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AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNDƏ 

KƏND TƏSƏRRÜFATININ DAYANIQLI İNKİŞAFI MÖVZUSUNDA 

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLİB 

  

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində 2020-ci il dekabr ayının 15-

də “Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı: qlobal çağırışlar və Azərbaycanda həyata keçirilən 

islahatlar” adlı on-line elmi-praktiki konfrans keçirilib. Konfransda “İşğaldan azad olunan 

ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı”, “Aqrar sahədə resurslardan istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi”, “Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması və yaxşılaşdırılması”, 

“Kənd yerlərində iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və sosial rifahın yüksəldilməsi” və “Kənd 

təsərrüfatının dayanıqlı inkişafını təmin edən mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi” mövzularında 

müzakirələr aparılıb. 

 

Konfransı giriş nitqi ilə açan kənd təsərrüfatı naziri cənab İnam Kərimov bildirib ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən aqrar sahənin inkişafı prioritet 

istiqamət kimi elan edilib. Ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqrar sahə özünün yeni 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub və bu sahədə inkişaf tempi davam edir. Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı sahəsində işlər görülür: “Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatının qarşısında 
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duran əsas məsələ dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. Gələcək nəsillərin tələbatını ödəmək qabiliyyətinə 

xələl gətirməmək şərti ilə kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması həm də mövcud təbii ehtiyatların və 

ekosistemlərin qorunmasını tələb edir”. 

Nazir kənd təsərrüfatında davamlı və dayanıqlı inkişafa nail olunmasında, ekoloji tarazlığın 

qorunmasında innovativ texnologiyaların rolunu xüsusi vurğulayıb. 

Konfransda çıxış edən Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayev bildirib ki, 

aqrar sektorun dayanıqlı inkişafı həm də müvafiq qanunların qəbulunu, hüquqi bazanın yaradılmasını 

zəruri edir: “Yeni dövr yeni reallıqlar yaradır. Torpaq və su resurslarının vəziyyəti, iqlim 

dəyişiklikləri, toxum məsələləri, insan amili, işğaldan azad olunan torpaqlarımız - bunlar artıq yeni 

reallıqlardır. Yeni reallıqlar isə yeni yanaşma, yeni qanunlar tələb edir, eləcə də mövcud qanunlara 

əlavə və dəyişiklikləri vacib edir”. 

FAO-nun Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri Mələk Çakmak kənd 

təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı sahəsində qlobal çağırışlara uyğun olaraq Azərbaycanın beynəlxalq 

qurumlarla, xüsusən də FAO ilə uğurlu və səmərəli əməkdaşlığından danışıb. Vurğulayıb ki, 

Azərbaycan yeni qlobal çağırışlara çevik reaksiya verən və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri layiqi ilə 

yerinə yetirən ölkələr sırasındadır. 

Mələk Çakmak, həmçinin Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin FAO ilə 

birlikdə həyata keçirdiyi önəmli layihələrdən bəhs edib. 

Konfransın növbəti məruzəçisi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 

icraçı direktoru Vüsal Qasımlı olub. O, çıxışında diqqəti əsasən idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, 

yeni texnologiyaların tətbiqinə yönəldib: “Azərbaycanda aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı həm 10 illik 

yeni inkişaf strategiyasında, həm də post-konflikt quruculuğu sahəsində hazırlanan sənədlərdə öz 

əksini tapır. Aqrar sahə yeni torpaq, su və digər resursların dövriyyəyə cəlb edilməsi ilə yanaşı, həm 

də idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi, yüksəkixtisaslı kadrların sahəyə 

cəlbi və bazarlara çıxışın artırılması ilə dayanıqlı inkişafını təmin edə bilər. Aqrar sahə ərzaq və qida 

təhlükəsizliyi, regional inkişaf, məşğulluq və qeyri-resurs iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyət kəsb edir”. 

AMEA-nın vitse-prezidenti İradə Hüseynova qeyd edib ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı 

artırmaq, bu zaman həm də ekoloji tarazlığı qorumaq üçün innovativ texnologiyalardan geniş istifadə 

edilməlidir. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru İbrahim Cəfərov rəhbərlik etdiyi təhsil 

ocağında aqrar elmin inkişafı sahəsində görülən işlər barədə geniş məlumat verib, son illər həyata 

keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində ölkədə aqrar elmə yanaşmanın dəyişdiyini vurğulayıb. 

Sonda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə işğaldan azad olunan 

torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası planları barədə məlumat verib. Direktor post-konflikt 

dönəmində kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı yönündə beynəlxalq təcrübəyə diqqət çəkib, 

işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının potensialına dair proqnozları əks etdirən 

təqdimatla çıxış edib. 

İkinci hissədə Konfransın mövzuları ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə aqrar sahə 

ilə əlaqəli akademik dairələrin təmsilçiləri, mütəxəssislər, eləcə də gənc alimlər iştirak edib, 

mövzulara uyğun olaraq tezis və məqalələrlə çıxış ediblər. 

Konfransın materialları “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” jurnalının xüsusi buraxılışında çap 

olunub, jurnalın və Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin saytında yerləşdirilib. 
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Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri cənab İnam Kərimovun 

2020-ci il dekabr ayının 15-də Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində keçirilən 

“Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı: qlobal çağırışlar və Azərbaycanda 

həyata keçirilən islahatlar” adlı on-line elmi-praktiki konfransda açılış 
 

NİTQİ 

 

 

 

AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ DAYANIQLI İNKİŞAFI 

İSTİQAMƏTİNDƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR VƏ PLANLAŞDIRILAN TƏDBİRLƏR 

 

Hörmətli Konfrans iştirakçıları! 

Məlum olduğu kimi, dayanıqlı 

inkişafla bağlı qlobal çağırışların mühüm bir 

istiqaməti məhz kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır. 

Kənd təsərrüfatının adekvat olmayan 

vasitələrlə inkişafı iqlim dəyişikliyinə, su 

çatışmazlığına, torpaqların deqradasiyasına 

və digər bu kimi ekoloji fəsadlara səbəb olur. 

Nəticədə bu dəyişikliklərin özü də aqrar 

sahənin inkişafına məhdudlaşdırıcı təsir 

göstərir. Buna görə də gələcək nəsillərin 

ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətinə xələl 

gətirməmək şərti ilə kənd təsərrüfatı 

istehsalının artırılması mövcud təbii 

ehtiyatların və ekosistemlərin qorunmasını 

tələb edir. 

Dövlət başçısı tərəfindən müəyyən edilmiş siyasətə uyğun olaraq Azərbaycan dayanıqlı inkişaf 

üzrə qlobal çağırışlara adekvat cavab verən ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan hazırki dövrdə 

respublikada kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi həyata keçirilən aqrar siyasətin 

əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edilmişdir. 

Bu istiqamətdə Azərbaycan Hökuməti tərəfindən ardıcıl surətdə həyata keçirilən tədbirləri şərti 

olaraq 5 istiqamətə bölmək olar: 

 

1-ci istiqamət torpaq ehtiyatlarından davamlı istifadənin təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Məlumdur ki, dünya üzrə əhalinin sayının artması və yoxsulluğun azaldılması tədbirləri ərzağa 

olan tələbatı artırdıqca, qlobal səviyyədə torpaqlardan istifadənin intensivliyi də artır.  

Azərbaycan torpaq ehtiyatları məhdud olan ölkələr qrupuna daxil olmaqla bərabər, hazırda 100   
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minlərlə hektar torpaq sahəsi müxtəlif formalarda deqradasiyaya uğrayıb və ya belə təhlükəyə məruz 

qala bilər. Belə şəraitdə kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunan torpaqların deqradasiyasının 

qarşısının alınması, qorunması, yaxşılaşdırılması üçün aqrotexniki normalara riayət olunması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan su, gübrə və pestisid sərfi normalarına riayət edilməsi məqsədilə aqrokimyəvi 

analizlərin aparılması əsas şərtdir. Bunu nəzərə alaraq ölkədə müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş 

aqrokimya laboratoriyaları şəbəkəsi formalaşdırılıb. Həmçinin torpaq sahiblərini bu işə təşviq etmək 

üçün 2021-ci ildən etibarən toxum istehsalçılarının və 10 hektardan artıq sahədə əkin aparmış 

istehsalçıların əkin subsidiyası almaları üçün torpaqda aqrokimyəvi analiz aparılması şərt kimi 

müəyyən edilib. Bunun sayəsində istehsalçılar zəruri informasiya bazasına malik olmaqla torpağı 

daha düzgün aqrotexniki normalar əsasında becərmiş olacaqlar. 

Bununla yanaşı, müxtəlif səviyyələrdə deqradasiyaya məruz qalan kənd təsərrüfatı 

torpaqlarının yararlı hala gətirilməsi üçün də yeni siyasət təşəbbüsü irəli sürülmüşdür. Belə ki, 2021-

ci ildən başlayaraq deqradasiyaya uğramış az yararlı torpaqlarda çoxillik əkinlərin aparılmasını 

stimullaşdıran subsidiya siyasəti tətbiq olunacaq. 

 

2-ci istiqamət su ehtiyatlarından davamlı istifadə tədbirlərini əhatə edir. 

Ölkənin məhdud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün bu ehtiyatların düzgün idarə 

olunması zəruri vəzifədir. 

Azərbaycanda suvarma suyu üzrə itkilərin həcmi 28.4 faiz olmaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

ölkələri ilə müqayisədə yüksəkdir. Təsərrüfatdaxili kanallarda itkilər və sahədə suvarmalar zamanı 

yaranan itkilər də nəzərə alındıqda isə Azərbaycanda suvarma məqsədi ilə ilkin mənbədən götürülən 

suyun 57 faizinin itkiyə getdiyi, ancaq 43 faizinin səmərəli istifadə olunduğu təxmin edilir. 

Təsərrüfatdaxili sistemlərin əksəriyyəti torpaq məcralı kanallardan ibarətdir və suvarmalar əsas 

etibarilə səth suvarma üsulları ilə - öz axını ilə ənənəvi qaydada aparılır. 

Məhz buna görə də cənab Prezident tərəfindən imzalanmış 2020-ci il 27 iyun tarixli Sərəncama 

əsasən, “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün 

Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Burada nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşdırılması kənd 

təsərrüfatında sudan davamlı istifadənin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Belə ki, 

Tədbirlər Planında suvarma qrafiklərinin tərtibi, su itkilərinin azaldılması məqsədilə hidroqovşaq, 

kollektor və suvarma kanallarının yenidən qurulması, ölkədə su ehtiyatlarının artırılması və bu 

istiqamətdə dağ çayları sularının yığılması üçün relyefə uyğun su anbarlarının yaradılması, eləcə də 

digər çoxsaylı məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Su ehtiyatlarından davamlı istifadənin təmin edilməsi üçün sudan qənaətlə və rasional şəkildə 

istifadəyə imkan verən texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mövcud subsidiya 

qaydalarına əsasən, sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən sistemlərin alış qiymətinə dövlət büdcəsi 

hesabına 40 faiz güzəşt tətbiq edilir. Bunun nəticəsidir ki, son dövrlər müasir suvarma sistemlərinin 

tətbiqi genişlənərək təxminən 70 min hektar sahəni əhatə etmişdir. 

 

3-cü istiqamət aqrar siyasətin iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqələndirilməsi məsələsidir. 

Kənd təsərrüfatının fəaliyyəti birbaşa olaraq təbii resurslara əsaslanır ki, bu da istər-istəməz bu 

fəaliyyətin ətraf mühitə təsirləri məsələsini aktuallaşdırır. Digər tərəfdən isə iqlim dəyişmələri də 
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kənd təsərrüfatına öz mənfi təsirlərini göstərir. Bu mənfi təsirlər ölkəmizdə də özünü ciddi şəkildə 

büruzə verir. Məsələn, 2019-cu ildə illik yağıntının miqdarı normanın 65 faizini təşkil etmişdir. Bu 

dövr üçün orta illik temperatur isə normadan 1,7 dərəcə yüksək olmuşdur.  

Bunu nəzərə alaraq iqlim dəyişikliklərinin əlverişsiz təsirlərinin yumşaldılması ilə bağlı Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən “Yaşıl kənd təsərrüfatı”na 

dəstək üzrə Birgə Fəaliyyət Planı qəbul edilmişdir. Bu Fəaliyyət Planı çərçivəsində kənd 

təsərrüfatının iqlim dəyişikliklərinin təsirlərinə adaptasiyası üzrə planın hazırlanması, yaşıllıqların 

salınmasında iqtisadi səmərə verən zeytun, püstə, nar, tut və s. bitki növlərindən istifadənin 

dəstəklənməsi, aqrar fəaliyyət nəticəsində yaranan tullantılardan bioenerji mənbəyi kimi istifadə 

olunması və digər məsələlər üzrə tədbirlər həyata keçirilir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı tədbirləri çərçivəsində yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsi üzrə 

də bir sıra nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, son illər ərzində ölkədə 90 min hektardan çox sahədə 

yeni meyvə bağları salınmış, 100 hektarlarla sahədə tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması işləri 

həyata keçirilmiş, baramaçılığın inkişafı məqsədilə 4,5 milyon tut tingi əkilmişdir. 

 

4-cü istiqamət aqrobiomüxtəlifliyin qorunması tədbirləri ilə bağlıdır. 

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı baxımından mühüm məsələlərdən biri də 

aqrobiomüxtəlifliyin qorunmasıdır. Məlum olduğu kimi, aqrobiomüxtəlifliyin azalması genetik 

eroziyaya səbəb olmaqla, bitkiləri və heyvanları xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı həssas edir. 

Hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP) ilə birgə 

“Qlobal əhəmiyyətli aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi” layihəsi həyata 

keçirilir. Bu layihə çərçivəsində ölkədə mövcud olan aqrobiomüxtəlifliyin qiymətləndirilməsi və 

hədəf rayonlarda fermerlərin yerli sortlardan istifadəsinin dəstəklənməsi həyata keçirilir.  

Qeyd etməliyik ki, ölkədə mövcud olan genetik ehtiyatların uçotu ilə bağlı fəaliyyətlərin daha 

da aktivləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu məqsədlə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə hesabatlılığın 

təkmilləşdirilməsi çərçivəsində genetik ehtiyatlar üzrə statistik uçot sistemi BMT-nin müvafiq 

institutlarının müəyyən etdiyi forma və standartlar əsasında Dövlət Statistika Komitəsi və 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birgə təkmilləşdirilir. 

 

5-ci istiqamət kənd yerlərində rifahın təmin edilməsidir. 

Kənd yerlərində əhalinin, o cümlədən qadınların və gənclərin layiqli həyat və məşğulluq 

məsələləri hökumətin sosial-iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Ümumilikdə aqrar sahədə tətbiq olunan subsidiya siyasəti çərçivəsində fermerlərin texnika, 

gübrə, pestisid və digər istehsal resursları ilə təminatı yaxşılaşdırılmaqla daha məhsuldar 

texnologiyaların tətbiqi stimullaşdırılır və nəticə etibarilə onların gəlirlə fəaliyyət göstərmələri 

dəstəklənir. 

Kənd yerlərində qadınların iqtisadi aktivliyinin yüksəldilməsi tədbirləri çərçivəsində Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə birgə “Aqrar 

Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları” (AFAQ) layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin əsas məqsədi kiçik 

və orta ölçülü fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlığın artırılmasına, istehsal edilən məhsulların 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və satışına dəstək göstərilməsindən ibarətdir. 
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Hörmətli Konfrans iştirakçıları! 

Bu gün biz kənd təsərrüfatının müasir texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməsi baxımından 

müəyyən mənada qapalı dairə yaradan bir problemlə üz-üzəyik: aqrar sahənin innovativ inkişafı üçün 

bu sahəyə müasir dünyagörüşü olan gənclərin cəlb edilməsi tələb olunur, lakin digər tərəfdən XXI 

əsrdə hələ də ənənəvi üsulların üstünlük təşkil etdiyi və daha çox köhnəliyin simvolu kimi görülən 

aqrar sahə gənclər üçün çox da cəlbedici deyil. Bu səbəbdən hazırda ölkəmizdə aqrar sahədə çalışan 

mütəxəssislərin əksəriyyəti daha çox köhnə texnologiyalar üzrə biliklərə malikdirlər, müasir 

texnologiyaları bilən gənclər isə azlıq təşkil edır. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq gənclərin aqrar sahədə səmərəli fəaliyyətə cəlb olunması 

məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən FAO ilə birgə Aqrar Məşğulluğun Artırılması 

Layihəsi (AMAL) həyata keçirilir. AMAL kənd yerlərində yaşayan gənclərin aqrar sahədə biznes 

ideyalarının həyata keçirilməsinə, onlar tərəfindən innovativ metodların tətbiqinin 

stimullaşdırılmasına dəstək verən, effektiv, ətraf mühiti qoruyan yeni kənd təsərrüfatı və idarəçilik 

üsulları barədə məlumatlanmaya yönələn, gənc fermerlərin ilkin kapitalının formalaşmasına şərait 

yaradan bir təşəbbüsdür. 

Digər bir təşəbbüs kimi isə gələcəkdə aqrar sahədə fəaliyyət göstərəcək ixtisaslı kadrların 

yetişməsinə dəstək olmaq və innovativ texnologiyaların təbliği ilə bu sahənin dayanıqlı inkişafına 

töhfə vermək məqsədilə Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı yaradılmışdır. Bu təşkilatın fəaliyyətinin 

məramı ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı məlumatlılığı və gənclərin aqrar sahəyə marağını 

yüksəltməkdir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi bundan sonra da həyata 

keçirilən aqrar siyasətin əsas prinsipi kimi çıxış edəcək və müvafiq siyasət çərçivəsində yeni 

mexanizmlərin formalaşdırılması davam edəcək. 

