
Mühazirə 1 

ТОРПАГ ЪОЬРАФИЙАСЫ ТОРПАГШЦНАСЛЫЬЫН  

ЯСАСЛАРЫ ИЛЯ – 45 с. 

Торпагшцнаслыг елми торпаьын мяншяйини, мцнбитлийини, инкишафыны, 

максимум сямяряли мцнбитлийини сахламалы вя ону йцксялтмяк цсулларыны 

юйрядир. Торпаьы юйрянмяк, онун тяркибини вя хассялярини билмяк, бцтцн кянд 

тясяррцфаты тядбирлярини тятбиг етмяйя имкан верир.  

Башга сюзля торпагшцнаслыг-торпаг, онун гурулушу, тяркиби, хассяляри вя 

ъоьрафи йайылмасы, ямяляэялмя ганунауйьуглуглары, инкишафы, тябиятдяки 

фяалиййяти вя ролу, онларын мелиорасийасынын йоллары вя цсуллары, инсанларын 

тясяррцфат фяалиййятиндя мцщафизяси вя сямяряли истифадя елимяси щаггында 

елмдир.  

Тябиятин мцстягил тябии-тарихи-йерин цст гаты (тябии-тарихи ъисим) олан 

торпаглар щаггында тялим артыг XIX ясрин сонраларында бюйцк рус тябиятшцнасы 

В.Докучайев (1846-1903) тяряфиндян йарадылмыш вя онун шаэирд вя ардыъыллары 

тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир.  

XX ясрин яввялляриндя о тябиятшцнаслыьын мцстягил сащяси – мцасир эенетик 

торпагшцнаслыг (эенетик она эюря ки, онун ясасында торпагларын эенезиси – 

ямяля эялмя, инкишаф вя тякамцлц щаггында тялим дурур) кими формалашмышдыр.  

Ъоьрафийа тящсили системиндя (просесиндя) торпаг ъоьрафийасы курсунун 

хцсуси йер вардыр.  

Тялябяляр торпаг щаггындакы илкин анлайышлары орта мяктяблярин 

«тябиятшцнаслыг», «ботаника», «цмуми биолоэийа, кимйа» дярсляриндя алмышлар. 

Чцнки торпагшцнаслыг елми биолоэийа, физика, кимйа, ъоьрафийа елмляриня 

ясасланараг агрономийа елминин нязяри вя тяърцби мясялялярини щялл едир.  

Цзяриндя йашадыьымыз торпаг щяйат цчцн тябии амилдир. Битки  вя щейванат 

алями, инсанлар, бир сюзля бцтцн ъанлылар торпагла билаваситя ялагядардырлар. 

Яэяр Сиз, щяр щансы бир хяндяк вя йарьан диварына нязяр салсаныз, йер 

сятщиндян дяриня эетдикъя онун мцхтялиф гатлардан ибарят олдуьуну эюрярсиниз. 
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Адятян юн сятщдя олан гат тцнд гонур, тцнд-боз вя йа гарамтыл рянэдя олур. 

Ашаьы гатларын рянэи сятщя йахын гата нисбятян ачыг рянэя малик олур.  

Торпаг кцтлясиндя щямчинин битки  кюкляри мцхтялиф цзви вя минерал 

галыгларын олдуьуну мцшащидя етмяк мцмкцндцр.  

Цмуми эеолоэийа елминдян мялумдур ки, Йер кцрясинин цст щиссяси, даща 

доьрусу, Йер габыьы мцхтялиф минераллардан вя даь сцхурларындан ибарятдир. 

Лакин Йер габыьынын цст щиссяси олан торпаг гаты йалныз минерал бирляшмялярдян 

ибарят олмайыб, онун тяркибиндя мцяййян гядяр цзви галыглар да вардыр. 

Демяли, торпаг щям минерал, щям дя, цзви бирляшмялярдян ибарятдир. Торпаг 

Йер сятщиндя литосферин минерал вя биосферин цзви маддяляринин мцяййян инкишаф 

вя тякамцл  нятиъясиндя бирляшмясиндян ямяля эялмиш, юзцнямяхсус хасся вя 

хцсусиййятляря малик олан тябии тюрямядир.  

XX ясрин 30-ъу илляриндя якинчилийин бу сащяси торпагшцнаслыг адландырылды.  

Эеоложи тядгигатлар нятиъясиндя мялум олду ки, литосферин цст щиссясиндяки 

даь сцхурлары бу вя диэяр дяйишиклийя мяруз галмышлар. Даща доьрусу, 

литосферанын сятщини йумшалмыш вя овхаланмыш елцвидян ибарят ашынма габыьы 

тяшкил едир. В.В.Докучайев торпаьа мяншя етибариля мялум тябии амиллярин 

тясириндян йени тяби тюрямянин  - торпаьын йарандыьыны сцбут едир вя щямин 

амиллярин щяр биринин ейни дяряъядя ящямиййятли олдуьуну эюстярирди.  

Торпаг ямяляэялмя просесинин В.В.Докучайев тялиминин ясасы (мящянэ 

дашы) торпаг ямяля эятирян амилляр нязяриййясидир. Бу алимин фикринъя торпаг 

беш амилин – торпаг ямяляэятирян сцхурлар, битки  вя щейван организмляри, 

иглим, релйеф вя заманын (яразинин йашынын) тясириндян йараныр. Сонралар бу 

амилляр групуна инсанларын тясяррцфат фяалиййяти дя ялавя едилмишдир 

(антропоэен амилляр).  

Демяли, торпаг (Т) мцяййян заман дахилиндя мювъуд оланамиллярин ( BS,  

вя  RIH ,,  вя YY -нын) гаршылыглы ялагяси вя тясири нятиъясиндя ямяля эялян тябии 

тюрямядир.  

Торпаг ямяляэятирян сцхурлар вя йа ана сцхурлар, торпаьын цмуми 
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кцтлясинин чох щиссясини тяшкил едир. Торпаг ясасян ики тяркиб щиссядян (минерал 

вя цзви) ибарятдир. Онун минерал щиссяси цмуми щяъминин 90-95 %-ни тяшкил 

едир. Мялумдур ки, сцхурлар мцхтялиф минераллардан ибарятдир. Щяр бир 

минералын юзцнямяхсус кимйяви вя физики хассяляри вардыр. Ана сцхурларын 

тяркиби торпагларын рянэигя дя ъидди тясир эюстярир. Мясялян, гум дашлары, эил 

шистляри, гнейс вя гранит цзяриндя инкишаф едян торпагларын рянэи ясасян гонур, 

ящянэ дашлары цзяриндя ямяля эялян торпагларын рянэи ися боз олур.  

Торпаг ямяляэялмя просесиндя али биткиляр (отлар, аьаълар, коллар), ибтидаи 

биткиляр (бактерийалар, эюбялякляр, йосунлар, шибйяляр, актиномитсетляр вя с.) али 

онурьалылар, хырда онурьасыз ъанлылар (молйускалар, гурдлар вя с.) бир сюзля 

бцтцн ъанлы алям иштирак едир.  

Али биткилярин торпаг ямяляэялмя просесиндя ролу даща цстцндцр. 

Мялумдур ки, цзви маддя али биткилярин вя бязи прототроф микроорганизмлярин 

– фотосинтезя сябяб олан бактерийаларын вя торпаг йосунларынын фяалиййяти 

нятиъясиндя ямяля эялир.  

Ибтидаи биткилярин фяалиййяти нятиъясиндя али биткилярин мцхтялиф галыглары 

парчаланыр вя тяркиб щиссяляриня айрылыр: цзви маддялярин синтези заманы мцхтялиф 

цзви бирляшмяляр мянимсянилян щала (шякля) дцшцр.  

Щяр бир битки  формасийасына мцвафиг торпаг типи йараныр. Мясялян, 

ийняйарпаглы мешяляр формасийасы алтында щеч вахт гара торпаг йаранмаз. Беля 

мешялярин тясириндян ясас етибариля  подзол торпаглар ямяля эялир. Юз 

нювбясиндя чямянли чюллярин от биткиляри формасийасы алтында йалныз гара 

торпаглар ямяля эяля биляр.  

Щейванларын щяйат фяалиййяти нятиъясиндя торпаьа кцлли мигларда цзви 

маддя дахил олур. Мцхтялиф гурдлар, щяшяратлар, эямириъиляр, торпаг ешянляр вя 

диэяр щейванлар торпаг кцтлясини гарышдырыр, хырдалайыр вя мцхтялиф механики 

тясиря дцчар едир. Нятиъядя торпаг кцтлясинин аерасийасы (щаваланмасы) 

йахшылашыр вя торпаг ямяляэялмя сцрятлянир.  

Торпаг ямяляэялмя просесиндя микроорганизмляр дя мцщцм фяалиййятя 
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маликдирляр. Торпаьын цст гатында 3-5 милйарда гядяр мцхтялиф бактерийалар 

фяалиййят эюстярирляр. 1 – щектар сащяйя малик олан мцнбит торпаьын цст 

гатларында йашайан бактерийаларын цмцми чякиси 5-7 тона чатыр. Торпаг 

ямяляэялмя просесинин, биоложи амилинин ян мцщцм ъящяти, онун тясириндян 

торпаьын цзви щиссясиндян йаранмасыдыр. Торпаьын цзви щиссяси ися юз 

нювбясиндя торпаг мцнбитлийини йарадыр. Демяли, торпаг ямяляэялмя 

просесинин биоложи амили торпаьын цзви щиссясинин йаранмасына вя бунун 

нятиъясиндя онун мцнбитлийя малик олмасына сябяб олур.  

Иглим. Щяля торпагшцнаслыьын мейдана эялмя яряфясиндя торпаг 

ямяляэялмя просесинин ясас амили кими гябул едилирди. Иглим торпаьын истилик 

енержиси вя су иля тямин олунмасында мцщцм васитядир. Иглимин торпаг 

ямяляэялмя просесиня билаваситя тясири, йер сятщиня дцшян атмосфер чюкцнтцляри 

васитясиля торпаг гатынын рцтубятлянмяси, торпаьын эцняш енержиси тясириндян 

гызмасы вя сойумасы вастясиля олур.  

Планетимизин иглими екватордан гцтбляря доьру, даьлыг яразилярдя ися 

даьларын ятякляриндян зирвяйядяк шагули истигамятлярдя, мцяййян 

ганунауйьунлугла дяйишир. Мялумдур ки, цфцги вя шагули зоналлыг 

ганунауйьунлуглары, щямчинин, битки  аляминя дя тясир едир.  

Иглимин вя битки  аляминин зоналлыг ганунауйьунлугларына табе олмалары 

торпаглара да тясир едир. Беляликля, щяр бир биоиглим гуршаьы вя йазонасы 

юзцнямяхсус торпаг ямяляэялмя шяраитиня, даща доьрусу, торпаг типиня 

маликдир.  

Азярбайъан Республикасынын яразиси ясасян субтропик иглим зонасына 

дахилдир. Одур ки, бцтцн республикамызын яразиси эцняш енержиси вя ишыг иля тямин 

олунур. Иглимин бу хцсусиййятляри республикамызын торпагларында мцхтялиф 

кянд тясяррцфаты биткиляринин йетишдирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр.  

Релйефин торпаг ямяляэялмя просесиндя ролу, онун йер сятщиня дцшян 

атмосфер чюкцнтцляринин вя эцняш енержисинин пайланмасына тясириля 

ялагядардыр. Мялумдур ки, яразинин мцтляг йцксяклийи дяйишмяси температур 
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шяраитини дяйишир, бунунла ялагядар олараг торпагда эедян мцхтялиф физики, 

кимйяви вя биоложи просеслярин сцряти дя дяйишир.  

Яразинин релйефиндян асылы олараг Грунт сулары сятщдян мцхтялиф дяринликдя 

йерляшир.  

Торпаг ямяляэялмя просесиня тясир едян тябии амиллярдян бири дя грунт 

(йералты) суларыдыр. Мцвафиг шяраитдя грунт суларынын тясириндян торпагларын 

шорлашмасы да баш верир. Грунт суларынын тясири нятиъясиндя хцсуси торпаг типляри 

йараныр.  

Инсанын тясяррцфат фяалиййяти торпаг ямяляэялмя просесиня тясир едян 

амиллярдян биридир. Бцтцн торпаг тядгигатларынын ясасы В.В.Докучайевин 

вердийи торпаг профили методу тяшкил едир. Щямчинин, морфоложи методлардан; 

мцгайисяли-ъоьрафи методдан; мцгайисяли-тарихи методдан; торпаг монолити 

методундан; лизиметрик методдан вя с. истифадя олунур. Мцасир торпаг 

ямяляэялмянин эенетикасыны тядгиг етмяк цчцн режимли олараг мцшащидяляри 

методундан истифадя олунур. Бу метод биосфер мониторингинин ясасында 

апарылыр.  

Мцасир дюврдя торпагшцнаслыг тядгигатларында аерокосмик методлардан 

эетдикъя даща эениш сурятдя истифадя олунур. Бу методла тякъя торпаг 

ъоьрафийасы дейил, торпаьын бир сыра параметрлярини (рцтубятлик, сыхлыг, дузоарын 

мигдары, щумусла тямин олунма, ерозийайа мяруз галмасы вя с.) динамикасы 

да тядгиг едилир. Бязян нишанланмыш атомлардан (радиоактив изотоплардан) 

истифадя олунур.  

Чюл тядгигатларында торпагларын юйрянилмясминдя, експедисийа вя 

стасионар методлардан эениш истифадя олунур. 
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Mühazirə 2 

Торпагларын юйрянилмяси тарихинин гыса сяъиййяси. 

Инсанларын якинчиликля мяшьул олмаьа башладыьы вахтдан етибарян торпаьын 

хассяляринин, онун беъярилмяси вя сямяряли истифадянин юйрянилмясиня башланыр. 

Чиндя, Мисирдя, Орта Асийа вя Загафгазийа вя Йахын Шяргдя, Гядим 

Йунаныстанда, Ромада вя с.  торпаглар юйрянилмишляр. Азярбайъан да гядим 

якинчилийя малик юлкядир.  

Дащи рус алими М.В.Ломоносов илк дяфя биткилярин «торпаьын нарын 

щиссяъикляри» иля гидаландыьы щагда мцлащизя йцрцтмцшдцр.  

XVIII ясрдя биткилярин су иля гидаланмасы щаггында нязяриййя Алберт 

Тейерин Щумус нязяриййясиля явяз олунду. Йяни биткиляр йалныз торпаьын цзви 

маддяси (щумус) вя су иля гидаланыр. А.Тейер елми агрономийанын ясасыны 

гойан вя онун тядрисини тяшкил едян алимлярдян биридир. 1840-ъы илдя алман 

кимйаэяри Й.Либих биткилярин йалныз минерал маддялярля гидаландыьы щагда 

нязяриййя иряли сцрдц. Она эюря торпаг йалныз битки  цчцн минерал маддя 

мянбяйидир. Гида чатызмазлыьыны ляьв етмяк цчцн, о, торпаьа минерал эцбряляр 

вермяйи тяклиф етди. Бу нязяриййя ясасында агрокултуркимйа елми мейдана 

эялди. Истяр агроеколоэийа вя истярся дя агрокултуркимйа вя с. ъяряйанлар 

торпаг щаггында щягиги елми анлайыш йарада билмядиляр. Демяли, XIX ясря 

гядяр ялдя олунан биликляр ясасян емпирик олуб, мцъярряд мащиййятя малик иди.  

1883-ъц илдя В.В.Докучайев «Русийа гара торпаглары» ясяриндя торпаьы 

тябии-тарихи ъисим кими изащ етмиш, онун ямяляэялмясиня сябяб олан амилляри 

эюстярмишдир. Докучайевин шаэирди  Н.М.Сибиртсев (1860-1900) торпагларын 

йайылмасынын цфцги зоналлыг ганунауйьунлуьуну, торпаг тяснифаты 

принсиплярини, торпаг хяритяляринин тяртиб олунма гайдаларыны вя с. тядгиг 

етмишдир. Т.А.Костычев (1845-1895)  торпагшцнаслыьынын «икинъи баниси» щесаб 

олунур.  

В.Р.Вилйамс (1869-1939) торпагшцнаслыг елминдя биоложи нязяриййянин 

ясасыны гоймуш «ващид торпаг ямяляэялмя тялими иля торпаг ъоьрафийасы вя 
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цмумиййятля, торпагшцнаслыьын инкишафына бюйцк тякан верян тядгигатлар, 

Л.И.Просолов (1875-1952) торпаг хяритяшцнаслыьынын елми ясасыны йаратмыш, 

В.В.Полинов торпаг ямяляэялмясиндя биокимйяви просеслярин ролу, ландшафт 

эеокимйасы истигамятиндя чохлу ишляр апармышлар.  

Азярбайъанын эюркямли торпагшцнас алими Щ.Зярдаби  «Якинчи» гязетиндя 

йаздыьы «Торпаг, су вя щава» ясяриндя бу елмин ясасыны гоймушдур. 

