəhərrik fosfor və mübadilə olunan kaliumla təmin olunma 
dərəcəsindən asılıdır. Belə ki, 1 sentner orta keyfiyyətli buğda dəninin əmələ gəlməsinə (yerüstü 
biokütlə ilə birlikdə) 3,0-3,2 kq azot, 0,9-1,1 kq fosfor (P2O5) və 2,8-3 kq kalium (K2O) sərf olunur. 
Yeni intensiv, qısa boylu arpa bitkisinin 1 sentner dən məhsulunun əmələ gəlməsinə isə torpaq iqlim 
şəraitindən, torpaqda əsas qida maddələrinin ehtiyyatından, mineral gübrələrin norma-nisbətindən, 
bitkinin potensial məhsuldarlığından və bitkinin vegetasiya müddətində nəmliklə təmin olunmasından 
asılı olaraq 2,6-2,8 kq azot, 0,8-1,2 kq fosfor və 2,6-2,9 kq kalium sərf olunur (bu müxtəlif ədəbiyyat 
materiallarıdır, yəni tədqiqat şəraitindən asılı olaraq bunlar 8-10% dəyişir). 

Hələ XX əsrin ortalarında məşhur sovet alimi akademik Pryanişnikov [1] qərb ölkələri ilə 
müqayisədə SSRİ-də məhsuldarlığın az olması səbəblərini araşdıraraq müəyyənləşdirmişdir ki, hər 1 kq 
mineral gübrə hesabına torpaq-iqlim şəraitində dənli bitkilərin növündən, torpaqda asan mənimsənilən  
əsas qida maddələrinin (azot, fosfor, kalium) ehtiyatından asılı olaraq hər hektardan orta hesabla 3-6 kq 
dən məhsulu almaq mümkündür. 

Bir çox tədqiqatçıların [2; 4; 5] məlumatlarına görə üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi nəticəsində 
bitkinin  yerüstü biokütləsində azotun miqdarı yüksəlir, məhsuldarlıq artır, keyfiyyəti yaxşılaşır. Əgər 
düzgün növbəli əkin sistemi tətbiq edilərsə üzvi və mineral gübrələr bitkinin tələbatına müvafiq tətbiq 
olunarsa dənli bitkilərin məhsuldarlığını 1,5-2,0 dəfə yüksəltmək olar. 

P.B.Zamanovun [6] məlumatına görə bitkilərin qidalanmasında torpağın reaksiyası (pH) mühüm 
rol oynayır. Müəllifin məlumatına görə fosforun H2PO¯

4 forması turş mühitdə, HPO4¯
2 forması isə 

neytral mühitdə bitki tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Digər tərəfdən əsas qida maddələrinin birinin 
çatışmaması bitkinin inkişafını zəiflədir, belə ki, əgər kalium çatışmırsa (K2O) bitkidə fosforlaşma 
dayanır, tənəffüs isə artır, nəticədə bitkinin məhsuldarlığı azalır. 

Arpa bitkisi yaşıl yem kimi istifadə olunur, küləşi qaba yem kimi heyvandarlıqda istifadə olunur. 
Arpa dəni həmçinin pivə istehsalında əsas xammaldır. Bunlar arpa bitkisinin yüksək xalq təsərrüfatı 
əhəmiyyətini göstərir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq son illərin məlumatına görə dünyada arpa dəni 

:474-477 
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istehsalı 2% yəni 123 milyon ton azalmışdır, bu da arpa bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsinin 
vacib olduğunu göstərir. 

V.İ.Nikitişin [7] müəyyənləşdirmişdir ki, torpağın hər 100 qramında fosforun miqdarını 10-15 
mq-a qədər artırdıqda əlavə olaraq hər hektardan 5,8 sentner dən məhsulu almaq mümkündür. Müəllifin 
məlumatına görə normal nəmlik şəraitində  arpa bitkisi gübrə formasında verilən fosforla müqayisədə 
torpaq fosforundan daha yaxşı istifadə edir. Apardığı çoxillik tədqiqat nəticələrinə əsasən müəyyənləş-
dirmişdir ki, fosfor kalium fonunda hektara 60 və 90 kq azot gübrəsi verdikdə 13,2 və 21,8 sentner dən 
məhsulu almaq olur. 

Bütün yuxarıda qeyd etdiklərimizdən məlum olur ki, dənli bitkilərin məhsuldarlığı torpaq-iqlim 
şəraitindən, üzvi və mineral gübrələrin norma-nisbətindən asılıdır. Ona görə də Qobustanın nəmliklə 
təmin olunmamış açıq-şabalıdı torpaqlarında səpin və gübrə normalarının “Cəlilabad-19” arpa sortunun 
məhsuldarlığına təsirini müəyyənləşdirmək üçün təcrübə qoyulmasını lazım bildik. 

Material və metodlar. Təcrübə “Cəlilabad-19” arpa sortu ilə 3 səpin normasında 120, 140, 160 
kq/ha və 4 qida normasında aparılmışdır. 1. Nəzarət (gübrəsiz); 2. N30P30K30; 3. N45P45K45; 4. N60P45K. 
Səpin bölgə üçün tövsiyə olunan vaxtda, 3 təkrarda, hər bölmənin sahəsi  42 m2  olmaqla aparılmışdır. 

Səpindən qabaq, gübrə verilməzdən əvvəl metodikaya müvafiq olaraq sahədən müxtəlif 
dərinliklərdən torpaq nümunələri götürülərək aqrokimyəvi göstəricilər müəyyənləşdirilmişdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, sahənin 0-25 və 25-50 
sm dərinliyi zəif qələvi, 50-70 sm dərinliyi isə yüksək qələvi xassəyə malikdir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Qobustanın nəmliklə təmin olunmamış açıq-şabalıdı 
torpaqlarının əsas aqrokimyəvi göstəriciləri 

Dərinlik, 
sm-lə 

pH 
suda 

Kalsium 
karbonat 
(CaCO3),  

%-lə 

Ümumi 
humus, 
%-lə 

Azot Fosfor Dəyişən 
kalium (K2O) 

1%-li 
(NH4)2CO3 
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 8,1-8,3 4,31-4,9 2,21-2,24 0,156-0,175 47-52 0,117-0,119 28.5-32.4 288-297 

25-50 8,3-8,5 5,9-6,2 1,36-1.41 0,093-0,105 23-30 0,113-0,118 9,2-13.5 163-172 

50-70 8,6-8,8 7,3-8,5 0,65-0,78 0,052-0,061 12-16 0,082-0,089 5.3-6.2 109-115 

Kalsium karbonatın miqdarı dərinlikdən asılı olaraq müəyyən qədər dəyişir. Belə ki, 0-25 sm 
dərinlikdə kalsium karbonatın miqdarı 4,31-4,90%, 25-50 və 50-70 sm dərinlikdə isə müvafiq olaraq 
5,9-6,2 və 7,3-8,5% arasında dəyişir. Analiz nəticələrindən göründüyü kimi 0-25 sm karbonatlı, 25-50 
və 50-70 sm dərinlik isə orta karbonatlıdır (cədvəl 1). 

Ümumi humusun miqdarı şum qatında (0-25 sm) tədqiqat illərindən asılı olaraq 2,22-2,24%, 25-
50 və 50-70 sm dərinlikdə isə müvafiq olaraq 1,36-1,41 və 0,65-0,78% arasında dəyişir. Ümumi azotun 
miqdarı şum və şumaltı qatlarda ümumi humusun miqdarına müvafiq olaraq qanunauyğun dəyişir. 
Bitkilərin vegetasiya müddətində əsas qida maddələri ilə təmin olunması, gübrədən qida maddələrinin 
mənimsənilməsi əmsalı torpaqda əsas qida maddələrinin asan mənimsənilən formalarının ehtiyyatından 
asılıdır. 2 illik tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, təcrübə sahəsinin açıq-şabalıdı torpaqlarının şum 
(0-25 sm) qatında asan hidroliz olunan azotun miqdarı 1 kq torpaqda 47-52 mq, mütəhərrik fosforun 
(P2O5) və mübadilə olunan kaliumun (K2O) miqdarı isə müvafiq olaraq 28,5-32,5 mq və 267-297 mq 
təşkil edir. Aşağı qatlarda (25-50 və 50-70 sm) qanunauyğun olaraq azalır (cədvəl 1). 

Analiz nəticələrindən göründüyü kimi təcrübə sahəsinin torpaqları mütəhərrik fosforla orta, 
mübadilə olunan kaliumla zəif təmin olunub. 

Məlumdur ki, dənli bitkilərin məhsuldarlığı, məhsulun keyfiyyəti bitkinin əsas inkişaf fazalarında 
əsas qida maddələri ilə təmin olunmasından asılıdır. Arpa bitkisinin əsas inkişaf fazalarında kollanma, 
boruyaçıxma, süd-mum yetişmə fazalarında ümumi yerüstü quru biokütlə məhsulunu və yerüstü quru 
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biokütlə məhsulunda azotun faizlə miqdarını müəyyənləşdirməklə onun məhsuldarlığı və məhsulun 
keyfiyyətinə dair əvvəlcədən fikir söyləmək mümkündür. Ona görə də bitkinin yaz kollanması, 
boruyaçıxma və süd yetişmə fazalarında hər 3 səpin normasının bütün variantlarının I-III təkrarlarının 5 
yerindən 66,7 sm uzunluğunda 30 sm (2 cərgə) enində (66,7x30x5=1m2) bitkilər kök boğazından 
biçilib, yerüstü quru biokütlə məhsulu təyin olunmuşdur. 

Tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, bitkinin yaz kollanmasında səpin normasından asılı olaraq 
gübrəsiz variantda boruyaçıxma və süd yetişmə fazaları ilə müqayisədə yerüstü quru biokütlə az 
olmuşdur 11,5-13,7%. Lakin süd yetişmə fazasında 140 və 160 kq/ha səpin normalarında nəzarət 
variantında 120 kq/ha səpin norması ilə müqayisədə yerüstü quru biokütlə məhsulu 19,71-22,05% 
yüksək olmuşdur. Bitkinin bütün inkişaf fazalarında hər 3 səpin normasında mineral gübrələrin 
tətbiqində yerüstü quru biokütlə məhsulu ilə azotun aparılması nəzarət (gübrəsiz) variantından yüksək 
olmuşdur. Bitkinin kollanma, boruyaçıxma və süd yetişmə fazalarında ən yüksək biokütlə 140 və 160 
kq/ha səpin və N60P45K45 gübrə normalarında alınmışdır. Kollanma fazasında nəzarətə nisbətən artım 
140 kq/ha səpin normasında 5,4 sen/ha və ya 50,23%, boruyaçıxma fazasında 15,92 sen/ha və ya 
62,28%, süd yetişmə fazasında isə 37,06 sen/ha və ya 66,73% olmuşdur. Oxşar nəticələr 160 kq/ha 
səpin və N60P45K45 gübrə normalarında da alınmışdır. 

Bitkinin əsas inkişaf fazalarında yerüstü biokütlə məhsulunda alınan üstünlüklər bitkinin tam 
yetişmə fazasında ümumi yerüstü biokütlə və dən məhsulunda da alınmışdır ( şəkil 1). 

İki illik tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, “Cəlilabad-19” arpa sortunun məhsuldarlığı səpin 
normasından və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır. 