 

Bu baxımdan qarşımızda duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır: 

 Torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin başa çatdırılması, Elektron Kənd Təsərrüfatı 

İnformasiya Sistemində müvafiq məlumat bazasının yaradılması, fermerlərin bu istiqamətdə bilik və 

bacarıqlarının artırılması, torpaqların mühafizəsi üzrə təşviq və nəzarət tədbirlərinin daha da 

gücləndirilməsi; 

 Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinin təmin olunması məqsədilə aparılan 

islahatların davam etdirilməsi, o cümlədən sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən texnologiyaların 

tətbiqinin daha da genişləndirilməsi; 

 İqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsirlərinin azaldılması üzrə adaptasiya planının 

hazırlanmasının başa çatdırılması, habelə aqrar fəaliyyət nəticəsində yaranan tullantılardan bioenerji 

mənbəyi kimi istifadə olunmasını təşviq edən mexanizmlərin yaradılması; 

 Yerli heyvan cinsləri və toxum sortları üzrə genetik ehtiyatların uçotu sisteminin beynəlxalq 

standartlar əsasında təkmilləşdirilməsi və müvafiq uçotun başa çatdırılması; 

 Aqrar sahənin innovativ əsaslarda inkişafının təmin edilməsi üçün bu sahəyə gənclərin cəlb 

olunması və kənd təsərrüfatı ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması işinin daha da sürətləndirilməsi. 

Təbii ki, bütün bunlarla yanaşı, bizim əsas strateji vəzifəmiz işğaldan azad olunmuş 

torpaqlarda kənd təsərrüfatını bərpa edərək ümumi kənd təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyanı 

təmin etməkdir!  
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Xülasə 

 

Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu 

texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyi göstərilir. Aqrar 

sahənin innovativ inkişafinın sürətləndirilməsində yeni nəsil texnologiyaların əhəmiyyəti açıqlanır. 

Eyni zamanda, ölkəmizin kənd təsərrüfatı qarşısında duran vəzifələrin həlli istiqamətində Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) arasında elmi-texniki 

əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırılan layihələrin rolu dəyərləndirilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı, elmtutumlu texnologiya, innovasiya, ikinci 

yaşıl inqilab, elmi-texniki əməkdaşlıq. 

 

Giriş 

 

Bu gün elm, elmtutumlu texnologiyalar və aktiv innovativ fəaliyyət kənd təsərrüfatının əsas 

aparıcı qüvvəsi olmalıdır. Müasir kənd təsərrüfatının ümumi inkişaf konsepsiyası üzrə yüksək 

məhsuldar agroekosistemlərin konstruksiyasında və ekoloji təhlükəsizliyin qorunub saxlanılmasında 

elmi yanaşmalara əsas yer verilməlidir. Qlobal iqlim dəyişiklikləri kontekstində artan əhalinin 

bugünkü və gələcək tələblərinə cavab verəcək qida məhsullarının istehsalının təmin edilməsi üçün 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində rəqəmsal və genom texnologiyalarının tətbiqi ilə ciddi elmi 

araşdırmalar aparılır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı, əhalinin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının (AMEA) müvafiq institutları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində birgə 

elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. 

Möhtərəm Prezident ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi üzrə tam müstəqilliyə nail olunmasını milli 

hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Onun bəyan etdiyi kimi “hazırda qarşıda duran ən başlıca 

məqsəd daxili imkanlar hesabına kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə özünütəminata və dayanıqlı 

inkişafa nail olmaqla Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırmaqdır”. Bu strategiyanın 

reallaşdırılması üçün ölkədəki mövcud potensial qiymətləndirilməli, məsələnin həllinə elmi-analitik 
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müstəvidən yanaşılmalıdır. Dövlət başçısının iradəsi və göstərişləri ilə həyata keçirilən elmi əsaslı 

islahatlar, siyasi, iqtisadi, sosial sahədə tətbiq edilən texnologiyalar qeyd edilən məqsədə xidmət 

etməklə artıq öz bəhrəsini verməkdədir. 

Dünya alimləri kənd təsərrüfatının inkişafının 2 istiqamətini ayırd edirlər: ekstensiv və intensiv. 

Ekstensiv istiqamət istifadə edilən resursların artırılmasını, məsələn əkinçilik, otlaq və balıqçılıq 

sahələrinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Lakin bütün təsərrüfat əhəmiyyətli ərazilər bu gün 

praktik olaraq artıq istifadə edildiyi üçün bu istiqamət yüksək xərclər tələb edir. İntensiv istiqamətsə 

ilk növbədə mövcud resursların bioloji məhsuldarlığının artırılması və biotexnologiyanın istifadəsinə 

əsaslanır, yeni, yüksək məhsuldar sort və cinslərdən, müasir əkin üsullarından istifadə bu vəziyyətdə 

həlledici əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də əsas təsərrüfat əhəmiyyətli, xüsusən də strateji 

əhəmiyyətli kulturaların məhsuldarlığını həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə yüksəltməyə imkan 

verən yeni texnologiyaların axtarılması tələb olunur. Hansı ki bu texnologiyalar “ikinci yaşıl inqilaba” 

gətirib çıxaracaqdır. 

 “Yaşıl inqilab” dövrü qlobal qida təhlükəsizliyinin artırılmasında ekstraordinar epoxa kimi 

dəyərləndirilir. Bu period kənd təsərrüfatının intensifikasiyası hesabına dünyada qida məhsullarının, 

xüsusən də buğda, düyü, qarğıdalı kimi dənli bitkilərin istehsalının güclü artımı ilə xarakterizə olunur. 

İntensifikasiya kənd təsərrüfatı tədqiqatlarına investisiyaların artımı, sintetik gübrələrin və 

pestisidlərin kütləvi istifadəsi və bu proseslərin mexanizasiyası, yüksək məhsuldar sortların genetik 

yaxşılaşdırılması kimi proseslərin bir-biri ilə uzlaşdırılması hesabına əldə olunmuşdu. Amma artıq 

bu inqilabın əlavə təsirləri üzə çıxmağa başlamışdır. Ətraf mühitə göstərilən zərərli təsirlər hesabına 

bütövlükdə ekosistemlərin keyfiyyəti aşağı düşmüşdür (Aguilar-Rivera et al., 2019).  

Buna görə hal-hazırda qarşıda duran əsas məsələ - elmtutumlu innovativ texnologiyaları kənd 

təsərrüfatında tətbiq etməklə stabil, keyfiyyətli qida məhsullarının əldə edilməsi üçün 

agroekosistemlərin bütövlüyünü saxlamaqla kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. 

“İkinci Yaşıl İnqilab” kənd təsərrüfatına fərqli prizmadan yanaşan yeni nəsil alimlərin ideyalarından 

asılı olacaqdır (Kasliwal, 2021). 

Genom-redaktə texnologiyaları. Genomun redaktəsi -gen mühəndisliyinin ən son 

uğurlarından biridir.  Bu texnologiya xüsusi “molekulyar qayçıların”, elmi dildə desək spesifik dizayn 

edilmiş endonukleazaların iştirakı ilə genomda müəyyən sahələrin əvəz edilməsi, daxil edilməsi, 

yaxud kəsilərək götürülməsinə əsaslanır. Bu metodda 4 tip nukleazalardan istifadə edilir: 

meqanukleazalar, sink barmaqları olan nukleazalar, TALEN nukleazaları və CRİSPR-Cas sistemi.  

CRISPR-Cas9 texnologiyası nədir? CRISPR-Cas9 DNT molekulunun müxtəlif sahələrində 

delesiyalar və ya əlavələr edən yeni texnogiyadır. CRISPR-Cas9 sistemi, DNT-də mutasiya yaradan 

2 molekuldan təşkil olunmuşdur: bunlardan biri Cas9 adlı ferment - genomun müəyyən hissələrindən 

DNT zəncirini kəsir, bir sözlə bu molekul “qayçı” funksiyasını daşıyır. İkincisi gid RNT (İng. guide 

RNA – gRNA) - kiçik (~20 n.c.) RNT zəncirindən təşkil olunmuşdur. RNT zənciri DNT molekulu 

ilə əlaqəyə girir və Cas9-un genomun uyğun hissəsinə oturmasına rəhbərlik edir və beləliklə  Cas9 

fermenti müvafiq nukleotidləri kəsir. Bu mərhələdə hüceyrədə DNT-nin zədələnməsinə qarşı 

reparasiya mexanizmi işə salınır.  Mütəxəssislər DNT molekulunun reparasiya mexanizmindən 

istifadə edərək hüceyrənin 1-dən artıq genində dəyişiklik yarada bilirlər. Hazırda bu sistem bir sıra 

heyvan və bitki orqanizmlərində tətbiq edilməkdədir (Prabin & Mousami, 2020). CRISPR-Cas9 

sistemi hazırda gen redaktəedilmədə ən sürətli, ucuz və etibarlı sistem kimi tanınır. Bu metodun 
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rekombinativ DNT texnologiyasından əsas fərqi ondadır ki, canlı orqanizmə yad gen daxil edilmir, 

orqanizmin öz geni dəyişdirilir, yaxud bərpa olunur. Bu zaman yaranan məhsul GMO hesab olunmur! 

Yeni nəsil sekvens texnologiyaları. Hal-hazırda effektiv genetik tədqiqatların aparılmasını 

genomun oxunması mərhələsi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Genom ardıcıllıqları gen 

və gen şəbəkələrinin identifikasiyası kimi fundamental məsələlərin həllində əvəzedilməzdir.  Bitki və 

heyvan orqanizmlərində təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətləri kodlaşdıran gen lokuslarının, mühüm 

metabolik yolların, siqnalötürmə şəbəkələrinin tədqiqində genomların sekvensi açar rolunu oynayır. 

Yeni molekulyar bridinq proqramları da məhz dəyərli genlərlə ilişikli marker məlumatlarını əks 

etdirən genom xəritələrinə əsaslanaraq aparılır. Hal-hazırda artıq 300 bitkinin genomu tam və ya 

qismən oxunaraq NCBİ-də yerləşdirilmişdir. Yeni nəsil sekvens texnologiyaları əvvəlki metodlarla 

müqayisədə qısa zaman intervalında nisbətən daha aşağı xərclə genomda nukleotid ardıcıllıqlarını 

təyin etməyə imkan verir. Yeni texnologiya ekzom sekvensini - zülal kodlaşdıran sahələrin sekvensini 

də həyata keçirməyə imkan verir. Əgər RNT-sekvensi yalnız ekspressiya olunan genlər haqqında 

məlumat verirsə, ekzom-sekvensi ekspressiya olunmayan allel genlər haqqında belə zəngin məlumat 

təqdim edir (Sirangelo & Calabrò, 2020). 

Kənd təsərrüfatında rəqəmsal transformasiyalar - süni intellektin tətbiqi. Süni intellekt 

texnologiyalarının tətbiqi insan fəaliyyətinin bütün sferalarına daxil olmuşdur. Son dövrlərdə artıq bu 

texnologiyalar kənd təsərrüfatında da tətbiq olunmağa başlanılmışdır. Bu baxımdan qarşıda duran 

problemlərdən ən əsası abiotik və biotik stres amillərinin inkişaf dinamikasının qabaqcadan 

proqnozlaşdırılmasıdır. Bu yanaşmada artıq maşınöyrənmə üsulları tətbiq edilməyə başlanmışdır. 

Zərərvericilərin hansı ərazilərdə yayılacağını, iqlim faktorlarının onların intensivliyinə təsirini 

qabaqcadan proqnozlaşdırmaqla epifitotiyaların qarşısını almaq olar. Süni intellekt texnologiyalarına 

əsaslanan peyk müşahidə sistemləri, yaxud bitkinin vəziyyətini qiymətləndirərək vaxtında gübrələrlə, 

boy stimulyatorları ilə, zərərvericilrərə qarşı kimyəvi maddələrlə işlənməsini özü idarəedən “ağıllı 

texnika”nın tətbiqi gələcəkdə məhsuldarlığın artırılmasına çox böyük təkan verəcəkdir (Talavia et 

al., 2020).  

Rəqəmsal fenotipləmə. Bitki seleksiyasında vacib aspektlərdən biri düzgün fenotipləmənin 

aparılmasıdır. Rəqəmsal fenotipləmə qeyri-invaziv olaraq bitkinin fizioloji vəziyyətini analiz etməyə 

imkan verir. Rəqəmsal verilənlər alqoritmlərin köməyi ilə analiz edilir ki, bu da nəticənin etibarlılığını 

dəfələrlə artırır (Omari et al., 2020).  

Mikrobiomlar və bioloji pestisidlər. Gen mühəndisliyinin tətbiqi ilə yaradılan faydalı 

mikroorqanizmlərdən istifadə kənd təsərrüfatını yeni mərhələyə qaldırır. Bu yanaşma iqtisadi 

cəhətdən sərfəlidir, belə ki, pestisid və gübrələrə sərf olunan xərclər azalır. Məsələn, gen mühəndisliyi 

yolu ilə yaradılan mikroorqanizmlər birbaşa havadan atmosfer azotunu mənimsəyərək bitkiyə gübrə 

şəklində verə bilirlər. Bu cür faydalı mikroorqanizmlərin süni şəkildə çoxaldılması hesabına bitkilərin 

məhsuldarlığını, qeyri-əlverişli iqlim şəraitinə,  zərərvericilərə qarşı davamlılığını artırmaq mümkün 

olacaqdır.  

RNT-nin interferensiyası. Artıq alimlər tərəfindən RNT-nin interferensiyasına əsaslanan yeni 

innovativ metod işlənib hazırlanmışdır. Bu metod RNT-ni bitki yarpaqlarına yeritməklə genlərin 

ekspressiyasını effektiv şəkildə inhibirləşdirməyə imkan verir. Bitkiyə bu və ya digər stres faktoruna 

qarşı həssaslıq verən genlərin ekspressiyasının dayandırılması bitkinin əlverişsiz şəraitdə inkişaf 
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etməsinə şərait yaradacaqdır. Belə bitkilər genetik modifikasiya edilmiş bitkilər sırasına aid edilmir, 

çünki bu texnologiya “yad” genlərin daxil edilməsini həyata keçirmədən müvəqqəti olaraq bitkinin 

öz genlərini “söndürür”. 

“Omiks” yanaşmalar. “Omiks” texnologiyaların inkişafı (genomiks, transkriptomiks, 

proteomiks, metabolomiks və s.) bitkilərin biologiyası sahəsində tədqiqatlarda inqilabi sıçrayışa 

gətirib çıxartmışdır. Bu yanaşmalar genlər, metabolitlər, zülallar və tənzimləyici elementlərin 

inteqrasiyası şəbəkələrindən istifadə yolu ilə bioloji komponentlər arasında qarşılıqlı əlaqənin daha 

yüksək səviyyədə tədqiq edilməsini mümkün etmişdir. “Omiks” texnologiyaları geniş spektrdə tətbiq 

olunur. Dəyişən ətraf mühit şəraitində streslə mübarizə aparmaq üçün bitkilər “omiks” profillərini 

dəyişirlər. “Omiks”  verilənlər kombinasiyaları  molekulyar səviyyədən bütöv bitki səviyyəsinə kimi 

bitkidə yaranan prosesləri dəqiq izləməyə imkan verir (Majumdar & Keller, 2020). 

Ölkəmizdə aqrar sektorun qarşısında duran mühüm vəzifələrə, aqrar sahədə mövcud olan 

problemlərin həllində elmin rolunun artırılmasına gəldikdə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə AMEA 

arasında elmi-texniki əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair imzalanmış “Niyyət Sazişi” böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  Bu baxımdan hər iki qurumun institutları arasında birgə icra olunması 

planlaşdırılan “Rəqəmsal və genom texnologiyaların tətbiqi əsasında buğdanın quraqlığa 

davamlı və yüksək məhsuldar rüşeym plazmasının seçilməsi və seleksiya proqramlarında 

istifadəsi” (rəhbər: AMEA-nın vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar 

İnstitutunun direktoru, akademik İradə Hüseynova), “Molekulyar genetik və xromosom 

mühəndisliyi metodları ilə pambıq genofondunun zənginləşdirilməsi, iqtisadi əhəmiyyətli yeni 

sortların yaradılması” (rəhbər: Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Zeynal Əkpərov), “Azərbaycan Respublikasında təbii örüş, biçənək və otlaqların davamlı 

idarəedilmə sisteminin yaradılması ilə onların yem bazasının möhkəmləndirilməsi və bitki 

biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanılması” (Botanika İnstitutu, rəhbər: professor Səyyarə 

İbadullayeva), “Torpaqların şorlaşması, şorakətləşməsi və eroziyaya uğrama dərəcələrinin və 

qida maddələrinə tələbatının dəqiqləşdirilməsi” (Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, rəhbər: 

AMEA-nın müxbir üzvü Əlövsət Quliyev) layihələri ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafına dəyərli 

töhfələr verəcəkdir. 

 

 

 

 

Strateji yekun 

 

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişaf və yeni yaranacaq təhlükələrlə mübarizə üçün mövcud 

bilik və texnologiyaların tətbiqi və daim yeni texnologiya və yanaşmaların işlənib hazırlanması üçün 

investisiyalar qoyulmalıdır. İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin praktikası bunu sübut edir. Qida 

məhsullarının istehsalı sektorunda investisiyalar ekosistemlərin bütövlüyünü saxlamaqla dayanıqlı 

inkişafın yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. Eyni zamanda, elmi tədqiqatların prioritetlərinin 

düzgün müəyyən edilməsi və stimullaşdırılması da əhəmiyyət kəsb edir. 
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Роль науки, технологии и инноваций в устойчивом развитии сельского хозяйства 

 

Резюме 

 

В статье подчеркивается необходимость применения наукоемких технологий и 

расширения инновационной деятельности для обеспечения устойчивого развития сельского 

хозяйства. Раскрыта важность технологий нового поколения в ускорении инновационного 

развития аграрного сектора. При этом оценивается роль проектов, реализуемых в рамках 

научно-технического сотрудничества между Минсельхозом и НАНА, в решении проблем, 

стоящих перед сельским хозяйством нашей страны. 
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Xülasə 

 

 İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı hazırda 

qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqalədə münaqişələrin / müharibələrin kənd 

təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası ilə bağlı 

dünya təcrübəsinin icmalı verilmişdir. Bunun əsasında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 

ərazilərində kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri müəyyən olunmuş, habelə bu ərazilərdə 

kənd təsərrüfatının bərpası nəticəsində gözlənilən istehsal göstəriciləri proqnozlaşdırılmışdır. 