Щ.Зярдаби даь сцхурларынын ашынмасы, торпаг ямяляэятирян амилляр вя онларын 

ролу, торпаг ямяляэялмя просеси, торпагларын физики-кимйяви хассяляри, онларын 

мцнбитлийи, торпаг анализляринин ящямиййяти, торпагларын йахшылашдырма йоллары, 

инсанларын торпаьа тясири вя с. проблемляр щаггында гиймятли елми мцлащизяляр 

иряли сцрцр. Сонракы илляр (1920-1924 вя с.) В.П.Смирнов-Лоэинов, 

С.А.Захаров, В.В.Акимтсен, В.Р.Вололйубов, Щ.Я.Ялийев, М.Е.Салайев, 

К.Я.Ялякбяров, Б.М.Аьайев, Я.К.Зейналов вя б. бюйцк ролу олмушдур.  

Мцасир торпагшцнаслыгда ися щямин алимлярля йанашы Р.Н.Мяммядовун, 

М.Р.Абдуйевин, Ш.К.Щясяновун, М.И.Ъяфяровун, Ф.Я.Щаъыйевин, 

Г.Ш.Мяммядовун, М.П.Бабайевин, В.Щ.Щясяновун, Н.К.Микайыловун вя 

башгаларынын бюйцк ролу олмушдур.  

Торпагларын ганунауйьун сурятдя йайылмасы физики ъоьрафийанын инкишафы 

цчцн бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Ландшафтлар щаггында тялимя ясасян 

иглим, торпаг, сцхурлар, сулар, битки  вя щейванат алями, инсанлар бу вя йа диэяр 

ъоьрафи яразидя бирэя юйрянилмяли, онларын гаршылыглы ялагяси вя бир-бириня тясири 

ашкар едилмялидир. Акад.Д.С.Берг В.В.Докучайеви «Ъоьрафи ландшафтлар 

щаггында тялимин баниси» адландырмышдыр.  

Физики ъоьрафийа иля торпагшцнаслыьын ялагяси щаггында шярщ олунанлардан 

мялумдур ки, торпагшцнаслыг юз мащиййяти етибариля ъоьрафи елмдир. Топраг 

ъоьрафи ландшафтын тяркиб щиссяляриндян бири, йяни онун компоненти олмагла 

бярабяр, ландшафта тясир едян амилдир. Акад.Б.Б.Полыновун сюзляри иля десяк – 

«Торпаг ландшафтын эцзэцсцдцр».  
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Mühazirə 3 

Торпагларын морфоложи яламятляри 

Щяр щансы бир торпаг юз инкишафында арасы кясилмядян онун дахилиндя 

мцряккяб вя чохтяряфли физикиз-кимйяви вя биоложи просесляр нятиъясиндя бир чох 

хариъи вя йа морфоложи яламятляр кясб едир ки, бу да щямин торпаьы торпаг 

тяшкили просеси эетмяйян ана сцхурдан фяргляндирир. 

Торпаг гаты анъаг онларын юзцня мяхсус олан хариъи, йахуд морфоложи 

яламятляря малик олан эенетик гатлара айрылыр. Морфоложи яламятляриня эюря айры-

айры торпаг типляри бир-бириндян кяскин фярглянир. Морфоложи яламятляр эюзля 

эюрцнян хассялярдян ибарятдир. Торпаьын бу хассялярини мцшащидя цсулу иля 

тясвир етмякля бярабяр онлары мцхтялиф ъищазларла вя васитялярля юйрянмяк 

ваъибдир.  

Морфоложи хассяляр торпаьын физики вя кимйяви хцсусиййятлярини, онун 

тюрятдийи вя инкишаф етдийи мцщити вя йайылдыьы ъоьрафи шяраити эюстярир.  

Торпаьын ясас морфоложи яламятляри ашаьыдакылардыр: 1) Торпаг профили;  

2) Йени тюрямяляр; 3) Торпаг структуру; 4) Торпаьын рянэи; 5) Торпаьын 

мющтявиййаты; 6) Торпаьын микроморфолоэийасы.  

Торпаг гатынын ениня кясийи илк бахышда йухарыдан ашаьыйа доьру 

ганунауйьун сурятдя бир-бирини явяз едян лайлардан ибарятдир. Беля лайлылыг 

торпаг гатынын эенетик щоризонтлардан ибарят олмасы иля ялагядардыр. Эенетик 

щоризонтлар торпаг ямяляэялмя просесиндя формалашан йекъинс, адятян торпаг 

сятщиня паралел шякилдя йерляшян, торпаг профилини тяшкил едян, юз араларында бир-

бириндян морфоложи яламятляриня, тяркиб вя хассяляриня эюря фярглянян торпаг 

гатларыдыр. Эенетик щоризонтларын биринин о бирисиня кечиди тядриъи олур. Эенетик 

щоризонтлары мцхтялиф методларла юйрянирляр: 1) Чюлдя торпаг профилинин 

морфоложи тясвири (йазысы); 2) Тябии структуру позулмамыш торпаг 

нцмуняляриндя щазырланмыш шилифляр цзря микроморфоложи тядгигат;  

3) Торпагда мцхтялиф кимйяви маддялярин цмуми вя мцтящщярик формаларынын 

мигдарынын тяйин едилмяси;  4) Торпаьын профил цзря кимйяви, физики вя механики 
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хассялярин тядгиги; 5) Торпаьын коллоид щиссяъи кляринин кимйяви, термик, 

рентэен, електрон микроскопик цсулларла тящлили; 6) Щоризонтлар цзря торпаг 

фаунасынын мигдарынын вя тяркибинин тяйини.  

Торпагларын профилиндя бир нечя щоризонтлар фяргляндирилир вя онларын 

юзлярини дя бязи щалларда йарымщоризонтлара айырырлар.  

Адятян торпаг профилиндя ашаьыдакы щоризонтлар айрылыр:  А – цзви 

маддялярин аккумулйасийа щоризонту, А2 – еллцвиал щоризонт, Б – иллцвиал, 

йахуд кечид щоризонту, Э – глейли щоризонт-щидроморф торпагларла ямяля эялир. 

Узун мцддятли вя даими ифрат рцтубят вя оксиэен чатышмазлыьы шяраитиндя 

торпагда анаероб – бярпа просеси эедир.  

Йени тюрямяляр.  

Торпаг ямяляэялмя просесиндя мейдана эялян; морфоложи ъящятдян йахшы 

формалашмыш, торпаг кцтлясиндян айдын шякилдя айрылмыш минерал бирляшмялярин 

топлантыларына йени тюрямяляр дейилир.  

Йени тюрямяляр торпаг гатларында формалашыб топланан, мцхтялиф форма вя 

кимйяви тяркибя малик олан маддя топлантыларындан ибарятдир.  

Йени тюрямяляр кимйяви вя биоложи мяншяли дя олурлар. Кимйяви йени 

тюрямяляря:  

1. Асан щялл олунан дузларын - 
4222

SONaMgClCaClNaCl ,,,   топланмасы. 

2. Эипсин топланмасы да асан щялл олунан дузларын топландыьы торпагларда 

мцшащидя олунур. 

3. Карбонатлы ящянэин топланмасы. Онун йени тюрямяляриня демяк олар 

ки, бцтцн зоналарында раст эялинир.  

4. Оксидляр вя дямир оксидинин щидратларынын, манган вя фосфор 

туршуларынын топланмасы.  

5. Дямир оксиди (II) бирляшмяляри.  

6. Силисиумлу бирляшмяляр.  

7. Цзви маддялярин айрылмасы вя топланмасы.  

Биоложи йени тюрямяляря: а) торпаг сохулъанларынын кечдийи яйри-цйрц йоллар 
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(каналъыглар);  б) капролитляр – сохулъанларын гида щязм апаратындан кечян 

торпаг щиссяъикляри;  в) торпаг ешян щейванларын (кюстябяк, сцмбцлгыран, 

мармот вя с.) бош вя долдурулмуш йоллары;  г)  биткилярин чцрцмцш ири кюкляри; 

д) дендридляр – структур щиссяъиклярин сятщиндя кичик кюкъцклярин нахышлары 

(изляри).  

Торпагларда олан йени тюрямяляря ясасян онларын эенезиси вя агрономик 

хцсусиййятляри щаггында мцяййян мцлащизяляр иряли сцрмяк олар.  
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Mühazirə 4 

Торпаьын структурлуьу 

Торпаьын парчаландыьы бу вя башга шякилдя олан айры-айры агрегатларына 

торпаьын структуру дейилир. Ямяля эялмиш парчалар ися торпаьын структур 

елементляридир. Суйун тясириня гаршы давамлылыьына эюря ики ъцр структура 

айрылыр: давамлы вя давамсыз структура. Суйа давамлы структурда агрегатлар 

исландыгда парчаланыб даьылмыр.  

Йцксяк йапышма габилиййятиня малик олан щумус вя щумин кими цзви 

маддялярин туршулары суйа давамлы вя агрономик ъящятдян гиймятли мясамяли 

структур тяшкил едир.  

Структур щиссяъикляри юз форма вя кейфиййятляриня эюря:  1) куб шякилли;   

2) призма шякилли; 3) лювщявари вя структурсуз олур. Куб шякиллийя-кялтянвари, 

топавари, гозвари, дянвари;  призмашякиллийя ися – тозвари, сцтунвари, 

призмаквари; дювщяварийя ися – лювщявари, пластиквари, йарпагвари дахилдир. 

Мясялян, гара торпагларын щумуслу гаты цчцн дянявари структура, чимли-

нодзол вя боз-мешя торпагларынын  Б – гаты цчцн-гозвари структура, щямин 

торпагларын А2 –гаты цчцн пластиквари вя йарпагвари структура; призмашякилли 

структур шоракят  вя шоракятвари торпагларын иллцвиал гатлары цчцн характердир.  

Проф.Р.Щ.Мяммядов Азярбайъанын мцхтялиф торпаг типлярини юйряняряк, 

мцяййян етмишдир ки, торпаг структурасынын ямяля эялмяси, цзви маддялярин 

топланмасы, коллоид щиссяъиклярин мигдарындан вя торпаьын мядяниляшдирмя 

сявиййясиндян асылыдыр.  

 

Торпаьын рянэи 

Торпаьын рянэи даща асан нязяря чарпан вя мцшащидя едилян морфоложи 

яламятдир. Торпаьын рянэи онун эенезиси вя мяхсус олдуьу типин хассялярини 

ашкар етмяк цчцн ваъиб яламятдир. Тясадцфи дейилдир ки, бир чох торпаглар 

онларын рянэиня уйьун сурятдя ад алмышдыр: гара торпаглар, боз торпаг, 

гырмызы торпаг, шабалыды торпаг, гонур торпаглар вя с. Щяр бир торпаг 
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зонасынын юзцнямяхсус олан торпаг-рянэ чаларлары вардыр. Мясялян, 

ийняйарпаглы мешя зонасынын торпаглары ачыг, боз вя аьымтыл тонлу, мешя-чюл 

зонасынын торпаглары – боз вя тцнд-боз, чямян-чюл (гараторпаг) зонасы цчцн 

тцнд-боз вя гара; гуру вя сящра чюлляри цчцн – шабалыды вя гонур торпаглар 

характерикдир.  

Щумус маддяляри торпаьа гара, тцнд-боз вя боз рянэдя олмасыны 

шяртляндирир.  

Дямир 3-оксиди бирляшмяляри торпаьа гырмызы, нарынъы вя сары рянэ верир. 

Дямир 2-оксиди эюйцмтцл, йахуд мави рянэя бойайыр. Батаглыг торпагларда 

олан вивианит [ ]OHPOFe
2242

8⋅)(  она йашымтыл – эюйцмтцл чалар верир. Силисиум - 

)(
21

OSi , калсиум-карбонат )(
3

CaCO   иля каолинит )( OHOSlAlH
28222

⋅  торпагларда аь 

вя аьымтыл чаларларын йаранмасына сябяб олур.  

Торпаг рянэинин цмумиляшдирилмиш тясвирини вя онун ямяляэялмя схемини 

мяшщур С.А.Захаровун цчбуъаьы васитясиля дярк етмяк олар. С.А.Захаровун 

цчбуъаьында тяпялярдя гара, аь, гырмызы рянэляр, кянарларда вя 

меридианларында ися ясас рянэлярин гарышыьындан йаранан кечид рянэляр, чаларлар 

эюстярилир.  

Торпаьын мющтявиййаты 

Торпаг мющтявиййаты  - торпагда олан, лакин торпаг ямяляэялмя просеси 

иля ялагяси олмайан цзви вя минерал мяншяли ъисимлярдир. Торпагда тясадцф 

едилян даш  парчалары, чынгыл вя чагыллар, бузлаг дашлары, кярпиъ, шцшя, сахсы 

гырынтылары, щейван сцмцкляри, метал гырынтылары вя яшйаларын басдырылмыш 

мцхтялиф битки  галыглары вя с. онун мющтявиййатыны тяшкил едир.  

Торпаьын мющтявиййаты торпаг ямяляэятирян сцхурларын эенезиси щаггында 

мцлащизяляря имкан верир. Мясялян, ана сцхурларын тяркибиндя тяк-тяк бузлаг 

дашларынын олмасы щямин сцхурларын бузлаг фяалиййяти иля ялагяли олмасыны сцбут 

едир. Торпагда тапылмыш археоложи галыглар торпаьын йашы щаггында гиймятли  

мялумат веря биляр.  

Мющтявиййат гисмян торпаьын щаваланмасында иштирак едир, мцяййян 
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эеоложи дювр кечдикдян сонра дяйишикликляря уьрайыр.  

 

Торпаьын микроморфолоэийасы 

Торпаглар профилиндя йухарыда гейд олунмуш макроморфоложи эюстяриъиляри 

ади эюзля мцшащидя олунуб тясвир едиля биляр. Лакин бунунла йанашы торпаг 

профили бир сыра микроскопик микроморфоложи яламятляря малик олур вя онлар 

микроморфоложи  цсуллар васитясиля тядгиг едилир. Торпаг 

микроморфолоэифйасынын ясаслары алман В.Л.Кубжен тяряфиндян ишлянмишдир. 

Торпаг микроморфолоэийасынын ясас хцсусиййятляриндян бири бурада торпаг 

тядгигатлары просесиндя микроскоплардан эениш истифадя олунмасыдыр. 

Торпагда вя ашынма габыьында апарылмыш микроморфоложи тядгигатлар заманы 

яввялляр мялум олмайан бир сыра просесляр ашкар едилмишдир.  

Торпагларын мцхтялиф эенетик гатларында мцхтялиф торпаг микрощиссяъикляри 

йараныр.  
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Mühazirə 5 

Торпаьын ямяляэялмяси вя ъоьрафийасы нязяриййясинин ясаслары 

Торпаг ямяля эятирян сцхурлар. 

Торпаг ямяляэятирян вя йа ана сцхурлары – даь сцхурларынын цст щиссясиня 

дейилир. Торпаьын щяъминин 90-95 %-дян чоху минерал бирляшмялярдян 

ибарятдир. Торпаг ямяляэятирян сцхурлар ямяляэялмя хцсусиййятляриня эюря 3 

група бюлцнцр: магматик, метоморфик вя чюкмя сцхурлар. Магматик 

сцхурлар Йер кцрясинин дахилиндя олан яримиш майенин дахилиндя вя йа йер 

сятщиндя сойумасындан ямяля эялир. Магматик сцхурлар интрузив (дяринлик) вя 

еффузив (сятщя чыхмыш) олурлар. Магматик сцхурлар тяркибляриндяки силисиум 

туршусунун мигдарына эюря турш (силисиум туршусу 65 %-дян чох), орта (55-65 

%), ясаслы вя ултра ясаслы (45 %-дян аз) олур.  

Магматик сцхурлар литосферанын  95 % тяшкил ется дя торпаг ямяляэятирян 

сцхурлар кими мящдуддур вя даьлыг юлкяляр цчцн характерик сцхурлар щесаб 

олунур.  

Йер кцрясинин сятщинин цст щиссясини тяшкил едян чюкмя сцхурлар яввялляр 

ямяля эялмиш мцхтялиф сцхурларын, мясялян, магматик, метоморфик сцхурларын 

парчаланмасы вя сонра чюкмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Ямяляэялмя 

шяраитиндян асылы олараг чюкмя сцхурлар цч ясас група бюлцнцр:  1) гырынты 

сцхурлары, 2) чилли сцхурлар,  3) кимйяви вя цзви сцхурлар.  

Чюкмя сцхурларын  77 %-ни эилляр вя эил шистляри, 11,3 %-ни гум дашлары, 5,9 

%-ни ящянэ дашлары, 5,8 %-ни ися эипс вя дузлар тяшкил едир.  

Мезоморфик сцхурлар йер габыьынын орта дяринликляриндя йцксяк тязйиг вя 

температура шяраитиндя чюкцнтц вя йа магматик, сцхурларынын чеврилмяси 

(метаморфизм просеси) нятиъясиндя ямяля эялир. Гнейсляр, мцхтялиф шистляр, 

мика, мярмяр вя кварситляр метамофрик сцхурлара аиддирляр. Йумшаг чюкцнтц 

сцхурлары башлыъа торпаг ямяляэятириъи сцхурлар щесаб олунурлар. Бу сцхурлар 

цзяриндя демяк олар ки, щяр йердя торпаг ямяляэялмя просеси дя эедир. 