120 kq/ha səpin normasında nəzarət (gübrəsiz) variantında məhsuldarlıq iki ildə orta hesabla 
26,55 sen/ha olduğu halda 140 və 160 kq/ha səpin normasında müvafiq olaraq 29,89 və 29,56 sen/ha 
olmuşdur. Göründüyü kimi artım müvafiq olaraq 3,34 və 3,01 sen/ha və ya 12,58 və 11,34% olmuşdur 
(şəkil 1). 

     Şəkil-1. Səpin və gübrə normalarının “Cəlilabad-19” arpa sortunun  
məhsuldarlığına təsiri sen/ha (2 ildən orta) 

1. Nəzarət (gübrəsiz);     2. N30P30K30;    3. N45P45K45;      4.N60P45K45.

Eyni səpin normasında mineral gübrələrin tətbiqində məhsuldarlıq nəzərə çarpacaq dərəcədə 
artmışdır. Artım gübrələrin norma-nisbətlərindən asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. 190 kq/ha səpin 
normasında mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq nəzarətə nisbətən artım 9,15-14,0 və 
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ya 34,46-52,73%, 140 kq/ha səpin normasında 8,61-14,66 sen/ha və ya 28,81-49,05%, 160 kq/ha səpin 
normasında isə 9,94-12,84 sen/ha 33,63-43,44% olmuşdur. Eyni gübrə və müxtəlif səpin normalarında 
da məhsuldarlıq müxtəlif olmuşdur. Ən yüksək məhsuldarlıq N60P45K45 gübrə normasında olduğu üçün 
bunu müqayisə edək. N45P45K45  gübrə normasında səpin normasının 120 kq/ha-dan 140 və 160 kq/ha 
qədər artırıldıqda hər hektardan artım müvafiq olaraq 5,85 sen/ha və ya 16,25% və 6,4 sen/ha və ya 
17,78% olmuşdur. İki ildə ən yüksək dən məhsulu 140 kq/ha səpin və N60P45K45 gübrə normasında 
44,55 sen/ha təşkil etmişdir (şəkil 1). 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  СОРТА ЯЧМЕНЯ 
“ДЖАЛИЛАБАД-19” НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ  ВЛАГОЙ  СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 

ГОБУСТАНА 

И.М.Гаджимаммедов, Р.Х.Исламзаде 
НИИ Земледелия  

В статье приводияться данные агрохимических показателей светло-каштановых почв Гобустана, 
обеспеченность  почвы основными  легкоусвояемыми элементами питания,- легкогидролизуемым азотом, 
подвижным фосфором и обменным калием. Установлена зависимость урожайности сорта  ячменя 
“Джалилабад-19”от нормы высева и дозы минеральных удобрений. 

EFFECT OF SOWING AND FERTILIZER RATES ON PRODUCTIVITY OF BARLEY VARIETY 
“JALILABAD-19” IN RAINFED LIGHT BROWN SOILS OF GOBUSTAN 

I.M.Hajimammadov, R.X.Islamzade 
Research Institute of Crop Husbandry 

In the article, agrochemical indicators of light brown soils of Gobustan, degree of availability of soil with 
easy to master food ingredients, easy hydrolysis nitrogen, mutagenic phosphorus and potable potassium, are 
presented. 

Depending of barley varieties “Jalilabad-19” productivity on sowing and fertilizer rates has been 
determined. 
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UOT 631.631.8 

“QOBUSTAN” YUMŞAQ BUĞDA SORTUNUN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN  
TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİNDƏN VƏ QİDA NORMASINDAN ASILILIĞI 

İ.M.HACIMƏMMƏDOV, S.R.VƏLİYEVA, F.N.CƏFƏROVA 
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Az.1098 Bakı şəhəri Pirşağı qəs. 2 №-li sovxoz 

Məqalədə buğda bitkisinin yerüstü biokütləsində toplanan azotun torpaq-iqlim şəraitindən, üzvi və mineral 
gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olduğu göstərilir. Buğda bitkisinin məhsuldarlığı iqtisadi səmərəliliyi 
bitkinin boruyaçıxma fazasında yerüstü biokütlədə olan azotun miqdarından asılı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
Nəmliklə təmin olunmamış sahədə ən yüksək dən məhsulu-53.08/ha və xalis gəlir 781,8 manat N90P60K60, 
suvarmada isə ən yüksək dən məhsulu 65,66 sen/ha və xalis gəlir 953,5 manat N120P60K60 gübrə normasında 
alınmışdır. 

Acar sözlər: gübrə, bitki, azot, məhsuldarlıq, iqtisadi səmərəlilik 
Ключевые слова: удобрение, растение, азот, урожайность, экономическая эффективность 
Key words: fertilirer, plant, nitrogen, productivity, economical efficiency 

Giriş. Hal-hazırda respublikada 1 mln 200 min hektar sahədə dənli bitkilərə becərilir. Buğda 
sahəsi illərdən asılı olaraq 625000-630000 hektar sahəni əhatə edir. Bu ümumi dənli, dənli paxlalı 
bitkilərin əkin sahəsinin təxminən 62-63%-ni təşkil edir. Buğda əkini sahələrinin təxminən 60 faizi 
suvarmada, 40%-i isə dəmyədə becərilir. 
Respublikada ümumi məhsuldarlıq orta hesabla hektardan 31-32 sentner ətrafında dəyişir. Suvarmada 
məhsuldarlığın belə az olmasının əsas səbəbi aqrotexniki tədbirlərə düzgün əməl olunmamasıdır, yəni 
sələf düzgün seçilmir, sahə səpinə vaxtında və aqrotexniki qaydada hazırlanmır, torpaqda asan 
mənimsənilən formada olan əsas qida maddələrinin ehtiyatına və bitkinin tələbatına müvafiq üzvi və 
mineral gübrələr verilmir. Belə ki, son 10 ildə respublikaya gətirilən mineral gübrələr tələbatdan bir 
neçə dəfə azdır. 

Keçən əsrin 30-40-cı illərində Akademik Pryanişnikov qərb ölkələri ilə müqayisədə SSRİ-də 
məhsuldarlığın az olması səbəblərini araşdıraraq müəyyənləşdirmişdir ki, hər bir kq mineral gübrə 
hesabına torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq orta hesabla 3-6 kq dən məhsulu almaq mümkündür. 

R.Q.Hüseynov (1960), V.İ.Nikitişin (2013) müəyyənləşdirmişlər ki, torpağın hər 100 qramında 
fosforun miqdarını 10-15 mq-a qədər artırdıqda hər hektardan əlavə olaraq 5,8 sentner dən məhsulu 
alınır. V.İ.Nikitişinin məlumatına görə fosfor-kalium fonunda hektara 60; 90; 120 və 150 kq azot 
gübrəsi verdikdə hektardan əlavə olaraq 13,2; 13,6; 21,8 və 28,4 sentner dən məhsulu yığılmışdır [2]. 

Ümumiyyətlə dənli bitkilərin məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyəti torpaq-iqlim şəraitindən, 
sortun potensial məhsuldarlığından, üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır [1-3]. 

Bir çox müəlliflərin məlumatlarına görə payızlıq buğdanın məhsuldarlığı və dənin keyfiyyəti 
bitkinin əsas inkişaf fazalarına yerüstü biokütlədə olan azotunehtiyatından və faizlə miqdarından asılıdır 
[3-7]. 

V.Q.Miniyevin [6] məlumatına görə payızlıq buğdanın tam yetişmə fazasında dəndə və küləşdə 
olan azotun orta hesabla 70% bitkinin çiçəklənmə və dəndolma fazasında yerüstü biokütlədə olan azot, 
qalanı isə torpaqda olan azot hesabına formalaşır. P.B.Zamanovun məlumatına görə bitkilərin 
qidalanmasında torpağın reaksiyası (pH) mühüm rol oynayır. Müəllifin məlumatına görə turş mühitdə 
H2PO4, neytral mühitdə isə HPO4¯

2 bitki tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Digər tərəfdən kalium 
çatışmadıqda (K+) fosforlaşma dayanır, tənəffüs isə artır, nəticədə bitkinin məhsuldarlığı aşağı düşür [8]. 

Bir çox müəlliflərin məlumatlarına görə [7; 9-10] bir sentner dən məhsulunun əmələ gəlməsinə 
qida sərfi torpaq-iqlim şəraitindən, torpaqda əsas qida maddələrinin ehtiyatından, sortun bioloji 
xüsusiyyətindən, üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılıdır. 

Korenkovun [11] məlumatına görə torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə, düzgün növbəli əkin 
sistemində üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi torpaq münbitliyini yaxşılaşdırmaqla ən yüksək 

:478-485 
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buğda məhsulu alınmasını təmin edir. 
Nikitişen və Liçkonun [12] məlumatına görə bitkinin boruyaçıxma və çiçəkləmə fazalarında 

yerüstü biokütlədə olan fosforun miqdarı alınan dən məhsulunun əsas göstəricisidir. Müəlliflərin 
məlumatlarına görə yerüstü biokülədə fosforun miqdarı 0,62% olduqda, 0,47 və 0,45% olan variantlarla 
müqayisədə dən məhsulu 3,6 və 3,5 sen/ha yüksək olub birinci halda yerüstü biokütlədə azotun faizlə 
miqdarı 2,57, ikincidə isə 2,66% təşkil etmişdir. Müəlliflərin məlumatlarına görə yerüstü biokütlədə 
fosforla yanaşı azotun miqdarı yüksək olduqda məhsuldarlıqda yüksək olur. Bu iki əsas qida 
elementlərindən biri çatışmadıqda məhsuldarlıq azalır. 

Nikitişen və Kurqanovun [15] məlumatlarına görə normal nəmlik şəraitində arpa bitkisi gübrə 
formasında verilən fosforla müqayisədə torpaq fosforundan daha yaxşı istifadə edir. 

Ümumiyyətlə dənli bitkilərin məhsuldarlığı mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən, torpaq-
iqlim şəraitindən, sələf bitkisindən asılıdır [4-5; 7]. 

Bütün yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi 
və suvarılan boz-qonur torpaqlarda 2011-2014-cü illərdə tarla təcrübələri aparılmışdır.  

Material və metodlar. Tarla təcrübələri 4 təkrarda hər bölmənin (ləkin) sahəsi 50-100 m2 
olmaqla beş variantda aparılmışdır. Səpin nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarda 
oktyabr ayının II ongünlüyündə, suvarılan boz-qonur torpaqlarında isə oktyabr ayının III- noyabr ayının 
I ongünlüyündə bölgə üçün tövsiyyə olunan səpin mormasında aparılmışdır. Üzvi gübrə olaraq 
Biohumus (ECO), mineral gübrələrdən isə ammonium şorası (NH4NO3), sadə dənəvər superfosfat 
[Ca(H2PO4)2·CaSO4] və 46%-li kalium sulfatdan (K2SO4) istifadə olunmuşdur. Üzvi gübrə, fosfor və 
kalium gübrələrinin illik norması azot gübrəsinin 30% səpın qabağı becərmədə, qalan 70%-i isə erkən 
yazda verilmişdir. 

Səpinqabağı üzvi və mineral gübrə verilməmiş sahənin müxtəlif yerlərindən metodikaya müvafiq 
olaraq müxtəlif dərinliklərdən torpaq nümunələri götürülərək aqrokimyəvi göstəricilər: turşuluq-
qələvilik göstəriciləri-pH, karbonatlıq, ümumi humus, ümumi azot, ümumi fosfor, asan hidroliz olunan 
azot, mütəhərrik fosfor və mübadilə olunan kalium təyin olunmuşdur. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat nəticələrindən məlum olmuşdur ki, nəmliklə təmin 
olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqların şum qatı istisna olmaqla hər iki torpaq tipi çox yüksək 
qələvi xassəyə malikdir, çünki açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqların şum qatı istisna olmaqla hər iki torpaq 
tipində pH 8,7-8,9 arasında dəyişir.  

Nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqların 0-25 sm dərinliyində kalsium 
karbonatın miqdarı 6,5-6,8%, 25-50 sm-də 7,9-8,3% aşağı qatlarda isə artır.Suvarılan boz-qonur 
torpaqların 0-25 sm-də karbonatların miqdarı 13,0-14,5%, 25-50 sm-də 15-16%, 50-70 sm-də isə 17,5-
18,5% olmuşdur. Tədqiqat nəticələrindən göründüyü kimi hər iki torpaq tipinin 0-25 və 25-50 sm 
dərinliyi orta karbonatlı, 50 sm aşağı qatları isə yüksək karbonatlıdır. 

Ümumi humusun miqdarı torpaq tipindən və dərinlikdən asılı olaraq dəyişir. Açıq-dağ boz-
qəhvəyi torpaqların 0-25 sm dərinliyində ümumi humusun miqdarı 2,21-2,28%, 25-50 sm 1,37-1,45%, 
50-70 sm-də isə 0,69-0,75 olduğu halda  suvarılan boz qonur torpaqların 0-25 sm-də ümumi humus 
1,35-1,38%, 25-50 və 50-70 sm-də isə müvafiq olaraq 0,88-0,98 və 0,46-0,48% olmuşdur. Tədqiqat 
nəticələrindən göründüyü kimi Abşeronun suvarılan boz-qonur torpalarının 0-25 sm dərinliyində 
ümumi humusun miqdarı açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarla müqayisədə 63,70% azdır, 25-50 sm 
dərinlikdə isə fərq 55,68-57,58% az olmuşdur. Oxşar göstəricilər ümumi azotun miqdarında da 
alınmışdır. Nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqların 0-25 sm dərinliyində tədqiqat 
illərindən asılı olaraq ümumi azot 0,156-0,172% olduğu halda Abşeronun suvarılan boz-qonur 
torpaqlarında ümumi azot 0,08-0,09% olmuşdur, aşağı qatlarda da qanunauyğunluqlar müşahidə 
olunmuşdur. 

Bitkilərin qidalanmasında, potensial məhsuldarlıqdan asılı olaraq gübrə normalarının müəyyən-
ləşdirilməsi torpaqda asan mənimsənilən formada olan asan hidroliz olunan azot, mütəhərrik fosfor və 
mübadilə olunan kaliumun ehtiyatından asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Ona görə də hər il üzvi və 
mineral gübrələr verilməmiş müxtəlif dəriliklərdən torpaq nümunələri götürülərək qida maddələrinin 
asan mənimsənilən formaları təyin olunmuşdur. 
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Dağlıq-Şirvanın nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarının şum qatında (0-25 
sm) tədqiqat illərindən asılı olaraq asan hidroliz olunan azot 1 kq torpaqda 45-56 mq, mütəhərrik fosfor 
21,5-30,6 mq, mübadilə olunan kalium 236-265 mq, Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında isə 
müvafiq olaraq 38,0-45,0 mq, 13,6-16,5 mq və 245-276 mq arasında dəyişmişdir. Analiz nəticələrindən 
göründüyü kimi nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlar mütəhərrik fosforla zəif və 
orta, kaliumla zəif, suvarılan boz-qonur torpaqlar isə mütəhərrik fosforla çox zəif və zəif, mübadilə 
olunan kalumla zəif təmin olunmuşdur. 

Tədqiqat aparılan sahənin münbitliyi, torpaq-iqlim şəraiti, əsas qida maddələrinin asam 
mənimsənilən formalarının miqdarı biri-birindən fərqlidir. 

Payızlıq buğdanın məhsuldarlığının və iqtisadi səmərəliliyinin  üzvi və mineral gübrələrin inkişaf 
fazalarından asılı olaraq yerüstü biokütlə məhsulunda toplanan azotdan asılılığını müəyyənləşdirmək 
çox vacibdir. Ona görə də hər iki torpaq tipində inkişaf fazalarından asılı olaraq yerüstü quru biokütlədə 
azotun toplanma dinamikası müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqat nəticələrindən məlum olmuşdur ki, “Qobustan” yumşaq buğda sortunun məhsuldarlığı, 
yerüstü biokütlədə azotun toplanması, bir ton məhsula çəkilən xərc və hər hektardan alınan xalis gəlir 
torpaq-iqlim şəraitindən, tədqiqat illərindən və qida normasından asılı olaraq dəyişir. 

Tədqiqatdan məlum olmuşdur ki, yaz kollanmasının sonuna kimi yerüstü biokütlə ilə aparılan 
azotun miqdarı nəzarət (gübrəsiz) variantlarda torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq iki ildə orta hesabla 
35,7-41,52 kq/ha arasında, üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq nəmliklə 
təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarda 51,81-63,62 kq/ha, suvarılan boz-qonur torpaqlarda 
isə 53,38-67,58 kq/ha arasında dəyişir. Göründüyü kimi gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq 
yaz kollanmasının sonunda yerüstü biokütlədə toplanan azotun miqdarı  arasındakı fərq nəmliklə təmin 
olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarda 11,81 kq/ha və ya 22,79%, suvarılan boz-qonur 
torpaqlarda isə 14,20 kq/ha və ya 26,60% olduğu halda eyni qida normasında torpaq-iqlim şəraitindən 
asılı olaraq fərq demək olar ki, təcrübənin səhvi daxilində olmuşdur (1,04-1,57 kq/ha). 

Oxşar nəticələr “Qobustan” yumşaq buğda sortunun boruyaçıxma fazasında da müşahidə 
olunmuşdur. 

Bitkinin mum və tam yetişmə fazalarında yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarı torpaq-
iqlim şəraitindən, üzvi və mineral gübrələrin norma-nisbətlərindən asılı olaraq nəzərə çarpacaq miq-
darda fərqlənmişdir.  

Cədvəl. Torpaq-iqlim şəraitindən, gübrələrin norma və nisbətlərinin  
“Qobustan” yumşaq buğda sortunun inkişaf fazalarından asılı olaraq  

yerüstü biokütlə məhsulu ilə azotun aparılması, hektardan kq-la (2 ildən orta) 

S/s Təcrübənin 
 Sxemi 

Yaz kollanmasının 
sonu 

Boruya-
çıxmanın  

sonu 

Mum 
yetişmə 

Tam yetişmə 

dənlə küləşlə 
ümumi 
yerüstü 
biokütlə 

məhsulu ilə 
Qobustan BTS-nın nəmliklə təmin olunmamış açıq-dağ boz-qəhvəyi torpaqlarında 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 35,76 63,02 76,22 72,08 10,18 82,26
2 Biohumus (ECO)  

1 ton/ha 
51,81 75,02 96,90 88,22 15,84 104,84

3 N60P60K60 57,48 78,86 118,57 111,57 13,22 12,00
4 N90P60K60 63,62 103,12 124,63 124,63 17,16 141,79
5 Biohumus (ECO)  

1 ton/ha + N30P30K30 
58,23 82,89 120,81 113,85 18,09 131,94

Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında 
1 Nəzarət (gübrəsiz) 41,52 52,18 77,53 66,58 21,71 88,29
2 Biohumus (ECO)  

1 ton/ha 
53,38 72,71 94,27 71,74 26,80 98,54

3 N90P60K60 62,58 97,75 137,81 120,62 30,39 151,01
4 N120P60K60 67,58 125,17 155,76 139,07 37,68 176,73
5 Biohumus (ECO)  

1 ton/ha + N45P30K30 
67,30 111,02 144,81 125,07 27,84 152,92
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Bitkinin mum yetişmə fazasında nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi torpaqlarda 
biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantda yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarı 96,90 kq/ha 
olduğu halda N60P60K60 gübrə normasında bu göstərici 118,64 kq/ha olmuşdur. Artım hektardan 21,74 
kq və ya 22,43% olmuşdur. Boruyaçıxma fazasında isə fərq cəmi 3,84 kq/ha olmuşdur. Oxşar nəticələr 
suvarılan boz-qonur torpaqlarda da müşahidə olunmuşdur. Belə ki, suvarılan boz-qonur torpaqlarda 
bitkinin mum yetişmə fazasında Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantda yerüstü biokütlə ilə 
aparılan azotun miqdarı 94,27 kq/ha,  N90P60K60 gübrə normasında 137,81 kq/ha, fərq isə 43,54 kq/ha və 
ya 46,19% olmuşdur. Tarla təcrübələrinin və laboratoriya analizlərinin nəticələrindən məlum olmuşdur 
ki, bitkinin mum və tam yetişmə fazalarında Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantlarda torpaqlarda 
əsas qida maddələrinin (asan hidroliz olunan azot, mütəhərrik fosfor və mübadilə olunan kalium) 
çatışmadığı üçün yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarı azalmışdır.  

Gübrə formalarından fosfor və kalium normasını sabit saxlayıb azot normasını artırdıqda və 
həmçinin biohumus (ECO) fonunda azot, fosfor və kalium əlavə etdikdə bitkinin yerüstü biokütlə 
məhsulu ilə aparılan azotun miqdarı artmışdır. Artım torpaq-iqlim şəraitindən və gübrələrin 
formalarından asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. Nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi 
torpaqlarda fosfor və kalium normasını sabit saxlayıb azot normasını 30 kq/ha artırdıqda yerüstü 
biokütlə ilə aparılan azotun miqdarı mum və tam yetişmə fazalarında müvafiq olaraq 15,40-17,22 kq/ha 
və ya 13,05-13,82% Biohumus (ECO) 1 ton/ha fonunda N30P30K30 mineral gübrə əlavə etdikdə bitkinin 
mum və tam yetişmə fazalarında yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarı daha çox artmışdır. Bu 
vaxt artım müvafiq olaraq 23,49-27,10 kq/ha və ya 24,24-25,85% olmuşdur. 

Artım bir qədər fərqli olsa da oxşar nəticələr suvarılan boz-qonur torpaqlarda da müşahidə 
olunmuşdur. Fosfor və kalium normasını sabit saxlayıb azot normasını 30 kq/ha artırdıqda mum və tam 
yetişmə fazalarında 17,93-75,7 kq/ha və ya 13,01-17,03% olmuşdur. Biohumus (ECO) 1 ton/ha fonunda 
N45P30K30mineral gübrə əlavə etdikdə “Oobustan” yumşaq buğda  sortunun mum və tam yetişmə 
fazalarının yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarında artım 50,54-54,38 kq/ha və ya 53,61-55,19% 
olmuşdur (cədvəl, şəkil 1). 

Tam yetişmədə yerüstü biokütlə ilə 
          Dən məhsulu 3 ildən orta, sen/ha           azotun aparılması 3 ildən orta kq/ha 

Şəkil 1.Torpaq-iqlim şəraitinin, üzvi və mineral gübrələrin “Qobustan” yumşaq buğda sortunun 
 məhsuldarlığına və azotun mənimsənilməsinə təsiri 

Dəmyədə :   1. Gübrəsiz,     2. Biohumus (ECO) 1 ton/ha,   3. N60P60K60, 
4. N90P60K60,   5. Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N30P30K30,

Suvarma:   1. Gübrəsiz,       2. Biohumus (ECO) 1 ton/ha,   3. N90P60K60, 
4. N120P60K60,   5. Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N45P30K30.
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Qobustanın nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi torpaqlarında, suvarılan boz qonur 
torpalarda gübrə normalarını artırdıqda yerüstü biokütlə ilə aparılan azotun miqdarında fərq az 
olmamışdır. 