Açar sözlər: işğaldan azad olunmuş ərazilər, kənd təsərrüfatının bərpası, torpaq islahatı, 

əkin sahəsi, heyvanların baş sayı, bitkiçilik məhsulları, heyvandarlıq məhsulları, perspektiv 

istehsal, proqnoz. 
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Giriş 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə “Böyük qayıdışın” təmin edilməsi üçün Azərbaycan 

dövləti tərəfindən kompleks fəaliyyət planlarının hazırlanması ilə bərabər artıq bu istiqamətdə 

olduqca əhəmiyyətli praktiki fəaliyyətlərə də başlanılıb.  

Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər 

təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə 

səlahiyyətli dövlət orqanlarının rəhbər şəxslərindən ibarət Əlaqələndirmə Qərargahı 

formalaşdırılmışdır [1]. 

Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və layiqli 

həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə 

təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədilə 

“Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır [2]. 

2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir [3]: “Bizim planlarımız böyükdür. Müharibə cəmi 

iki aya yaxındır ki, başa çatıb. Amma görün, nə qədər böyük işlər görülüb. Bərpa işləri artıq başlanıb 

və bu, onu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, 

torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik”. 

Bir sözlə, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inzibati idarəetmə orqanlarının bərpası və 

nəqliyyat, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması istiqamətində zəruri işlər görülür. 

Bütün bu tədbirlər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşma, bərpa və inkişaf fəaliyyətlərinin 

tam sürətlə icra olunmasına imkan verəcəkdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı ilə də bağlı dövlət 

başçısı tərəfindən hökumətə tapşırıqlar verilmişdir [3]: “Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının 

inkişafı sistemli xarakter almalıdır və hökumət, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi bəri 

başdan prioritetlər seçməlidir. İlk növbədə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün hansı 

məhsullar əkilməlidir? Azad edilmiş torpaqların həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsində çox 

böyük potensialı var”. 

Bu məqalədə münaqişələrin / müharibələrin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və postkonflikt 

zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası ilə bağlı dünya təcrübəsinin araşdırılması əsasında 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri müəyyən 

olunmuşdur. Həmçinin bu ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası nəticəsində gözlənilən istehsal 

göstəriciləri proqnozlaşdırılmışdır. 

 

Postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı ilə bağlı dünya təcrübəsi 

 

Aparılan araşdırmalar çərçivəsində sosial-iqtisadi sarsıntılar, texnogen fəlakətlər və silahlı 

qarşıdurmalar nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalı və ərzaq ticarətinin pozulması, investisiyaların 

azaldılması, torpaq və infrastrukturun pisləşməsinin yerli və regional ərzaq təhlükəsizliyinə təsirləri 

müxtəlif aspektlərdən qiymətləndirilmişdir.  

Teodosijevic “Armed Conflicts and Food Security” məqaləsində gəldiyi nəticəyə əsasən 

münaqişə dövründə kənd infrastrukturunun dağılması, mal-qaranın tələf olması, meşələrin qırılması, 

minalardan geniş istifadə edilməsi, eləcə də əhalinin yerdəyişməsi ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

25 

uzunmüddətli problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün 

post-konflikt dövründə dağılmış ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası, o cümlədən 

döyüşlərdə iştirak etmiş əsgərlərin müvəqqəti tərxis olunması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi və 

kənd infrastrukturunun, xüsusilə də yolların və suvarma sistemlərinin yenidən qurulması tələb olunur [7]. 

Silahlı münaqişələrin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri ilə bağlı aparılmış araşdırmaya görə, 

münaqişələr adətən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının həddən artıq azalması ilə nəticələnir, 

bu isə öz növbəsində aclığa və çoxlu sayda insanın yeni ərzaq mənbələri axtarışında miqrasiya 

etməsinə gətirib çıxarır. Bunu, son dövrlər ərzində Yaxın Şərqdə baş verən güclü silahlı 

münaqişələrdən sonra İraq, Suriya, Livan və s. kimi ölkələrdən qonşu ölkələrə, habelə Qərbi və Şərqi 

Avropa ölkələrinə miqrantların axını timsalında da müşahidə etmək olar [7]. Həmçinin münaqişələr 

kənd təsərrüfatına güclü zərər vurur, ev təsərrüfatlarının gəlirlərini azaldır, torpaqların 

deqradasiyasına, bitkilərin genetik ehtiyatlarının məhv olmasına, ölüm və ya miqrasiya halları isə 

kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin itirilməsinə səbəb olur [5]. 

Digər bir araşdırmaya görə isə Suriya və İraq hadisələrindən sonra insanların münaqişə zonasını 

kütləvi şəkildə tərk etmələrinə baxmayaraq, bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri 

əvvəllər becərilməmiş ərazilər hesabına daha da genişlənmişdir. Bunun müqabilində isə intensiv 

üsulla becərilən əkin sahələrinin xüsusi çəkisi azalmışdır [8]. 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1947-ci ildə ABŞ Konqresinin Avropa iqtisadiyyatının 

bərpası məqsədilə qəbul etdiyi “Marşal planında” müharibədən sonrakı dövrdə çox ağır vəziyyətdə 

olan Qərbi Almaniyanın iqtisadiyyatının, o cümlədən kənd təsərrüfatının bərpası da nəzərdə 

tutulmuşdu [10]. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası və yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

məsələlər aşağıdakı istiqamətləri əhatə edirdi: i) Taxılın, yem bitkilərinin və otlaqların 

məhsuldarlığının artırılması; ıı) Süd istehsalının artırılması, südün və digər tez xarab olan məhsulların 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; ııı) Heyvanların yemlənməsinin səmərəliliyinin artırılması; ıv) 

Məhsuldarlığın artırılması üçün təsərrüfatlarda mexanikləşmənin aparılması. 

Bu tədbirlər nəticəsində müharibədən sonrakı dövrdə Qərbi Almaniyada sənaye sahəsindəki 

qədər olmasa da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sürətlə artdı. Qeyd edək ki, bu artım əkin 

sahələrinin genişləndirilməsi hesabına yox, intensiv istehsal üsullarının tətbiqi hesabına əldə 

edilmişdi. Belə ki, 1953-cü ildə Qərbi Almaniyanın ümumi torpaq sahəsinin yalnız üçdə biri əkin 

sahələrindən, dörddə biri isə otlaq və çəmənliklərdən ibarət idi [10]. 

II Dünya Müharibəsindən sonrakı ilk bir neçə il ərzində və sıx kollektivləşmədən əvvəl, eləcə 

də 20 il davam edən müharibədən sonra Vyetnamda tətbiq edilən aqrar siyasətin nəticələri də 

postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı təcrübəsi kimi araşdırılmışdır. Bu 

araşdırmaya əsasən, münaqişə nəticəsində kəndlər şiddətli dağıntılara məruz qalmış, kənd 

təsərrüfatına yararlı 560.000 hektar əkin sahəsi becərilməmiş qalmış və 1.5 milyon baş kənd 

təsərrüfatı heyvanı tələf olmuşdur. Konflikt dövründə kənd əhalisinin böyük bir qismi kəndlərdən 

şəhərlərə və qəsəbələrə köçürülmüşdür ki, bunun nəticəsində də şəhərlərdə işsizliyin artması ilə 

yanaşı kənd yerlərində işçi qüvvəsi azalmışdır. Kəndlərdəki fermerlərin sayı da azalmışdır. 

Müharibədən sonra Vyetnam Kommunist Partiyasının siyasətinin əsas istiqamətləri istehsalın 

bərpasına, torpaq islahatının aparılmasına və müharibədən sonrakı digər problemlərin həllinə 

yönəlmişdi [9]. 

Beynəlxalq Aqrar Tədqiqatlar üzrə Məsləhət Qrupu (Consultative Group on International 

Agricultural Research) isə son 30 ildə Afrika, Asiya və Latın Amerikasında münaqişələrə və təbii 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

26 

fəlakətlərə məruz qalmış bir çox ölkədə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı görülən işləri 

araşdırmış və bu ölkələrin post-konflikt dövründə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası ilə bağlı həyata 

keçirdikləri tədbirləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır [6]: ı) Kənd təsərrüfatı üzrə elmi-tədqiqat və 

təcrübi mərkəzlərinin yaradılması; ıı) Toxum istehsalı və tədarükü sistemlərinin bərpası; ııı) 

Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və bərpası; ıv) İnsan potensialının və institusional potensialın 

bərpası; v) Gələcəkdəki münaqişələrə və fəlakətlərə qarşı dayanıqlılığın artırılması; vı) Yardım 

Təşkilatlarının daha effektiv fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi. 

Ümumiyyətlə, münaqişələrin / müharibələrin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və 

postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası ilə bağlı mövcud təcrübələr əsasında aşağıdakı 

istiqamətləri müəyyənləşdirmək olar: 

  

Şəkil 1. Münaqişələrin / müharibələrin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və 

postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri 

Qeyd: Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzinin (ICARDA), Beynəlxalq Aqrar Tədqiqat 

üzrə Məsləhət Qrupunun (CGIAR) tədqiqatları və hesabatları əsasında hazırlanmışdır 
 

Qeyd edilən bu istiqamətlər Azərbaycanın da işğaldan azad olunan ərazilərində kənd 

təsərrüfatının bərpası və inkişafı məsələləri ilə bağlı metodoloji baza rolunu oynaya bilər. 

Münaqişlərin / müharibələrin kənd 
təsərrüfatı sahəsinə mənfi təsirləri

Torpaqların deqradasiyaya uğraması və 
milli bitki genetik resurslarının məhv 

olması

Kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqları 
parkının sıradan çıxması / yararsız hala 

düşməsi

Toxum istehsalı və tədarükü, habelə gübrə, 
pestisid və s. istehsal vasitələri ilə təchizat 

sisteminin aradan qalxması

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin itirilməsi 
və ya aqrar fəaliyyətdən məcburən 

uzaqlaşması

Məhsul və ərzaq anbarlarının
məhv edilməsi və s.

Müharibədən sonra kənd təsərrüfatının 
yenidənqurulması çərçivəsi 

Torpaqların bərpası, kadastr sisteminin 
yaradılması və torpaq islahatının aparılması

Aqrotexniki xidmətlər və istehsal vasitələri 
üzrə təchizat şəbəkələrinin 

formalaşdırılması

Tədarük kanallarının və anbarların 
yaradılması

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin 
hazırlanması və informasiya-məsləhət 

xidmətinin təşkili 

Gəlir mənbələrinin dəyər zəncirləri üzrə 
yaradılmasının dəstəklənməsi və s.
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İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası məsələləri 

 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı 

istiqamətlərinin müəyyən olunması məsələləri, mövcud dünya təcrübəsi ilə yanaşı, bir sıra spesifik 

məqamların da nəzərə alınmasını tələb edir. 

Əvvəla, Ermənistan Respublikası tərəfindən ərazilərimizin işğala məruz qalması ilə nəticələnən 

təcavüzkar müharibə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə sığmayan, demək olar ki, terror aktı 

xarakteri daşıyırdı. Belə ki, işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan bütün əhali bu ərazilərdən son 

nəfərinədək qovulmuşdur. Həm də işğal olunmuş ərazilərdəki bütün mülki infrastruktur, o cümlədən 

də kənd təsərrüfatı infrastrukturu (fermalar, anbarlar, emal müəssisələri, irriqasiya sistemləri və s.) 

döyüşlər nəticəsində deyil, məqsədyönlü şəkildə tamamilə dağıdılmışdır. İşğaldan sonrakı dövrlərdə 

isə bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarından istismar xarakterli istifadə olunmuşdur (Ermənistanın 

və digər ölkələrin işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz olaraq məskunlaşdırılan erməni əsilli 

vətəndaşları tərəfindən, habelə buradakı separatçı-kriminal qruplar tərəfindən əkinlərin aparılması və 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi məqsədləri üçün istifadə olunması formasında). 

Digər tərəfdən isə, 1996-cı ildə qəbul edilmiş qərarla Azərbaycanda əkin təyinatlı kənd təsərrüfatı 

torpaqların əvəzsiz olaraq kənd yerlərində yaşayan əhalinin şəxsi mülkiyyətinə verilməsi ilə nəticələnən 

və uğurla həyata keçirilən torpaq islahatları, məlum səbəbdən işğal olunmuş əraziləri əhatə etməmişdir. 

Yəni azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması və aqrar sahədə tam olaraq özəl sektorun 

fəaliyyətinə əsaslanan təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin qurulması vəzifəsi də qarşıda durur. 

Beləliklə, postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası ilə bağlı dünya təcrübəsini və hər 

hansı bir regionda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ümumi ehtiyacları nəzərə almaqla, 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası məsələlərini 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə qruplaşdırmaq olar:  
 

Şəkil 2. Azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri 

Torpaq və su resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə planlamanın aparılması, 
bərpa tədbirlərinin görülməsi və torpaq islahatının aparılması

Heyvandarlıq fermalarının qurulması

Aqrotexniki xidmətlər, toxum, gübrə və pestisidlərlə təchizat bazasının yaradılması

Məhsulların tədarükü və ticarəti üzrə logistika infrastrukturunun yaradılması

Aqro-emal müəssisələrinin yaradılması

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması və informasiya-məsləhət 
xidmətinin təşkili

Spesifik dövlət dəstəyi mexanizminin yaradılması
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Qeyd edilən 7 istiqamətin hər biri işğaldan azad olunan ərazilərin tədricən bərpası və inkişafı 

ilə bağlı kifayət qədər geniş əhatəli məsələlərlə xarakterizə olunur. 

 

Torpaq və su resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə planlamanın aparılması, bərpa 

tədbirlərinin görülməsi və torpaq islahatının aparılması 

Torpaq balansı məlumatlarına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının 

bərpasından sonra 200 min hektardan çox torpaq sahəsinin əkin üçün istifadə ediləcəyi 

proqnozlaşdırılır ki, bunun da təqribən 9 min ha həyətyanı sahələrdir. 

Lakin bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması, 

xəritələndirilməsi və elektron məlumat bazası mövcud deyil, torpaq sahələrinin uqodiyalar üzrə 

dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət bölgüsü yoxdur. Buna görə də işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə daşınmaz əmlakın vahid kadastr uçotu işləri həyata keçirilməli (yaşayış məntəqələri daxil 

olmaqla), torpaqların dəqiq uçotu (kəmiyyət və keyfiyyət, kateqoriya və uqodiyalar üzrə) aparılmalı 

və torpaq kadastrı yaradılmalı, regionun rəqəmsal topoqrafik xəritəsi hazırlanmalıdır. Bunun hesabına 

potensial əkin sahələrinin, örüş-otlaqların və biçənəklərin ölçüləri barədə dəqiq informasiya müəyyən 

olunacaq ki, bu da həm regionda aqrar sahə üzrə istehsalın effektiv şəkildə planlaşdırılması və dəqiq 

proqnoz göstəricilərinin əldə olunması, həm də torpaq islahatının aparılması üçün zəruri informasiya 

bazası kimi çıxış edəcək. 

Torpaqların kəmiyyət ölçüləri ilə bərabər aqrokimyəvi tədqiqatlar əsasında keyfiyyət 

göstəriciləri barədə də məlumatların əldə olunması azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirilməsi baxımından prioritet sahələrin müəyyən olunması baxımından əhəmiyyətli məsələdir.  

Həmçinin bu ərazilərdə suvarma sistemlərinin yaradılması, ümumiyyətlə suvarma imkanları ilə 

bağlı potensialın da dəqiq qiymətləndirilməsi zəruridir. Ona görə ki, bu ərazilərdə su ehtiyatlarının 

kifayət qədər olmasına baxmayaraq, 1988-ci ildə “DQMV iqtisadiyyatı: problemlər və perspektivlər” 

mövzusunda Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda keçirilən görüşdə 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun əməkdaşı 

bunları qeyd edib: “... kənd təsərrüfatı başlıca olaraq dəmyə əkinçiliyə əsaslanır, kənd təsərrüfatı 

üçün yararlı sahələrin ümumi miqdarının 1/10 hissəsindən bir qədər çoxu suvarılan sahədir” [4, səh. 62]. 

Başqa sözlə, hazırki ictimai müzakirələrdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ehtiyatlarının 

digər regionlarla müqayisədə çox olması qeyd olunsa da, tarixi faktlar bu ərazilərdə daha çox dəmyə 

əkinçiliyinin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. 

Torpaq və su ehtiyatları ilə bağlı qiymətləndirmə aparıldıqdan və uçot sistemi qurulduqdan 

sonra əsas vəzifə, şübhəsiz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması ilə 

bağlıdır. Bu baxımdan, azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması baxımından bir sıra 

müsbət məqamlar mövcuddur.  

Belə ki, 1996-cı ildə MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda aparılan və uğurla nəticələnən 

torpaq islahatı təcrübəsi mövcuddur. Bu təcrübə azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması 

üçün də konseptual baza rolu oynamış olacaq. 1996-cı ildə islahat aparılan zaman torpaq sahələrinin 

dəqiq inventarlaşdırılması aparılmadığına görə bəzi hallarda torpaqlarla bağlı dəqiq uçot 

məlumatlarının olması problemi var idisə, azad olunmuş torpaqlarda müasir informasiya 

texnologiyaları əsasında elektron uçot sistemi yaratmaq imkanı var. Həmçinin ölkənin digər 

regionlarında 1996-cı ildə aparılan torpaq islahatı sosial ədalət prinsipinə uyğun olub, lakin islahatdan 
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sonra torpaqların kiçik bloklara parçalanması iqtisadi səmərəliliyi aşağı salıb. İndi keçmiş təcrübə 

əsasında azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatı aparılarkən torpaqların özəl mülkiyyətə verilməsi 

zamanı minimal səmərəli ölçünün gözlənilməsini təmin edən mexanizmlər tətbiq oluna bilər. 

Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla, azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması üçün 

həm sosial ədaləti, həm də iqtisadi səmərəliliyi təmin edən müxtəlif variantlara baxıla bilər. Bu 

baxımdan aşağıdakı islahat modellərini təklif edirik: 

Azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması üçün mümkün variantlar 

Variant 1. Mövcud torpaq islahatı təcrübəsinin tətbiqi 

Təsviri 
Torpağın keyfiyyəti nəzərə alınmaqla əkin yerləri pay torpaqları kimi pay almaq 

hüquqi olanlar (kənddə yaşayan bütün ev təsərrüfatları) arasında bölünür. 

Üstünlüyü Bu sahədə təcrübə olduğundan islahatı asanlıqla həyata keçirmək mümkündür. 