Дюрдцнъц дювр чюкцнтц сцхурларынын ашаьыдакы эенетик типляри айрылыр: елцвиал, 
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делцвиал, аллцвиал, эюл вя бузлаг чюкцнтцляри, лйоос вя лйосабянзяр эиллиъяляр вя 

с.  

Еллцвиал чюкцнтцляр ашынма просесляринин мящсулу олуб, юз ямяля эялдикляри 

йердя галан сцхурлардыр.  

Делцвиал сцхурлар йаьыш вя яринти суларынын йамаъларда чюкдцрдцйц 

чюкцнтцлярдир.  

Пролцвиал чюкцнтцляр даьлыг яразилярдя мцвяггяти су вя сел ахынларынын 

фяалиййяти нятиъясиндя йуйуларан даь ятякляриндя чюкдцрцлян бузлаг, дашлы-чай, 

чынгыллы материаллардан ибарят олан сцхурлардыр.  

Аллцвиал чюкцнтцляри вя йахуд аллцви мцвяггяти вя даима ахына малик 

чайларын фяалиййяти нятиъясиндя вя с. йерлярдя сечилмиш гырынты сцхурларындан 

ибарятдир.  

Чюл чюкцнтцляри чюкяк йерлярдя, эюл щювзяляриндя ямяля эяляряк юзцнцн эилли 

вя лайлы олмасы иля фярглянир.  

Бузлаг моренчюкцнтцляри бузлагларын васитясиля мцяййян мясафядя 

дашыныб чюкдцрцлмясиндян ямяля эялир.  

Су-бузлаг (флйубиоглйасиал) чюкцнтцляр эцълц бузлаг суларынын фяалиййяти 

нятиъясиндя йараныр.  

Еол чюкцнтцляри кцляклярин аккумулйатив фяалиййяти нятиъясиндя ямяля 

эяляряк сящра вя йарымсящра районларында даща эениш тямсил олунмушдур. 

Республикамызда еол чюкцнтцляри Абшеронда, Кцр-Араз, Самур-Дявячи 

овалыьы, Эянъя-Газах дцзянлийинин бязи йерляриндя раст эялинир.  

Азярбайъан Республикасы яразисиндя елцвиал, пролцвиал, делцвиал мяншяли 

сцхурлар вя онларын гаршылары эениш йайылмышдыр.  
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Mühazirə 6 

Dağ süxurlarının aşınması 

Yüksək təzyiq və temperatur şəraitində əmələ gəlmiş süxurları təşkil 

edən mineral birləşmələr yer səthində 1 atm.təzyiq, alçaq tumperaturu və 

maye halda suyun olduğu şəraitində şübhəsiz ki, öz sabitliyini itirməli və 

kəskin dəyişikliyə uğramamalıdır. Bu halda gedən dəyişiklərin məcmuuna 

süxurların aşınması deyilir.  

Aşınma əsasən üç mərhələdə olur: fiziki, kimyəvi və bioloji.  

Fiziki aşınma dedikdə süxurların öz bütövlüyünü itirərək xırdalanması 

nəzərdə tutulur.  

Fiziki aşınma temperatur amplitudası yüksək olan şəraitdə daha şiddətli  

gedir, məsələn, tropik səhralarda süxurlar gündüz 60-700S-dək qızır, gexə isə 

00-dək soyuyurlar. Qızarkən genişlənmə və soyuduqda sıxılma süxurun 

çatlamasına, ən nəhayət, müxtəlif ölçülü hissələrə parçalanmasına səbəb olur. 

Suyun aşınma prosesinə təsiri onun donması ilə artır. Belə ki, su donarkən 

onun həcmi  0,1 dəfə artır. Bu isə çatın divarına təzyiqi 890 kq/sm2  qədər 

artırır.  

Kimyəvi aşınma. Süxurların və mineralların kimyəvi dəyişməsinə, yeni 

mineral və mineralların kimyəvi dəyişməsinə, yeni mineral və birləşmələrin 

əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kimyəvi aşınmanı təmin edən amillər: su, 

karbon və oksigendir. Süxur və minerallar su ilə təmasda olduqda həllolma 

prosesi baş verir. Mineralların kimyəvi aşınmasına həmçinin temperaturun da 

təsiri var. Temperaturun hər 100  artması kimyəvi reaksiyanı 2-2.5 dəfə 

şiddətləndirir. Məhz bu səbəbdən kimyəvi aşınmanın intensivliyi ekvatorial 

vilayətlərdə yüksək, qütb rayonlarında aşağıdır. Məlumdur ki, oksigen fəal 

kimyəvi elementdir və təbiətdə bu maddənin təsiri ilə baş verən oksidləşmə 

prosesi geniş yayılmışdır. Adətən püskürmə süxurların tərkibindəki dəmir 2-

valentli olur. Bu süxurlar su ilə təmasda olarkən dəmir oksidi hidratı əmələ 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



gəlir. Bu halda hidrogen mineralın kristal şəbəkəsinin pozulmasına səbəb 

olur. Oksidləşmə prosesinin digər səciyyəvi misalı sulfidlərin suda hidrogen 

ionları ilə qarşılıqlı təsiridir. Belə ki, pirit oksidləşərkən sulfatlar və dəmir 

oksidi hidratı ilə bərabər sulfat turşusu da əmədə gəlir ki, bu da yeni 

mineralların yayılmasında iştirak edir:  

42422 7 SOHFeSOOHFeS +=++  

(Oksidləşmə) 

Səciyyəvidir ki, oksidləşmə zamanı süxurların ilkin rəngi dəyişir, orada 

sarıya, qonura, qırmızıya çalarlıq əmələ gəlir.  

Tropik və subtropik iqlimin yüksək temperaturlu şəraitində kaolintin 

hidrotasiyası davam edir, alüminium və silisiumun sərbəst oksidləri yaranır:  

OHSiOOnHOAlOnHOSiAlK 222228222 ⋅⋅=⋅ _  

Bu prosesə laterit aşınması deyilir. Kimyəvi aşınma nəticəsində – udma 

tutumuna, udma qabiliyyətinə və digər xassələrə malik yeni mineral 

törəmələri əmələ gəlir. Kimyəvi aşınma nəticəsində süxurlar fiziki cəhətdən 

dəyişir və mineralların kristallik şəbəkəsi dağılır.  

Bioloji aşınma. Bitki  kökləri və mikroorqanizmlərin fəaliyyəti 

nəticəsində karbon qazı və müxtəlif üzvi turşular (alma turşusu, kəhrəba 

turşusu və s.) əmələ gəlir.  

Mikroorqanizmlərin fəaliyyətilə əlaqədar olan nitrifikasiya nəticəsində 

azot turşusu, kükürd bakteriyaları ilə sulfat turşusunun əmələ gəlməsinə 

səbəb olur. Bu turşular süxur və mineralları parçalayır və aşınmaya səbəb 

olur.  

Torpaqların qranulometrik və mineraloji tərkibi. Qranulometrik tərkib. 

Aşınma prosesi zamanı süxurlar müxtəlif ölçülü hissələrə parçalanaraq 

yumşaq kütləyə çevrilir. Belə hissəciklərə mexaniki ünsürlər (elementlər) 

deyilir. Mexaniki ünsürləri təşkil edən hissəciklər ölçülərinə görə 

fraksiyalarda çəmlənmişdir. Torpağın mexaniki xassələrinin görkəmli 
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tədqiqatçısı A.N.Kaçinskiyə görə torpağın mexaniki tərkibi dedikdə onun 

tərkibindəki ayrı-ayrı süxur və mineral qırıntıları, həmçinin bütün elementləri 

ilə qarşılıqlı kimyəvi əlaqədə olan amorf birləşmələr nəzərdə tutulur. 

Mexaniki ünsürlər üç tip olur: mineral, üzvi və üzvi-mineral. Torpaqda və 

süxurda mexaniki ünsürlərin nisbi miqdarına qranulometrik tərkib deyilir.  

Torpaq və süxur hissəciklərinin ölçülərinə görə qruplaşdırılması 

mexaniki ünsurlərin qranulometrik təsnifatı adlanır.  

Diametri – 3 mm-dən böyük hissəciklər daş, 3-1 mm arasında olanlar 

çınqıl; 1,0-0,5 mm qum; 0,05-0,001 mm toz; 0,001-0,0001 mm lil; 0,0001 

mm-dən kiçik hissəciklər kolloid hissəciklər adlanırlar.  

Ölçüsü  0,01 mm-dən kiçik olan bütün mexaniki elementlərin cəminə 

fiziki gil, 0,01 mm-dən böyük hissəciklərin məcmuuna fiziki qum deyilir. 

Ölçüsü 1 mm-dən kiçik hissəciklərin cəmi narın torpaq, 1 mm-dən böyüklər 

isə torpaq skeleti adlanır.  

Torpağın fiziki-kimyəvi prosesləri əsasən lil fraksiyası ilə əlaqədardır. 

Bu təsnifatda fiziki gil və fiziki qumun miqdarı, həmçinin mexaniki 

fraksiyaları nəzərə alınmışdır. Mexaniki tərkib torpaqların mənşəyi, əmələ 

gəlməsi və təsərrüfat əhəmiyyəti haqqında təsəvvür yaradır.  

Torpaqların qranulometrik tərkibi onun xassələrini və münbitliyini aşkar 

etməyə imkan verir.  

İlkin mineralların başlıca əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, onlardan 

törəmə minerallar yaranır. İlkin minerallar bitkilərin qida elemetnlərinin 

mənbəyidir.  

Törəmə minerallar. Torpaqda bəsit duzlar, ilkin mineralların oksidləri və 

hidrooksid birləşmələri və gil minerallar vardır. Torpağın tərkibində kalsit 

)( 3CaCO , maqnezit )( 3MgCO ,  dolomit [ ] )(, 3COMgCa , soda OHCONa 232 10⋅)( , 

gibs )( OHCaSO 24 2⋅   fosfat və nitrat duzları və s. var. Törəmə minerallar 

torpaqların tərkibində amorf və kristallaşmış formada ola bilər.  
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Mühazirə 7 

Torpaqda üzvi və üzvi-mineral maddələr. 

Torpağın üzvi hissəsi üzvi qalıqlardan (kökcüklərdən, torpaqüstü 

töküntülərdən) və humusdan ibarətdir. Ali bitkilər torpaqda yaşayan 

mikroorqanizm və heyvanların üzvi qalıqları humusun əsas mənbəyini təşkil 

edir. Ot bitkiləri altında humus əmələgəlməsinin əsas mənbəyi kök sistemidir. 

Üzvi qalıqların kimyəvi tərkibi də müxtəlifdir. Onların tərkibinin 75-90 %-ni 

su təşkil edir. Üzvi qalıqların tərkibində həmişə müəyyən miqdarda kül 

elementləri (kalium, kalsium, maqnezium, fosfor, kükürd, dəmir və s.) də 

olur. Meşə zonasında humus əmələgəlməsinin əsas mənbəyi Meşə döşənəyi 

təşkil edir.  

Humusun örənildməsi tarixi XİX əsrin birinci yarısından başlanmış, 

V.V.Dokuçayev, N.M.Sibirtsev, P.A.Kostıçev və b.tərəfindən aparılmışdır.  

Üzvi qalıqların humusa çevrilməsi prosesində mikroorqanizmlər, 

torpağın heyvanat aləmi, havanın oksigeni və su iştirak edir. Üzvi qalıqların 

bir hissəsi mikroorqanizmlərin təsiri nəticəsində minerallaşır, digər hissəsi 

heteretrof bakteriyaların sayəsində zülal, yağlar və karbohidrogenlər əmələ 

gəlməsinə sərf olunur, nəhayət qalan qismi mürəkkəb tərkibli yüksək 

molekulyar maddəyə – Humusa çevrilir. Bu prosesə humifikasiya 

deyilir.humusun əmələ gəlməsi prosesi mürəkkəb biokimyəvi proses olmaqla 

mikrooqranizmlərin və torpaq heyvanlarının iştirakı əsasən  iki mərhələdə 

gedir:  

1-ci mərhələdə üzvi  maddələrin parçalanması prosesi gedir.  Bu 

mərhələdə mikroorqanizmlərin ifraz etdiyi fermetnlərin təsiri altında üzvi 

qalıqların anatomik quruluşu dəyişir, onların toxumalarının tərkibində olan 

üzvi birləşmələr, hidrolitik parçalanmaya uğrayaraq daha sadə birləşmələrin 

əmələ gəlməsinə səbəb olur.  

2-ci mərhələdə çürümənin aralıq məhsullarından humus maddəsinin 
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sintezi baş verir və keyfiyyətcə yeni maddə olan humus əmələ gəlir. Müxtəlif 

şəraitlərdə humus əmələdəlmənin xarakter və sürəti müxtəlif olub, bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan torpaq əmələgəlmə amillərindən asılı olur.  

Su-hava rejimindən asılı olaraq humus əmələgəlmə aerob və anaerob 

şəraitdə inkişaf edir. Aerob şəraitində kifayət qədər rütubət (tam rütubət 

tutumununu 60-80 %-i), həmçinin əlverişli temperatura (25+300C) şəraitində 

üzvi qalıqlar intensiv surətdə  parçalanır.  

Daimi pütubət artıqlığı və aşağı temperatura şəraitində humus 

əmələgəlmə zəifləyir. Bu zaman üzvi qalıqlar anaerob bakteriyaların 

vasitəsilə parçalanır.  

Bitki  və heyvan qalıqlarının tərkibində olan zülallar, karbohidratlar, üzvi 

turşular, yağlar, liqnin, qətran, mum və s. birləşmələr humusun tərkibində 

birinci qrupa, torpağın üzvi maddələri (çürüntü) torpağın üzvü hissəsinin 85-

90 %-ni təşkil edən ikinci qrupunu təşkil edir. Müxtəlif həlledicilərə 

münasibətdə humusun aşağıdakı hissələri: fulvoturşular,  hümin turşuları və 

huminə ayrılır. Fulvoturşular tərkibində azot olan yüksək molekulyar üzvi 

birləşmələrdir. Bu turşular suda asan həll olduqları üçün torpağın mineral 

hissəsini fəal sürətdə parçalayır. Humin turşularının torpağın mineral hissələri 

ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan birləşmələrə humatlar deyilir.  
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Mühazirə 8 

Torpağın kimyəvi tərkibi 

Toppaq – mineral, üzvi və üzvi-mineral hissəsi onun 80-90%-ni təşkil 

edir. Məlum olan kimyəvi elementlərin hamısı torpağın tərkibində var. 

Litosferin 47,2 %-i oksigendən, 27,6 %-i silisiumdan, 8,8 %-i alüminiumdan, 

5,1-i dəmirdən, hərəsindən 2-3 % isə MgKNaCa ,,, -dan ibarətdir. Yuxarıda 

göstərilən 8 element litosferanın 99 %-ni təşkil edir. Bitkinin qidalanması 

üçün çox vacib olan PSNCa ,,,  və s.  0,1-0,01 % çox, cüzi miqdarda isə 

mikroelementlər olur.  

 

Torpağın geokimyası və energetikası 

Xarici mühitin dəyişməsi torpaqların kimyəvi tərkibinə nəzərə çarpacaq 

dərəcədə təsir edir. Bu səbəbdən torpaqların kimyəvi tərkibinə təsir edən 

mühüm amillərdən biri coğrafi zonallıqdır. Zonallıq əsas etibarı ilə aşınma 

prosesində fəal miqrasiya olunan və bitkilər tərəfindən udulan elementlərin 

yayılmasında daha aydın müşahidə edilir. Deməli, torpaq əmələgəlmənin 

geokimyası mahiyyət etibarəilə litosfer, atmosfer və bitki orqanizmləri 

arasında maddələr mübadiləsinin zaman daxilində mürəkkəb inkişafı 

formasıdır.  

Torpaq əmələgəlmənin energetikası nəzəriyyəsinin əsasını Azərbaycan 

alimi V.R.Volobuyev yaratmışdır. Torpaq əmələgəlmə prosesinə sərf olunan 

enerjinin miqdarı coğrafi (təbii) zonalar üzrə dəyişir. Ümumi enerjinin 96-

99,5 %-i rütubətin buxarlanmasına və transpirasiyaya sərf olunur. Torpaq 

əmələgəlməyə sərf olunan enerji nisbəti uzun müddət ərazidə əmələ 

gəlmişdir.  

Torpaqların humusla təmin olunma dərəcəsi torpaq münbitliyinin və 

biosferin bir komponenti kimi davamlılığının əsas göstəricilərindən ətraf 

mühitin monitorinq obyekti rolunu oynaya bilər.  
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Planetimizin üzvi aləmi, xüsusilə torpaq əmələgəlmə prosensinin ən 

mühüm toplayıcısıdır. Müxtəlif enliklərdə Yer kürəsi səthinə müxtəlif 

miqdarda günəş enerjisi düşür.  
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Mühazirə 9 

Torpağın narın dispersli hissəsi və udma qabiliyyəti.  