Təsərrüfat istiqamətli tədqiqat işlərinin aparılmasında məqsəd məhsuldarlığın artırılması, iqtisadi sə-
mərəliliyin yüksəldilməsi və sərf olunan hər manat hesabına alınan xalis gəlirin miqdarının artırılmasıdır. 

Tarla təcrübələrinin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-
qəhvəyi torpaqlarda nəzarət (gübrəsiz) variantda dən məhsulu 3 ildə orta hesabla 31,54 sen/ha, üzvi və 
mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq 37,77-53,08 sen/ha arasında dəyişmişdir. Nəm-
liklə təmin olunmamış sahələrdə başlıca limitləşdirici amillərindən biri bitkinin əsas inkişaf fazalarında 
düşən yağmurların miqdarıdır. Tədqiqat illərindən asılı olaraq bitkinin vegetasiya müddətində 
yağmurların miqdarı müxtəlif olduğu üçün məhsuldarlıqda müxtəlif olmuşdur. 2011-2012-ci ildə 
nəzarət variantında hər hektardan 30,55 sentner dən məhsulu yığıldığı halda 2012-2013-cü vegetasiya 
ilində məhsuldarlıq 36,15 sen/ha, 2013-2014-cü ildə isə 27,92 sen/ha olmuşdur. 2013-2014-cü vege-
tasiya ilində bitkinin əsas inkişaf fazasında (çiçəkləmədən tam yetişməyə kimi) demək olar ki, yağmur 
düşməmişdir, ona görə də məhsuldarlıq 2012-2013-cü ildən xeyli az olmuşdur. 

Tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantda hektardan dən məhsulu 3 ildə orta hesabla 37,77 
sentner (tədqiqat illərindən asılı olaraq 34,57-41,50 sen/ha) olmuşdur. Gübrəsiz varianta nisbətən artım 
6,23 sen/ha və ya 19,76% olmuşdur. Tam mineral gübrə normalarında (N60P60K60 və N90P60K60) 
hektardan dən məhsulu müvafiq olaraq 46,79-53,08 sen/ha olmuşdur. Nəzarətə nisbətən artım 15,25-
21,54 sen/ha və 48,35-68,29% arasında dəyişmişdir. Digər tərəfdən nəzarət variantında tədqiqat 
illərindən asılı olaraq fərq 2,63-8,23 sen/ha və ya 9,42-29,48% olduğu halda tam mineral gübrə 
variantda bu fərq 0,71-5,39 sen/ha və ya 3,91-10,56% arasında dəyişmişdir.  Tədqiqat nəticələrindən 
göründüyü kimi tam mineral gübrə normalarında bitkinin quraqlığa davamlılığı artır və normal məhsul 
alınmasına imkan yaranır. 

Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N30P30K30 gübrə normasında hektardan dən məhsulu 3 ildə orta 
hesabla 47,49 sentner olmuşdur. Bu gübrəsiz variantdan 15,95 sen/ha və ya 50,57%, tək Bohumus 
(ECO) 1 ton/ha verilən variantdan isə 9,72 sen/ha və ya 25,73% çoxdur. Tədqiqat nəticələrindən 
göründüyü kimi tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha verdikdə bitki vegetasiya müddətində qida maddələri ilə 
tam təmin edilmir (şəkil 1). 

Suvarılan boz-qonur torpaqlarda da quraq dəmyədə olduğu kimi məhsuldarlıq üzvi və mineral 
gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olmuşdur (şəkil 1). Quraq dəmyədən fərqli olaraq eyni qida 
normasında tədqiqat illərindən asılı olaraq əsaslı fərq müşahidə olunmamışdır, çünki limitləşdirici 
amillərinin əksəriyyətini nizamlamaq mümkün olur. Suvarılan boz-qonur torpaqlarda gübrəsiz variantda 
dən məhsulu 3 ildən orta hesabla 33,60 sen/ha, üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı 
olaraq 38,75-65,66 sen/ha arasında dəyişmişdir. Tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha ilə müqayisədə 
Biohumus (ECO) 1 ton/ha  + N45P30K30 gübrə normasında artım 23,03 sen/ha  və ya 59,43% olmuşdur. 
Tədqiqat nəticələrindən məlum olur ki, suvarmada da dəmyədə olduğu kimi tək biohumusun 
tətbiqindən yüksək nəticə əldə etmək mümkün olmur, çünki torpaqda üzvi maddələrin miqdarı az 
olduğuna görə biohumusun tərkibində olan bakteriyalar üzvi maddələri parçalayaraq bitkini vegetasiya 
müddətində əsas qida maddələri ilə təmin edə bilmir. Suvarılan boz-qonur torpaqlarda ən yüksək dən 
məhsulu N120P60K60 gübrə normasında alınmışdır – 65,66 sen/ha. N120P60K60 gübrə normasında nəzarət 
(gübrəsiz) variantına nisbətən artım 31,83 sen/ha və ya 94,09%, tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən 
varianta nisbətən isə 26,91 sen/ha və ya 69,44% olmuşdur. 

Nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi və suvarılan boz-qonur torpaqlarda nəzarət 
(gübrəsiz), tək Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantlarda hər hektardan yığılan dən məhsulu demək 
olar ki, fərqlənməmişdir. Biohumus (ECO) 1 ton/ha  + NPK verilən variantlarda isə suvarmada artım 3 
ildə orta hesabla 14,29 sen/ha 30,09% olmuşdur. 

Eyni qida şəraitində nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi  torpaqlarla müqayisədə 
suvarılan boz-qonur torpaqlarda məhsuldarlığın yüksək olması tamamı ilə qanunauyğundur, çünki 
suvarmada əsas limitləşdirici amillərinin ən əsaslarından biri olan nəmlik nizamlandığı halda, dəmyədə 
əsas limitləşdirici amillərinin ən başlıcası olan nəmlik nizamlanmır. 
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Şəkil 2. Qobustan yumşaq buğda sortunun iqtisadi səmərəliliyinin torpaq-iqlim 
şəraitindən və qida normasında asılılığı (hektardan manatla 3 ildən orta) 

Dəmyədə :  1. Gübrəsiz,     2. Biohumus (ECO) 1 ton/ha,   3. N60P60K60, 
4. N90P60K60,   5. Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N30P30K30,

Suvarma:  1. Gübrəsiz,       2. Biohumus (ECO) 1 ton/ha,   3. N90P60K60, 
4. N120P60K60,   5. Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N45P30K30,

Hər bir yeni aqrotexniki tədbir yerinə yetirilərkən alınan iqtisadi səmərəlilik müəyyənləş-
dirilməlidir, o cümlədən üzvi və mineral gübrələrin norma və nisbətləri sınaqdan keçirilirsə müqayisə 
olunmuş gübrə normaları ilə müqayisəli öyrənilməlidir. Bütün yuxarıda göstərdiklərimizi nəzərə alaraq 
nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi və suvarılan torpaqlarda Biohumus (ECO)-nun 
ayrılıqda və mineral gübrələrlə birlikdə həmçinin azot, fosfor və kalium gübrələrinin “Qobustan” yum-
şaq buğda sortundan alınan məhsulun iqtisadi səmərəliliyinə təsiri öyrənilmişdir. İqtisadi səmərəlilik 
müəyyənləşdirilərkən şumun aparılması, sahənin səpinə hazırlanması, toxumun qiyməti, gübrələrin 
qiyməti, gübrələrin sahəyə daşınma və verilmə qiyməti, səpinin aparılması, suyun dəyəri, suvarmanın 
aparılma qiyməti, məhsulun yığılıb daşınma qiyməti və s. nəzərə alınmışdır. Dən məhsulunun satınalma 
gəlirindən (bazar qiyməti) ümumi xərclər çıxılaraq xalis gəlir hesablanmışdır. 

Tədqiqat nəticələrindən məlum olmuşdur ki, nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi 
nəzarət variantında xalis gəlir orta hesabla hektardan 587,3 manat (tədqiqat illərindən asılı olaraq isə 
556,7; 705,7 və 499,5 manat) olmuşdur. Gübrələrin norma və nisbətlərindən asılı olaraq 547,2-781,8 
manat arasında dəyişmişdir. Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilmiş variantda xalis gəlir gübrəsiz variantla 
müqayisədə 43,3 manat az olmuşdur, baxmayaraq Biohumus (ECO) 1 ton/ha verilən variantda ümumi 
gəlir 944,2 manat, gübrəsiz variantda 788,5 manat, ümumi gəlir 155,7 manat çox olmuşdur. Tam 
mineral gübrə verilən variantlarda (N60P60K60 və N90P60K60) xalis gəlir müvafiq olaraq 663,4 və 781,8 
manat olmuşdur. Bu gübrəsiz variantdan 72,9 və 191,3 manat, tək biohumus 1 ton/ha, verilən variantda 
isə 116,2 və 234,6 manat yüksək olmuşdur. Biohumus (ECO) 1 ton/ha + N30P30K30 verilən variantda tək 
biohumus verilən variantla müqayisədə xalis gəlir 3 ildə orta hesabla hər hektardan 95 manat yüksək 
olmuşdur. Ən yüksək xalis gəlir N90P60K60 verilən variantda alınmışdır – 781,8 manat (şəkil 2). 

Suvarılan boz-qonur torpaqlarda gübrəsiz variantda xalis gəlir 3 ildə orta hesabla 569,1 manat, 
gübrə normalarından asılı olaraq 459,7-953,5 man/ha arasında dəyişmişdir. Ən az xalis gəlir Biohumus 
(ECO) 1 ton/ha variantında – 459,7 manat, ən yüksək xalis gəlir isə N120P60K60 gübrə normasında 
alınmışdır. 

N120P60K60 gübrə normasında hər hektardan alınan xalis gəlir gübrəsiz variantdan 384,4 manat və 
ya 67,54%, tək biohumus 1 ton/ha verilən variantdan isə 493,8 manat və ya 107,42% yüksək olmuşdur. 
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Eyni qida normasında nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi və suvarılan boz-qonur 
torpaqlarda hər hektardan alınan xalis gəlir qida normasından asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. Gübrəsiz, 
biohumus 1 ton/ha və N90P60K60 gübrə normalarında nəmliklə təmin olunmamış sahədə xalis gəlir 
yüksək olmuşdur (şəkil 2). 

Nəmliklə təmin olunmamış açıq dağ boz-qəhvəyi və suvarılan boz-qonur torpaqlarda rentabellik 
qida normasından asılı olaraq müxtəlif olmuşdur (şəkil 2). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРТА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
«ГОБУСТАН» ОТ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИИ И НОРМ  ПИТАНИЯ 

И.М.Гаджимаммедов, С.Р.Велиева, Ф.Н.Джафарова 
НИИ Земледелия  

В статье приводится информация о зависимости  накопления азота в надземной биомассе озимой 
пшеницы от почвенно-климатических условий, норм органических и минеральных удобрений. Выявлена 
зависимость  экономической эффективности урожайности пшеницы от   содержания  азота в надземной 
биомассе в фазе выхода в трубку. В условиях необеспечонной богары наивысший урожай зерна составлял 
53,08 ц/га и частый доход 781,8 AZN  при внесении N90Р60К60 и в орошаемых условиях соответственно 
65,66 ц/га и 953,5 AZN  при внесении N120Р60К60.   
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DEPENDANCE OF ECONOMICAL EFFICIENCY OF BREAD WHEAT VARIETY “GOBUSTAN” 
ON SOIL CLIMATIC CONDITION AND NUTRITION RATE 

 I.M.Hajimammadov, S.R.Veliyeva, F.H.Jafarova 
 Research Institute of Crop Husbandry 

The article presents information on dependence of cummulation of nitrogen on abovegraound biomass of 
winter wheat on soil climatic condition, organic and mineral fertiliser rate.  Dependance of economical efficiency 
of yield of wheat crop on  nitrogen content in aboveground biomass at booting stage was revealed.  In rainfed 
condition at  application of N90Р60К60  grain yield was costituted 53,08 c/ha and net income 781,8 AZN and in 
irrigation  condition  accordingly  65,66 c/hа and  953,5 AZN  at  N120Р60К60. 