Çatışmazlığı Əkin sahələri kiçik hissələrə parçalanır. 

Variant 2. İcma əsaslı ailə-kəndli təsərrüfatlarının yaradılması 

Təsviri 

Torpağın keyfiyyəti nəzərə alınmaqla kənd yerlərində yaşayan əhali üzrə adambaşına 

torpaq payları müəyyən edilir. Sonra torpaq sahələri torpağın minimal səmərəli ölçüsü 

nəzərə alınmaqla iri bloklar üzrə olmaqla icmalar kimi yaradılan ailə-kəndli 

təsərrüfatları qrupuna verilir. 

Üstünlüyü Torpaqlar parçalanmır, iri təsərrüfat subyektləri formalaşır. 

Çatışmazlığı 
Ailə-kəndli təsərrüfatlarının müştərək fəaliyyət ənənəsi ilə bağlı lazımi təcrübə yoxdur, 

fəaliyyətin uğurlu olacağı riski mövcuddur. 

Variant 3. Kooperativlərin yaradılması 

Təsviri 
Torpağın keyfiyyəti nəzərə alınmaqla kənd yerlərində yaşayan əhali üzrə adambaşına 

torpaq payları müəyyən edilir. Sonra həmin paylar əsasında kooperativ(lər) yaradılır. 

Üstünlüyü Torpaqlar parçalanmır, iri təsərrüfat subyektləri formalaşır. 

Çatışmazlığı 
Bu sahədə uğurlu təcrübə demək olar ki, yoxdur. Həmçinin kooperativlərin idarə 

edilməsi mürəkkəb prosedurlar tələb edir. 

Variant 4. Bələdiyyələrin iştirakı ilə təsərrüfatların yaradılması 

Təsviri 

Əkin yerləri bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilir və torpağın keyfiyyəti nəzərə 

alınmaqla hər bir bələdiyyənin ərazisində yaşayan ev təsərrüfatlarına icarəyə verilir. 

Torpaqların icarəyə verilməsi zamanı icmaların yaradılması şərti də müəyyən edilə 

bilər. Həmin torpaq sahələri beş ildən sonra bələdiyyənin ərazisində daimi yaşayan 

həmin təsərrüfatların (icmaların) mülkiyyətinə verilir.  

Üstünlüyü 

Bu prosesi inzibati olaraq asanlıqla həyata keçirmək mümkündür. Əhalinin 

məskunlaşması prosesi sabitləşdikcə torpaq xüsusi mülkiyyətə verilir, həmçinin 

torpaqlar parçalanmır. 

Çatışmazlığı 
Torpaqlardan istifadə hüququnun verilməsi ilə bağlı şəffaflıq riski mövcuddur, torpaqdan 

istifadə etmək istəyənlərin hamısı ədalətli şəkildə torpaqla təmin olunmaya bilər. 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

30 

Nəzərə almaq olar ki, Variant 2 və Variant 3-də icmanın və ya kooperativin üzvü öz payını sata 

bilər və bu halda mövcud üzvlərin həmin payı almaqda üstün hüququ olur. Üzvlərdən kimsə almadığı 

halda payı almış kənar şəxs kooperativin və ya ailə-kəndli təsərrüfatının (icmanın) üzvü olur. Yəni 

heç bir halda torpaq sahəsinin bölünməsinə yol verilmir. 

 

Heyvandarlıq fermalarının qurulması 

Torpaqlar bərpa edilib təsərrüfatların istifadəsinə verildikdən sonra növbəti mərhələdə 

heyvandarlıq fermalarının qurulması və təsərrüfatlarının heyvanlarla təmin olunması 

istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Heyvandarlığın intensiv amillər hesabına inkişafı imkanları 

nəzərə alınmaqla fermaların qurulması və təsərrüfatların məhsuldar heyvanlarla təmin olunması 

məsələsi aktuallıq kəsb edir. Heyvandarlıq fermalarının qurulması tədbirləri həm də iqtisadi 

səmərəliyinin artırılması baxımdan fermaların optimal ölçüsü nəzərə alınmaqla təşkil edilməsini 

əhatə edir. 

 

Aqrotexniki xidmətlər, toxum, gübrə və pestisidlərlə təchizat bazasının yaradılması 

Əkinçilik istiqamətli təsərrüfatların fəaliyyət göstərməsi üçün onların istehsal vasitələri ilə 

təmin edilməsi vacibdir. İşğaldan azad edilmiş bu ərazilərdə məskunlaşan təsərrüfatların əkin-biçin 

işləri ilə məşğul olması üçün onların toxum, gübrə və pestisidlərə çıxışının asanlaşdırılması və bu 

ərazilərdə aqrotexniki xidmətlərin təşkili ilə bağlı bərpa tədbirləri ilkin mərhələdə daha çox dövlətə 

məxsus “Aqroservis” ASC tərəfindən həyata keçirilə bilər. Tədricən bu istiqamətdə özəl 

təsərrüfatların da stimullaşdırılması mühüm şərtdir. 

 

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması və informasiya-məsləhət xidmətinin təşkili 

Azad olunan ərazilərdə məskunlaşan fermerlər üçün məsləhət-informasiya xidmətlərinin 

təşkili bu bölgədə kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı baxımından vacib faktorlardandır. Belə 

ki, işğal olunmuş rayonların əhalisinin kənd yerlərində qeydiyyatda olanlarının əksəriyyəti uzun 

müddətdir kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən uzaq düşüblər, yaxud da işğaldan sonra şəhər və 

qəsəbələrdə doğulan və ya yetişən yeni nəsil ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı fəaliyyətində iştirak 

təcrübəsinə malik deyillər. Həmçinin müasir dövrdə artıq təsərrüfatların texnologiyası yenilənib, 

yeni və daha məhsuldar təsərrüfatçılıq üsulları formalaşıb. Buna görə də həmin ərazilərdə 

məsləhət-informasiya xidmətlərinin təşkil olunması və modul peşə təlimi sisteminin yaradılması 

çox zəruridir. 

 

Məhsulların tədarükü və ticarəti üzrə logistika infrastrukturunun yaradılması 

Təsərrüfatların fəaliyyətə başlaması üçün yuxarıda qeyd edilən zəruri tədbirlər həyata 

keçirildikdən sonra onların davamlı fəaliyyəti üçün qısa zamanda tədarük zəncirləri qurulmalı və 

logistika infrastrukturu formalaşdırılmalıdır. Logistika infrastrukturu istehsal edilmiş məhsulların 

daşınması və saxlanmasını, həmçinin nəqliyyat vasitələrinə çıxışın təmin edilməsi və yolların bərpa 

edilməsi məsələlərini də əhatə etməlidir. Həmçinin regionda baramaçılıq və tütünçülüyün bərpası 

imkanları nəzərə alınmaqla barama və tütün qəbulu məntəqələrinin yaradılması da tədarük 

infrastrukturu baxımından önəmlidir. 
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Aqro-emal müəssisələrinin yaradılması 

Tədarük və logistika infrastrukturu ilə bərabər bölgədə istehsal strukturuna müvafiq aqro-emal 

müəssisələrinin yaradılması da mühüm tədbirlərdəndir. Azad olunmuş ərazilərdə südçülüyün, 

üzümçülüyün və meyvəçiliyin inkişafı perspektivləri nəzərə alınmaqla, məhz bu sahələr üzrə emal 

müəssisələrinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin taxılçılığın inkişafına uyğun 

olaraq un dəyirmanlarının, heyvandarlığın inkişafı əsasında isə sənaye üsulu ilə yem istehsalı və ilkin 

dəri xammalı emalı müəssisələrinin qurulması da nəzərə alına bilər. 

 

Spesifik dövlət dəstəyi mexanizminin yaradılması 

Hazırda hökumət tərəfindən aqrar sahə üzrə həyata keçirilən dövlət dəstəyi siyasətinin, o 

cümlədən də aqrobiznes sahələri üzrə investisiya təşviqi siyasətinin işğaldan azad olunmuş ərazilər 

üzrə spesifik korrektələrə ehtiyac olacaq. Belə ki, hazırda tətbiq edilən dəstək və təşviq siyasəti ölkədə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ticarəti sahələrinin inkişafı məqsədi ilə həyata 

keçirilir. Bunun müqabilində, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bu sahələrin ilk növbədə bərpasına 

ehtiyac var. 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı əkinləri: 1980-ci illər üzrə statistika və 

perspektiv dövr üçün proqnoz 

 

Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına əsasən, 1980-ci illərdə bölgədə 139.8 min 

hektar əkilmiş sahə mövcud olub. Əkinlərin strukturunda taxıl sahələri və üzümlüklər üstünlük təşkil 

edib: əkilmiş sahənin 55%-i taxıl məhsullarının, 35%-i üzümlüklərin payına düşüb (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1. 1980-ci illər üzrə əkin sahələrinin strukturu, ha 

 Taxıl Pambıq Tütün 
Kartof, tərəvəz, 

bostan 

Meyvə və 

giləmeyvə 
Üzüm 

Cəmi 

sahə 

Qarabağ 37,776 - 198 1317 1,701 11,211 52,203 

Ağdam 7,660 7,565 - 259 287 13,042 28,813 

Cəbrayıl 8,995 - - 144 48 6,570 15,757 

Füzuli 13,214 600 - 201 76 14,148 28,239 

Kəlbəcər - - 660 6 - - 666 

Qubadlı 3,401 - 589 88 91 997 5,166 

Laçın 3,852 - 83 63 175 - 4,173 

Zəngilan 1,929 - 359 61 57 2,391 4,797 

Cəmi sahə 76,827 8,165 1,889 2139 2,435 48,359 139,814 

Ölkə üzrə cəmi 

sahəyə nisbəti, % 
14.3 2.7 11.6 10.9 1.8 24.7 7.7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

1980-ci illərin statistikası və Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz qalmayan faktiki 

sahələri əsas götürülməklə perspektiv dövr üçün həmin ərazilərdə 232.8 min hektar sahədə əkinlərin 

olacağı proqnozlaşdırılır (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Perspektivdə əkin sahələrinin proqnozlaşdırılan strukturu, ha 

 Taxıl Pambıq Tütün 

Kartof, 

tərəvəz, 

bostan 

Yem 

bitkiləri 

Meyvə və 

giləmeyvə 
Üzüm 

Cəmi 

sahə 

Qarabağ 48,500 - - 2,100 400 1,700 2,300 55,000 

Ağdam* 28,862 4,601 - 9,816 16,909 2,565 500 63,253 

Cəbrayıl 10,400 - - 300 7,300 800 1,200 20,000 

Füzuli* 50,465 1,300 - 1,769 12,579 2,679 761 69,553 

Kəlbəcər 900 - 200 200 - 500 - 1,800 

Qubadlı 6,300 - 400 400 1,000 2,500 400 11,000 

Laçın 2,300 - - 200 1,000 500 - 4,000 

Zəngilan 1,900 - 300 300 2,500 2,200 1,000 8,200 

Cəmi sahə 149,627 5,901 900 15,085 41,688 13,443 6,161 232,805 

Ölkə üzrə cəmi 

sahəyə nisbəti, % 
12.8 5.8 22.5 9.6 10.6 6.0 27.9 11.1 

Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 

*Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz qalmayan ərazilərindəki faktiki sahələr nəzərə alınmaqla 

Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əkin məqsədi ilə istifadə ediləcək torpaq 

sahələrinin ölçüsü ilə bağlı proqnozlaşdırma 1980-ci illərin rəsmi statistikası nəzərə alınaraq, ötən 

dövr ərzində ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf trendləri əsasında ekstrapolyasiya edilməklə aparılıb. 

İşğaldan azad edilən rayonlarda ənənəvi sahələrlə yanaşı perspektiv dövrdə meyvə və 

tərəvəzçiliyin, həmçinin heyvandarlığın yem təminatı baxımından yem bitkiləri sahəsinin inkişafı da 

nəzərdə tutulur. Torpaq-iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla çoxillik əkmələrin strukturunda nar, 

xurma, alça, gavalı, albalı və gilas, alma, armud bağlarının, baramaçılığın inkişaf perspektivi 

baxımından çəkil əkmələrinin və ənənəvi sahələrin bərpası məqsədilə üzümlüklərin salınmasına 

üstünlük veriləcəyi gözlənilir (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3. İşğaldan azad edilən torpaqlarda çoxillik əkmələrin növlər üzrə 

proqnozlaşdırılan strukturu, ha 

 
Albalı, 

gilas 
Fındıq Xurma Nar Alma Armud 

Alça, 

gavalı 
Çəkil 

Cəmi 

meyvə  
Üzüm 

Qarabağ - - 500 500 - - - 700 1,700.0 2,300.0 

Ağdam 600 200 200 200 - - 400 200 1,800.0 500.0 

Cəbrayıl 200 - 100 200 - - 300 - 800.0 1,200.0 

Füzuli 500 100 - 500 - 100 800 - 2,000.0 600.0 

Kəlbəcər - - - - 200 - - 300 500.0 - 

Qubadlı 200  200 1000 200 100 300 500 2,500.0 400.0 

Laçın - - 200 200 - - 100 - 500.0 - 

Zəngilan 100 - 500 500 100 200 300 500 2,200.0 1,000.0 

Cəmi 1600 300 1700 3100 500 400 2200 2200 12,000.0 6,000.0 

Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 
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1980-ci illərdə regionda bitkiçilik məhsullarından əsasən taxıl məhsulları və üzüm istehsalı 

üstünlük təşkil edib. Həmin dövrdə Qarabağ və ətraf rayonlar ölkə üzrə taxıl istehsalının 13.9%-nə, 

üzüm istehsalının isə 25.5%-nə malik idi (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4. 1980-ci illərdə bitkiçilik məhsullarının istehsalı, min ton 

 Taxıl Pambıq Tütün Kartof Tərəvəz Bostan 
Meyvə və 

giləmeyvə 
Üzüm 

Qarabağ 100.1 - 0.3 2.77 6.6 0.3 1.1 71.8 

Ağdam 30.1 19.3 - 0.01 1.4 0.9 0.48 86.1 

Cəbrayıl 20.1 - - 0.01 0.5 0.3 0.03 42.0 

Füzuli 31.9 1.5 - - 0.6 0.5 0.05 100.8 

Kəlbəcər - - 0.9 - - 0.01 - - 

Qubadlı 6.7 - 2.1 0.06 0.01 0.1 0.01 2.9 

Laçın 3.0 - 0.1 0.05 0.4 0.02 0.02 0.0 

Zəngilan 4.6 - 1.3 0.06 0.1 0.05 0.04 16.3 

Cəmi istehsal 196.5 20.8 4.7 2.96 9.61 2.18 1.73 319.9 

Ölkə üzrə cəmi 

istehsala nisbəti, % 
13.9 3.4 8.1 1.8 1.1 3.4 0.4 25.5 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

Hal-hazırda ölkədə taxılçılıq və üzümçülüyün faktiki inkişaf dinamikası nəzərə alınmaqla, taxıl 

və üzüm istehsalında bu bölgənin payının təqribən eyni səviyyədə olması gözlənilir. Bundan başqa 

ənənəvi olaraq Qubadlı, Zəngilan və Kəlbəcər rayonlarında tütünçülüyün, Ağdam və Füzuli 

rayonlarında pambıqçılığın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Ağdərə bölgələrində üzümçülük 

sahələrinin bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. 

Ənənəvi sahələrinin bərpası ilə yanaşı bölgədə kartof, tərəvəz, bostan və yem bitkiləri 

əkinlərinin genişləndirilməsi imkanları böyükdür. Yüksək əlavə dəyər yaratması, emal sənayesi üçün 

xammal təminatı və ixrac imkanları perspektivi baxımından həmin ərazilərdə meyvəçiliyin inkişafına 

da xüsusi diqqət yetiriləcəyi gözlənilir (Cədvəl 5). 
 

Cədvəl 5. Perspektivdə bitkiçilik məhsullarının istehsalına dair proqnoz, min ton 

 Taxıl Pambıq Tütün Kartof Tərəvəz Bostan 
Yem 

bitkiləri 
Meyvə və 

giləmeyvə 
Üzüm 

Qarabağ 155.7 - - 20.3 12.3 4.2 17.5 12.1 24.1 

Ağdam* 101.9 13.2 - 11.9 183.2 6.1 172.1 17.4 5.6 

Cəbrayıl 33.4 - - 0.3 3.5 1.7 68.4 5.7 12.6 

Füzuli* 158.9 3.1 - 4.4 12.8 8.4 105.6 15.6 7.2 

Kəlbəcər 2.9 - 0.4 1.7 1.8 - 24.9 3.6 - 

Qubadlı 20.2 - 0.8 3.0 2.6 1.5 11.4 17.8 4.2 

Laçın 7.4 - - 1.7 1.4 0.4 24.8 3.6 - 

Zəngilan 6.1 - 0.6 1.7 2.6 1.0 24.1 15.6 10.5 

Cəmi istehsal 486.5 16.3 1.7 45.1 220.3 23.3 448.8 91.2 64.2 

Ölkə üzrə cəmi 

istehsala nisbəti, % 
12.6 5.4 22.3 4.3 12.1 5.0 8.8 7.7 24.3 

Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 

*Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz qalmayan ərazilərindəki faktiki istehsal nəzərə alınmaqla 
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Bitkiçilik sahəsinin yuxarıda qeyd edilən ənənəvi və perspektiv istiqamətlərinin bərpası ilə 

yanaşı regionda heyvandarlıq sahəsinin inkişafına daha çox üstünlük verilməsi təbii-iqlim və relyef 

xüsusiyyətləri baxımından daha əlverişli hesab edilir. Bu, həmin ərazilərdə otlaq və yaylaqların 

üstünlük təşkil etməsi və tarixən təsərrüfatçılıq ənənələrinin əsasən bu istiqamətdə olması ilə bağlıdır. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən həmin bölgədə 1980-ci illərdə 321 min baş 

iribuynuzlu heyvan və 1.1 milyon baş xırdabuynuzlu heyvan mövcud olub. Perspektiv dövrdə isə bu 

sayın müvafiq olaraq iribuynuzlu heyvanlar üzrə 430 min başa və xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə 1.6 

milyon başa çatdırılması imkanları var.  