Torpağın qaz və maye fazalarının kimyəvi tərkibi 

Torpaq çox mürəkkəb törəmə olub onun tərkibi sülb, maye və 

qazabənzər maddələrdən ibarətdir. Torpağın sülb hissəsi öz dispersliyinə 

(xırdalanmasına) görə iki formada olur:1-si ölçüləri – 0,001 mm-dən iri və 

ölçüləri 0,001 mm-dən kiçik olan törəmə gilli minerallar və sintez olunmuş 

üzvi maddə hissəciklərindən ibarət olan narın dispers kütlə. Hər hansı kütləni 

parçalamaq, həll etmək və digər yollarla xırdalamaq mümkündür.  

Maddənin tozlaşmış, xırdalanmış halına disperslik deyilir. Başqa sözlə 

desək, dispers vəziyyətdə olan maddə xüsusi sistemə – dispers fazaya və 

dispers mühitə mənsubdur, dispers fazanın hissəcikləri dispers müzitdə həll 

olunmuş kimidir.  

Kolloid – yunanca «yapışqan» mənasını kəsb edir. Bu məfhum ilk dəfə 

1861-ci ildə Qrel tərəfindən təklif olunmuşdur. Lakin maddənin kolloid 

vəziyyətini ilk dəfə M.V.Lomonosov öyrənmişdir. Kolloidlər torpaqdakı 

nisbətən iri hissəciklərin daha kiçik hissəciklərə parçalanması, yaxud 

molekulyar hissəciklərin birləşməsindən yaranır. Onların forma və ölçüləri 

elektron mikroskopların köməyi ilə müəyyən edilir. Təbiətdə kolloidlər çox 

geniş surətdə təşəkkül tapmışdır. Əslində bizi kolloid aləmi əhatə edir. Yerin 

dərinliklərindəki qiymətli daşlar, bulanıq çay suları, torpaqlar, gillər və s. 

kolloidlərdən təşkil olunmuşdur. Hissəciklər nə qədər xırda olarsa, bir o 

qədər də onların ümumi sahələri böyükdür. Torpaqdakı bütün vacib proseslər 

sülb hissəsinin səthində getdiyi üçün kolloidlərin yüksək səthə malik 

olmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Torpaq kolloidlərinin böyük səthə və 

səthi qüvvəyə malik olmaları onların udma qabiliyyətini yaradır.  

Torpaqda mineral, üzvi və üzvi mineral (kompleks) kolloidlər vardır. Bu 

kolloidlərdən ən çoxunu mineral kolloidlər təşkil edir. Üzvi kolloidlər bitki 
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və heyvan orqanizmlərinin çürüməsi nəticəsində yaranır. Üzvi kolloidlər 

humin və fulvoturşulardan, liqnin, protein, lifli selluloz, qətran və s. 

mürəkkəb birləşmələrdən ibarətdir. Həmin birləşmələrin tərkibində karbon, 

hidrogen, oksigen, azot, kükürd və fosfor elementləri əsas yer tutur. Üzvi 

mineral kolloid kompleksləri hümüs maddəsinin gilli və digər törəmə 

minerallarla birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir.  

Mineral kolloidlərin əsas tərkibini:  1. İlkin mineralların xırda qalıqları 

olan silikatlar, susuz alumo (ferri) – silikatlar, kvarslər və s. təşkil edir.  

2. Çil mineralların kaolinit, mika qrupları və s.  3. Amorf mineral maddələr 

(alüminum, silisium hidroksidləri, allofon, opal  və s.) təşkil edir. Kolloid 

hissəciklər onların səthindəki ion və molekul qatları ilə birlikdə kolloid-

mitsella adlanır. Q.Vaqner kolloid hissəciklərini mitsella adlandırır.  

Kolloid hissəciklərin birləşməsi nəticəsində məhlulun kaoqulyasiyası 

(pıxtalaşma) adlanır. Kaoqulyasiya nəticəsində əmələ gələn çöküntüyə – gel 

deyilir. Koaqulyasiya prosesində torpaq kollodilərinin bir formadan digər 

formada – zol vəziyyətindən  gel vəziyyətinə keçməsi baş verir. Müəyyən 

şəraitdə kolloidlər gel halından zol halına keçərsə, buna peptizasiya deyilir. 

Peptizasiya zamanı zolların mütəhərrikliyi artır və onlar torpaq profili üzrə 

hərəkət edirlər. Kolloidlərin suya münasibəti müxtəlifdir. Çoxlu su 

molekulları cəlb edən kolloidlərə – hidrofil, az su saxlayanlara isə hidrofab 

kolloidlər deyilir. Hidrofil kolloidlərin kaoqulyasiyası nəticəsində 

jelatinəbənzər gel, hidrofab kolloidlərin kaoqulyasiyasında isə pambıqvari 

çöküntü (gel) əmələ gəlir. Əksər hallarda torpağın narın dispers hissəcikləri 

mənfi elektrik yükünə malik olur və bu səbəbdən də müxtəlif kationları 

sorbsiya edir (udur). Beləliklə, kolloidlər torpağın ən aktiv və mühüm 

hissəsidir ki, bunlar torpaq daxilində hər hansı bir reaksiyaya girmək 

qabiliyyətinə malikdir. Bunlar hamısı birlikdə torpaq kolloidləri torpağın 

uducu kompleksini təşkil edir. Uducu kompleksin böyüklüyü müxtəlif torpaq 
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tiplərində müxtəlifdir.  

Torpağın turşuluğu dedikdə, torpağın  suyu və neytral duzların 

məhlullarını turşulaşdırmaq qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Torpaq turşuluğu 

ümumiyyətlə pH-lə ifadə olunur və bu da məhlulda hidrogen ionlarının 

qatılığının mənfi loqarifma ilə göstərir. pH-ın böyüklüyünə görə torpaqları 

aşağıdakı qruplara bölürlər:  

pH pH 

Çox turş 3-4 Neytral 6,5-7 

Turş 4-5,5-6,5 Çox qələvi 8-9 

Zəif turş 5,5-6,5 Çox qələvi 8-9 

 

Çəmənləşmiş podzol və bataqlıq torpaqlar  turş mühitə, qara torpaqlar – 

neytral mühitə, şabalıdı, boz və şorakət torpaqlar isə qələvi mühitə 

malikdirlər. Torpaqşünaslıqda iki turşuluq ayrılır:  Aktual, aktiv, ehtiyat 

(potensial) turşuluq. Aktiv turşuluq torpaq məhlulunda sərbəst halda olan  

hidrogen ionlarının qatılığına deyilir. Ehtiyat (potensial) isə udulmuş 

hidrogen və alüminium ionlarının torpaqda olması ilə əlaqədardır. Ehtiyat 

turşuluğun özüdə iki növə – mübadiləvi və hidrolitik turşuluğa bölünür.  

Aktual turşuluq kalorimetrlə və titrləmə vasitəsi ilə təyin edilə bilər.  

Uducu kompleksdə natrium olan torpaqlar qələvi mühitə malik olur. 

Natrium ilə doydurulmuş torpaqlarda, qələvilik sodanın iştirakı ilə 

əlaqədardır.  
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Mühazirə 10 

Torpağın buferliyi və onun əhəmiyyəti 

Torpaq içərisinə daxil edilən turşu və qələvilərə və ya turş və qələvi 

duzlara qarşı müqavimət göstərmə qabiliyyətinə torpatın buferliyi deyilir. 

Bütün torpaqlar onun içərisinə daxil edilən turşu və qələvi birləşmələri 

müəyyən dərəcədə neytrallaşdırıcı olub o maddənin təsirini azaldır. Müəyyən 

olunmuşdur ki, bir zəif turşunun məhlulu bir qüvvətli əsasa malik olan duz ilə 

birlikdə yüksək buferlik qabiliyyətinə malikdir.  

Çürüntü ilə zəngin torpaqlar eyni zamanda yüksək buferliyə malikdir. 

Buradan aydın olur ki, torpağın sistematik olaraq üzvi maddələrlə 

zənginləşdirməsi onun buferlik  qabiliyyətinin artmısna səbəb olur. 

Kolloidlərin müvazinətləşdirilən (kompensasiya) qatında olan kationlara 

udulmuş kationlar deyilir və çox  - +2Ca   və +2Mg , az miqdarda isə  - +2K   və  

+

4Na  kationları olur (bəzi  torpaqlarda +H , +3Al  və ya +Na )  olur.  

Udulmuş kationların ümumi miqlarına torpağın  udma tutumu deyilir və 

ya torpağın suda həll olunmuş və bulanan bərk cisimləri və habelə buxar 

suyunu və qazı özündə tutub saxlamasına onun udma qabiliyyəti deylir. 

Torpaq içərisindən kçən maddələr onunla təmasa gəldikdə torpaqda 

mürəkkəb fiziki, kimyəvi və fizik-kimyəvi proseslər gedir.  

Akad.K.K.Hedroys  torpağın beş növ: mexaniki, fiziki, fiziki-kimyəvi, 

kimyəvi və bioloji udma qabiliyyətini ayrımışdır.  

Mexaniki udma dedikdə torpaqların öz boşluqlarında, kapilyarlarında 

müxtəlif maddələrin kiçik hissələrini tutub saxlaması qabiliyyəti anlaşılır. Bu 

tutulub saxlanmanın başlıca səbəbi həmin hissəciklərin ölçüsünün məsafə və 

kapilyarların ölçsündən böyük olmasıdır. Məsələn, yağış suları bulanlıq səth 

suları kimi süzülərək torpağın alt qatlarına keçir və müəyyən şəraitdə şəffaf 

bulaq suları kimi yenidən səthə çıxır.  

Fiziki udma prosesində torpaqda  bitkiyə lazım olan birləşmələr udulub 
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saxlanılır və bitkilərin qidalanması üçün sərf olunur. Fiziki udma prosesində 

udulmuş maddələr əsasən bilavasitə torpağın sülb fazası ilə təmasda yox, 

onun ətrafında maye qatında torpaq məhlulunda olurlar. Fiziki udma 

prossində torpaqda bitkiyə lazım olan birləşmələr udulub saxlanılır və 

bitkilərin qidalanması üçün sərf olunur.  

Kimyəvi udma prosesində torpaqda gedən reaksiyalar nəticəsində suda 

çətin həll olan birləşmələr kationların torpağın bərk fazasına keçməsi 

nəticəsində əmələ gəlir. Torpağın sülb fazasındakı, kationlarla onlarla 

təmasda olan məhlul kationlarının ekvivalent miqdarda bir-birini əvəz 

etmələrinə torpaqların fiziki-kimyəvi (mübadiləvi) udma qabiliyyəti deyilir.  

Torpaq tərəfindən tam molekulların mənimsənilməsindən başqa suda 

asan həll olunan birləşmələr başqa yol ilə tutulub saxlanıla bilər. Torpaqdakı 

bitki, mikroorqanizm və heyvanlar tərəfindən onların həyat fəaliyyəti üçün 

vacib olan qida maddələrinin tutulub saxlanmasına torpağın bioloji udma 

qabiliyyəti deyilir.  

Bioloji udma prosesində canlı orqanizmlər digər udma növlərindən fərqli 

olaraq özlərinə lazım olan elementləri seçilərək udulurlar. Bioloji udma 

qabiliyyətinin bütün torpaq zonalarında böyük əhəmiyyəti vardır. Buioloji 

amil torpaq  təşkili prosesində əsas istiqamət verici amildir. Bioloji udmanın 

xüsusilə nəmli iqlimə malik olan vilayətlərdə böyük rolu vardır.  

Torpağın qaz fazası havadır. Su olmayan torpaq məsamələrini dolduran 

qazlar qarışığına torpaq havası deyilir. Torpaq havası torpağın mürəkkəb 

hissələrindən biridir. Torpaq havasının əsas tərkib hissəsi azot, oksigen, 

arqon, karbon qazından ibarətdir. Qazlar və uducu üzvi birləşmələr torpaqda 

bir neçə fiziki vəziyyətdə olurlar: sərbəst və sıxılmış, adsorbsiya olunmuş  və 

həll olunmuş torpaq havası. Hava tutumu və hava keçirmə torpaqların əsas 

hava xassələri hesab edilir.  

Torpaq məhlulu. Torpaq məhlulu tərkibində bu və ya başqa miqdarda 
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həll olunmuş halda maddə saxlayan və torpaqda hərəkət edən kapilyar-maye 

suya deyilir. Torpaq məhlulu torpağın ən aktiv və hərəkətedici əsas tərkib 

hissəsidir. Torpaq məhlulu topaq əmələgəlmədə və bitkilərin qidalanmasında 

çox mühüm rol oynayır və bu səbəbdən də o torpağın qanı adlandırılır. 

Torpaq məhlulunda birləşmələrin çoxu ionlar şəklində olurlar. Əsas ionlar: 

[ ]−

3HCO , [ ]−

2HO   və [ ]−

3HO  torpağa bioloji proseslər nəticəsində  

[ )+−+++ HNHKMgCa ,,,, 4

22   kationları daima kifayət qədər olur. Torpaq 

məhlullarının osmotiq  təzyiqli bitkilər üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Şorlaşmış torpaqlarda osmotik təzyiq şorlaşmamış torpaqlarda olduğundan 3-

4 dəfə yüksək olur. Məhlulun osmotik təzyiqi məhlulun vahid həcmində olan 

hissəciklərin (ion, molkul, yaxud mitsellalar) miqdarı ilə müəyyənləşidirilir.  
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Mühazirə 11 

Torpağın radioaktivliyi. 

Ətraf mühitin çirklənməsində ən təhlükəli vəziyyətin yaranması 

radioaktiv çirklənmə ilə əlaqədardır. Radioaktiv çirklənmə bir çox kimyəvi 

elementlərin – uran, torium, radium, kalifornium, tarnsuran və b.  təbii və 

yaxud da süni parçalanması yolu ilə baş verir. Ən böyük dəhşətlər insanlar 

tərəfindən toplanmış maddələrin süni parçalanması (istehsal qəzaları, nüvə 

silahlarının sınaqdan keçirilməsi)  zamanı baş verir. Bütün hallarda 

radioaktivliyin yayılması coğrafiyanın tədqiqat obyekti olan mühitin  təbii-

təsərrüfat xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bir çox halda radioaktiv maddələr 

biosferin bir komponentinə (atmosferə, hidrosferə, torpaq, bitki  örtüyünə) 

düşməklə mühitə yayılır. Radioaktivliyin aktivlik dərəcəsi ilə müəyyən vaxt 

ərzində radioaktivliyin çevrilmə dərəcəli  (parçalanması)  ilə bağlıdır. Ağır 

elementlər əsasən  α   parçalanması üçün səciyyəvidir (məsələn, uran, torium, 

polonium, plutonium və s.).  

Dünyanın bir çox rayonlarında və eləcə də Abşeronda radioaktivliyin 

dözüm həddini aşması halları tez-tez təkrar olur. Dünyanın şimal 

yarımkürəsi, əsasən mülayim qurşaq radioaktiv çirklənməyə daha çox məruz 

qalmışdır.  

Torpaq əmələgətirən amillər və onların mahiyyəti. Bioloji amilləri. 

Torpaqlar üçün yüksək biogenlik xasdır. Yerdə canlı orqanizmlərin meydana 

gəlməsi planetimizin xarici qabığının tərkibində ciddi dəyişikliklərin 

meydana gəlməsi üçün şərait yaratmışdır.  

Torpağın bioloji prosesləri mikroorqanizmlərin, bitkilərin və heyvanat 

aləminin fəaliyyəti ilə əlaqədardır.  

Mikroorqanizmlər üzvi və mineral maddələri sintez edir, onların geniş 

surətdə dəyişilməsinə səbəb olur. Torpaqdakı mikroorqanizmlər tərkibinə və 

bioloji fəaliyyətinə görə müxtəlifdir və onların torpağın üst qatındakı 
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kütləsinin1 ha-da miqdarı bir neçə tona çatır.  

Torpaqda mikroorqanizmlərdən bakteriyalar, göbələklər, aktinomit-

setlər, yosunlar və bir sıra bəsit orqanizmlər fəaliyyət göstərirlər.  

Bakteriyalar ölçüsü bir neçə mikrometr (millimetrin mində bir hissəsi) 

olan bir hüceyrəli, orqanizmlər kimi torpağın üzvi və mineral hissələrinin 

biokimyəvi dəyişilməsinə səbəb olurlar.  