UOT 631.8  

GƏNCƏ-QAZAX MASSİVİ BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARDA “BOLQAR”,  
“KARDİNAL” ÜZÜM SORTLARININ BUDAMA MATERİALLARI, MƏHSUL VƏ 

YARPAQLARINDA QİDA ELEMENTLƏRİNİN MİQDARI 

M.İ.MƏMMƏDOV 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., M.Rahim küç., 5 

mamed-mamedov-52@mail.ru 

Gəncə-Qazax massivi boz-qəhvəyi torpaqlarda “Bolqar” və “Kardinal” üzüm sortları altında tətbiq 
olunmuş mineral gübrələr budama materialları, məhsul və yarpaqlarda qida  elementlərinin toplanmasına fərqli 
təsir göstərmişdir. Mineral  gübrə normalarının yüksəlməsi ilə budama materialları, məhsul və yarpaqlarda azot, 
fosfor və kaliumun miqdarı artmışdır. Aparılmış tədqiqatlardan məlum olmuşdur  ki, qida elementlərinin 
torpaqdan çıxarılması budama materialları, məhsul və yarpaqların həcmindən asılı olaraq dəyişmişdir. 

Açar sözlər: budama materialları, qida elementləri, balans, çıxarılma, quru kütlə  
Ключевые слова: обрезочный материал, питательные элементы, баланс, вынос, сухая масса 
Key words: trimming materials, nutrient elements, balance, extraction, dry mass 

Giriş. Gübrələmə sistemini hazırlamaq üçün təcrübi məqsədlə təsərrüfat çıxımını təyin etmək 
kifayətdir, elmi məqsədlə isə bioloji çıxım təyin olunmalıdır. Qida maddələrinin məhsul ilə 
çıxarılmasını öyrənmək lazımdır ki, onu da gübrə verməklə əvəz etmək mümkündür. Mineral gübrələrlə 
daxil olan qida maddələri balansın daxil olan hissəsinə aiddir. Gübrələrin tətbiqində əsas məqsəd məhsul 
ilə çıxarılan qida maddələrinin yerini doldurmaq deyil, həm də onunla gələcəkdə torpağın münbitliyini 
və məhsuldarlığı  yüksəltməkdir. Bu zaman ortaya sual çıxır,  məhsul ilə çıxarılan qida maddələrini – 
azot, fosfor, kaliumu mineral gübrələr verməklə tam əvəz etmək mümkündürmü və torpaqda qida 
maddələrinin ehtiyatını bərpa etmək üçün başqa mənbə yoxdurmu? Bütün qida elementləri üçün ümumi 
cavab vermək mümkün deyil və hər elementə differensial şəkildə yanaşmaq lazımdır. D.N.Pryanişnikov 
hesab edirdi ki, tam olaraq çıxarılmış və daha çox üstünlüyə malik fosfordur ki, onun torpaqda 
ehtiyatının başqa mənbələri yoxdur, varsa da onlar çox azdır. 

Becərilən kənd təsərrüfatı bitkiləri hər il əsas və əlavə məhsulla torpaqdan kifayət qədər qida 
maddələri çıxarırlar. Əgər çıxarılan qida maddələri gübrə şəklində torpağa qaytarılmazsa, birtərəfli 
mənimsənilmə torpağın münbitliyinin azalmasına səbəb olar 1; 4. 

Üzüm bitkisinin sortları tərəfindən müxtəlif torpaq tiplərindən qida maddələrinin çıxarılması 
fərqlidir və tək ekoloji şəraitindən deyil, həm də kolun yaşından asılıdır. Üzüm bitkisi ilə qida 
maddələrinin çıxarılmasını təyin edən əsas amil məhsulun həcmidir. Məhsuldarlıq yüksəldikcə, 
torpaqdan qida maddələrinin çıxarılması da artır və ona görə də çıxarılmadan sonra əlavə olaraq qida 
maddələrinin tətbiqi vacibdir. Bütün hallarda çıxarılmış qida maddələrinin miqdarı fərqlənir, lakin 
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yuxarıda göstərilənlər torpağın münbitliyindən asılı olaraq gübrə probleminin həllində əsas istiqamət 
olaraq qalır.  

Mineral gübrələrin tətbiqini elmi şəkildə  əsaslandırmaq üçün azot, fosfor, kalium elementləri 
müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində dərindən tədqiq edilməlidir. Tətbiq olunan mineral gübrələrin norma və 
nisbətlərinin dəqiqləşdirilməsi kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsinin əsas şərtlərindən 
biridir. Məhsulun həcminin torpağın aqrokimyəvi  göstəricilərindən asılılığı və bitki orqanlarında qida 
elementlərinin miqdarının dəqiqləşdirilməsi gübrələrin daha dəqiq normalarını seçməyə imkan verir. 
Qida balansının nizamlanması məsələsi öyrənilərkən balansın daxil olan və çıxarılan hissələrini 
müəyyən etmək lazımdır. Balansın çıxarılan hissəsini məhsul və üzüm kolunun quru budanması ilə 
çıxarılan qida elementləri və qeyri istehsal itkiləri təşkil edir.  

Material və metodlar. Çöl tədqiqatları Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan boz-qəhvəyi (şabalıdı), 
açıq boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında üzüm bitkisinin “Bolqar” və “Kardinal” sortları ilə 
aparılmışdır. Təcrübə 6 variant, 4 təkrardan ibarət olmaqla hər bölmənin sahəsi 204 m2, cərgə və bitki 
arası məsafə 3x1,5 m olmuşdur.  

Mineral gübrələr Naa,Ps,Kx formalarından istifadə olunmuşdur. Gübrə normaları: azot – 60, 90, 
120, fosfor – 90, 150, 200, 173 və kalium – 90, 150, 200, 210 müvafiq olaraq  30;60;90;   60;90;120; 
60;90;120;  kq/ha (təsir edici maddə hesabı ilə). Sxem üzrə gübrələr – 25% azot, 100% fosfor və kalium 
payız-qış mövsümündə, 75% qalıq azot gübrəsi isə yazda şumdan əvvəl cərgə arasına yemləmə gübrəsi 
kimi verilmişdir.  

Bölgədə əsasən boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar yayılmışdır. Qranulometrik tərkibinə görə yüngül 
gillidir. Torpağın reaksiyası zəif qələvi, sıxlığı 1,2-1,3 q/sm3-dir. 

Torpaq nümunələrində: ümumi azot Keldal, udulmuş ammonyak D.P.Konev, ümumi fosfor 
A.M.Meşeryakov, mütəhərrik fosfor B.P.Maçiqin, ümumi kalium P.K.Smit, mübadilə olunan kalium 
P.V.Protasov, bitki nümunələrində isə ümumi azot, fosfor və kalium K.E.Ginzburq, Q.M.Şeqlova və 
E.V.Vulfius üsulu ilə təyin olunmuşdur.  

Nəticələr və onların müzakirəsi. Mineral gübrələrin tətbiqində qida maddələri torpaqdan əsasən, 
budama materialları, məhsul və tökülmüş yarpaqlarla çıxarılır. 

 Hər il üzüm bağlarında budama işləri aparılır ki, bunun nəticəsində cərgə arasına əhəmiyyətli 
miqdarda budama materialları daxil olur. Budama materiallarının toplanaraq sahədən çıxarılması hər il 
müəyyən miqdarda qida elementlərinin itkisi ilə nəticələnir. Üzüm bitkisi altında qida elementlərinin 
balansını öyrənərkən budama materialları ilə torpaqdan çıxarılmış azot, fosfor və kaliumun miqdarını 
nəzərə almaq lazımdır. Bu məqsədlə təcrübə sahəsində bölmələr üzrə budama materiallarının çəkisi 
öyrənilmişdir. “Bolqar” üzüm sortu ilə aparılmış tədqiqatlarda  altı variant və dörd təkrardan analiz üçün 
götürülmüş nümunələr çəkilərək, termostatda qurudulmuşdur. Hesablamalarda rütubət nəzərə alınaraq 
azot, fosfor və kaliumun miqdarı öyrənilmişdir. İki il  ərzində variantlar üzrə azotun miqdarı 0,58-0,81%, 
0,50-0,82 %, fosfor 0,20-0,35%, 0,20-0,39%, kalium 0,43-1,01%, 036-0,86% təşkil etmişdir. Nəzarət 
(gübrəsiz) variantda azotun miqdarı 0,50; 0,58%, fosfor 0,20 %, kalium 0,36; 0,43% olmuşdur. Mineral 
gübrələrin yüksək normada tətbiqində isə (N180P300K300) qida maddələrinin miqdarı yüksək olmuşdur. 
Uyğun olaraq 0,81; 0,82 %, 0,35; 0,39 %, 0,86; 1,00 % təşkil etmişdir. 

Üzüm bağlarından budama materialları vasitəsilə çıxarılmış qida maddələrinin miqdarı bölmə-
lərdən toplanmış quru kütlənin çəkisi ilə də əlaqədar olmuşdur. Variantlar üzrə quru kütlənin çəkisi 
10,0-15,0 kq/ha təşkil etmişdir. Mineral gübrə normaları artdıqca budama materialları ilə çıxarılmaların 
miqdarı artmışdır. Ən çox çıxarılma N180P300K300 variantında – azot üçün 19,16-23,38 kq/ha, fosfor 
8,18-9,11 kq/ha, kalium 20,1-23,6 kq/ha olmuşdur. Nəzarət variantında isə budama materialları ilə 
çıxarılma hiss olunacaq dərəcədə az olmuşdur ki, bu torpaqda mənimsənilən qida elementlərinin 
miqdarının üzüm bitkisinin inkişafı üçün kifayət miqdarda olmaması ilə əlaqədardır. Budama mate-
rialları ilə torpaqdan ən az fosfor çıxarılmışdır. Nəzarət-gübrəsiz variantda 3,40-3,82 kq/ha, fosfor 
gübrələrinin normaları artdıqca budama materialları ilə çıxarılma artmışdır. Təcrübənin birinci ili 4,28-
8,18 kq/ha, ikinci ili isə nisbətən yüksək 4,78-9,11 kq/ha olmuşdur ki, bu da  birinci il istifadə 
olunmamış mütəhərrik fosforun hesabına yaranmışdır. 

Müxtəlif torpaqlarda üzüm sortları üçün məhsulla  qida maddələrinin çıxarılması fərqlidir. Üzüm 
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bitkisinin məhsulu ilə qida maddələrinin  çıxarılmasını  göstərən  əsas amil məhsulun həcmidir. Buna 
görə də məhsuldarlıq çox olduqca, torpaqdan qida maddələrinin çıxarılması da artır 2; 3; 6. 