Heyvanların say strukturunun ölkə üzrə cəmi saya nisbətinə baxdıqda isə hazırda köçkünlərin 

malik olduğu heyvanların təsərrüfatlarla birlikdə işğaldan azad edilmiş rayonlara qayıtması nəzərə 

alınmaqla, təxminən iribuynuzlu heyvan sayında 14.7%, xırdabuynuzlu heyvan sayında 17.5% paya 

malik olması proqnozlaşdırılır. 1980-ci illərdə bu nisbət müvafiq olaraq iribuynuzlu heyvan sayında 

16.2% və xırdabuynuzlu heyvan sayında 19.3% olub (Cədvəl 6). 

 

Cədvəl 6. Heyvanların baş sayı, min baş 

 1980-ci illər Perspektiv dövr 

 

İribuynuzlu 

heyvanlar - 

cəmi 

ondan 

inək və  

camışlar 

Xırdabuynuzlu 

heyvanlar - 

cəmi 

İribuynuzlu 

heyvanlar - 

cəmi 

ondan 

inək və  

camışlar 

Xırdabuynuzlu 

heyvanlar - 

cəmi 

Qarabağ 95.6 30.7 264.3 127.9 41.0 376.6 

Ağdam 44.4 16.4 191.8 59.4 22.0 273.2 

Cəbrayıl 26.4 8.9 114.2 35.3 11.8 162.7 

Füzuli 37.8 13.4 149.0 50.5 18.0 212.3 

Kəlbəcər 31.9 11.0 97.4 42.6 14.6 155.3 

Qubadlı 22.8 8.3 30.6 30.5 11.1 43.6 

Laçın 43.0 14.8 224.8 57.5 19.8 320.3 

Zəngilan 19.1 6.8 34.6 25.6 9.1 49.2 

Cəmi heyvan 

sayı 
321.0 110.3 1,106.7 429.3 147.4 1,593.2 

Ölkə üzrə cəmi 

heyvan sayına 

nisbəti, % 

16.2 14.8 19.3 14.7 10.9 17.5 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 

 

Heyvandarlıq sahəsinin inkişafı ölkənin ət və süd məhsulları ilə təminatı baxımından xüsusi 

önəm kəsb edir. Belə ki, həmin bölgədə təqribən 45 min ton ət və 240 min ton süd istehsalının olacağı 

proqnozlaşdırılır ki, bu da idxalın əvəzedilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi 

baxımından regionun əhəmiyyətinin böyük olmasını bir daha göstərir (Cədvəl 7).  
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Cədvəl 7. Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, min ton 

 1980-ci illər Perspektiv dövr 

 Ət Süd 
Yumurta 

(mln. ədəd) 
Ət Süd 

Yumurta 

(mln. ədəd) 

Qarabağ 10.9 53.9 31.7 17.9 66.1 51.2 

Ağdam 3.8 24.4 19.2 6.3 42.5 31.0 

Cəbrayıl 2.3 14.0 11.4 3.7 21.0 18.4 

Füzuli 2.8 20.0 11.8 4.6 31.2 19.0 

Kəlbəcər 2.0 16.3 8.1 3.3 20.9 13.1 

Qubadlı 1.3 12.1 4.4 2.2 18.3 7.1 

Laçın 3.3 13.9 4.1 5.4 23.9 6.7 

Zəngilan 1.1 9.2 3.6 1.9 14.3 5.8 

Cəmi istehsal 27.5 163.8 94.3 45.3 238.2 152.3 

Ölkə üzrə cəmi 

istehsala nisbəti, % 
14.9 15.4 8.8 12.2 10.5 7.9 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 
 

Ətlik və südlük istiqamətli heyvandarlıqla yanaşı, bölgədə tarixən mövcud olan baramaçılıq və 

arıçılıq ənənələrinin, həmçinin atçılığın bərpası da diqqət mərkəzindədir. 

 

Nəticə 

 

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri baxımından aparılmış 

təhlil və qiymətləndirmələrə əsasən, bu torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri müəyyən 

edilmiş, regionun kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə potensial istehsal həcmi proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, 

bölgədə Ağdam və Füzulinin işğala məruz qalmayan sahələri də nəzərə alınmaqla azad olunmuş 

ərazilərdə təqribən 232.8 min hektar sahədə birillik və çoxillik əkinlərin aparılacağı, həmçinin 430 min 

baş iribuynuzlu, 1.6 milyon baş xırdabuynuzlu heyvanlardan ibarət fermaların qurulacağı gözlənilir. 

Regionun tarixən heyvandarlıq sahəsi üzrə mövcud olan potensialı və təbii-relyef xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla gələcək dövrdə də heyvandarlıq ağırlıqlı kənd təsərrüfatı istehsalı üstünlük təşkil edəcək. 

Regionda heyvandarlığın yem təminatı baxımından mövcud olan otlaq və biçənəklərin mövcudluğu 

ilə yanaşı, taxıl və yem bitkiləri əkinlərinin də genişləndirilməsi hesabına heyvandarlığın inkişaf 

etdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Ət və süd məhsulları istehsalının proqnozlaşdırılan 

həcmi xüsusilə idxal əvəzetməsi baxımından böyük önəm kəsb edir. 

Həmçinin regionda tarixən mövcud olan üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və arıçılıq 

sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bundan əlavə regionda yeni trend olaraq 

intensiv meyvəçilik sahəsinin inkişafı da geniş vüsət alacaq.  

Aparılmış qiymətləndirmələrə görə, regionda kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası hesabına ölkə 

üzrə ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı həcminin 8%-dən çox artacağı gözlənilir. 

Təbii ki, nəzərdə tutulan bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi və istehsalın təşkili üçün spesifik 

dəstək mexanizmlərinin həyata keçirilməsinə də ehtiyac var. Belə ki, hazırda ölkədə həyata keçirilən 

aqrar siyasət bu sahənin inkişafı məqsədlərinə xidmət edirsə, azad olunmuş ərazilərdə həm də kənd 

təsərrüfatı sahəsinin bərpası ilə bağlı müvafiq mexanizmlərin yaradılması ehtiyacları nəzərə 

alınmalıdır. 
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facing us now.  Damage caused to agriculture by wars/conflicts and an overview of the world 
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сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях 

 

Резюме 

Восстановление и развитие сельского хозяйства на освобожденных от оккупации 

землях – это основные задачи, стоящие перед нами в настоящее время. В данной статье 

представлен обзор ущерба, нанесенный сельскому хозяйству конфликтами / войнами и 

приведён мировой опыт по восстановлению сельского хозяйства в постконфликтных зонах.  

На этой основе были определены направления по восстановлению сельского хозяйства на 

освобожденных территориях Азербайджана, а также в результате восстановления в этих 

территориях сельского хозяйства были спрогнозированы ожидаемые показатели 

производства. 
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Xülasə 

 

 Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və 

iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə 

tərkibi, torpaq örtüyünün kənd təsərrüfatı istehsalına yararlılıq xüsusiyyətləri, torpaqların 

keyfiyyətinin digər regionlarla müqayisəli vəziyyəti verilmişdir. Həmçinin məqalədə iqlim amilləri, 

onun kənd təsərrüfatı istehsalında əhəmiyyəti və müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinə təsiri, habelə 

təsərrüfatların fəaliyyəti istiqamətinin müəyyən edilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. 

 Açar sözlər: işğal altında olmuş ərazilər, torpaqların istifadəsi, torpaqların keyfiyyəti, iqlim 

amilləri, məhsuldarlıq, təsərrüfatın fəaliyyət istiqaməti.  

 

Giriş 

 

Torpaq təbii ehtiyat olmaqla maddi nemətlərin yaradılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

İnsan həyatı, cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı üçün olduqca vacib olan hava, su, meşə və digər 

ehtiyatlar da torpaqla sıx bağlıdır. Cəmiyyətin inkişafını təmin edən istehsal prosesi üçün torpaq 

məkan və istehsal vasitəsi kimi çıxış edir. Torpaq istehsal vasitəsi kimi xalq təsərrüfatının bütün 

sahələrində iştirak edir, o, insan əməyinin nəticəsində yaranmasa da, eyni vaxtda həm əmək predmeti, 

həm də əmək vasitəsidir. İstehsal prosesinin ilk mərhələsində torpağın becərilməsi zamanı həyata 

keçirilən tədbirlər onun münbitliyinin qorunmasına və artırılmasına yönəldiyi halda torpaq əmək 

predmetidir. Kənd təsərrüfatı istehsalının bütün texnologiyasının şərti və əsası kimi torpaq əmək 

vasitəsidir. O, təkrar istehsal oluna bilməyən istehsal vasitəsidir, eyni zamanda tükənməyəndir və 

onun istismar müddətini müəyyən etmək mümkünsüzdür. 

Torpağın əmələ gəlməsində iqlim amili olduqca böyük rol oynayır. Yuxarıda sadalanan 

xüsusiyyətlərlə istehsal vasitəsi kimi torpaq, iqlim şəraiti ilə birgə kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatına 

və onun istehsalının təşkilinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kənd təsərrüfatının inkişafında 

spesifikliyin meydana gəlməsi və onun istehsala təsiri də məhz torpaq-iqlim şəraiti ilə sıx bağlıdır. 

Azərbaycan olduqca rəngarəng təbii və ekoloji şəraitə malikdir, onun hər bir guşəsi biri-

birindən kəskin fərqlənir və özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilir. Xüsusilə işğal altında olmuş 
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ərazilərimiz gözəlliyi, müxtəlif və mürəkkəb ekoloji və torpaq-iqlim şəraiti ilə səciyyələnir. Bu da, 

istər təbii ehtiyatların istifadəsində, istərsə də ümumi təsərrüfatçılıq sisteminin təşkilində daha 

ehtiyatlı olmağı və düzgün qərar çıxarmağı tələb edir. 

  

İşğal altında olmuş torpaqların tərkibi 

 

1992-ci ildən başlayaraq Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində respublikamızın 20 %-ə 

qədər (1670,3 min hektar) ən məhsuldar torpaqları, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayon 

(ondan Ağdam rayonu ərazisinin 73,0 %-i, Füzuli rayonu ərazisinin 79,3 %-i), Tərtər rayonunun 13 

kəndi, Qazax rayonunun 7 kəndi, Naxçıvan MR-in 1 kəndi işğal edilmişdir. İşğal altinda olmuş 

ərazilərin 680,8 min hektarı kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan, 10,7 min hektardan çoxu 

həyətyanı sahələrdən (bu torpaqlar da kənd təsərrüfatına yararlıdır), 247,3 min hektarı meşəliklərdən 

ibarətdir. Qalan 234 min hektardan artıq sahə sair torpaqlardır və hesab edirik ki, yerquruluşu 

qaydasında bu torpaqların yerdə uçotu aparılarsa, kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb etmək üçün 

kifayət qədər yararlı torpaq sahəsi müəyyən etmək mümkün olacaqdır. 

İşğal altında olunmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 207,0 min hektarı (30,4 %) 

əkinçilikdə, 54,7 min hektarı (8,0 %) çoxillik əkmələr altında, 380 min hektardan çoxu (55,9 %) 

heyvandarlığın inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik örüş-otlaq sahələri kimi istifadə oluna bilərdi. 

Örüş-otlaq sahələrinin əksəriyyəti yay otlaqlarının torpaqlarından ibarət idi. Çoxillik əkmələr altında 

olan torpaqların 37,8 min hektarı kənd təsərrüfatının ən gəlirli sahələrindən biri olan üzümlüklərdən, 

2 min hektardan çoxu meyvə bağlarından, qalanı isə baramaçılığın inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyətə 

malik tut çəkilliyindən və digər çoxillik əkmələrdən ibarətdir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 

128,2 min hektarı, əkin torpaqlarının 80,5 min hektarı, çoxillik əkmələrin isə 38,2 min hektarı 

suvarılandır (1).  

 

Torpaqların kənd təsərrüfatı istehsalına yararlılıq xüsusiyyətləri 

 

Bu torpaqların 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olduğuna görə istifadəsiz qalması, işğalçı 

“vandallar” tərəfindən qeyri-düzgün istifadəsi, çirkləndirilməsi, strukturuinun dağıdılması 

səbəbindən demək olar ki, yararsız hala düşmüş, kənd təsərrüfatı dövriyyəsində birbaşa istifadəsi 

mümkünsüz olmuşdur. Hazırda bu torpaqların əsas hissəsi işğaldan azad edilmişdir və qarşıda duran 

ən vacib problemlərdən biri həmin torpaqların bərpası və maksimum səmərəli istifadə edilməsindən 

ibarətdir. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərini düzgün 

müəyyən etmək, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadənin səmərəliliyini təmin etmək üçün 

torpaq örtüyünün xüsusiyyətlərini və onun kənd təsərrüfatına yararlılıq səviyyəsini nəzərə almaq 

olduqca vacibdir.  

Torpaqəmələgətirən amillərin təsiri, təbii şəraitin müxtəlifliyi və qədim təsərrüfatçılıq 

mədəniyyətinin inkişafı işğal altında olmuş ərazilərimizdə mürəkkəb torpaq örtüyünün 

formalaşmasına səbəb olmuşdur (3). Burada dəniz səviyyəsindən 3500 m-dən hündürdə yerləşən 

ərazilər demək olar ki, torpaq örtüyünə malik deyildir. Bu ərazilərdə kəskin parçalanmış sıldırım 

qayalıqların və daşlı-çınqıllı dik yamacların külək tutmayan günəşli yerlərində ilkin 

torpaqəmələgəlmə prosesinin zəif izləri görünür. Torpaqəmələgəlmə prosesi başlanğıc mərhələsində 
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olduğu üçün, onlar torpaqəmələgətirən süxurlardan o qədər də fərqlənmirlər, əlverişli yerlərdə yalnız 

mamırlara rast gəlmək mümkündür. 

Kiçik Qafqaz dağlarının dəniz səviyyəsindən 2000-3200 m yüksəkliklərində alp və subalp 

çəmənləri altında dağ-çəmən torpaq tipi əmələ gəlmişdir. Torpaqəmələgəlmə prosesinin təsiri, 

torpaqların tərkibinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və s. amillər ərazidə: ibtidai dağ-çəmən, çimli-

torflu dağ-çəmən, çimli dağ-çəmən yarımtip torpaqların əmələgəlməsinə səbəb olmuşdur. Dağ-çəmən 

torpaqları üzvü qalıqla çox zəngindir, üst A qatında onun miqdarı 10-15 %, bəzən isə daha artıq olur 

və dərinliyə getdikcə kəskin azalır, azotun miqdarı 0,50-1,16 %, pH = 4,7-6,1 təşkil edir. Aktiv 

temperaturların cəmi 800C0-dən aşağıdır, orta illik temperatiur mənfi 12C0-ə, mütləq minimum 

temperatur mənfi 24-30C0-ə, mütləq maksimum temperatur 17-19C0-ə, yağıntıların illik miqdarı 

1000-1300 mm-ə bərabərdir. Bu torpaqlar yüksək məhsuldarlığı ilə səciyyələnir, əsasən yay otlaqları, 

qismən isə biçənək kimi istifadə etmək olar, əkilməsi (şumlanması) qəti yolverilməzdir. Hətta otlaq 

kimi istifadəsində ehtiyatlı olmaq lazımdır, əks təqdirdə onlar eroziya prosesinə məruz qala bilərlər. 

Alp və subalp zonasından aşağı sərhəddə 700 m-dən 2000 m-ə qədər orta və alçaq dağlıq 

ərazilərdə dağ-meşə zonası Kiçik Qafqazın şimal və şimal-şərq yamaclarında geniş ərazilərdə 

yerləşir. Zona öz geobotaniki tərkibinə və nəmlik şəraitinə görə iki yarımzonaya: mezofil və kserofil 

meşələr zonasına ayrılır. Mezofil meşə yarımzonası meşə qurşağının yuxarı hissəsini əhatə edir və 

özünün mülayim isti və rütubətli iqlim xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu müxtəliflik meşə qurşağında 

nisbətən geniş yayılmış əsas qonur dağ-meşə torpaq tipinin, quru və mülayim isti iqlim 

xüsusiyyətlərinə malik olan kserofil palıd-vələs meşələri altında isə qəhvəyi dağ-meşə torpaqlarının 

əmələgəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Bu torpaqlar yüksək münbitliyə malik olsalar da əsasən meşə ilə örtülü olduqları üçün kənd 

təsərrüfatında geniş istifadə oluna bilməz. Yalnız meşədən azad olmuş nisbətən düzən ərazilərin 

(meşəarası talaların) əsasən dənli və yem bitkiləri əkinində istifadəsi mümkündür.  

Dağ-qara torpaqlar Kiçik Qafqazda Murovdağın və Qarabağ silsiləsinin şimal yamaclarında 

geniş olmayan ərazilərdə yayılmışdır. Profil boyu tünd qara rəngdə olub, 50-150 sm həddində artıb-

azalan humuslu akkumulyativ qata malikdir. Çöl zonasına xas olan bitki örtüyü tədricən məhv olduğu 

üçün bu torpaqlarda xeyli üzvü qalıq toplanır. Humusun miqdarı yarımtip, növ və növ 

müxtəlifliyindən asılı olaraq 5-8 % arasında dəyişir və bəzən daha çox olur, azotun miqdarı 0,20-0,47 

%-ə bərabərdir. 

Dağ-qaratorpaqların mexaniki tərkibi gilli və gillicəlidir, kəltənvari-dənəvari struktura 

malikdir. Bu torpaqların udma tutumu da yüksəkdir, udulmuş əsasların cəmi üst humuslu qatda 32-

45 mq. ekv-ə bərabərdir və udulmuş əsaslar sırasında Ca üstünlük təşkil edir. Torpaq mühitinin 

reaksiyası əsasən neytraldır (pH=7,0), aşağı qatlara doğru getdikcə zəif qələvi olur (pH=7,2-7,5), üst 

qatda isə bəzən zəif turşdur (pH=6,5-6,8). İqlimi mülayim isti və quru sərin qış fəsli ilə səciyyələnir. 

Orta illik temperatur 12,0-14,0C0, mütləq minimum temperatur mənfi 15-20C0, mütləq maksimum 

temperatur 32-34C0, yağıntıların illik miqdarı 600-900 mm-ə bərabərdir. 