Formasına görə kök (yumru) çöp, silindr, sap və s. şəkilli bakteriyalar 

fərqləndirilir. Qidalanmasına görə avtotrof və heterotrof bakteriyalar havanın 

(karbon qazının)  tərkibində olan karbonu mənimsəyirlər. Heterotrof 

bakteriyalar isə karbonu hazır üzvi birləşmələrdən alırlar. Karbonu öz 

bədənində üzvi maddəyə çevirmək üçün batareyalar günəş enerjisindən və ya 

bəzi mineral madələrin oksidləşdirilməsi prosesində yaranan enerjidən 

istifadə edirlər. Məlumdur ki, bakteriyalar tənəffüs etmə xüsusiyyətlərinə 

görə aerob və anaerob bakteriyalara bölünüblər. Aerob bakteriyalar sərbəst, 

yeni molekulyar oksigen ilə tənəffüs edirlər. Sərbəst oksigensiz şəraitdə 

yaşayan bakteriyalara isə anaerob bakteriyalar deyilir. Torpaq 

mikroorqanizmləri arasında torpaq göbələklərinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Torpaq bakteriyalarının əksəriyyəti hemotrof qidalanmaya mənsubdurlar. 

Aerob bakteriyalar sərbəst, yəni molekulyar oksigen ilə qidalanır. Sərbəst 

oksigensiz şəraitdə yaşayan bakteriyalara isə apaerob bakteriyalar deyilir.  

Avtotrof bakteriyalar torpaqda nitrifikasiya sulfofikasiya proseslərini, 

həmçinin dəmirin və hidrogenin oksidləşməsini təmin edir.  

Nitrifikasiya – ammonium duzlarının nitartlara kimi oksidləşməsi 

prosesinə də deyilir. Bu proses iki mərhələdə gedir:  

1. Ammoniumun oksidləşməsindən nitrit turşusu yaranır 

kkalOHHNOONH 1582232 2223 ++=+  

2. Nitrit turşusu oksidləşərək nitrat turşusu əmələ gəlir:  

kkalHNOOHNO 4822 322 +=+  
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Aktinomitsetlər – bəzən şüa göbələkləri adlanırlar. Bu bir hüceyrəli 

mikroorqanizmlər torpaqda humus əmələgəlmə prosesində iştirak etməklə 

bərabər üzvi qalıqların parçalanmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Yosunlar – torpağın mühüm bioloji komponentləridir. Torpaqda mavi-

yaşıl, sarı-yaşıl, yaşıl və diatome yosunları olur. Yosunların üzvi kütləsinin 

miqdarı 1 hektar torpaqda 500-600 kq-a çatır. Yosunlar atmosfer azotunu ala 

bilir, bataqlıq torpaqlarda karbon qazını mənimsəyərək mühitdə oksigeni 

artırırlar.  

Şibyələr – simbioz bitki  orqanizmləri olmaqla göbələk və yosunlardan 

ibarətdir.  

Ali bitki lərin torpaq əmələgəlmədə rolu üzvi maddələri yaradan əsas 

generatoru rolunu oynamasıdır. Üzvi maddənin yaranması fotosintez prosesi 

ilə əlaqədardır. Hər il bitkilərin ölmüş yeraltı və yerüstü hissələri töküntü 

şəklində torpağa daxil olur. Bitkilərin yer kürəsində təkamülü prosində 

onlarda müəyyən kimyəvi elementləri saxlama xüsusiyyəti meydana 

gəlmişdir. Bitkilərin kimyəvi tərkibi müxtəlif olduğu üçün bioloji dövranda 

iştirak edən qida elementlərinin və kül elementlərinin miqdarı da müxtəlifdir.  

Ekologi şəraitdən asılı olaraq müxtəlif torpaq tiplərində torpaq 

heyvanlarının sayı, növ tərkibi, eləcə də ölçüləri xeyli dəyişir. Heyvan 

orqanizmlərinin əsas funksiyası üzvi qalıqları dəyişdirməkdən ibarətdir. 

Heyvan orqanizmlərinin əsas funksiyası üzvi qalıqları dəyişdirməkdən 

ibarətdir.  

İqlim – torpaq əmələgəlmə prosesinin ən mühüm amillərindən biridir. 

Torpağın istilik enerjisi və rütubətlə təmin olunması iqlimdən asılıdır. 

Torpağın coğrafi yayılması, xüsusi üfiqi zonallıq iqlim şəraiti ilə sıx 

əlaqədardır. İqlimin bilavasitə təsiri nəticəsində torpağın su və istilik rejimi 

yaranır. İqlimlə torpaq tipləri arasında sıx əlaqə vardır. Müəyyən ərazidə 

torpaq tiplərinin birinin digəri ilə əvəz olunması ilə iqlim elementlərinin 
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dəyişilməsini əsas tutaraq bəzi amillər iqlimin torpaq əmələgətirən amillər 

içərisində başlıca rol oynadığını və onun torpaqların təkamül və inkişafında 

əsas amil olduğunu söyləyirdilər.  

İstilik rejimi torpaq əmələgəlmənin fiziki, kimyəvi və bioloji 

proseslərinə təsir edir. Temperaturun bioloji proseslərə təsiri daha çoxdur. 

Temperatudan asılı olaraq üzvi maddənin çürüməsinin sürəti arta və azala 

bilər. Günəş radiasiyası yer səthində istiliyin əsas mənbəyidir. Orta hesabla 

yer səthinin 1 sm2 sahəsinə, 1 dəqiqə ərzində 1 coul miqdarda enerji düşur. 

Günəşin şüa enerjisi torpaq səthi ilə udularaq istilik enerjisinə çevrilir.  

Torpağın əsas istilik xassələri bunlardır: istilik tutma (şüaudma), istilik 

tutumu, istilik keçirmə. Torpağın günəşin şüa enerjisini udma qabiliyyətinə 

istilikudma (şüaudma) qabiliyyəti deyilir. Bu qabiliyyət albedonun miqdarı 

ilə tyəin olunmaqla, albedonun kəmiyyətinə əsasən torpağın rəngindən, 

strukturundan, rütubətliliyindən, səth quruluşundan, bitkilərdən, onların 

yarpaq və gövdələrinin xüsusiyytələrindən asılıdır.  

Torpağın istilik tutumu. Torpağın çəki və həcm vahidini ( q1  və ya 31 sm ) 

10C  qızdırmaq üçün  sərf olunan istiliyin miqdarına istilik tutumu deyilir. 

İstilik tutumunun miqdarı coul və yaxud  kalorilərlə ifadə olunur.  

Torpağın istilik keçirməsi – onun istilik keçirmə qabiliyyətini xarakterizə 

edir. Bu göstərici kəsiyi  21 sm   olub, sm1   qalınlıqda torpaqdan  10C  

temperaturda  1 saniyədə keçən istiliyin coulla (kalori ilə) miqdarı ilə ölçülür. 

Torpağın istilik keçirməsi torpaqların qızma və soyuma dərinliklərini 

müəyyənləşdirir. Torpağın istilik keçirməsi havanın istilik keçirməsindən 20 

dəfə yüksəkdir.  

Torpaqların qranulometrik tərkibi də istilikkeçirməyə bilavasitə təsir 

göstərir. Məsələn, eyni məsaməlik və nəmlik şəraitində iri qum 

fraksiyalarının istilik keçirməsi iri toz fraksiyasına nisbətən 2 dəfə yüksək 

olur. Torpağın bərk fazasının istilik keçirməsi havanın istilik keçirməsindən 
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100 dəfə yüksəkdir.  

Torpağın istilik rejimi. Torpağa istiliyin daxil olması, onun hərəkəti və 

torpağın istiliyi verməsi proseslərinin məcmuu torpağın  istilik rejimi adlanır. 

İstilik rejiminin əsas göstəricisi temperaturdur. İstilik rejiminjə torpağın hansı 

en dairəsində olması, yamacın baxarlığı, torpağın qranulometrik tərkibi, 

strukturluğu və s. böyük rol oynayır.  

Torpağın istilik balansı aşağıdakı cəmlənməsindən yaranır: bT  - radiasiya 

balansı olub torpaq səthinə daxil olan (mədaxil) və sərf olunan (məxaric) 

günəş enerjisinin cəmi,  kT  - torpaq səthi ilə hava arasında istilik mübadiləsi 

ilə əlaqədar olan istiliyin turbulent axını, tT  - rütubətin transpirasiyası və 

fiziki buxarlanmaya sərf olunan istilikdir. nT  - torpaq qatları arasında istilik 

mübadiləsidir.  

0=+++ ntkb TTTT  

Torpaqların istilik balansı orta illik dövrdə sıfıra bərabərdir, belə ki, 

ildən-ilə torpağın getdikcə qızması və ya soyması müşahidə edilmir.  

Torpağın istilik rejiminin tipləri. V.N.Dimo (1972) istilik (temperatur) 

rejiminin aşağıdakı tiplərini ayırırdı: donuşluq, uzun müddətli mövsumu 

donuşluq, donmayan. Donuşluq tipi torpaq profilinin orta illik 

temperaturunun mənfi olduğu ərazilər üçün xarakterikdir. Uzun müddətli 

mövsümü donuşluq tipi torpaq profilinin müsbət orta illik temperaturasının 

üstünlük təşkil etdiyi ərazilərə xasdır. Doymayan donuşluq tipi torpaq 

profilinin donmadığı ərazilərə xasdır. Respublikamızın ərazisində bu istilik 

rejimi üstünlük təşkil edir.  
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Mühazirə 12 

Torpağın su xassələri və su rejimi. 

Torpaq suyunun əsas mənbəyi maye və bərk halda torpağın səthinə 

düşən atmosfer yağıntılarıdır. Atmosfer çöküntüləri buxarlanır, torpaq səthi 

ilə axaraq səthi axın yaradır, torpağın dərinliklərinə süzülərək qrunt və yeraltı 

suların tərkibinə daxil olur. Torpaq əməlgəlmə prosesində suyun bütün bu 

formaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. A.A.Rode torpaq rütubətini 3 formaya 

– buxar halında olan, birləşmiş və sərbəst suya bölür. Torpaq havasında su 

buxarı şəklində olan rütubətə buxar halında olan su deyilir. Bərk hissəciklərin 

səthi tərəfindən udulmuş suya birləşmiş su deyilir. Torpaqdakı sərbəst su 

fiziki-mexaniki qanunların fəaliyyəti ilə bağlı olur.  

Torpaq kapilyarlarını tutan və torpaqda kapilyarlıq qüvvəsinin təsirilə 

saxlanan suya sərbəst su və yaxud  kapilyar su deyilir. Suyun torpağa 

hopması xarakterindən asılı olaraq  kapilyar, asılı və kapilyar dayaqlı su 

formaları ayrılır.  

Torpağın su xassələri. Torpağın özündə saxladığı suyun miqdarına 

rütubət tutumu deyilir. Rütubət tutumu bir neçə növə ayrılır və ya tam 

maksimal rütubət tutumu torpağın bütün məsamələrinin su ilə tutulduğu 

vəziyyətdə rütubətin miqdarını xarakterizə edir və aşatıdakı düsturla 

hesablanır:  

%
V

P
W = . 

Burada  W  - rütubət tutumu (%-lə), P  - məsaməlik (%-lə), V  - isə 31 sm -

də həcm çəkisidir (%-lə).  

Torpağın su sızdırma və su qaldırma qabiliyyəti onun su və hava rejimini 

xarakterizə edən ən mühüm su-fiziki xasələrindəndir. Torpağın su sızdırması 

– onun səthinə daxil olan suyu hopdurması və özündən keçirməsi 

qabiliyyətinə deyilir. Kapilyar qüvvələrin təsirilə torpaq rütubətinin 

kapilyarlar vasitəsilə qalxması qabiliyyətinə torpağın  su qaldırma qabiliyyəti 
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deiylir. Torpağın su balansını aşağıdakı bərpbərliklə ifadə etmək olar:  

bTASABDTKY ±+++=++  

Burada Y  - atmosfer yağıntılarının cəmi, K  - kondensasiya rütubəti, Q   - 

qrunt sularından torpağa daxil olan rütubət, D  - desuksiya kəmiyyəti, B  - 

fiziki buxarlanma, SA  - səth axını, TA  - torpaqdaxili axın, b  - torpaqda olan 

rütubət ehtiyatını xarakterizə edən əmsaldır. Su rejiminin aşağıdakı tipləri 

ayrılır: Su rejiminin yuyucu tipi, yuyucu olmayan tipi, buxarlanma su rejimi, 

durğun su rejimi tipi, su rejiminin donuşluq (krikogen) tipi. 

 

Relyefin torpaq əmələgəlmədə və torpaq coğrafiyasında rolu 

Hər hansı bir ərazidə torpaq əmələgətirən amillərin qarşılıqlı təsiri 

müəyyən mənada relyefdən asılıdır. V.V.Dokuçayev relyefi torpaq 

əmələgəlmənin mühüm amillərindən biri hesab edərək Yer səthi formaları ilə 

ərazinin torpaqlarının xassələri arasında daimi mütənasiblik qanuni aşkar 

etmişdir.  

İnsan cəmiyyəti amili. Kənd təsərrüfatı istehsalının getdikcə 

intensivləşdiyi şəraitdə insanın və onun ixtiyarında olan təsir vasitələri ətraf 

mühitə, o cümlədən torpağa təsir edir, təbii ekoloji sistemlərin xeyli 

dəyişilməsinə səbəb olur.  

İnsan öz təsərrüfat fəaliyyəti prosesində düzgün becərmə üsulları, 

növbəli əkinlər, eroziyaya qarşı müxtəlif meliorativ tədbirlər, üzvi və mineral 

gübrələrin verilməsi, torpaqların yuyulması və qurudulması və s. vasitələrlə 

torpaqları yaxşılaşdırmağa, onun münbitlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 

yüksək məhsul almağa çalışır və onların bu səviyyələri çox vaxt müsbət 

nəticələr verir.  

Lakin təəssüf ki, insanın təsərrüfat fəaliyyəti heç də həmişə torpaqların 

yaxşılaşdırılmasına və torpaq əmələgəlmə prosesinə müsbət təsir göstərmir. 

 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



Mühazirə 13 

Torpağın fiziki və fiziki-mexaniki xassələri 

Torpaq daima inkişaf edir, onda arası kəsilmədən mürəkkəb fiziki-

kimyəvi və bioloji proseslər gedir. Buna görə bu və ya başqa torpağın fiziki 

xassələri sabit qalmır, həm təbii şəraitlər, həm də aqrotexniki tədbirlərin 

təsirilə fasiləsiz dəyişir. Bitkilərin həyatına və inkişafına torpağın fiziki 

xassələri bilavasitə təsir göstərir. Torpağın fiziki xassəsi dedikdə onun əsas 

fiziki xassəsi və fiziki-mexaniki xassələri nəzərdə tutulur. Torpağın əsas 

fiziki xassələri onun həcm çəkisi, xüsusi çəkisi və məsaməlilik aiddir.  

1) Torpağın xüsusi çəkisi. Torpağın bərk fazası çəkiçinin bərabər 

həcmdə suyun çəkisinə olan nisbətinə torpağın xüsusi çəkisi deyilir. 

Torpağın xüsusi çəkisi mineralların tərkibindən və çürüntünün 

miqdarından asılı olaraq 2,4-2,8 arasında dəyişir. Torpaqların 

müxtəlif qatlarının xüsusi çəkisi də müxtəlif ola bilərö. Torpağın 

xüsusi çəkisi aşağıdakı düsturla hesablanır: 
M

m
a = .  

Burada m  - mütləq quru (1050C qurudulmuş) torpağın çəkisi,  

             M  - n qram torpaq hissəciklərinin ümumi həcminə bərabər olan 

suyun çəkisidir. Torpağın xüsusi çəkisi adi fiziki üsulla piknometrdə təyin 

olunur.  

Torpağın xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsi ümumi məsaməliyinin 

hesablanması üçün lazımdır.  

2) Torpağın həcm çəkisi.Quruluşu pozulmamış torpağın vahid həcminin 

havada quru halda mütləq çəkisinə torpağın həcm çəkisi deyilir. 

Deməli, torpağın həcm çəkisi onun təbii quruluşda həcm vahidinin 

çəkisidir. Torpaq çürüntü ilə nə qədər zəngin strukturu yaxşı və 

məsaməliliyi yüksəkdirsə, onun həcm çəkisi də o qədər azdır və 

əksinə. Torpaqda rütubət ehtiyatını, qida maddələrinin miqdarını və 

torpağa veriləcək gübrənin miqdarını hesablamaq lazım gəldikdə 
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həcm çəkisini bilmək lazımdır (ölçü vahidi, q/sm3). Deməli, 1 sm3 

torpağı təbii halda qurutduqdan sonrakı (bütün məsamələrlə birlikdə) 

çəkisinə torpağın həcm çəkisi deyilir. Az humuslu qumlu podzol 

torpaqların üst qatının həcm çəkisi  1,2-1,4 q/sm3, alt qatındakı isə 

1,6-1,8 q/sm3 olur.  

3) Torpağın məsaməliliyi. Torpağın ümumi həcminə nisbətən faizlə 

ifadə olunan bütün məsamələrin ümumi həcminə məsaməlik deyilir. 

Torpaq qatının yuxarı hissəsində məsaməlik adətən çox olur, dərinliyə 

getdikcə azalır. Strukturalı torpağın ümumi məsaməliyi, torpağın 

müəyyən həcminin 55-65 %-i bəzən də 70 %-ə qədərdir.  