Gəncə-Qazax massivi Tovuz rayonu ərazisində “Bolqar” üzüm sortu ilə aparılmış təcrübələrdə iki 
il ərzində qida maddələrinin məhsulla çıxarılması öyrənilmişdir. Fosfor azot və kaliumla müqayisədə 
nisbətən az miqdarda çıxarılmışdır. Ən az çıxarılma nəzarət variantında olmuşdur ki, azot üçün 34,3-
37,8 kq/ha, fosfor 8,9-9,1 kq/ha, kalium 36,4-37,2 kq/ha təşkil etmişdir. Bu variantda gilədə azotun 
miqdarı 0,24-0,27%, fosfor 0,06%, kalium isə 0,26%-dir. Gübrə normaları artdıqca gilədə qida element-
lərinin miqdarı artmışdır. Çıxarılma üçün vacib amillərin artması ilə məhsulla torpaqdan çıxarılan qida 
elementlərinin miqdarı da  artmışdır. Ən yüksək məhsuldarlıq optimal variantda olduğuna görə burada 
qida maddələrinin məhsulla çıxarılması da yüksək olmuşdur. N120P200K200 normada mineral gübrələrin 
tətbiq olduğu variantda məhsuldarlıq 209,0-216,0 s/ha, gilədə azotun miqdarı 0,38-0,39%, fosfor 0,16-
0,19%, kalium 0,43-0,53% olmuşdur. Uyğun olaraq qida maddələrinin çıxarılması 79,4-84,2; 34,4-41,0; 
92,8-110,7 kq/ha təşkil etmişdir. 

Balans hesablamalarında tökülmüş yarpaqlarla çıxarılmış qida elementlərinin miqdarı balansın 
daxil olan hissəsinə aiddir. Belə ki, tökülmüş yarpaqlar cərgə aralarında qalır və onun mühüm hissəsi 
qalıq şəklində torpağa qaytarılır.  

Moldova Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutunun nəticələrinə görə üzüm yarpaqları ilə torpağa 
təxminən 30,0 kq/ha-a yaxın azot daxil olur və gübrə normaları hesablanarkən bu miqdar nəzərə 
alınmalıdır. Boz-meşə torpaqlarında tökülmüş yarpaqlarla torpağa 13,0-29,0 s/ha quru maddə qayıdır və 
təxminən bu qədər də aqrotexniki tədbirlərlə budama materialları ilə çıxarılır [8]. 

Bitki altına mineral gübrələr verildikdə bütün vegetativ kütlə və kolun kök sistemində, həmçinin 
üzüm bitkisinin orqanlarında qida maddələrinin miqdarı orta hesabla 20-30% artır [5]. 

Tovuz rayonunun ərazisində boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda «Bolqar» üzüm sortu ilə aparılmış 
çöl tədqiqat işlərində payız-qış mövsümündə tökülmüş yarpaqlar variantlar və təkrarlar üzrə toplanmış, 
çəkilmiş, qida maddələrinin miqdarının öyrənilməsi üçün orta nümunələr götürülmüşdür. Nəzarət 
variantında tökülmüş yarpaqların çəkisi 11,6-12,5 s/ha təşkil etmişdir. Mineral gübrələrin tətbiqindən 
tökülmüş yarpaqların çəkisi 15,5-19,0 s/ha-a qədər yüksəlmişdir. 

Nəzarət-gübrəsiz variantın tökülmüş yarpaqlarında azotun miqdarı 0,45-0,51%, fosfor 0,30-0,33%, 
kalium 0,28-0,33% təşkil etmişdir. Mineral gübrə normaları yüksəldikcə tökülmüş yarpaqlarda qida 
elementlərinin miqdarı da yüksəlmişdir. Qida elementlərinin ən yüksək miqdarı N180P300K300 normada 
mineral gübrələr tətbiq olunmuş variantda müşahidə olunmuşdur. Bu variantda azotun miqdarı 0,70-
0,73%, fosfor 0,48-0,55%, kalium 0,65-0,72% təşkil etmişdir. 

Ən yüksək çıxarılma mineral gübrələrin N180P300K300 normasında müşahidə olunmuşdur ki, azot 
12,32-13,50 kq/ha, fosfor 8,88-9,68 kq/ha, kalium 12,02-12,67 kq/ha təşkil etmişdir. 

“Kardinal” üzüm sortu ilə Şəmkir rayonu ərazisində qiş dövrü üzümün 2007-2008-ci illərdə 
birillik budama materialları tədqiq olunmuşdur. Variantlar üzrə  200 m2-lik bölmələrdə birillik budama 
materiallarının miqdarı 30-43 kq arasında dəyişmişdir. Bu göstəriciləri hektara çevirdikdə 1500-2150 kq 
təşkil edir. 

Quru kütlədə bütün varaintlarda ümumi azotun miqdarı 0,62-1,30%, ümumi fosfor 0,30-0,42%, 
ümumi kalium isə 1,253-2,048% təşkil etmişdir. Quru kütlənin çəkisi və qida maddələrinin miqdarı 
artdıqca, birillik budama materialları ilə çıxarılma artmışdır. Belə ki, nəzarət variantında çıxarılma: azot 
7,90-8,16 kq/ha, fosfor 3,82-4,35 kq/ha, kalium 15,97-18,34 kq/ha, mineral gübrənin tətbiq olunduğu 
N90P120K120 varaintında bu göstəricilər uyğun olaraq, 22,31-23,76; 7,31-7,67; 34,40-37,43 kq/ha təşkil 
etmişdir (cədvəl 1). 

Məhsulla qida maddələrinin çıxarılmasını öyrənmək məqsədilə gilədə ümumi azot, fosfor və 
kaliumun miqdarı öyrənilmişdir (cədvəl 2). Məlum olmuşdur ki, mineral gübrələrin tətbiqi nəticəsində 
üzümün məhsulu ilə qida maddələrinin çıxarılması yüksəlmişdir. Nəzarət variantında (gübrəsiz) gilədə 
ümumi azotun miqdarı 0,28-0,31 %, fosfor 0,05%, kalium 0,24-0,26% olmuş, N90P120K120variantında 
isə uyğun olaraq 0,50%; 0,09-0,10%; 0,36-0,43% hüdudlarında tərəddüd etmişdir. Nəzarət variantında 
quru maddə hesabı ilə çıxarılan azot 7,95-8,99 kq/ha, fosfor 1,42-1,46 kq/ha, kalium 6,96-7,41 kq/ha 
olmuşdur. 
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Cədvəl 1. “Kardinal” üzüm sortunun birillik budama materiallarında  
azot, fosfor, kaliumun miqdarı və çıxarılması  

Variantlar  
Budama materialları Miqdarı, %   Cıxarılma, kq/ha 

kq/bölmə kq/ha Quru kütlə, 
kq/ha 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007-ci il 
Nəzarət-gübrəsiz  30 1500 1275 0,62 0,30 1,253 7,90 3,82 15,97 

N30 P60 K60  36 1800 1530 0,81 0,36 1,446 12,39 3,50 22,12 
N60 P90 K90 39 1950 1658 1,06 0,38 1,807 17,57 6,30 29,96 

N90 P120 K120 42 2100 1785 1,25 0,41 1,928 22,31 7,31 34,40 
2008-ci il  

Nəzarət-gübrəsiz  32 1600 1360 0,65 0,32 1,349 8,6 4,35 18,34 
N30 P60 K60  38 1900 1615 0,84 0,37 1,542 13,56 5,97 24,90 
N60 P90 K90 40 2000 1700 1,10 0,39 1,928 18,70 6,63 32,77 

N90 P120 K120 43 2150 1828 1,30 0,42 2,048 23,76 7,67 37,43 

 Cədvəl 2. “Kardinal” üzüm  sortunun məhsulunda azot, fosfor, kaliumun 
miqdarı və çıxarılması (kq/ha) 

Variantlar 

Məhsuldarlıq,  Miqdarı, % Çıxarılma, kq/ha 

s/ha 
Quru maddə 
hes. ilə, s/ha 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007-ci il 
Nəzarət 116,2 29,0 0,31 0,05 0,24 8,99 1,45 6,96
N30P60K60 146,2 36,5 0,37 0,06 0,26 13,50 2,19 9,49
N60P90K90 168,7 42,0 0,43 0,07 0,31 18,06 2,94 13,02
N90P120K120 188,7 47,2 0,50 0,09 0,36 23,60 4,24 16,99

2008-ci il 
Nəzarət 114,0 28,50 0,28 0,05 0,26 7,98 1,42 7,41
N30P60K60 146,5 36,62 0,39 0,07 0,28 14,28 2,56 10,24
N60P90K90 169,5 42,37 0,45 0,08 0,33 19,06 3,38 13,95
N90P120K120 191,3 47,82 0,50 0,10 0,43 23,91 4,78 20,55

N90P120K120 tətbiq olunmuş variantda qida maddələrinin məhsulla çıxarılması azot üçün 23,50-
23,90 kq/ha, fosfor 4,23-4,78 kq/ha, kalium 16,99-20,55 kq/ha təşkil etmişdir. Məhsuldarlıq artdıqca 
qida maddələrinin çıxarılması artmışdır. 

“Kardinal” üzüm sortunun tökülmüşyarpaqlarındaqidamaddələrininmiqdarıöyrənilmişdir (cədvəl 
3). Nəzarət variantında  200 m2-lik bölmədə tökülmüş  yarpaqların  miqdarı  17-18 kq,  gübrələrin  tətbi- 

Cədvəl 3. “Kardinal” üzüm  sortunun tökülmüş yarpaqlarında 
azot, fosfor və kaliumun miqdarı 

Variantlar Tökülmüş yarpaqlar Miqdarı, % Çıxarılma, kq/ha 
kq/bölmə s/ha N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007-ci il 
Nəzarət 17 8,5 0,50 0,26 0,31 4,25 2,21 2,63

N30P60K60 22 11,0 0,53 0,29 0,38 5,83 3,19 4,18
N60P90K90 25 12,5 0,56 0,33 0,45 7,00 4,12 5,62

N90P120K120 28 14,0 0,59 0,37 0,57 8,26 5,18 7,98
2008-ci il 

Nəzarət 18 9,0 0,51 0,27 0,33 4,59 2,43 2,97
N30P60K60 24 12,0 0,54 0,30 0,43 6,48 3,60 5,16
N60P90K90 26 13,0 0,57 0,34 0,53 6,89 4,42 6,89

N90P120K120 29 14,5 0,60 0,38 0,62 8,70 5,51 8,99
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qində isə 22-29 kq olmuşdur. Nəzarət variantında ümumi azotun miqdarı 0,50-0,51%, fosfor 0,26-
0,27%, kalium isə 0,31-0,33%, mineral gübrələrin yüksək normada tətbiq olunduğu N90P120K120 

variantında azot  0,59-0,60%,  fosfor  0,37-0,38 %,  kalium 0,57-0,62% hüdudunda dəyişmişdir. Ən çox 
çıxarılma N90P120K120 variantında olmuşdur ki, 8,26-8,70 kq/ha azot, 5,18-5,51 kq/ha fosfor, 7,98-8,99 
kq/ha kalium yarpaqlarla  kənarlaşdırılmışdır. 

Cərgə arası şum zamanı yarpaqların torpaqla qarışıb çürüməsi nəticəsində torpaqdan çıxarılmış 
qida maddələri tədricən bərpa olunur. 