Bu torpaqlar məhsuldarlığına görə yüksək və yaxşı keyfiyyətli torpaqlar hesab olunurlar və 

dəmyə əkinçiliyində əsasən dənli bitkilər, kartof, tərəvəz, yem, qismən tütün bitkiləri altında geniş 

istifadə oluna bilər. Yüksək keyfiyyətə malik olsalar da pambıq, üzüm, quru subtropoik bitkilər üçün 

yararsız sayılır. 

Boz qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar Kiçik Qafqazın və Qarabağın quru bozqır dağətəyi və alçaq 

dağlıq ərazilərində (200-400m) geniş sahələrdə yayılmışdır. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar 
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əmələgəlmə xüsusiyyətlərinə və diaqnostik xassələrinə görə tünd, adi və açıq yarımtiplərə malikdir. 

Mexaniki tərkibcə bu torpaqlar əsasən gilli və ağır gillicəlidir. Xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 

humusun üst, 60 sm-lik qatda toplanmasıdır, ağaşı qatlara getdikcə onun miqdarı kəskin azalır. 

Yarımtiplərindən asılı olaraq üst qatlarda humusun miqdarı 2,0-5,0%, azot 0,15-038% arasında 

dəyişir. 

Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar udulmuş əsaslarla zəngindir və onun cəmində Ca 85-90 % 

təşkil edir. Bu torpaqlar bütün profil boyu karbonatlı olmaları ilə fərqlənirlər, torpaqların məhlulu 

(pH=7,2-8,3) isə əsasən qələvi mühitə malikdir. Dağətəyi ərazilərdə əmələgəlməsinə baxmayaraq bu 

torpaqlarda şoranlıq və şorakətlik əlamətlərinə də rast gəlinir. 

Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar kənd təsərrüfatı bitkilərinin normal inkişafı üçün birləşmələrlə 

(qida maddələri ilə) zəngin olduğuna görə üzümçülük, taxılçılıq, yemçilik, meyvəçilik, tütünçülük, 

kartofçuluq, tərəvəzçilik, bostançılıq, baramaçılıq və s. bir sözlə, çay və rütubətli subtropik 

bitkilərdən başqa digər bütün bitkilər üçün əlverişlidir. Pambıq üçün çox yararlı hesab olunmasa da, 

hətta pambıqçılığın inkişafında da istifadə oluna bilər (2,3). 

 

Torpaqların keyfiyyət xüsusiyyətləri  

 

Uzun müddət işğal altında olmuş torpaqlar əvvəllər kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunurdu 

və onlar özünün keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə respublikanın digər ərazilərinin torpaqlarından 

fərqlənirlər. Müəyyən edilmişdir ki, respublikada I keyfiyyət qrupuna (yüksək keyfiyyətli torpaqlara) 

daxil olan torpaqların ən çoxu (17%-ə qədəri), II keyfiyyət qrupuna (yaxşı keyfiyyətli torpaqlara) 

daxil olan torpaqların 24%-dən çoxu işğal altında olmuş Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində 

yayılmışdır. 

İşğal altında olmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 71,8%-i (489,0 min hektarı) I və II 

keyfiyyət qrupuna aid olan yüksək və yaxşı keyfiyyətli torpaqlardır. Ərazidə III qrupa aid - orta 

keyfiyyətli torpaqlar 24,0%, IV qrupa aid - aşağı keyfiyyətli torpaqlar 4,0%, V qrupa aid - şərti 

yararsız torpaqlar cəmi 0,2% təşkil edir. Orta və aşağı keyfiyyətli torpaqların əksəriyyəti – 16,0%-i 

örüş-otlaq sahələrinin torpaqlarından ibarətdir. İşğal altında olmuş bu torpaqların keyfiyyət 

göstəriciləri üzrə vəziyyəti respublikanın digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə çox yüksəkdir (3). 

Təbii ki, işğal altında olmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların keyfiyyətinin yüksək olması 

məhsuldarlığa da təsirini göstərmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, 1990-cı illərə qədər digər regionlarla 

müqayisədə işğal altında olmuş ərazilərdə taxıl üzrə hər hektardan məhsuldarlıq 11-18 sentner, kartof 

üzrə 22-35 sentner, tərəvəz üzrə 40-55 sentner, bostan bitkiləri üzrə 35-60 sentner, meyvə üzrə 40-52 

sentner, üzüm üzrə 45-50 sentner artıq olmuşdur. 

 

Ərazinin iqlim xüsusiyyətləri 

 

Torpaq ehtiyatları ilə yanaşı kənd təsərrüfatı istehsalına ən güclü təsir edən təbii amillərdən biri 

də aqroiqlim xüsusiyyətlərdir. Heç kimə sirr deyil ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı hava 

şəraitindən çox asılıdır. Bitkilərin əkilməsi və becərilməsi, vegetasiya müddəti, məhsulun yığılması 

və daşınması, mühüm aqrotexniki və meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi və s. kimi məsələlər 

məhz iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq müəyyən edilir. 
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İşğaldan azad olmuş ərazilərin iqliminin formalaşmasında Kiçik Qafqaz dağ sistemlərinin rolu 

çox böyükdür. Kiçik Qafqaz dağ sistemi özünün iqlim şəraitinin müxtəlifliyi ilə seçilir və öz 

növbəsində respublikanın düzən ərazilərinin iqliminə böyük təsir göstərir. Kiçik Qafqaz dağlarının 

300-400 m hündürlüyə qədər olan əraziləri yayı isti, qışı isə mülayim keçir. İsti ayların (iyul, avqust) 

orta temperaturu 24°-26C°-ə arasında tərəddüd edir, maksimum temperatur 35-37C°-ə olur. Ən soyuq 

ayın (yanvar) orta temperaturu 1,0°-3,9C°-yə, mütləq minimum temperatur mənfi 15-25C°-yə 

bərabərdir. Kiçik Qafqazın dağətəyi ərazilərində ilkin şaxtalara noyabr ayının üçüncü ongünlüyündə, 

son şaxtalara isə mart ayının ortalarında təsadüf olunur. 

Kiçik Qafqaz dağlarının Azərbaycan ərazisindəki alçaq və orta dağlıq sahələri özünün mülayim 

keçən iqlimi ilə səciyyələnir. Burada aktiv temperaturların cəmi 3000-3500C°-yə bərabərdir. İsti 

ayların orta temperaturu 12-10C0-ə, maksimum temperatur 35-38C°-ə arasında dəyişir. Ən soyuq 

ayın orta temperaturu 1-2C°-ə, mütləq minimum temperatur isə mənfi 27-28C°-ə olur. Şaxtasız günlər 

200-230 gün davam edir, şaxtalı günlərə noyabrın ortalarından başlayaraq aprelin ikinci yarısına kimi 

rast gəlmək mümkündür. İllik yağıntıların miqdarı müxtəlif olmaqla 300-800 mm arasında tərəddüd 

edir. İsti aylarda tez-tez intensiv leysan yağışları yağır və bu yağışlar bəzən dolu ilə əvəzlənir. 

Dayanıqlı qar örtüyü hər il olmur, düşən qar demək olar ki, tezliklə əriyib gedir. Qış sərt keçəndə qar 

örtüyü 30-40 gün yerdə qalır. Burada küləklər çox olmur, əsasən zəif və mülayim küləklər olur, 

onların da orta illik sürəti 1,5-3,0 m/san-yə çatır (4). Ərazidə kənd təsərrüfatının əsasən taxılçılıq, 

üzümçülük, kartofçuluq, tütünçülük, meyvəçilik, qismən ipəkçilik və heyvandarlıq sahələri geniş 

inkişaf etdirilə bilər. İqlim xüsusiyyətləri burada kənd təsərrüfatı bitkilərinin dəmyə şəraitdə 

inkişafına imkan verir. 

Kiçik Qafqazın orta və bəzi yüksək dağlıq hissələri nisbətən mülayim isti yayı ilə xarakterizə 

olunur. Aktiv temperaturların cəmi burada 2500-3000C°-yə bərabərdir. Hündürlüyündən və 

yamacların baxarlığından asılı olaraq isti ayların orta temperaturu böyük amplitudada tərəddüd edir 

və 16-20C°-yə bərabər olur. Maksimum temperatur 30C°-yə, mütləq minimum temperatur isə mənfi 

22-25C°-yə, bəzi yerlərdə hətta mənfi 27C°-yə çatır. Ən soyuq ayların orta temperaturu mənfi 2-4C°-

yə bərabərdir. İlk şaxtalar əsasən oktyabrın axırlarından başlayır və aprel ayının axırlarına kimi 

davam edir. Şaxtasız günlərin sayı 150-200 günə bərabərdir. İllik yağıntıların miqdarı 300-1000 mm 

arasında dəyişir və tez-tez dolu düşməsi ilə müşahidə olunur, il ərzində 4-6 gün dolu düşür. Ərazidən 

əsasən taxılçılıqda, kartofçuluqda və heyvandarlıqda geniş istifadə etmək olar. Nisbətən isti ərazilərdə 

meyvəçiliyin də inkişafı mümkündür. 

İşğal altında olmuş ərazilərin torpaqlarının istifadəsi zamanı iqlim şəraitinin kənd təsərrüfatı 

istehsalına təsirini bilmək üçün əhalinin aşağıdakı bəzi məsələlərə diqqət yetirmələrinin əhəmiyyətli 

olduğunu hesab edirik. Hələ qədim zamanlarda əkinçilərimiz torpaqların əkin-biçinə yararlığını onun 

yerləşməsində, yəni güntutarlığında görərdilər və yaşayış üçün ən vacib olan bitkiləri həmin 

ərazilərdə əkərdilər. Sonradan elmin inkişafı əkinçilərimizin bu fikirlərini reallıqda təsdiq etdi. Son 

dövrlər isə iqlim şəraitinin bir çox sahələrə, xüsusilə kənd təsərrüfatı istehsalına təsiri məsələsinə 

xüsusi önəm verilir. Bu baxımdan hər bir təsərrüfat başçısı (sahibkar) hava şəraitinin istehsalın 

səmərəliliyinə təsirini qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Yəni, təsərrüfatın təşkil edilməsində və onun 

fəaliyyətinin səmərəli olmasında başqa amillərlə yanaşı hava şəraitini də nəzərə almalıdır. Bunun üçün 

ilk növbədə hava şəraitinə dair hansı amilləri nəzərə almaq və onları necə əldə etməyin lazım olduğunu 

bilməlidir. 
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İqlim şəraiti istehsalın ixtisaslaşmasına da təsir göstərir. İqlim haqqında məlumatları 

topladıqdan və ümumiləşdirdikdən sonra, onların hər bir təsərrüfatın fəaliyyətinə göstərdiyi təsiri 

müəyyən etmək olduqca asandır. Bu zaman torpaq sahələrindən hansı növ bitkilər üçün istifadə 

olunmasına aid məlumatlar da nəzərə alınmalıdır. Aparılan tədqiqatlara görə son zamanlar iqlim 

dəyişikliklərindən kənd təsərrüfatına kifayət qədər zərər dəyir. Normadan artıq düşən yağıntılar, dolu 

düşmələri, gözlənilməz şaxtalar, yüksək sürətlə əsən küləklər və digər gözlənilməz iqlim 

dəyişiklikləri kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına, nəticədə onun məhsuldarlığına və məhsul 

istehsalına mənfi təsir göstərir. Bununla belə, müasir dövrdə aqrar sahəyə dair işləri düzgün və 

müvafiq qaydalara uyğun yerinə yetirməklə iqlim amillərinin mənfi təsirlərinə qarşı mübarizə 

aparmaq olar. 

 

 

Nəticə 

 

Uzun müddət işğal altında olmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar istifadəsiz qalması, 

işğalçılar tərəfindən çirkləndirilməsi, strukturunun dağıdılması nəticəsində tamam yararsız hala 

düşmüş, kənd təsərrüfatı istehsalında birbaşa istifadəsi mümkünsüz olmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, işğal altında olmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinə və məhsuldarlıq qabiliyyətinə görə respublikanın digər regionları ilə müqayisədə 

yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Ərazinin torpaq-iqlim xüsusiyyətləri burada kənd təsərrüfatının 

bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin yüksək və səmərəli inkişafına imkan verir. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli istiqamətini və istehsalın strukturunu düzgün müəyyən etmək 

üçün təsərrüfatın başçısı (sahibkar) ilk növbədə regionda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullardan 

hansının daha çox gəlir gətirəcəyini araşdırmalıdır. Bu məqsədlə əsas məhsullar üçün texnoloji xəritələr 

tərtib edərək 1 hektar sahədən məhsul istehsalına tələb olunan xərcləri hesablamalı, regionda yetişdirilən 

əsas məhsulların bazar qiymətlərini (qiymətin dəyişmə meylini nəzərə almaqla) dəqiqləşdirməlidir. 

Fikrimizcə ilk növbədə işğal altında olmuş elə ərazilərdən kənd təsərrüfatı istehsalında istifadə 

etmək lazımdır ki, həmin torpaqların mövcud vəziyyəti, relyef xüsusiyyətləri, suvarma imkanları, 

dəmyə şəraiti əkinçiliyin və ya heyvandarlığın inkişafı üçün nisbətən əlverişli olsun.  
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Soil and climatic factors of agricultural development in the liberated territories 

 

Summary 

 

The article examines the characteristics of soil and climatic factors for the development of 

agricultural production in the liberated territories. To this end, the composition of these lands on the 

territory by areas, the characteristics of suitability of land cover for agricultural production, the 

comparative condition of the quality of the lands with other regions were given. The article also 

covers climatic factors, its importance in agricultural production and its impact on various 

agricultural crops, as well as determining the direction of the activity of farms. 

Keywords: occupied territories, land use, land quality, climatic factors, productivity, direction 

of activity of the farm. 
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Почвенно-климатические факторы развития сельского хозяйства 

на освобожденных от оккупации территориях 

 

Резюме 

 

В статье исследуются особенности почвенно-климатических факторов для развития 

сельскохозяйственного производства на освобожденных от оккупации территориях. С этой 

целью на территории приведены состав этих земель по сферам, особенности пригодности 

почвенного покрова для сельскохозяйственного производства, сравнительное состояние 

качества земель с другими регионами. Также в статье отражены климатические факторы, 

их значение в сельскохозяйственном производстве и влияние на различные 

сельскохозяйственные культуры, а также вопросы определения направления деятельности 

хозяйств.  

Ключевые слова: оккупированные территории, использование земель, качество земель, 

климатические факторы, урожайность, направление деятельности хозяйства.  
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Xülasə 

 

Məqalədə işğal altında olmuş və hazırda azad edilən ərazilərin biomüxtəlifliyi haqqında 

məlumat verilir. Regionun təbii bitki örtüyündə, xüsusən meşə, yüksək dağ bitkiliyi qurşaqlarında 

rast gəlinən bitki genetik ehtiyatlarının yayılması, istifadə imkanları haqqında nəticələr verilir. 

Regionda itmək təhlükəsi olan bitki növləri təhlil edilir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, flora, bitkilik, biomüxtəliflik. 

 

Giriş 

 

Qarabağ nəinki Azərbaycan Respublikasının, hətta bütövlükdə Qafqazın ən zəngin fitocoğrafi 

regionlarından biridir. Qarabağ digər təbii sərvətləri ilə yanaşı flora və bitkiliyinın zənginliyi ilə də 

seçilir. Son araşdırmalara görə, Qarabağ ərazisində 2000-dən çox ali bitki növünə (Pteridophyta, 

Pinophyta, Anqiospermae) rast gəlinir ki, bu da Azərbaycan florasının ali bitki növünün 42 faizindən 

çoxdur [3]. Bu zənginlik, ilk növbədə burada təbii şəraitin, geoloji və geomorfoloji quruluşun son 

dərəcə mürəkkəb olması ilə əlaqədardır. Bu növlər arasında çox sayda dərman, qida, vitaminli, boya, 

yem və digər faydalı bitkilər vardır. Onlardan üskükotu (Digitalis ferruginea), qara batbat 

(Hyosyamus niger), çiçəbahar (Phytolacca americana) və bu kimi çox sayda dərman bitkiləri, eləcə 

də sumax, sarağan, murdarça, zirinc, çaytikanı, alma, göyəm, yemışan, əzgil kimi faydalı bitkilər 

qeyd oluna bilər. 

 

Qarabağın bitkiliyinin təsnifatı 

 

Qarabağ ərazisində ən çox aşağıdakı bitkilik qruplaşmalarına rast gəlinir: meşə bitkiliyi, qarışıq 

tərkibli kolluqlar, friganoid və bozqır bitkiliyi, qaya bitkiliyi, su-bataqlıq bitkiliyi, subalp və alp 

çəmənliyi, o cümlədən meşə və kolluqların və bozqır bitkilərin yerində yenidən bərpa olunmuş bitki 

örtüyü. 

Regionun təbii bitki örtüyündə Dalamazkimilər (Lamiaceae), Qərənfilçiçəklilər 

(Caryophyllaceae), Asterçiçəklilər (Asteraceae) fəsilələrinın nümayəndələri üstünlük təşkil edir. 

Ekobotaniki cəhətdən meşə-qaya komplekslərindən oreofit bitkilər və dağ kserofitləri daha çox rast 
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gəlinir. Qarabağın endem və subendem bitkiləri içərisində son geoloji dövrlərdə əmələ gəlmiş 

neoendemlərin çoxluğu ərazidə hazırda da intensiv növ əmələgəlmə proseslərinin getməsini göstərir. 

1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımız, 

qiymətli flora nümunələrimiz amansızcasına talan edilmişdir. Dəqiq məlumatlara görə, meşələrimizin 

26%-i işğal altında olmuşdur. Bu, təxminən 260 min hektar qiymətli meşə sahəsi deməkdir. Laçın, 

Kəlbəcər, Ağdərə rayonları ərazilərində qiymətli palıd, fıstıq, vələs, cökə ağaclarından ibarət 

meşələrimiz qırılaraq talan edilmişdir. Erməni təcavüzü nəticəsində iki dövlət qoruğunun (Laçın 

rayonu ərazisində “Qaragöl” və Zəngilan rayonu ərazisində “Bəsitçay”) və 4 dövlət yasaqlığının 

(Qubadlı, Arazboyu, Daşaltı və Laçın) əraziləri zəbt olunmuş, təbii sərvətləri talan edilmişdir. 

Azərbaycan ərazisindən qırılıb talanan ağaclar hesabına ermənilər taxta emalını 4-5 dəfə artırıblar. 