N.A.Kaçinski torpaq məsaməliyini aşağıdakı qruplara ayırır: ümumi 

məsaməlik, aqreqat məsaməliyi, aqreqatlararası məsaməlik; kapilyar 

məsaməliyi, su ilə dolmuş məsaməlik, hava ilə dolmuq məsaməlik (aerasiya 

məsaməliyi). Məsamənin kəmiyyətinin torpağın meliorativ xarakterində 

böyük əhəmiyyəti vardır.  

Bitişgənlik. Torpağın mexaniki təsirə davamlı olması qabiliyyətinə 

bitişgənlik deyilir. Bitişkənlik kəmiyyəti hissəciklərin ilişmə qüvvəsindən 

asılıdır. Ümumiyyətlə, torpaq hissəciklərini mexaniki olaraq ayırmağa və 

onun müqavimət göstərmə qabiliyyətinə bitişgənlik deyilir. Bitişgənlik hər 

şeydən əvvəl torpağın mexaniki tərkibindən asılıdır. Torpaqda gil hissəcikləri 

nə qədər çox olarsa, bitişgənlik o qədər yüksək olur və əksinə. Strukturalılıq 

torpağı yumşaq edir, onun bitişgənliyini kəskin surətdə azaldır və onunla da 

torpağın becərilməsini yüngülləşdirir.  

Torpağın kinliyi. Torpağın kinliyi xüsusi aparatın vasitəsi ilə müəyyən 

edilməklə, 1 sm2-ə düşən dağılma ağırlığının kq-la ölçüsünə deyilir. Kip 

torpaqlarda bitkilər yaxşı inkişaf edə bilmir, kiplik torpaq nəmliyi ilə sıx 

əlaqədardır. Ağır gillicəli torpaqlar quruduqda, onların bərkliyi 1 sm2-da 150-

180 kq-a qədər yüksəlir ki, belə torpaqların becərilməsinə güclü enerji sərf 
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edilir.  

Torpağın yapışma qabiliyyəti. Torpağın nəm halda kənd təsərrüfatı 

alətlərinə, yaxud başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyyətinə torpağın yapışması 

deyilir. Torpaqların rütubəti su ilə tam doyma dərəcəsinin 80 %-nə çatana 

qədər artdıqca, yapışması da yüksəlir, sonra isə azalır. Torpağın yapışması 

becərmə keyfiyətinə və torpağın xüsusi müqavimətinə bilavasitə təsir 

göstərir.  

Torpağın plastikliyi. Kənar qüvvələrin təsirilə torpağın öz şəklini 

dəyişmə qabiliyyətinə onun plastikliyi deyilir. Deməli, torpağın plastikliyi 

yaş halda onun müəyyən şəklə salına bilməsi və bu şəkli saxlaması 

qabiliyyətinə deyilir. Torpaqda ən xırda hissəciklər nə qədər çox olarsa, 

plastiklik o qədər yaxşı ifadə olunur.  

Torpağın şişməsi. Rütubətlənən zaman torpağın həcmini artırma 

qabiliyyətinə onun şişməsi deyilir. Torpaq quruyarkən həcminin kiçilməsi 

xassəsinə isə sıxılma deyilir. Ağır torpaqlar, xüsusilə natriumla doymuş 

torpaqlar rütubətlənəndə çox şişir və quruyanda sıxılır.  

Torpağın sıxılma qabiliyyəti. Torpaq quruduqda onun həcminin 

azalmasına onun sıxılma qabiliyyəti deyilir.  Torpaqda nə qədər güclü şişmə 

olarsa, bir o qədər də onun sıxılma qabiliyyəti yüksək olur. Torpağın sıxılma 

qabiliyyəti maşınların çəkici qüvvəsinə, yanacağa, yağlayıcı materialların 

sərfinə əsaslı təsir göstərir.  

Torpağın xüsusi müqaviməti. Layın kəsilmə və çevrilməsinə sərf olan 

qüvvəyə torpağın xüsusi müqaviməti  deyilir. Bunun ölçü vahidi  1 sm2-a 

düşən kiloqram qüvvə ilə ölçülür. Ən yüksək xüsusi müqavimət isə udulmuş 

əsasların 20-30 %-nin  Na   təşkil edən ağır gillicəli – şorakət torpaqlarda 

olur. Xam torpaqlar şumlandıqda xüsusi müqavimət 45-50 % adlanır.  

Torpaqlardan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsində istifadə etdikdə 

onların fiziki və fiziki-mexaniki xassələrini aşağıdakı tədbirlərlə dəyişmək 
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olar: aqrotexniki kimyəvi və bioloji. Aqrotexniki tədbirlər vasitəsilə (şum, 

mala, kultivasiya, kətmənləmə və s.) torpağın kipliyini, məsaməliliyini və 

xüsusi müqavimətini dəyişmək olar.  

Kimyəvi tədbirlər vasitəsilə torpağın uducu kompleksinin tərkibini 

dəyişmək olur ki, bu da torpağın fiziki xassələrinə kəskin təsir göstərir.  

Bioloji tədbirlərə bitkilərin növbə ilə əkilməsi, üzvi və mineral 

gübrələrin verilməsi, mikrobioloji proseslərin tənzimi və s. aiddir. Bu 

tədbirlərin kompleks tətbiqi torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrini 

yaxşılaşdırır.  
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Mühazirə 14 

Torpaq kadastrı və torpaqların banişirovkası. 

Torpaq yer qabığının bitki  bitən üst qatına deyilir. Bizdə torpaq xüsusi 

mülkiyyətdədir, ölkənin sərvətini artırmaq üçün tükənməz mənbədir. Heç 

vaxt yaddan çıxmamalıdır ki, insanlar yer üzərində yaşaması, həyatın 

mövcudluğu torpağın varlığından asılıdır. O, təbiətdən bizə bəxş edilən ən 

qiymətli sərvət olub, yaşayışımızın ibtidasını təşkil edir. Bu mənada insan 

üçün torpaqdan kənar təbiət anlayışı yoxdur. Torpaq yer qabığının canlı aləm 

yaşadığı üst qabığına deyilir. Hər cür inkişaf öz başlanğıcını bu təbii-tarixi 

töhfədən götürdüyü üçün bəşər cəmiyyəti mövcud olduğu dövrdən başlayaraq 

bu nemət uğrunda həmişə mübarizə olmuş, onun hər bir qayğısını çəkmişdir. 

Eramızdan  səkkiz əsr əvvəl yaşamış Zərdüşt demişdir: «Torpağın üzərində 

zəhmət çəkməyənə torpaq deyir ki, mənim üstümdə sağ və sol əlinlə 

işləmədiyin üçün ömür boyu dilənçilərlə birlikdə insanların qapısında 

duracaq, başqalarının tör-töküntüsü ilə dolanacaqsan».  

Torpağa daha yaxşı qayğı göstərmək – ondan yüksək keyfiyyətli məhsul 

götürmək üçün daha mühüm bir amil – torpağı elmi əsaslarla öyrənmək 

vacibdir. Torpaq öz tərkibinin müxtəlifliyi ilə bağlı olaraq, müxtəlif elmlər 

tərəfindən öyrənilir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi və yeni torpaq sahələrinin mənimsənilməsi işində torpaqların 

keyfiyyətcə qiymətdəndirilməsi mühüm yer tutur. Torpaq kadastrı bu 

baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malikdir.  

«Kadastr» sözu fransızca olub lüğəti mənası «qeydiyyat» deməkdir.  

Torpaq kadastrı dedikdə torpağın pasportu başa düşülməlidir. Əvvəllər 

«Qaytanlaşmış kitab» adı ilə tanınan torpaq pasportunda hər hansı ərazinin 

sahəsi, hansı xüsusiyyətlərə malik olması, nə qədər sahədə hansı bitkilərin 

bitməsi, nə qədər sahənin eroziyaya məruz qalması, şorlaşması, meliorasiya 

işi və s. kimi xüsusiyyətlər öz əksini tapır. Torpaq kadastrını bilmədən, daha 
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doğrusu, hər zansı ərazinin torpaq pasportu ilə tanış olmadan yeni kənd 

təsərrüfat tədbirləri keçirmək, bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq, təbiəti 

mühafizə işlərini düzgün aparmaq mümkün deyildir. Çünki, məsələn, zəif 

şoranlığa davamlı bitkilər şorlaşmamış torpaqlarda və yaxud əksinə, 

şorlaşmamış torpaqlarda əkiləcək, hər iki halda səmərəsiz iş görülmüş olar. 

Yaxud hər hansı ərazidə eroziyaya uğramış torpağın faydalı hala salınması və 

bunun hesağına kənd təsərrüfatı bitkisi əkilməsi üçün əldə dəqiq kadastr 

məlumatları olmalıdır.  

Başqa bir misal: şoranlaşmış torpaqda şoranlığa davamsız bitki  əkmək 

lazımdırsa, birinci növbədə, həmin ərazinin sahəsini bilmək, buna əsasən 

meliorasiya işləri aparmaq, nəhayət, bu sahəyə nə qədər bitki  əkməyin 

mümkün olduğunu bilmək vacibdir.  

Deməli, torpağın pasportu bizə müəyyən ərazi haqqında nəinki ətraflı 

hesabat verir, hətta təbiəti mühafizə tədbirlərini həyata keçirmək üçün də 

geniş imkan yaradır.  

Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, hər hansı təsərrüfat 

ərazisində müəyyən bitkini əkərkən həm bitkinin xarakterik xüsusiyyətləri 

ilə, həm də həmin rayonun torpaq pasportu ilə yaxından tanışlıq vacibdir.  

Deməli, torpaq kadastrı yalnız torpaqların pasportu olmaqla 

məhdudlaşmayıb, həm də əkinə yararsız torpaqların aşkara çıxarılıb 

yaxşılaşdırılmasına, yəni təbiətin mühafizəsinə doğru yönəldilən səmərəli bir 

vasitədir.  

Torpağın, kadastrının aşağadakı tərkib hissələri vardır ki, bunlar da ayrı-

ayrılıqda onun müxtəlif sahələrini təşkil edir:  

1. Torpağın qeyd olunması. Bu hər hansı bir təsərrüfatın (rayon, kolxoz, 

sovxoz) istifadə üçün torpağın dövlət sənədi vasitəsilə 

əsaslandırılmasıdır.  

2. Torpağın kəmiyyət və keyfiyyətcə uçota alınması (inventarizasiya, 
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siyahıya alma). Buraya respublikanın, rayonun, kolxozun, sovxozun 

ümumi torpaq fondu, meliorasiya olunmuş torpaqların sahəsi, təbii 

təsərrüfat sahələri (əkin, çoxillik bitki lər, dincə qoyulmuş sahələr, 

biçənəklər, otlaqlar) aiddir.  

Torpağın keyfiyyətcə qeydə alınmasında isə onun eroziyaya uğrama 

dərəcəsi (zəif, orta, şiddətli, yuyulmuş), mexaniki tərkibi (gillicələri, qumsal 

və qumlu), daşlılıq dərəcəsinə görə (zəif, orta, şiddətli) və s. öz əksini tapır. 

«Eroziya» latın sözu olub, «hamarlanmaq», yaxud «qoparmaq» deməkdir.  

Eroziyanın aşağıdakı növləri var:  

a) Səthi eroziya. Yamaclarda yağmurlar düşdükdə əmələ gəlmiş səthi su 

axınlarının torpağı yuyub aparması nəticəsində müxtəlif ölçülərdə 

şırımlar əmələ gəlir.  

b) İrriqasiya (suvarma) eroziyası. Dağətəyi və düzənlik rayonlarda 

suvarılan sahələrdə su eroziyasının başqa bir növü olan irriqasiya 

eroziyası yayılmışdır.  

v) Külək eroziyası. Külək eroziyası xalq təsərrüfatına ziyan vuraraq, 

relyefin formalaşmasında böyük rol oynayır.  

Su və külək eroziyasının təsiri torpaqların strukturundan, mexaniki 

tərkibindən və relyefdən çox asılıdır.  

Torpaqların qorunması, onlardan səmərəli istifadə olunması üçün 

suvarma sistemlərinin, meliorasiya və irriqasiya işlərinin düzgün təşkil 

edilməsi olduqca vacibdir. Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üçün vahid 

suvarma normasının müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

3. Torpaq kadastrının tərkib hissəsindən biri də torpaq baniteti və ya 

torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Torpaq 

baniteti bu və ya başqa kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı və 

məhsuldarlığı üçün torpağın nə dərəcədə yararlı olduğunu müəyyən 

edən əsas göstəricidir. Torpaqların iqtisadi cəhətdən 
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qiymətləndirilməsi işi də torpağın bonitirovkası əsasında aparılır. 

«Bonitirovka» latınca  «bonitas» sözündən götürülmüşdür, 

«keyfiyyətlilik» deməkdir. Deməli, torpağın bonitirovkası torpağın 

münbitliyini, başqa sözlə keyfiyyətini müqayisəli tərzdə ballarla ifadə 

edən nisbi kəmiyyət göstəricisidir. Torpaq baniteti isə torpağın 

keyfiyyət – məhsuldarlıq göstəricisidir.  

Torpağın bonitirovkası torpaqşünaslıq elminin praktiki hissəsi olub, 

torpaq kadastrı tərtib edilməsi işinin əsas mərhələ və tərkib hissələrindən 

biridir. Torpağın tərkibində baş verən proseslər və keyfiyyət dəyişmələri 

yalnız onun xüsusiyyətlərini dəqiq öyrənməklə müəyyən edilə bilər. Buna 

görə də torpağın bonitirovkası zamanı əsas meyar olaraq onun daxili 

keyfiyyətli, yəni təbii münbitliyi yaradan amilləri (humus, azot, fosfor, udma 

tutumu, turşuluq və s.) əsas götürülür. Bu təbii münbitlik amilləri ilə yanaşı, 

həm də orada becərilən bitkilərin potensial yetişmə imkanı və məhs uldarlığı 

nəzərə alınır.  

Torpaq boniteti işləri aparılarkən bitkinin qidalanmasında mühüm rol 

oynayan aqrokimyəvi göstəricilər və və iqlim amili bir ölçü, meyarı kimi 

götürülməlidir. Hər hansı ərazinin torpaq örtüyünün keyfiyyətcə 

qiymətləndirilməsinə başlamaq üçün vacib məsələlərdən biri torpağın 

keyfiyyət və iqlim göstəricilərinə görə əsas qiymət şkalasının tərtib 

edilməsidir.  

Alınmış keyfiyyət balları torpağın aqronomik cəhətcə qiymətli potensial 

münbitliyinin kəmiyyət göstəricisi olub, yem bitkilərinin tələbatı üçün bir 

torpağın o birilərdən nə dərəcədə yararlı olduğunu ədədi qiymətlərlə aydın 

ifadə edir.  

4. Torpağın iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi. Bu, torpağın 

keyfiyyətinin pula ifadəsinə deyilir.  

5. Torpaq kadastrının beşinci – yekunlaşdırıcı hissəsi torpaq kadastrı 
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xəritələridir. Bunlarda torpağın kəmiyyət və keyfiyyət qeydiyyatı, 

onun qiyməti göstərilir. Torpaq kadastrı və onun əsas tərkib 

hissələrindən biri olan bonitirovka aparmağın təsərrüfat əhəmiyyəti 

aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Kadastr xəritələri, məlum olduğu kimi, torpaq kadastrının yekunudur.  

2. Torpağın bonitirovkası onun münbitlik və məhsuldarlığını hərtərəfli, 

obyektiv müəyyən etməyə imkan verir.  

3. Torpağın bonitirovkası hər bir təsərrüfatın torpaqlarının başqa 

təsərrüfatın torpaqlarından nə dərəcədə pis və yaxşı olmasını 

müqayisəli tərzdə müəyyənləşdirməyə və təsərrüfatın 

planlaşdırılmasında subyektivliyi aradan qaldırmağa, məhsul istehsalı 

üçün ehtiyat mənbələrini üzə çıxarmağa imkan verir.  

4. Torpağın bonitirovkası torpaq-iqlim sərvətlərindən asılı olaraq, kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin yerləşdirilməsi üçün optimal şəraitli rayonların 

müəyyən edilib ixtisaslaşdırılmasına imkan verir.  

5. Torpağın bonitirovkası uzun müddət üçün kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalını proqnozlaşdırmağa xidmət edir.  

6. Torpağın bonitirovkası torpaqları aqroistehsal baxımından 

qruplaşdırmağa imkan verir.  

7. Torpağın bonitirovkası təsərrüfatlarda və rayonlarda torpağın 

müqayisəli dəyərlilik əmsalını müəyyən etməyə imkan verir.  

8. Torpağın bonitirovkası torpaq ehtiyatlarından səmərəli və 

təsərrüfatçılıqla istifadə olunmasına kömək edir. Respublikamızda 

torpağın münbitliyini, məhsuldarlığını yüksəltmək üçün çox iş 

görülür.  
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Mühazirə 15 

Torpaqların zonallığı 

Torpaqşünaslıq elmində V.V.Dokuçayevin müəyyən etdiyi 

qanunauyğunluqların ən əsaslısı torpağın zonallıq qanunauyğunluğudur. 