Beləliklə, üzüm bitkisinin “Bolqar”, “Kardinal” sortları ilə aparılmış tədqiqatlarda qida maddələ-
rinin çıxarılması  məhsul və budama materiallarının həcmindən asılı olaraq dəyişmişdir. Tökülmüş yar-
paqları isə uzun müddət torpaqla qarışaraq minerallaşdığı üçün balansın daxil olan hissəsinə aid etmək 
mümkündür. 

Nəticə: 
1. “Bolqar”və “Kardinal” üzüm sortlarının budama materiallarında mineral gübrə normalarından

asılı olaraq ümumi azotun miqdarı 0,50-1,30 %, fosfor 0,20-0,42 %, kalium 0,36-2,04 %, gilədə 
müvafiq olaraq 0,38-0,39 %; 0,05-0,19 %; 0,24-0,53 %, tökülmüş yarpaqlarda 0,45-0,51 %; 0,26-
0,33 %; 0,28-0,33 % arasında dəyişmişdir. 

2. Budama materialları, məhsul və tökülmüş yarpaqların həcmindən asılı olaraq qida maddə-
lərinin torpaqdan çıxarılması dəyişmişdir. 
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КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБРЕЗОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ, УРОЖАЕ И 
ЛИСТЬЯХ СОРТОВ ВИНОГРАДА «БОЛГАР» И «КАРДИНАЛ» НА СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ 

ПОЧВАХ ГЯНДЖА-КАЗАХСКОГО МАССИВА 

М.И.Мамедов   
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА  

Минеральные удобрения, примененные на серо-коричневых почвах Гянджа-Казахского массива 
под сортами винограда “Болгар” и “Кардинал” оказали различное влияние на накопление питательных 
элементов в обрезочном материале, урожае и листьях. С увеличением нормы минеральных удобрений 
количество азота, фосфора и калия в обрезочном материале, урожае и листьях также повысилось. 
Проведёнными исследованиями было установлено, что вынос питательных элементов из почвы 
изменялся в зависимости от объёма обрезочного материала, урожая и листьев. 
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AMOUNT OF NUTRIENT ELEMENTS IN TRIMMING MATERIALS, PRODUCTS AND LEAVES 
OF THE "BULGARIAN", "KARDINAL" GRAPE VARIETIES IN THE GRAY-BROWN SOILS  

OF "GANJA-GAZAKH" MASSIF  

M.I.Mammadov  
Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

Mineral fertilizers applied on the gray-brown soils of "Ganja-Gazakh" massif under the "Bulgarian" and 
"Kardinal" grape varieties influenced differently to trimming materials, the collection of nutrients in the products 
and leaves. With the rise of mineral fertilizer norms, the quantity of nitrogen, phosphorus and potassium in 
trimming materials, products and leaves has increased. Conducted researches have shown that the removal of 
nutrients from the soil changes depending on the trimming material, the amount of crops and leaves. 

УДК 332.2 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Т.Н.НИЗАМЗАДЕ 

Бакинский Государственный Университет, AZ1148, г. Баку, ул. З. Халилова, 23 

        В статьи рассматриваются вопросы управления, планирования и организации рационального 
использования и охраны земель сельских территорий Европейского Союза.  

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, земельное администрирование, земельная 
политика, проекты землеустройства, земельный рынок 
Açar sözlər: torpaq resurslarının idarə olunması, torpaq inzibatçılığı, torpaq siyasəti, yerquruluşu 
layihələndirilməsi, torpaq bazarı 
Key words: land management, land administration, land policy, land management projects, land market 

Мировой опыт свидетельствует, что земельно-имущественные отношения в определяю-
щей степени влияют на стабильное социально-экономическое развитие общества. Они нуж-
даются в детальной законодательной регламентации и государственном регулировании земле-
владения, землепользования и землеустройства. Этот процесс не является вмешательством в 
рынок земли и иной недвижимости, а представляет собой составную часть внутренней со-
циально-экономической политики в области управление земельными ресурсами, обеспечиваю-
щий сбалансированное развитие территорий, сдерживание  неуправляемого роста мегаполисов.   

Официальное определениеуправления земельными ресурсами, принятое Международной 
Федерацией Землемеров (FIG) и используемое в научной и практической деятельности в 
развитых странах, звучит так  «Управление земельными ресурсами» это процесс определение, 
записи и применения информации о собственности, использовании и оценке земель, 
обеспечивающий осуществление политики в области землеустройства. 

В последние годы в странах Европейского Союза в землеустроительных научных кругах 
управление земельными ресурсами рассматривается как часть земельной политики государства. 
Под земельной политикой понимается целый комплекс законодательных и социальных 
экономических мер, определяющих наилучшие пути  использование земель. Вместе с тем в 
последние годы зарубежные ученые доказывают необходимость земельного администрирования 
(Land Administration, Land Governansce - управление земельными ресурсами) и землеустройства 
(Land Use Planning, Land Management) как основы для претворения в жизнь земельной политики 
государства. Управление земельными ресурсами методами администрирования  они аргумен-

:490-494 
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тируют  следующими причинами: 
- земля эта ключевой финансовый актив для сельского и городского населения,  особенно  

не имеющего свободных средств; 
- земля создает основу для повышения деловой активности и функционирования 

рыночных и нерыночных структур, включая хозяйства населения и правительство; 
- рациональное использование и доходы от земли влияют на экономический рост и 

преодоление бедности; 
- земельный контроль является главным фактором политической стабильности и 

повышения занятности населения; 
- систематическая деградация земель расовая дискриминация приводит к конфликтам и 

насилию, что способствует к социальным взрывам; 
- деформированный земельный рынок требует обязательного регулирования. 
Оценивая эффективность земельного администрирования, в зарубежной земле-

устроительной науке ученые различают инструментарий земельными ресурсами и поддержи-
вающие его средства. В числе инструментов земельного администрирования входят государ-
ственное землеустройство. В процессе управление земельными ресурсами и землеустройства, 
как считают в экономических развитых странах, достигаются следующие цели: 

- экономический рост - за счет привлечения инвестиций, кредитов, увеличения продук-
тивности угодий; 

- преодоление бедности – при поддержке фермерства, появлении излишков продукции на 
рынках, изменение (доходов) статуса населения; 

- улучшение управления – в ходе демократизации общества, при отсутствии конфликтов и 
появлении социальной ответственности в обществе; 

- достижение природоохранной стабильности - за счет эффективного использования 
земель и  их охраны, проведения государственного землеустройства. 

Президент Международной Федерации Землемеров (FİG) профессор Стиг Энемарк 
(Дания) подразделяет системы управления земельными ресурсами (Land Administration Systems-
LAS) на три типа: классическую, переходного периода, комплексную многофункциональную.   
Классическая система управления земельными ресурсами используется изначально западно-
европейскими странами (Францией, Германией, Австрией, Италией, Испанией и др.) и пред-
назначается, в первую очередь, для оценки земли, измерения площадей с целью последующего 
налогообложения.  В ее основе лежит систематическая, достоверная и полная земельно-кадаст-
ровая информация. При этом при оценке качества земель сельскохозяйственного назначения 
применяется урожайность сельскохозяйственных культур на пахотных землях и продуктивность 
кормовых угодий.  Данная система реализует принципы от общего к частному при проведении 
земельной политики государство и поддерживает государственный интегрированный подход к 
землеустройству, которое включает в себя все виды деятельности, связанные с управлением 
земельными и природными ресурсами, необходимые для устойчивого развития территорий. 
Иными словами землеустройство по сути само представляет собой систему управления 
земельными ресурсами. 

Система управления земельными ресурсами (LAS) переходного периода возникла в 
государствах нового света, таких как США, Австралия, Канада. Это система потом была 
перенесена на некоторые развивающиеся страны. Она базируется на принципе от частного к 
общему. В этой системе  первичными являются индивидуальные земельные участки и связан-
ные с ними пространственные данные. Это система управления была создана для поддержания 
земельных рынков и контроля земельного оборота.  В настоящее время национальные стратегии 
развития землевладения  и землепользования  в мире заменяются на глобальные и региональные 
объединенные  модели пространственной организации территории, что характерно для стран 
Европейского Союза, североамериканских государств, СНГ и подходит как для развитых 
экономических систем, так и для стран переходного периода. 

В этой связи объективные экономические потребности вызывали необходимость 
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возникновения комплексных многофункциональных систем управления земельными ресурсами. 
Комплексные многофункциональные система управления земельными ресурсами создаются на 
базе многофункциональных информационных систем (геоинформационных, земельно-
информационных) и информационно-коммуникационных технологии. В основе лежат системы 
многоцелевого кадастра, электронного менеджмента (электронного правительства) и современ-
ные геоинформационные и навигационные технологии. 

Таким образом, решение вопросов развития землепользования в порядке от общего к 
частному, или наоборот от частного к общему  рассматривается в диалектическом единстве. При 
этом комплексные многофункциональные системы администрирования земельными ресурсами 
признают землеустройство в качестве основного механизма  управления земельными ресурсами. 
А также  обеспечивает функциональные взаимоотношения между инфраструктурой  админист-
рирование земельными ресурсами, инфраструктурой пространственных данных, пространст-
венно определенной информацией о деятельности государственного, муниципального и 
частного секторов. 

Система земельного администрирования третьего типа в настоящее время успешно начали 
внедряться в Нидерландах, Сингапуре, Швеции  и других странах. Например,  система 
управления земельными ресурсами в Нидерландах рассматривается как мощный рычаг 
государственной власти в обеспечении государственных и общественных интересов в исполь-
зовании и охране земли, как механизм вмешательство государство в права частных лиц  по 
распоряжению своей земельной собственности. В Нидерландах планирования землепользования 
имеет три уровня: государство, провинции, общины. 

Государственные планы развития землепользования разрабатываются на длительные 
сроки (10-20 лет). Они определяют изменения в структуре землепользования, объемы приобре-
тения государством земель для решения общенациональных задач в области градострои-
тельства,  освоения и мелиорация земель, водоснабжения, охраны природы,  инфраструктурного 
обустройства территории и т.п. Основой для их составления являются политические решения, 
связанные с пространственным планированием развития экономики страны и ее отдельных 
секторов и охраной природы.  

Провинциальные планы  развития землепользования более детальные. Их основная задача 
- поиск компромиссов между развивающейся экономикой, урбанизацией  территории и 
экономическими требованиями в увязке с мероприятиями  по защите сельскохозяйственных 
отраслей. При разработке этих планов используют данные следующих видов районирования 
(зонирования) территории: экологическое, природно-сельскохозяйственное водохозяйственное. 
Такие планы могут быть разработаны на какие-то части провинций. В таких случаях эти планы 
называется региональные. Основой для развития общинных планов являются муниципальные 
планы. Эти планы реализуют, разрабатывая и осуществляя  проекты землеустройства, финан-
сируемые, как правило из государственных и местных бюджетов, а также за счет 
землевладельцев и землепользователей.  

Главная задача таких проектов – организовать рациональное использование и охрану 
земель. В связи с тем,  что проекты землеустройства часто затрагивают большие территории, 
основу которых составляют земли сельскохозяйственного назначения, их разрабатывают при 
участии Министерства сельского хозяйства Нидерландов, службы сельских районов, властей 
провинций и муниципалитетов, комиссий по управлению земельными и водными ресурсами, 
заинтересованных землевладельцев и землепользователей, Агентства кадастра и регистрации 
земель.  

В настоящее время разработано более 600 проектов территориального землеустройства (по 
нидерландской терминологии «проектов управления землей») на площади 3 млн. га земель. 
Средняя площадь, на которой вели землеустроительное проектирование (площадь объекта 
землеустройства), составила 4174 га. 