Dokuçayev bu qanunu belə formalaşdırmışdır: «bütövlükdə götürülmüş bütün 

təbiət – həm bitki  və heyvanat aləmi, həm də hava, qismən də mineral aləm – 

xüsusilə də yerüstü dağ süxurları, asan həll olunan minerallar, zonaldırlar, yer 

üzərində az-çox qırılmaz zolaqlarla qərbdən-şərqə doğru yayılaraq, bütün yer 

kürəsini müxtəlif torpaq zolaqlarına bölmüşlər. Onların rəngləri də günəş 

şüasının və istiliyinin artması ilə paralel ekvatordan qütblərə doğru 

kəskinləşir. Bu zonallıq şimalda podzollardan başlayaraq, mülayim isti 

enliyinin boz torpaqları, qara torpaqları,  şabalıdı torpaqları, sutropik və 

ekvatorial enliklərində sarı və qırmızı (laterit) torpaqlarında qurtarır». 

Sonralar torpaq zonallığına bəzi dəyişikliklər edilmişdir. S.A.Zaxarov, 

S.S.Neustruyev göstərmişlər ki, yüksəklik, şaquli torpaq zonaları enlik və 

şaquli zonaların sadə təkrarı deyil, özünəməxsus dağ torpaqları və düzənlikdə 

rast gəlinməyən (dağ-çəmən torpaqları) və yaxud kəskin fərqlənən dağ zonal 

torpaqlarından ibarətdir.  

Əkinçilikdə torpaq coğrafiyasının əhəmiyyəti. Torpaq əhalini ərzaq, 

sənayeni çoxlu xammal ilə təmin edən əsas kənd təsərrüfatı istehsalı 

vasitəsidir. Ona görə də, torpağın yayılmasını və tərkibini bilmək əksər kənd 

təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün çox vacibdir:  

1) Torpağın kəmiyyət və keyfiyyət  uçotunu və onların əkin sahələrində 

düzgün yerləşdirilməsi (şum, biçənək, otlaq, meşə və s.) üçün;  

2) Mənimsənilməmiş, xam, dincə qoyulmuş torpaq ehtiyatının uçotu 

(qeydiyyatı) və onların gələcəkdə istifadəsi üçün;  

3) Təbii torpaq- iqlim və iqtisadi şərtlər nəzərə alınmaqla düzgün növbəli 

əkin sistemi tətbiq etmək üçün;  
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4) Aqrotexniki tədbirləri (torpağın becərilməsi və gübrələnməsi və s.) 

düzgün tətbiqi üçün;  

5) Hidrotexniki qurğuları layihələndirmək və tikməklə, torpaqların 

meliorasiyasına aid tədbirlər (qurutma, suvarma və s.) üçün.  
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Mühazirə 16 

Tundra zonasının torpaqları 

Tundra zonasına şimal buzlu okeanındakı adalar və Rusiyanın şimal 

dəniz kənarı zonaları daxildir. Ümumi sahəsi  1.688 min km2 və ya keçmiş 

SSRİ ərazisinin 7,6 %-i daxildir. Tundra zonası arktik və subarktik iqlim 

iqlim qurşağına daxildir. Tundra zonasının əksər relyefi dalğavari, təpəli və 

düz düzənlikdir. Bitki  örtüyündə meşələr yalnız cəqub sərhədlərdə meşə 

tundrada rast gəlinir. Əksəriyyəti şibyə və mamırlar, cənub rayonlarda isə 

kolluqlara rast gəlinir. Şimal ərazilər – materik hissələri – arktik tundra, bir 

az cənubda kolluq tundra – o da meşə tundraya keçir. Dağlarda dağ tundra 

yayılıb.  

Tundra zonasının torpaqları. 

Düzənlik zonası:  

1) Poliqon arktik tundra torpaqları  

2) Bataqlıq-tundra torpaqları  

3) Qleyli-podzol torpaqlar  

4) Çimli-çəmən torpaqlar  

Dağ torpaqları.  

5) Qarışıq daşlıq  

6) Dağ-tundra torpaqları  

Məsələn, qleyli-podzol torpaqların üstündə yaxşı hiss olunan torf qatı 

olmur. Onlarda şibyə-mamır qatının çimi altında birbaşa qley qatı yerləşir 

(rəngi ağımtıl mavi, xırda pas ləkəli rəng). Torflu – qleyli tarpaqlarda isə üst 

qatda nazik torf qatının olmasıdır. Qleyli və torflu-qleyli torpaqlar neytrala 

yaxın reaksiyaya və bəzən zəif qələvili olurlar. Onlar qalın donuşluq çatları 

ilə örtülmüşlər. Bu çatlar 5-15-dən 50 sm-ə qədər olurlar.  

Dağ-tundra torpaqları çox daşlı, qısa profilli və qatların 

(horizontların) zəif seçilməsilə səciyyələnir.  
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Tundra torpaqlarının bütün növ müxtəlifliyində, üstünlük təşkil edən 

torpaq əmələgəlmə prosesi, sözsüz ki, bataqlıq qley prosesidir. Bu proses, su 

keçirməyən, daimi donuşluq qatının səthə yaxın olması, həmçinin, havada 

yüksək nisbi rütubətin olması, deməli, üst səthdən buxarlanmanın az olması 

və s. şəraitində gedir.  

Tundrada torpaq əmələgəlmənin ikinci əsas xüsusiyyəti, biokimyəvi 

proseslərin zəif getməsi və bununla əlaqədar torpaq minerallarının zəif 

kimyəvi aşınmasıdır.  
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Mühazirə 17 

Tayqa zonasının podzol torpaları 

Podzol və çimli-podzol torpaqlar zonası keçmiş SSRİ-nin Avropa 

hissəsinin şimalı (tundra və meşə tundradan aşağı) və keçmiş SSRİ-nin 

Asiyanın böyük hissəsində yayılmışlar. Ümumi ərazisi 6998 min kv2 düzən 

zonada və dağlıq zonada (şərqi Sibirdə – Yeniseydən Oxot dənizinə kimi) 

4522 min km2 – cəmisi 11620 min km2 təşkil edir ki, bu da keçmiş SSRİ 

ərazisinin 51,7 %-ni təşkil edir. İqlimə görə bu zona mülayim zonaya aiddir 

(əsasən meşə altındadır).  

Podzollar tayqanın iynəyarpaqlı meşələr altındakı torpaqlarına aiddir. 

Meşə altında podzol qatı bilavasitə üstdən meşə döşənəyinin altından 

başlayır. O ağımtıl və ya ağ rəngdə, bulanıq rəngdə, struktursuz və ya plastik 

quruluşlu müxtəlif dərinlikli olur ki, bununla əlaqədar qısa profilli (A2  qatı, 

15 sm-dən az), orta (A2 qatı 15-25 sm)  və qalın  podzollar (A2  qatı 25 sm-

dən çox) adlandırılır. Podzollarda humus çox az olur, üst A2  - qatında faizin 

onda biri qədər olur. Həmçinin mübadiləli kalsium, maqnezium az olmaqla, 

udma tutumu 20 % olur. Torpağın reaksiyası turşdur, podzol qatının  pH-ı  

5,0-5,5 olur. Dərinə getdikcə udulmuş əsasların cəmi və doyması artır, 

turşuluq isə müvafiq olaraq azalır.  

Podzol torpaqlar – podzoldan onunla fərqlənir ki, onlarda podzol 

qatının üst hissəsi çürüntü ilə rənglənib. Bu rəng meşə döşənəyinin 

parçalanmasından sızılan hissələrdir ki, bununda nəticəsində tünd-boz rəngli 

A1 – qatı əmələ gəlir ki, bu da ondan aşağıdakı ağımtıl -  A2  - qatından aydın 

fərqlənir. Çimli-podzollu torpaqlara uyğun olaraq, podzol torpaqlarda orta və 

qüvvətli podzollaşmış növlər ayrılır. Məlumdur ki, çimli-podzol torpaqlarda 

da çürüntü qatı olan – A1 – qatı da genetik xarakter daşımır və yalnız yerli 

xarakter daşıyır və yerli xüsusiyyətlə təyin olunur. Qüvvətli podzollaşmış 

torpaqlar əsas orta tayqa zonasında müxtəlif mexaniki tərkibli ana süxurlar 
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üzərində yayılmışlar. Onların  A1  qatında humus  1,5 %-ə qədər və daha çox 

olmaqla doyması 50 %-ə qədər olur.  

Podzol əmələgəlmənin mahiyyəti. Bu prosesi daha yaxşı 

V.R.Vilyamsın bioloji nəzəriyyəsi izah edilir. Bu nəzəriyyəyə görə podzol 

əmələgəlmə prosesi ağac bitkiləri ilə əlaqədar olmaqla qapalı iynəyarpaqlı 

(yolka) meşələr altında gedir. Belə meşədə kifayət qədər işığın olması ilə 

əlaqədar torpağın səthi – meşə döşəməyi ilə, yəni göbələk florası yayılmış 

bitki  töküntüsü (döşənəyi) ilə örtülmüş olur. Göbələklərin fəaliyyəti 

nəticəsində, meşə döşənəyinin üzvi hissəsinin parçalanması prosesində  kren 

turşusunun ayrılması baş verir ki, bu da podzol əmələgəlmənin əsas amili 

rolunu oynayır. Yağıntının çox olmasından meşə altında demək olar ki, 

fasiləsiz olaraq enən su  cərəyanı göbələklərin inkişafı ilə əmələ gələn kren 

turşusunun aşağıya yuyulması baş verir. Bu enən su cərəyanı ilə həll olmuş 

duzlar – krenatlar – meşə döşənəyinin (töküntüsünün) kül elementləri də 

aşağı qatlara aparılır (yuyulur). Podzollarda turş reaksiyaya şərait yaradan 

sərbəst kren turşusu ana süxurda xeyli kimyəvi dəyişmə yaradır ki, bu da 

podzol qatının yaranmasına səbəb olur. Bu dəyişikliklər üç fazada gedir:  

1) Kalsium karbonatın kren turşusu vasitəsilə həll olması; 2) Onun 

dəmir və manqan birləşmələrilə reaksiyası və  3) Kaolinitin (gilin) kren 

turşusu ilə dağıdılması (parçalanması). İkinci fazada kren duzları şəklində 

dəmir və manqanın suda həll olması baş verir, onlar da enən su cərəyanı ilə 

aşağı aparılır, nəticədə ana süxur öz qırmızı rəngini itirərək, ağımtıl, bəzən də 

müxtəlif rənğli kvarsın və ya amorf silisiumun üstünlük təşkil etməsindən 

asılı olaraq sarı rəng alır. Üçüncü fazada kren turşusunun kaolinitə (gilə) 

təsirilə sərbəst silisium (kremnezem) ayrılır, alüminium isə krenat əmələ 

gətirərək ki, bu da həll olandır və suyun enən cərəyanı ilə aşağı yuyulur. Qum 

hissəcikləri özünün nazik pudra şəkilli amorf kütləsilə süxurun bütün 

məsamələrinə dolur (tutur) və ona ağımtıl rəng verərək podzol qatının 
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struktursuzlaşmasına şərait yaradır.  

Ona görə də podzoləməlgəlmə prosesi torpağın həm üzvi və həm də 

mineral hissəsinin dərin parçalanması ilə təzahur edərək, əvvəlcə üst qatda, 

sonra isə aşağı qatlara yayılır.  
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Mühazirə 18 

Qara torpaqlar zonası 

Qara torpaqlar zonası Avro-Asiyada geniş ərazi tutmaqla 

Moldaviyanın cənub hissəsini, Ukraynanın cənub vilayətlərini, Don çayının 

cənub axarlarında, Şimali Qafqazın qərb yarısını, Volqanın aşağı hissələrini, 

Qərbi-Sibir ovalığının cənub qurtaracağı, Qazaxstanın şimalını əhatə edir, 

şərqə gekdikcə ayrı-ayrı adalar şəklində qara torpaqlar Orta Sibirin cənub 

rayonlarında, Zabaykalıdə. Qara torpaqlarının ərazisi MDB çərçivəsində 

1.431 min km
2
  və ya MDB ərazisinin  6,3 %-ni təşkil edir. Bundan əlavə, 

MDB-nin 2,1 %  ərazisində meşə-çöl zonasında yerləşən qara torpaqlar var. 

Beləliklə, bütün qara torpaqlar MDB ərazisinin  6,8 %-ni təşkil edir və 

dünyada bu torpaq sahələrinin 48,4 %-ni təşkil edir.  

Qara torpaq zonanın relyefi düzənlik və zəif dalğavaridir.  

Qara torpaqlar çəmən-çöl bitkilərindən ibarət otlar altında əmələ 

gəlirlər. Hazırda çöl-çəmən bitkiləri yayılan ərazilərin əksər hissəsi şumlanır. 

Sonra qara torpaqlar Çinin şimalına keçir.  

 

Rütubətli meşələrin ferralit (laterit) torpaqları 

Rütubətli tropik zonaların torpaq örtüyü başqa torpaq zonalarına 

nisbətən daha müxtəlif (rəngarəng) toppaq örtüyünə malikdir.  

Bu zonada ən çox (geniş) yayılmış torpaqlar qırmızı-sarı ferralit 

(laterit) torpaqlardır. Onlar əsasən ferralit və allit (daha rütubətli zonalarda) 

tərkibli qalın aşınma qabığının üzərində əmələ gəlirlər. Afrikada bu 

torpaqların içərisində az lateritləşmiş və dəmir birləşmələri ilə dah çox 

zənginləşmiş qırmızı-sarı alferrit torpaqlara rast gəlinir. Bunları çox vaxt 

«ferrisol» adlandırırlar. Qırmızı-sarı torpaqların profilində hər yerdə 

dəmirləşmiş təbəqəyə (qat-lateritlərə) rast gəlinir ki, onlarda səthdə laterit 

aşınma qabığı əmələ gətirirlər. Yüksək rütubətlənmə şəraitində, qırmızı-sarı 
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laterit torpaqlar içərisində qleyli laterit torpaqlara rast gəlinir. Amma əsas 

süxurlar (bazalt və b.) üzərində isə tünd-qırmızı laterit torpaqlar əmələ gəlir 

ki, onlar da münbit dəmir oksidləri ilə zəngindirlər.  

Yağıntılı meşə zonasının torpaqları – əsasən qırmızı-ferralit (laterit) 

torpaqlar, geniş zolaqlar şəklində dövri rütubətli tropik meşələrin qırmızı 

ferralit (laterit) torpaqları ilə dövrələnmişlər. Bitki  brtüyü ilə əlaqədar olaraq 

ekvatorial afrikada adətən podzollaşmış laterit və daimi rütubətli meşələrin 

qırmızı torpaqları yayılıb. Savannalarda yüksək otlar bitir. Bu torpaqlar 

ümumiyyətlə, ekvatordan şimalda və cənubda dəyişkən endə yayılmışlar. 

Qvineya körfəzi, Konqo çayı hövzəsi daxildir. Burada müxtəlif palmalar, 

fikuslar, çörək ağacı, banan, müskat ağacı və s. bitir.  

Tropiklər ən xarakterik laterit torpaqlardır ki, yalnız tropik 

vilayətlərdə rast gəlinir. Qırmızı torpaqlar isə tropikdən əlavə subtropiklərdə 

də rast gəlinir. Ona görə də bütün bu torpaq əmələgəlməni – latrit 

adlandırırlar. Laterit latın sözü olub  later-kərpic adlandırılır və 1807-ci ildə 

F.Byükkenen tərəfindən Hidisman torpaqlarına deyilib və tikinti materialı 

kimi istifadə olunub. Bu torpaqların əsas əlaməti sərbəst alminiuma 

hidrooksidin yüksəkdərəcədə olmasıdır.  
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Mühazirə 19 

Subtropik qurşağın torpaq örtüyü 

Ümumi sahəsi təqribən 2,5 mlyr. ha olan subropik qurşaq sahəsinə 

görə tropik qurşaqdan təqribən 3 dəfə kiçikdir. Bu qurşaq həm şimal, həm də 

cənub yarımkürəsində yayılmışlar. Qurşaq daxilində dağlıq sahələrin çəkisi 

xeyli böyük olub 29,2 %-ə çatır. Subtropik qurşağı bir çox hallarda 

kserotermal, yəni quru və isti qurşaq da adlandırırlar. Tropik qurşaqla 

müqayisədə bu qurşaqda rütubətli meşələr vilayətinin sahəsi nisbətən az olub 

ümumi ərazinin 25 %-ni təşkil edir. Kserofit meşə və kolluq-bozqır (çöl) 

vilayətlər qurşaq ərazilərinin 34 %-ni, yarımsəhra və səhra vilayəti isə daha 

geniş olub 41 %-dək təşkil edir.  

Tropik qurşaq üçün xarakterik olan ferralıt aşınma qabığı subropik 

qurşaq səthinin ancaq 16,6 %-ni təşkil edir. Ərazidə karbonatlı sialit və 

karbonatlı səhra qumlarının da daxil olduğu duzlu qabıq üstünlük təşkil edir.  

Subtropik qurşaqda torpaqların yayılmasında üfiqi zonallıq zəif, fasial 

xüsusiyyətlər isə aydın ifadə olunmuşdur. Landşaftların dəyişməsi birinci 

növbədə rütubətlənmənin dəyişməsi ilə əlaqədardır.  

Subtropiklər üçün aşağıdakı torpaq əmələgəlmə prosesləri 

xarakterikdir: 1) Subtropik ferralizləşmə;  2) qəhvəyi torpaq əmələgəlmə;   

3) boz torpaq əmələgəlmə;  4) subtropik bərkimə.  

Subtropik ferralitləşmə prosesi ümumi xüsusiyyətlərinə görə tropik 

ferralitləşməyə yaxındır. Lakin bu proses zəif intensivliklə getməklə suxur 

qatının az hissəsini əhatə edir və başlıca olaraq çöküntü süxurları üzərindəki 

sarı torpaq əmələgəlmədə özünü daha aydın göstərir. 322 ORSiO /   nisbəti sarı 

torpaqda çox vaxt 2.0-dan böyük olmur.  

Qəhvəyi torpaq əmələgəlmə prosesi torpaq qatında humusun zəif 

toplanması, onun həll olan duzlardan azad olması, torpaq quruluşunun biogen 

dəyişməsi (su keçirmənin və rütubət tutumunun yaxşılaşması istiqamətində), 
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metamorfik gilləşmənin zəif ifadə olunması və s. ilə xarakterizə olunur.  

Subtropik bərkimə prosesi üçün bütün torpaq qatının gilləşməsi 

xarakterikdir. Bu proses torpağın mineral hissəsilə az əlaqəli olan humusun 

daha çox, montmorillontin isə az toplanması ilə səciyyələnir. Subtropik 

bərkimiş torpaqlar çox vaxt səthə çıxmış ağır gilli süxurlarla əlaqəli olur.  

Subtropik qurşaq aşağıdakı torpaq aqroekoloji vilayələrə ayrılır:  

1) Rütubətli subtropik meşə;  2) Subtropik kserofit-meşə və kolluq çöl;   

3) Subtropik yarımsəhra və səhralar vilayəti.  

Rütubətli subtropik meşələr vilayəti. Rütubətli subtropik meşələr 

materiklərin musson xarakterli iqlimə malik rütubətli şərq kənarları üçün 

daha xarakterikdir. Vilayətdə yay dövründə və payızda – 2000 mm-dək və 

bundan da artıq yağıntı düşür. Materiklərin qərb rayonlarında rütubətli 

subtropiklərə xüsusi redional oroqrafik şəraitə malik ərazilərdə (Qafqazın 

Qara dəniz və Xəzər sahillərində, cənub-şərqi Avropanın bəzi rayonları və s.) 

təsadüf olunur.  

 

Tropik rütubətli və dəyişən rütubətli meşə vilayətlərinin torpaqları 

Tropik qurşaqda üç rütubətli meşələr vilayəti ayrılır: Mərkəzi 

Amerikanın və Cənubi Amerikanın böyük hissəsini əhatə edən Amerika 

vilayəti; Konqo çayı hövzəsini, Qvineya körfəzi sahəllrini əhatə edən Afrika 

vilayəti; Cənubi Asiya yarımadalarını (Hindistan yarımadasının bir hissəsi və 

Hid-Çin), Avstraliyanın şimal sahilləri və bu materiklər arasındakı adaları 

əhatə edən Avstraliya-Asiya vilayəti. Bu vilayətlərin sahəsi çox böyük olub 

2,5 mlyd/ha  təşkil edir. Ferralit aşınma qabığı üstünlük təşkil edir (95,5 %). 

Rütubətli tropik vilayətlərin torpaq örtüyündə 2 torpaq zonası fərqləndirilir: 

yağışlı tropik meşələrin qırmızı-sarı ferralit torpaqları və dəyişən rütubətli 

(musson) tropik meşələrin və hündür otların savannaların qırmızı torpaqları.  

Qırmızı-sarı ferralit torpaqlar yer kürəsində daha isti və rütubətli 
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şəraitdə formalaşırlar. Temperatur adətən 25-270 olur.  

Yağıntılar da mövsümlər üzrə bərabər paylanır və onun miqdarı 1800-

2500 mm arasında dəyişir. İllik rütubətlənmə əmsalı demək olar ki, hər yerdə 

1-dən böyükdür.  

Qırmızı ferralit torpaqlar qırmızı-sarı ferralit torpaqlarla müqayisədə 

bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir. Bunlardan birinci növbədə su 

rejiminin il ərzində dəyişməsi və quru mövsümdə dərindən qurumasını, quru 

mövsümdə üst horizontun qırmızı rəngə malik olmasını göstərmək olar. 

Bundan başqa humus qatının qalınlaşmasını (savannalarda 30-40 sm-dək), 

onun tünd rəngə malik olmasını, humusun 4 %-ə çatmasını, dəmir 

hidrooksidlərin konkresiyalar formasında ayrılmaq imkanının artmasını və s. 

göstərmək olar.  

Laterit horizontunun quruyarkən bərkimək xüsusiyyəti vardır. Bu 

horizont birinci dəfə  Byukenen (1807) tərəfindən təsvir edilmiş və laterit 

(lat. later-kərpic) adlandırılmışdır.  

Amazon və Konqo çayları hövzələrinin geniş rayonlarında qleyli-

ferralit meşə torpaqları inkişaf etmişdir.  

Rütubətli tropik Amerika vilayətində rütubətli tropik meşələr geniş 

sahələri tutur. Bu meşələrə Amazon və Qrinoko ovalıqlarından, Braziliya və 

Qviana dağlıq rayonlarının yamaclarında rast gəlmək mümkündür. Müxtəlif 

lian, palma, bambuk növlərinin də təmsil olunduğu zəngin, bəzən 12 yarusa 

malik olan bu məşhur həmişəyaşıl tropik meşələri A.Humbolt qley, yerli 

əhali isə selvas adlandırır. Amazon ovalığında, selvasda ferralit aşınma qabığı 

üzərində gilli qırmızı-ferralit torpaqlar, bəzi ərazilərdə qleylənmiş 

(bataqlaşmış) torpaqlar əmələ gəlmişlər. Quru savannaların qırmızı-qonur 

torpaqları yağıntıların miqdarının bir qədər az (300-800 mm), quraq 

mövsümün isə 6 ay və ondanda çox olduğu şəraitdə əmələ gəlir. Quru 

savannaların bitki  örtüyü əsasən kserofitlərdən təşkil olunmuşdur.  
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Avstraliya, Hindistan və Afrikada qırmızı-qəhvəyi və qırmızı-qonur 

torpaqlar arasında qara torpaqlar yayılmışdır. Onlar müxtəlif adlar daşıyırlar.  

Tropik qurşaqların torpaq örtüyü 

Tropik qurşaq tropik və ekvator yanı enlikləri əhatə edir. Bu qurşaq 

sahəsinə görə ən böyük qurşaqdır (5,6 mlrd.ha). Onun ərazisinin 12,8 %-ni 

(0,7 mlrd.ha) dağlıq sahələr təşkil edir.  

Tropik qurşağı isti iqlimə malikdir. Ən soyuq ayvn temperaturu 20-

220C-dən aşağı deyildir. Qurşaq daxilində termik şərait oxşar olduğu üçün 

torpaqların yayılmasında rütubətləşmə şəraiti və torpaq əmələgəlmə gətirici 

süxurların xarakteri həlledici rol oynayır. Termik şəraitdən asılı olaraq qurşaq 

daxilində yağıntıların paylanmasında böyük fərqlər müşahidə edilir. Burada 

susuz səhralarla yanaşı yağıntıların miqdarının 5000 mm və daha artıq olduğu 

ekvatoryanı daimi rütubətli tropik meşələrə də rast gəlinir. Sonuncu zonadan 

şimala və cənuba rütubətlənmənin aşağı olduğu, atmosfer çöküntülərinin çox 

qeyri-bərabər yayıldığı passat və musson sirkulyasiyası vilayətləri yerləşir.  

Tropik qurşaqların su rejimi müxtəlifdir. Yağışlı dövrdə torpaq 

profilinin tam islanması, quraq dövrdə isə güclü quruması müşahidə edilir. 

Tropik qurşaq daxilində daimi rütubətli tropik meşələr, seyrək meşə və 

hündür otlu savannalar, kserofit meşə və quru savannalar, tropik səhra və 

yarımsəhralardan ibarət bitki  zonaları üstünlük təşkil edir. Rütubətli 

vilayətlər qurşaq ərazisinin yarıya qədərini (45 %) təşkil edir. Qurşaq 

daxilində rütubətli vilayətlər daxilində ferralit, quraq vilayətlərdə isə 

ferrosiallit tipli aşınma qabığı üstünlük təşkil edir. Bu qurşaqda torpaq 

əmələgəlmədə yalnız həmin qurşaq üçün xarakterik olan bir sıra proseslər 

müşahidə edilir. Bu proseslərdən birinci növbədə ferrelitləşmə, lateritləşmə, 

ferrisialitləşmə və profildə (orta hissədə) bərkimə proseslərini misal 

göstərmək olar.  

Tropik ferralitləşmə – prosesi zamanı torpaq kütləsinin mineral 
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hissəsi dərindən dəyişir, ilkin (kvars istisna olmaqla), həm də törəmə alümo 

və ferrosilikat minerallarının parçalanması baş verir. Bu proses adətən 

yağıntıların 800-1000 mm-dən çox olduğu rütubətli tropik iqlim sahələrində 

müşahidə edilir. Ferralitləşmə zamanı parçalanma məhsullarının yuyularaq 

qatdan çıxarılması və torpaq qatında mütəhərrik hidrat və kaolin formasında 

törəmə alüminum və dəmirin formalaşması baş verir. Dəmir torpağın 

rəngində və strukturunun yaranmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  

Lateritləşmə  - zamanı dəmirli-kvarslı konkresiyalar yaranır. Əmələ 

gəlmiş konkresiyalar torpaqların müxtəlif yerlərində və aşınma qabığında 

toplaşırlar. Torpaq əmələgəlmə zamanı yaranmış mütəhərrik dəmirin böyük 

hissəsi maddələr dövranından çıxaraq tədricən dağ süxurlarına (kankar) 

çevrilən qat sərt qabıq əmələ gətirirlər.  

Quraq mövsümün daha uzun (8 ayadək), yağıntıların isə nisbətən az 

(800-1000 mm-dək)  olduğu ərazilərdə lateritləşmə prosesi inkişaf edir.  

Tropik qurşaq daxilində aşağıdakı torpaq – bioiqlim vilayətləri 

fərqləndirilir:  1) tropik rütubətli və dəyişkən rütubətli meşələr (humit və 

semihunit); 2) tropik quraq kserofit-meşə və savannalar (semiarid);  

3) tropik səhra və yarımsəhra (arid).  
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Mühazirə 20 

Subborial rütubətli meşə vilayətləri 

Subborial humid meşə vilayətlərində qonur torpaq əmələgəlmə 

üstünlük təşkil edir və adətən materikin okean sahilboyu zolaqlarını əhatə 

edir. Bu vilayətlər çox vaxt meridional istiqamətdə uzanırlar. Şimal 

yarımkürəsində Qərbi və Mərkəzi Avropanı əhatə edən qərbi Avropa vilayəti 

daha geniş ərazilər tutur. ABŞ-ın şimal-şərq ştatlarının ərazisini əhatə edən 

şərqi (Atlantik sahili), Şimali Amerika vilayəti öz sahəsinə görə qərbi (Sakit 

okean sahili) Şimali Amerika vilayətindən xeyli genişdir. Əsasən dağlıq 

relyefə malik Şərqi Asiya vilayətinin sahəsi də nisbətən kiçikdir. Cənub 

yarımkürəsində Cənubi Amerika və Yeni Zelandiya-Tasmaniya subborial 

rütubətli meşələr vilayətləri ayrılır. Subborial meşə vilayətlərinin ümumi 

sahəsi – 601 mln. hektara yaxındır. Bu sahənin 38 %-i dağlıq ərazilərdir. 

Vilayətlərin ərazisində siallit karbonatsız aşınma qabığı üstünlük təşkil edir. 

Vilaytələrin torpaq örtüyündə qonur meşə torpaqları daha geniş təmsil 

olunmuşdur. Bu torpaqlar enliyarpaqlı meşələr altında torpağın dərin 

islandığı və gilli aşınmanın getdiyi şəraitdə formalaşır. Qonur torpaq 

əmələgəlmə aşağıdakı elementar proseslərdən ibarətdir:  1) hidroslyudalı 

minerallar və illit toplanması ilə müşahidə olunan siallit gilləşmə, yaxud 

siallit gəiləmələgəlmə;  2) meşə töküntüləri hesabına hulmat-fulvat tipli 

humusun toplanması.  

Qonur meşə torpaqları öyrənilərkən ellüvial proseslərin genezisi 

aydınlaşdırılmalıdır. Fransız torpaqşünasları bu prosesin inkişafında üç 

mərhələni fərqləndirirlər:  1) karbonatların yuyulmasıdır.  2) turş məhsulların 

təsiri altında kollodilər peptizasiyasiyaya uğrayır və aşağı horizontlara 

müqayisə edirlər (lyösləşmə). F.Dyuşofr loslaşmanı kollodilrəin kimyəvi 

dəyişikliyə uğramadan mexaniki hərəkəti kimi izah edir.  3) həqiqi podzol 

prosesi inkişaf edir. Üzvi turşular ilkin və törəmə minerallarla təsir edir, 
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onların kimyəvi pozulması baş verir. Qeyd olunanlarla yanaşı dördüncü 

mərhələdə əhəmiyyətli rol oynayır. Bu mərhələdə  B – horizontu  A2 

horizontundan gətirilmiş materiallar materiallar hesabına bərkiyir, su 

sızdırması çox zəifdir. Təsvir olunan torpaqlarda humus horizontunun 

qalınılığı  10-40 sm, humusun miqdarı 4-6 % arasında dəyişir.  

Şərqi (atlantikboyu) Şimali Amerika və Şərqi Asiya (Uzaq Şərq) 

vilayətlərində, meridional istiqamətdə uzanan prerilərin qaratorpağa bənzər 

torpaqlar zonası müşahidə edilir. Göstərilən torpaqlar meşə örtüyündən 

məhrum olub zəngin müxtəlifotlu bitkilər altında inkişaf edirlər.  

 

Subborial bozqır vilayətləri 

Yer kürəsində qara və şabalıdı torpaqların geniş yayıldığı üç subborial 

bozqır vilayəti ayrılır. Bu vilayətlərdən sahəcə ən böyüyü enlik istiqamətində 

uzanan Avrasiya vilayətidir. Bu vilayət Qərbi Avropadan başlayaraq Ukrayna 

və Rusiya ərazilərindən keçməklə Monqolustan və Çinə kimi uzanır. 

Sahəsinə görə ikinci yeri  tutan Şimali Amerika subborial vilayəti ABŞ-ın 

orta qərb ştatalrını və Kanadanın cənubunu əhatə etməklə meridional 

istiqamətdə uzanır. Şorlaşma əlaməti olan torpaqlar düzən ərazilərin 20 %-ni, 

yarımhidromorf və allüvial torpaqlar isə 11 %-ni təşkil edir.  

Subborial qurşağın quru bozqır zonolarında əsasən  şabalıdı torpaqlar 

inkişaf etmişdir. Demək olar ki, yalnız şimal yarımkürəsində yayılmış bu 

torpaqların ümumi sahəsi 269.2  mln.ha yaxındır. Vilayət daxilində şabalıdı 

torpaqlar Moldaviya, Ukraynanın cənubunda, orta və aşağı Volqa boyunda, 

Qazaxıstanda, Qərbi Sibirin cənubunda ayrı-ayrı massivlər şəklində, Orta 

Sibir və Zabaykaledə daha geniş yayılmışdır. Şabalıdı torpaqlar yay fəslinin 

isti, quraq və davamiyyətli, qışın isə soyuq və az qarlı oduğu quru kontinental 

iqlim şəraitində əmələ gəlirlər. Orta illik temperatur 2-100C, fəal 

temperaturun cəmi 2200-35000, yağıntıların miqdarı 200-400 mm, 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



rütubətlənmə əmsalı 0,3-0,5-dir. Zonanın relyefi əsasən düzənlik və zəif 

dalğavaridir. Burada bozqır çökəklikləri də geniş yayılıb. Torpaq əmələgəlmə 

prosesində şabalıdı torpaqların profili aydın seçilən bir sıra genetik 

horizontlara ayrılır:  CBBBAA kr −−−−− 21 . Becərilən torpaqlarda  mA   qatı 

ayrılır.  

Cənubi Amerika subborial bozqır və səhra vilayətləri. Materikin ucqar 

cənubunda sahil ilə pataqoniya yaylası arasında dağların ətəklərini və 

dağətəyi düzənlikləri əhatə edir. Torpaq örtüyündə karbonatlı şabalıdı 

torpaqlar üstünlük təşkil edir.  

 

Behruz Melikov

Behruz Melikov


	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1
	Microsoft Word - Document1