Ученые Международной Федерации Землемеров считают, что главные вопросы земельной 
политике не могут быть решены без наличия доброкачественной информационной основы, в 



ƏETİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi  XXIX  (2018) 

493 

состав которой входят данные регистрации прав на земельные участки, земельного кадастра, 
оценки земель, реестры использования земельных участков. На базе этой информации 
осуществляется управление земельными ресурсами и землеустройство, регулируются земельные 
отношения, происходит перераспределение земельных участков, планируется развитие 
землепользования, устанавливаются сервитуты, производится государственное вмешательство в 
рынок продаж и аренды земельных участков, осуществляется налогообложение земли и другой 
недвижимости. 

Основными итогами реализации  государственной земельной политики развитых стран 
являются: экономический рост, обеспечение социальной справедливости в области землеполь-
зования, ликвидация бедности и повышение занятости населения, устранение безработицы, 
эффективное жилищное строительство, предотвращение спекуляции и устойчивое развитие 
сельского хозяйства. Все зарубежные авторы сходятся во мнении, что основным механизмом 
реализации земельной политики является система управления земельными ресурсами. 

Таким образом, исследования зарубежного опыта управления земельными ресурсами дают 
основания думать, что в экономически развитых странах идут процессы  усиления государ-
ственного воздействия на земельной строй и активного вмешательства в частную собственность 
с целью претворения в жизнь общественных интересов, прежде всего в экологической  и 
социально-экономической сферах методами государственного землеустройства. 

Большинство стран с развитой экономикой постепенно централизуют функции управления 
земельными ресурсами  в одном министерстве или ведомстве. Устраняют исключительные 
ведомственные и частные интересы в области развития землевладения и землепользования, 
координируют землеустроительную деятельность.  Все страны Европейского Союза в течение 
длительного времени (более 60 лет) развивают свои земельные отношения эволюционным 
путем, способствуя созданию устойчивого землевладения и землепользования, предотвращая 
социальные потрясения и социальную несправедливость в ходе перераспределения земель. 
Государства, входящие в СНГ, используя методы «шоковой терапии»  и революционные 
способы земельного реформирования, в очень короткие сроки разрушили существующий до 
этого земельного строя. А взамен до сих пор ничего внятного не предложили, что нанесло и 
продолжает нанести ощутимый  ущерб экономики этих стран. 

Остается надеяться, что опыт зарубежных  стран в области управления земельными 
ресурсами будет использован в Азербайджанской Республике при дальнейшем совер-
шенствовании земельного администрирования. Пока на сегодняшний день в нашей стране 
функции землеустройства и  управления земельными ресурсами децентрализованы, а полномо-
чия в сфере планирования и организации рационального использования земель и их охраны 
разделяются между различными министерствами и ведомствами. Это в конечном итоге 
приводит, к неэффективному использованию земельных ресурсов. 
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XARİCİ ÖLKƏLƏRİN KƏND ƏRAZİLƏRİNDƏ TORPAQ EHTİYATLARININ 
İDARƏ OLUNMASI MEXANİZMLƏRİ  

T.N.Nizamzadə  
Bakı Dövlət Universiteti 

        Məqalədə Avropa İttifaqının kənd əraziləri torpaqalrının idarə olunması, səmərəli istifadəsinin təşkili, 
planlaşdırılması və mühafizəsi məsələləri nəzərdən keçirilir. 

MECHANISMS FOR THE MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN 
RURAL LOCATION IN FOREIGN COUNTRIES  

T.N.Nizamzade 
Baku State University 

The articles cover issues of management, planning and organization of rational use and protection of lands 
in the rural areas of the European Union.  
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Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər toplusunda 
 dərc ediləcək məqalələrin tərtibatı üçün  

TƏLƏBLƏR 

Məqalənin məzmununa tələblər – təqdim edilmiş elmi məqalədə əsasən yeni elmi nəticələr və ya 
yeni anlayış, ideya və tanınmış faktların müzakirəsi verilməlidir. Məqalədə olan yenilik (problemə yeni 
baxış, ilk dəfə aparılmış ümumiləşdirmə və s.), müəllif(lər) tərəfindən əldə edilmiş nəticələr 
vurğulanmalıdır.  

Məqalənin həcmi - dərc ediləcək məqalənin həcmi 8 səhifə, Giriş, Material və Metodlar, 
Nəticələr və onların müzakirəsi və Ədəbiyyat hissələrindən ibarət olmalıdır. 

Məqalələrin tərtibatına qoyulan tələblər: 
1. UOT - elmi əsərlər toplusunda dərc ediləcək məqalələrdə, universal onluq təsnifata uyğun

undeks göstərilməlidir; 
2. Müəllif və həmmüəlliflər haqda məlumat - müəlliflərin soyadı və inisialları iri hətflərlə çap

edilməlidir. Məqalədə bir neçə müəllif göstərildiyi zaman, inisiallar ardıcıl yazılaraq virgüllə ayrılır 
(şrift - qalın, ölçüsü - 12 pt mərkəzdə). 

3. Təşkilatın adı – sətri hərflərlə çap olunmalıdır. (Şrift – normal, kursiv, ölçüsü - 12 pt,
mərkəzdə). Ölkə və şəhər, (zip kod daxil olmaqla)  poçt ünvanı, e-poçt ünvanları sətri hərflərlə  çap 
olunmalıdır (şrift - normal, kursiv, ölçüsü - 12 pt, mərkəzdə). 

4. Məqalənin  adı - birmənalı olaraq məqalənin məzmununu xarakterizə etməlidir (şrift - qalın,
ölçüsü -14 pt, iri hərflərlə mərkəzdə). 

5. Xülasə - (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) qısa şəkildə məqalınin məzmununu əks
etdirməlidır (2-3 cümlə, şrift - normal, ölçüsü -12 pt). 

6. Açar sözlər - azərbaycan, rus və ingilis dillərində verilir (5 -8 söz, şrift - normal, ölçüsü - 12 pt).
7. Mətnin tərtibatı  - Şrift - Times New Roman, ölçüsü 14 pt, 1,5  sətirlərarası interval, abzas 1.25

sm, sərhədlər yuxarı, aşağı və sol 2 sm, sağ 1sm. Mətndə ədəbiyyat siyahısına istinadlar (kvadrat 
mötərizə), cədvəl, şəkil və qrafiklər  (yumru mötərizə) verilməlidir.  

8. Ədəbiyyat – mətnin sonunda elmi məqalənin hazırlanmasında müəllif tərəfindən istifadə olunan
biblioqrafiya verilir (şrift ölçüsü 12 pt). 

9. Məqalələr çap edilərək (1 nüsxə) və elektron nüsxədə (CD)  təqdim edilir.
10. Məqaləyə verilmiş rəylər - məqalələr müvafiq elmi dərəcəsi olan resenzentin imzası ilə

təqdim edilir. 

Müvafiq qaydada tərtib edilən məqalələrin nəşrə buraxılması Redaksiya Heyyəti tərəfindən 
təsdiqlənir.  

Redaksiya Heyəti qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələri topluya daxil etməmək hüququna 
malikdir. 
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ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей  представленных для публикации  

в Сборнике научных трудов Научно Исследовательского Института Земледелия 

Требования к содержанию статьи - научная статья должна содержать преимущественно 
новые научные результаты или новое осмысление и обсуждение известных идей и фактов. 
Особо нужно подчеркнуть новизну, содержащуюся в статье (новый взгляд на проблему, впервые 
проведенноё обобщение и т.д.), сделать упор на результаты полученные автором (ами). 

Требования к объему  статьи - важным формальным требованием к тексту статьи является 
его объем, для публикации принимаются статьи объемом не более 8 страниц, включая 
таблицы, графики и диаграммы с разделами Ведение, Материалы и методы, Результаты и их 
обсуждение и  Литература. 

Требования к оформлению статьи: 
1. УДК - для публикации в сборнике трудов, статье должен быть присвоен

классификационный индекс уникальной десятичной классификации. 
2. Информация об авторе и соавторах статьи  - фамилии и инициалы авторов  должны

быть набраны заглавными буквами. В том случае, когда у статьи более одного автора, то Ф.И.О. 
авторов записываются подряд через запятую (шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 pt, 
выравнивание по центру). 

3. Название организации - должно быть набрано строчными буквами (шрифт –
нормальный, курсивный, размер шрифта – 12 pt, выравнивание по центру). 

4. Место работы - с указанием страны и города,  корреспондентского почтового адреса (с
индексом), адреса электронной почты должно быть набрано строчными буквами (шрифт – 
обычный, размер шрифта – 12 pt, выравнивание по центру). 

5. Название статьи  -  должно точно и однозначно характеризовать содержание статьи
(Заголовок должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом, размер шрифта – 
14 pt  и выравнивается по центру). 

6. Аннотация (на азербайджанском, русском и английском языках) -  коротко излагает
содержание статьи (2-3 предложения,  шрифт – обычный, размер шрифта – 12 pt). 

7. Ключевые слова - предоставляются  на азербайджанском, русском и английском языках
(5- 8 ключевых слов, шрифт – обычный, размер шрифта – 12 pt).  

8. Оформление текста статьи - шрифт Times New Roman, размер 14 pt, интервал
полуторный, отступ первой строки абзаца 1,25 см., поля верхнее, нижнее, левое 2 см. правое 
1см; в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на библиографический 
список (в квадратных скобках),  таблицы, рисунки, графики (в круглых скобках). 

9. Библиографический список - после текста статьи приводится библиографический
список, использованные автором при подготовке научной статьи (размер шрифта 12 pt). 

10. Рецензия на статью - статьи представляются с приложением рецензии  за подписью
рецензента, имеющего соответствующую ученую степень. 

Статьи, оформленные в соответствие с требованиями, проходят рецензирование и 
утверждаются на заседании Редколлегии. 

 Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не соответствующие 
указанным требованиям и превышающие установленный объём. 
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REQUIREMENTS  
for Articles submitted for publication  

in the Proceedings of   Research Institute of Crop Husbandry 

Requirements to content of articles - articles submitted for publication should reflect 
predominantly new scientific results or new understanding and discussion of ideas and known facts. It is 
especially necessary to emphasize the novelty contained in the article (a new look at the problem, et c.) 
to focus on the results obtained by the author (s). 

The article should not exceed 8 A4 pages with Introduction, Materials and Methods, Results 
and Discussion, References sections, including tables, charts, figures and references.  

Structure of articles: 
1. UDC - for publication in the collection, the article must be assigned a unique classification

number Decimal Classification. 
2. Information about the author and co-author - surname and initials of authors should be typed

in capital letters. In case of several authors, name the authors are written in a row, separated by commas 
(font - bold, font size - 12 pt, centered). The name of the organization - must be typed in lowercase (font 
- normal, italic, font size - 12 pt, centered). Occupation - country and city, the correspondent mailing 
address (including zip code), e-mail addresses must be typed in lowercase (font - normal, font size - 12 
pt, centered). 

3. Title of the article - should be precisely and unambiguously characterize the content of the
article (the title should be typed in capital letters in bold (font size - 14 pt) and is centered). 

4. Summary (in Azeri, Russian and English) - briefly outlines the content of the article (2-3
sentences, is the usual font, font size - 12 pt). 

5. Keywords - available in Azerbaijani, Russian and English languages (5 to 8 keywords, font -
normal, font size - 12 pt). 

6. Style of the text - the font Times New Roman, size 14, 1,5 spacing, paragraph indent the first
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