Bunlardan başqa, çoxsaylı ağac abidələrimiz, nadir və nəslikəsilməkdə olan bitki növlərimiz talan 

olunmuşdur. Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına [1, 2] daxil edilmiş 140 adda nadir və nəslikəsilməkdə 

olan bitkinin əksəriyyətinə Qarabağda rast gəlinir: Şuşa gəvəni, Qarabağ dağ laləsi, Şuşa xaşası, Xarı 

bülbül adı ilə məşhur olan qaş səhləbi, qaraçöhrə, Azad ağacı, hirkan pırkalı, Məryəm noxudu, 

şternbergiya, yurineya cinslərinın bir sıra növləri və s. 

Qarabağın təbii bitki örtüyü içərisində ən çox meşə bitkiliyi ciddi antropogen təsirə məruz 

qalmışdır. Bu da meşələrin intensiv qırılması və otarılması nəticəsində baş vermişdir. Mütəxəssislərin 

hesablamalarına görə, bu proses son illərdə ərazinın 88 faizini ötmüş, nəticədə regionun su rejiminın 

korlanması, iqlimin quraqlaşması, torpağın eroziyasının sürətlənməsinə səbəb olmuşdur. 

Qarabağın bitki örtüyü digər dağlıq ərazilərdə olduğu kimi şaquli qurşaqlar üzrə aşağıdakı kimi 

yerləşir: 

 

1. Yarımbozqırlar və yarımsəhralar; 

2. Aşağı dağlığın bozqır bitkiliyi (dəniz səviyyəsindən 400-800 m hündürlükdə); 

3. Aşağı dağlığın meşə-bozqırları (800-1.000 m); 

4. Dağlıq mezofil meşələri (1000-2000 m); 

5. Yüksək dağlığın seyrək meşələri (2000-2500 m); 

6. Alp-subalp bitkiliyi (2300-3000 m); 

7. Murovdağın qaya bitkiliyi (3000 m-dən yuxarı). 

 

Aşağıda regionun əsas bitkilik tiplərinın bizə məlum olan vəziyyəti haqda məlumat verilir: 
 

Meşə bitkiliyi. İşğala qədər Qarabağın meşə fondu 160 000 hektardan çox, o cümlədən meşə 

ilə örtülü sahəsi isə 100 000 hektardan çox olmuşdur [4]. 

İşğaldan əvvəl Qarabağın dağlıq ərazilərini örtən meşələr hazırda yalnız dəniz səviyyəsindən 

1200 metr hündürlükdə qalmış xırda meşə sahələrindən ibarətdir. Meşə örtüyü məhv edilmış, 

ərazilərdə yenidən əmələ gəlmış (törəmə, ikincili) bitkilik qruplaşmaları, xüsusən kolluqlar, qaratikan 

bitkisinin (Paliurus spina – christi Mill) üstünlük təşkil etdiyi şiblə və şiblə-yarımsəhralıq inkişaf 

etmişdir. 

Qarabağ meşələrini əmələ gətirən ağac cinsləri -əsasən Qafqaz vələsi (Carpinus caucasica) 

meşə örtüyünün 44 faizini, şərq fıstığı (Fagus orientalis) 31 faizini, iberiya palıdı (Quercus iberica) 

və Şərq palıdı (Q.macranthera) 21 faizini təşkil etmişdir. Məhsuldarlıq baxımından Qarabağ meşələri 
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orta göstəricilərə malik olsa da, zəngin floristik tərkibə malikdir. Kolluqlardan ibarət mərtəbədə əzgil, 

zoğal, alça, yemışan, quşarmudu, ayıfındığı, alma, çaytikanı, birgöz, gərməşov və başqa bitkilər 

çoxluq təşkil edirdi ki, bunların da çoxu qiymətli meyvə və giləmeyvələrdir. Qarabağda 

torpaqqoruyucu və susaxlayıcı xassəyə malik meşələrin çox az sahələrdə qaldığını nəzərə alaraq 

onların təcili olaraq bərpası və qorunması tədbirlərinın işlənib hazırlanması çox aktualdır. 

Orta dağlıq qurşağın meşələri (1800 metrədək) fıstıqlıq, vələslik, palıdlıq formasiyalarından 

ibarətdir. Bu formasiyalara ağcaqayın, göyrüş növləri, Qafqaz cökəsi, qaraçöhrə, qoz, armud, ayı 

fındığı qarışır. 

Qarabağ silsiləsinın yamacları dəniz səviyyəsindən 1700 metr hündürlüyədək iberiya (gürcü) 

palıdı və Qafqaz vələsindən ibarət meşələrlə örtülüdür. Cənub yamaclarda palıd meşələri, digər 

yamaclarda isə palıdlı, vələslik formasiyası üstünlük təşkil edir. Qarabağın qeyd olunan və digər 

meşəlik tiplərində taxıllardan və müxtəlif otlardan ibarət palıdlıqlar daha geniş yayılıb. Meşənin daha 

rütubətli, kölgəli yerlərində, dərələrdə ayıdöşəyi örtüklü vələsliyə rast gəlirik. Belə tip meşələrdə ot 

örtüyü yaxşı inkişaf etdiyindən ağacların sıxlığı az olur. Fıstıq meşələri əsasən qırtıc (Poa sp.), 

çətiryarpaq (Asperula sp.), topal (Festuca sp.) və qısaayaq (Brachypodium sp.) tiplərindən ibarətdir. 

Həmçinin fındıq (Corylus sp.) və qıjılardan (Polypodiophyta sp.) ibarət fıstıqlıq tipinə də rast gəlinir. 

Yüksək dağlıq qurşağın meşələri Şərq palıdı və subalp tozağacı meşələrindən ibarət olub, 

dəniz səviyyəsindən 1800-2300 m hündürlüyü əhatə edir. Burada əsas meşəəmələgətirici ağaclar 

Qafqaz vələsi (Carpinus caucasica), quşarmudu (Sorbus sp.) və tozağacıdır (Betula sp.). Palıdlıq və 

tozağacılıq bəzi yerlərdə 2500 metrə qədər qalxır (Qırxqız dağı). 

Qarabağda meşənin yuxarı sərhədi xeyli aşağı düşmüşdür. Meşədən azad olmuş sahələrdə 

subalp çəmənləri, quru yamaclarda isə dağ kserofitləri inkişaf edir. 

  

Bir neçə relikt ağac və kol haqda qısa məlumat verək: 

Adi qoz (Juglans regia L.), yaxud yunan qozu Qarabağ meşələrində geniş yayılmışdır. Tərtər 

çayı boyu meşə dərələrində 50 km-lik bir ərazidə qoz ağaclığı qeydə alınmışdır. Burada onlara geniş 

ekoloji amplitudada rast gəlinirdi, belə ki, çaya yaxın yerlərdə söyüd növləri ilə, qayalı yerlərdə 

Qafqaz dağdağanı ilə formasiyalar əmələ gətirir. Bu ağacların hündürlüyü 25-30 metrə çatırdı. İşğala 

qədər tədqiqatçı alimlərimiz bu ərazilərin rezervat kimi qorunmasını təklif etmışlər. Burada tədqiqat 

aparan prof. İ. Səfərov dəniz səviyyəsindən 700 m hündürlükdə adi şabalıd ağaclarının (Castanae 

sativa Mill.) yeni təbii yayılma sahəsini aşkar etmışdir. Məşhur Bəsitçay çinar meşəliyindən 

(Zəngilan rayonu) xeyli aralıda yerləşən bu ərazidə təbii çinarlıq da aşkar edilmışdir. Azərbaycanda 

ən iri çinar ağaclarından biri də Füzuli rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində qeydə alınmışdır. Bu 

nəhəng ağacın hündürlüyü 50 m, çətirinın əhatəsi 1400 m2, yaşı 1500-1800 il hesablanmışdır. 

Qəsəbənin yaşlı sakinlərinin dediyinə görə, vaxtilə bu ağacın qorunmasına ildə xeyli miqdarda qızıl 

pul ödəyirlərmiş. 

Qarabağda üçüncü dövrün relikt bitkiləri sayılan pırkal (İlex hyrcana), qaraçöhrə (Taxus 

baccata) fıstıq və vələs meşələrində aşkar edilmışdir. Bu unikal relikt meşəlik Kiçik Qafqazda 

(Azərbaycan daxilində) yeganə sahədir. 

Relikt vələsyarpaq Azad ağacı (Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch) meşəliyi ərazinin Araz 

çayına yönələn yamaclarında 300 ha sahədə qalmışdı. Bu da Azərbaycanın Kiçik Qafqaz regionunda 
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yeganə Azad ağacı meşəliyi idi. Bunlardan başqa, 120-200 il yaşı olan şaxtut ağacları da qeydə 

alınmışdır. 

Qeyd olunan ağaclıqlar çox böyük elmi əhəmiyyətə malik olduğundan həmin sahələr ciddi 

rejimdə qorunmalıdır. Onların hamısı Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ınin 3-cü nəşrinə daxil 

edilmışdir. 

Qarabağ meşələri böyük torpaqqoruyucu, susaxlayıcı xassəyə malik olması ilə yanaşı, həmçinın 

mühüm istirahət əhəmiyyətli ərazilərdir. Bu cəhətdən meşələrlə əhatə olunmuş İsa bulağı, “Borjomi” 

tipli suyu olan Turşsu və başqa ərazilər qeyd olunmalıdır. 

Beləliklə, Qarabağ meşələri üçüncü dövrdən qalmış relikt ağac və kollarla zəngin bir ərazi 

olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, son 20 ildə bu ağacların çoxu (xüsusən, qoz, çinar) amansızcasına qırılıb 

tələf edilmışdir. 

Qarabağ üçün səciyyəvi olan dağ kserofit bitkiliyi, əsasən meşə landşaftının əhatəsində, 

törəmə bitkilik kimi meşələrin qırılmış yerlərində yayılmışdır. Burada frigana tipli bitkiliyin müxtəlif 

variantlarına rast gəlinir, şiblə və tragukant tipli qruplaşmalar azlıq təşkil edir. Qaya töküntülərində 

çöl nanəsi, əvəlik, kəkotu, süsən, çaşır (ələvi), quzuqulağı, çətiryarpaq, topal, tikanlı kollardan ibarət 

müxtəlif tragagant tipli bitkilərdən xırda başlıqlı gəvən, tikanlı xaşa, tıs-tıs, yaxud çobanyastığı iri 

sahələri tutur. 

Bu ərazilərdə rast gəlinən relikt ali sporlu bitkilərdən (Pteridophyta) Zöhrə darağı (Adiantum 

capillus – veneris), tükvari qamçılıca (Asplenium trichomanes), Azərbaycanda yeganə yayılma yeri 

Xocavənd ətrafında aşkar etdiyimiz Voronov q. (A. woronowii), divar q. (A. ruta - muraria), qara q. 

(A. adiantum nigrum), dərman seteraxı (Ceterach officinarum), alp vudsiyası (Woodsia alpina), 

hamar v. (W. glabella), kövrək qovuqluca (Cystopteris fragilis) qeyd oluna bilər. 

Aşağı dağ qurşağında qaratikan kollarının dominant olduğu daşdayanlı şiblə formasiyaları 

demək olar ki, torpaq səthini örtür. Bu fitosenozda ən çox rast gəlinən bitkilərdən – çobantoxmağı 

(Dactylis sp.), yabanı çovdar (Secale segetale), pişikquyruğu (Phleum sp.), ayrıqotu (Agropyron sp.), 

üçyarpaqlı yonca (Trifolium sp.), kalışvər (Melica sp.), dilqanadan (Galium sp.) göstərilə bilər. 

Həmçinın kserofil bitkilərdən boymadərənə (Achillea sp.), qısaayağa (Brachypodium sp.), 

məryəmnoxuduna (Teucrium sp.), topala (Festuca sp.), dağnanəsinə (Ziziphora sp.), kəklikotuna 

(Thymus sp.), gəvənə (Astragalus sp.) rast gəlinir. Buradakı ağac və kollar çox da hündür olmayan 

vələs kolları, Azad ağacı pöhrələri, murdarça kollarından ibarətdir. Bu kolluqlar arasında seyrək halda 

dağ kserofitləri və bozqırlar yayılmışdır. Qeyd olunan bitki qruplaşmaları əsasən daşlı-qayalı 

biotoplarda bitir. 

Qarabağda 2400-3000 m hündürlükdə alp çəmənlikləri yerləşir. Bu ərazilər də (xüsusən 

Murovdağ silsiləsi) zəngin floraya malikdir (qırmızısaplaq şehduran – Alchemilla erythropoda, 

qəmgin cil – Carex tristis, Qafqaz zirəsi – Carum caucasicum və b.). Ərazidə subalp bitkiliyi alp 

bitkiliyindən daha geniş yayılmışdır. 

Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına (1989, 2016) Qarabağ və ona bitişik, işğal altında olmuş 

rayonlarda yayılan aşağıdakı ali bitki növləri daxil edilmışdir: 

Hirkan şümşadı (pırkal) – İlex hyrcana Pojark. 

Qafqaz xədicəgülü – Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. 

Komarov birəotu– Pyrethrum komarovii Sosn. 

Gözəl təkəsaqqal – Scorzonera pulchra Lomak. 
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Gözəl telegiya – Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 

Məxməri gərməşov – Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey. 

Adi şabalıd – Castanea sativa Mill. 

Araz palıdı – Quercus araxina (Trautv.) Grossh. 

Şoranyer qarğasoğanı – Gladiolus halophilus Boiss. et Heldr. 

Qarabağ dağ laləsi – Tulipa karabachensis Grossh. 

Sağsağandağ gülxətmisi – Alcea sachsachanica İljin. 

Natam limodorum – Limodorum abortivum (L.) Sw. 

Təkdənli buğda – Triticum monococcum L. 

Adi nar – Punica granatum L. 

Qırmızı tubulqa - Pyracantha coccinea M.Roem. 

Giləli qaraçöhrə - Taxus baccata L. 

Zaqafqaziya canavargiləsi – Daphne transcaucasica Pobed. 

Vələsyarpaq Azad ağacı – Zelkova carpinifolia (Pall.) C.Koch. 

Meşə üzümü – Vitis silvestris C.Gmel. 

Alp vudsiyası – Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray. 

Fişer şternbergiyası – Sternbergia fischerana (Herb.) M.Roem. 

İtikənarlı süsən – İris acutiloba C.A.Mey. 

Kamilla süsəni – İris camillae Grossh. 

Nazikçiçək tıs-tıs – Acantholimon tenuiflorum Boiss. 

Azərbaycan ağgülü (itburnu, dərgül) – Rosa azerbaidzhanica Novopokr. et Rzazade. 

Azşüalı dağçətiri – Peucedanum pauciradiatum Tamamsch. 

Qaya dovşanalması – Cotoneaster saxatilis Pojark. 

Xarı bülbül – Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. 

Adi meşəgilası – Padus avium Mill. (P. racemosa (Lam.) Gilıb.) 

Uzunyarpaq tozbaş (səhləb) – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. 

Əsmə – Anemone kuznetzowii Woronow ex Grossh. 

 

Qeyd olunan nadir bitkilərdən sağsağandağı gülxətmisi Cıdır düzündə, Zəngilan gəvəni 

Zəngilanda, azşüalı dağçətiri Sağar dağı ətəyində, Dərələyəz stenoteniyasına Xankəndində, gözəl 

təkəsaqqala isə Topxana meşəsində rast gəlinirdi. Ağıriyli ardıc, Araz palıdı Zəngilanda, əfsanəvi 

Şərq çinarı da Qarabağın Cəbrayıl, Zəngilan və digər yerlərində qorunurdu. 

Fişer şternbergiyası və Qafqaz Xədicəgülünə Füzuli, Ağdam, Şuşada, Kuznetsov əsmərinə 

ancaq Cənubi Qarabağda təsadüf olunurdu. Sayı məhdud olan Qarabağ dağ laləsinə, uzunyarpaq 

tozbaş səhləbinə Xankəndi ətrafında rast gəlinərdi. Nadir bitki olan gözəl telegiya Kəlbəcərdə, yuliya 

dağlaləsi Xocavənd, Topxana meşəsi, Cəbrayılda qeydə alınmışdı. Qarameyvəli dovşanalması 

Zəngilanda, adi meşəgilası Laçında, Ağdərədə, qırmızı tubulqa Daşaltında bitirdi. Giləli qaraçöhrəyə 

Füzulidə, vələsyarpaq Azad ağacına Xankəndi və Şuşa ətrafında, alp vudsiyasına Cəbrayıl ərazisində 

rast gəlinirdi. 

Qarabağın işğal altında olmuş rayonlarının təbii bitki örtüyü aşağıdakı qoruq və yasaqlıqlarda 

mühafizə olunurdu: 
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Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu Zəngilan rayonunda Bəsitçayın dərəsində yerləşir. Buranın 

100 hektarını çinar meşəsi tuturdu. Ərazidə, həmçinın qoz, dağdağan, tut, söyüd, qovaq, yemışan, 

itburnu, murdarça, qaratikan və s. ağac və kollar inkişaf edirdi. 

Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu Laçın rayonunun yüksək dağlıq qurşağın səciyyəvi alp 

çəmənliklərini mühafizə edirdi. Burada 100-dən çox qiymətli bitki növü qorunurdu. 

 

Dövlət yasaqlıqları 

 

Laçın rayon Dövlət Təbiət Yasaqlığı Laçın rayonu ərazisində yaradılmışdı. Yasaqlığın 

ərazisində Hacışamlı meşəsində dünyada ən qiymətli növ olan qızılı palıd (qırmızı palıd) mühafizə 

olunurdu. Həmin ağacdan istifadə etmək üçün hələ çar Rusiyası dövründə fransızlar çətin dağlarla 

Xankəndindən Qırxqız dağını keçməklə araba yolu çəkmışdilər. 

Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. 

Burada qızılı palıd, qoz ağacı, vələs, ağcaqayın, ardıc, yemışan, itburnu, böyürtkən ağac və kolluqları 

geniş massivdə yayılmışdı. 

Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı Şuşa və Xocalı ərazisində yaradılmışdı. Yasaqlığın ərazisində 

zəngin meşə, kol və ot bitkiləri, həmçinın palıd, vələs, ağcaqayın, cökə, göyrüş, yemışan, itburnu, 

zoğal, əzgil, alma, armud, alça və s. ağac və kol bitkiləri normal inkişaf etmışdi. Ərazi dərman, 

endemik və nadir bitkilərlə zəngindir. 

Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı Zəngilan rayonunun İranla sərhədində -Araz çayının 

sahilində yaradılmışdır. 

Yasaqlığın yaradılmasında əsas məqsəd tuqay meşələrinın, habelə burada olan fauna və floranın 

qorunması, ərazinın su balansının saxlanılması və biomüxtəlifliyin mühafizəsidir. 

20 ildən çox müddətdə həmin ərazilərdəki vəziyyət haqda məlumat olmamışdır. Sərfəli 

olmadığından, erməni botanikləri də bu haqda susmağı üstün tuturlar. Onlar bu haqda heç xarici 

mətbuatda da məlumat vermirdilər. Dünya təbiət fondu və digər beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələyə 

biganəlik göstərirdi. 

 

Nəticə 

 

1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımız, 

qiymətli flora nümunələrimiz amansızcasına talan edilib. Dəqiq məlumatlara görə, hazırda 

meşələrimizin 26%-i işğal altında qalıb. Bu, təxminən 260 min hektar qiymətli meşə sahəsi deməkdir. 

Laçın, Kəlbəcər, Ağdərə rayonları ərazilərində qiymətli palıd, fıstıq, vələs, cökə ağaclarından ibarət 

meşələrimiz qırılaraq talan edilmişdir. Erməni təcavüzü nəticəsində indi iki dövlət qoruğunun (Laçın 

rayonu ərazisində “Qaragöl” və Zəngilan rayonu ərazisində “Bəsitçay”) və 4 dövlət yasaqlığının 

(Qubadlı, Arazboyu, Daşaltı və Laçın) əraziləri zəbt olunub, təbii sərvətləri talan edilıb. Azərbaycan 

ərazisindən qırılıb, talanan ağaclar hesabına ermənilər taxta emalını 4-5 dəfə artırıblar. Bunlardan başqa, 

çoxsaylı ağac abidələrimiz, nadir və nəslikəsilməkdə olan bitki növlərimiz talan edilib.  

 20 ildən çox müddətdə işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət haqda məlumat olmamışdır. Sərfəli 

olmadığından, erməni botanikləri də bu haqda susmağı üstün tuturlar. Onlar bu haqda heç xarici 

mətbuatda da məlumat vermirdilər. Dünya təbiət fondu və digər beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələyə 

biganəlik göstərirdi. 
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Flora and vegetation of the occupied territories of Azerbaijan 

 

Summary 

 

Data is being carried out on the flora and vegetation of the territories of Azerbaijan, which are 

under the occupation of Armenia and are currently liberated by the Armed Forces of Azerbaijan. The 

characteristic of natural phytocenoses, their distribution, significance and ways of their protection is 

given. Particular attention is paid to the restoration of endangered species. 
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Флора и растительность оккупированных территорий Азербайджана 

 

Резюме 

 

Проводится данные о флоре и растительности территорий Азербайджана, 

находящимся под оккупацией Армении и освобожденными ВС Азербайджана в настоящее 

время. Дается характеристика естественных фитоценозов, их распространения, значения и 

путей их охраны. Обращается особое внимание восстановлению видов, которые находятся 

под угрозой исчезновения. 

Ключевые слова: Азербайджан, Карабах, флора, растительность, биоразнообразия  

 

 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

52 

 UOT: 332.1, 338.49 

İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ 

İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

Lalə Allahverdi qızı Cabbarlı 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

e-mail: l_cabbarli@mail.ru  

Xülasə 

 

Məqalədə azad olunmuş ərazilərdə işğaldan əvvəlki dövrdə kənd təsərrüfatının vəziyyəti 

araşdırılmışdır. Eyni zamanda, işğala məruz qalmış rayonlardan məcburi köçkün düşmüş əhalinin 

digər ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalında fəaliyyətinə dair məlumatlar təhlil edilmişdir. Verilən 

statistik məlumatlar 1986-2018-ci illəri əhatə edir. 1986-1990-cı illərə aid olan statistik rəqəmlər 

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olan dövrün məlumatlarıdır. Məqalədə, həmçinin işğaldan azad 

olunan ərazilərdə torpaqların əhali üzrə paylanması məsələsinə baxılmışdır. 

Açar sözlər: işğaldan azad olunmuş ərazilər, kənd təsərrüfatı, istehsal, məhsul, torpaq islahatı. 

 

Giriş 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ 1992-1993-cü illərdə ermənilər tərəfindən 

işğal olunmuşdur. Həmin ərazilərə Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 

Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər daxil idi. Bununla yanaşı, həmçinin Tərtərin bir neçə kəndi də 

mənfur ermənilərin hücumuna məruz qalmışdır. Qeyd edilən ərazilər Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonuna aiddir. İşğalın nəticəsi olaraq 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün öz 

yurd-yuvasından didərgin düşmüşdü. Təbii ki, yaşanan faciələr iqtisadiyyata, xüsusilə də kənd 

təsərrüfatına böyük zərər vurmuşdur. Məqalədə işğaldan əvvəl Qarabağda kənd təsərrüfatının 

mövcud vəziyyəti araşdırılmışdır. Verilən statistik məlumatlar 1986-2018-ci illəri əhatə edir. 1986 və 

1990-cı illərə aid olan statistik məlumatlar Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrü əhatə 

edir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra çox çəkmədi ki, torpaqlarımız işğal olundu və təbiidir ki, bu 

da həmin regionun kənd təsərrüfatı istehsalına öz təsirini göstərdi. Qarabağ torpaqları işğal edildikdən 

sonra kənd təsərrüfatının istehsal prosesi Ağdamın, Füzulinin işğalda olmayan ərazilərində, həmçinin 

məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə həyata keçirilirdi. 2020-ci il sentyabr ayının 27-dən 

etibarən torpaqlarımız Ali Baş Komandanın başçılığı altında rəşadətli ordumuz tərəfindən işğaldan 

azad edildi.  

 

mailto:l_cabbarli@mail.ru
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Kənd təsərrüfatının əsas sahələri 

 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna Xankəndi şəhəri, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Füzuli, 

Cəbrayıl və Tərtər rayonları aiddir. İqtisadi rayonunun relyefi dağlıq və düzənlik ərazilərdən ibarətdir. 

Regiona daxil olan Ağdam kənd təsərrüfatı inkişaf etmiş rayonlardan biri idi və bölgədə pambıqçılıq, 

taxılçılıq, heyvandarlıq və baramaçılıq əsas yer tuturdu [1]. Ağdamın ərazisinin 77,4 faizi 1993-cü 

ilin iyul ayında ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir. İşğaldan sonra kənd təsərrüfatı fəaliyyəti qalan 

22,6 faiz ərazidə və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı məkanlarda həyata keçirilirdi. Füzuli 

rayonunun da əksər hissəsi 1993-cü ilin avqust ayında Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmışdır. 

Füzuli rayonunun əhalisi sonradan rayonun işğalçılardan təmizlənmiş ərazilərində və məcburi 

köçkünlərin yerləşdirildiyi ərazilərdə məskunlaşıblar. İşğaldan əvvəl rayonda taxılçılıq, pambıqçılıq, 

heyvandarlıq kənd təsərrüfatında mühüm yer tuturdu. Burada həmçinin yüksək səviyyəli suvarma 

sistemi də mövcud idi. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi istisna olmaqla, rayonun mərkəzi 

və digər bütün kəndləri 1993-cü ilin avqust ayında ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir. Rayonun 

relyefi düzənlik və alçaq dağlıq ərazidən ibarətdir. Kənd təsərrüfatının əsasını taxılçılıq, üzümçülük, 

heyvandarlıq təşkil edirdi. 

 Cədvəl 1-də Yuxarı Qarabağda istehsal edilən dənli və dənli-paxlalıların, tütün, kartof, tərəvəz, 

pambıq və bostan məhsullarının həcmi verilmişdir. 1986, 1990 və 2018-ci ildə dənli və dənli 

paxlalıların, tütünün, kartofun, tərəvəzin, bostan məhsullarının ümumi kənd təsərrüfatında payını 

müəyyənləşdirsək, görərik ki, Yuxarı Qarabağda istehsal olunan tütünün istehsalı 1986-cı ildə 0,6%, 

1990-cı ildə 0,38%, 2018-ci ildə isə 0%, kartofun istehsalı 1986-cı ildə 0,02%, 1990-cı ildə 0,4%, 

2018-ci ildə 0,92%, bostan məhsullarının istehsalı 1986-cı ildə 2,05%, 1990-cı ildə 2,89%, 2018-ci 

ildə 1,85%, pambıq istehsalı 1986-cı ildə 2,21%, 1990-cı ildə 3,43% və 2018-ci ildə 3,44% təşkil 

edir. Araşdırılan dövrdə dənli və dənli paxlalıların və tərəvəzin istehsalında xeyli sayda dəyişiklik baş 

vermişdir. Belə ki, 1986, 1990 və 2018-ci ildə istehsal olunan dənli və dənli paxlalıların ölkədə 

ümumi istehsal olunan dənli və dənli paxlalıların istehsalında payı 1986-ci ildə 8,44%, 1990-cı ildə 

13,61%, 2018-ci ildə 6,04%, tərəvəzin istehsalı isə 1986-cı ildə 1,2%, 1990-cı ildə 0,86%, 2018-ci 

ildə isə 7,43% olmuşdur [3]. 

 

Cədvəl 1. Yuxarı Qarabağda istehsal edilən dənli və dənli-paxlalıların, tütün, kartof, 

tərəvəz, pambıq və bostan məhsullarının həcmi, tonla 

Yuxarı Qarabağ 1986 1990 2010 2018 

Dənli və 

dənli paxlalılar 
90022 192334 144516 199858 

Tütün 393 200 - - 

Kartof 36 736 8134 8271 

Tərəvəz 10760,4 7384 49587 113137 

Bostan 1238 1949 11567 7432 

Pambıq 17352 18635 260 8039 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
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Aşağıdakı şəkillərdə Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında 1986, 1990, 2010 və 2018-ci 

illərdə iribuynuzlu mal-qara, qoyun və keçilərin sayı göstərilmişdir. Bu illər ərzində Füzuli və 

Cəbrayıl rayonlarında qoyun və keçilərin sayında böyük dəyişiklik baş verməmişdir. Lakin Ağdam 

rayonunda mal-qaranın sayında kəskin sayda azalma müşahidə edilmişdir. Cəbrayılda isə iribuynuzlu 

mal-qaranın sayında azalma qeydə 

alınmışdır. 

 Dağlıq relyefdə yerləşən Kəlbəcər- 

Laçın iqtisadi rayonun iqtisadiyyatının 

əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. İqtisadi 

rayonun əksər hissəsində maldarlıq üstünlük 

təşkil etmişdir. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi 

rayonuna Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və 

Zəngilan rayonları daxildir. Cədvəl 2-də 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda 1986-

2018-ci illərdə istehsal olunan dənli və dənli 

paxlalıların, tütünün, kartofun, bostan 

məhsullarının həcmi verilmişdir. 1986, 1990 

və 2018-ci ildə dənli və dənli paxlalıların, 

tütünün, kartofun, tərəvəzin, bostan 

məhsullarının ümumi kənd təsərrüfatında 

payını müəyyənləşdirsək, görərik ki, 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda istehsal 

olunan dənli və dənli paxlalıların ölkədə 

ümumi istehsal olunan dənli və dənli 

paxlalıların istehsalında payı 1986-cı ildə 

0,86%, 1990-cı ildə 1,36%, 2018-ci ildə isə 

0,1%, kartofun istehsalı 1986-cı ildə 0,1%, 

1990-cı ildə 0,26%, 2018-ci ildə isə 0,005%, 

tərəvəz istehsalı 1986-cı ildə 0,006%, 1990-

cı ildə 0,003%, 2018-ci ildə isə 0,003%, 

bostan məhsullarının istehsalı 1986-cı ildə 

0,26%, 1990-cı ildə 0,24%, 2018-ci ildə 

0,09% təşkil edir. Demək olar ki, heç bir 

məhsulun ümumi istehsalda payında kəskin 

artma və ya azalma müşahidə edilməmişdir. 

Lakin tütünün ölkə üzrə istehsal olunan 

tütündə payı 1986-cı ildə 7,39%, 1990-cı ildə 

7,07%, 2018-ci ildə isə kəskin şəkildə 

azalaraq 0% olmuşdur. Cədvələ də nəzər 

salsaq görərik ki, 2010 və 2018-ci illərdə 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda tütün 

istehsal edilməmişdir. 
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Cədvəl 2. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda 1986-2018-ci illərdə istehsal olunan dənli 

və dənli-paxlalıların, tütünün, kartofun, bostan məhsullarının həcmi, tonla 

Kəlbəcər-Laçın 1986 1990 2010 2018 

Dənli və 

dənli paxlalılar 
9185 19278 6491 3400 

Tütün 4821 3741 0 0 

Kartof 182 489 9,2 47 

Tərəvəz 53,6 24 4 52 

Bostan 155 162 648 365 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda ən iri rayon Kəlbəcər rayonudur. Kəlbəcərdə maldarlıq, 

qoyunçuluq, tütünçülük və arıçılıq əsas yer tuturdu, ət, süd, yun, bal istehsal edilirdi [2]. Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonunun ikinci böyük rayonu olan Laçın rayonunda heyvandarlıq, taxılçılıq və 

meyvəçilik inkişaf etmişdir. Şəkil 4 və Şəkil 5-də qeyd edilən rayonlarda iribuynuzlu və 

xırdabuynuzlu mal-qaranın sayı göstərilmişdir. Laçın rayonunda həm iri buynuzlu, həm də xırda 

buynuzlu mal-qaranın sayında azalma qeydə alınmışdır. Kəlbəcər rayonunda isə iribuynuzlu mal-

qaranın sayında azalma olsa da, xırda buynuzlu mal-qarada xeyli sayda artım olmuşdur. Bu rayonun 

işğal dönəmindən sonra da Kəlbəcər əhalisinin dağlıq rayonlarda məskunlaşması ilə əlaqədardır. 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

Qubadlı rayonu Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun tərkibinə daxildir, dağlıq və dağətəyi 

ərazidə yerləşir. Rayonun kənd təsərrüfatında taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, baramaçılıq və 

üzümçülük əsas yer tuturdu. Zəngilan rayonu da Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonuna daxildir, relyefi 

orta və alçaq dağlıq ərazidən ibarətdir. Burada işğala qədər taxıl, tütün və bostan məhsulları istehsal 

edilirdi, həmçinin heyvandarlıqla da məşğul olunurdu. Şəkil 6 və Şəkil 7-də Qubadlı və Zəngilan 

rayonlarda saxlanılan mal-qara, qoyun və keçilərin sayı göstərilmişdir. Şəklə nəzər yetirsək görərik 

ki, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının işğalından sonra heyvandarlıqda kəskin formada azalma 

müşahidə edilmişdir. Buna səbəb isə həmin rayonunun sakinlərinin əksər hissəsinin şəhər 

ərazilərində, xüsusən də Bakı və Sumqayıtda məskunlaşması olmuşdur.  
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

1996-cı ildə “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 

Ölkəmizdə torpaq üzərində dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyət formaları müəyyənləşdirilmişdir. 

Qəbul edilən Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən, torpaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və 

hüquqi şəxslərə xüsusi mülkiyyətə verilir. Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlara dövlət və bələdiyyə 

torpaqlarının özəlləşdirilməsi, torpaqların alqı-satqısı, vərəsəliyə keçməsi, bağışlanması, 

dəyişdirilməsi və torpaqla bağlı digər əqdlərin bağlanması, habelə torpaqların hüquqi şəxslərin 

nizamnamə (pay) fonduna verilməsi əsasında üzərində fiziki və hüquqi şəxslərin xüsusi mülkiyyət 

hüququ yaranmış torpaq sahələri aiddir. Qəbul edilən qanundan sonra torpaqlar əhali arasında 

bölüşdürülməyə başlanıldı. Bu zaman ərzində isə Qarabağ torpaqlarının işğal altında olması 

səbəbindən regionda torpaqların bölüşdürülməsi prosesi baş verməmişdir. “Torpaq islahatı haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsində Ermənistan Respublikasının hərbi 

təcavüzü nəticəsində zəbt edilmiş torpaqların azad olunmasından sonra torpaq islahatlarının 

aparılması və həmin torpaqlardan məcburi köçürülmüş şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə torpaqların 

verilməsinin həmin Qanunda göstərilən qaydada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur [5]. 

 

Nəticə 

 

Yeddi rayondan ən az üçü – Füzuli, Ağdam və Cəbrayıl rayonları taxılçılıq üçün yetərincə əlverişli 

təbii-iqlim şəraitinə malikdir. Bu rayonlarda taxıl istehsalı sahəsində həm köklü, çoxəsrlik ənənə, həm 

də zəngin istehsal və emal təcrübəsi vardır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə, xüsusilə də dağlıq ərazilərdə 

kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün qoyunçuluq təsərrüfatı genişləndirilməlidir. 

İşğala qədər Ağdam rayonunda fəaliyyət göstərən Atçılıq Zavodu atçılığın inkişaf 

etdirilməsində ən uğurlu müəssisələrdən idi. İşğaldan sonra da Atçılıq Zavodunun yenidən fəaliyyət 

göstərməsi və at ixracının artırılması əsas məqsədlərdən biri olmalıdır [4, səh. 204]. 

Pambıqçılıq üçün isə ən uyğun şərait Ağdam və Füzuli rayonlarıdır. Bu rayonlarda pambıq 

istehsalı əsas yer tutmalıdır. İşğaldan azad edilən dağlıq və dağətəyi yerlər üzümçülük sahəsinin 

inkişaf etdirilməsi üçün ən əlverişli zonadır [4, səh. 205]. 

Şəkil 6. Qubadlı rayonu 
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İşğaldan azad edilən ərazilərdə yerli əhaliyə torpaqların yenidən paylanması prosesi 

başlanmalıdır və bu bərabər şəkildə həyata keçirilməlidir. Dövlət hər bir ailəyə ev verirsə, hər ailəyə 

eyni ölçüdə həyətyanı torpaq verməlidir. Könüllü şəkildə gedən, daim orada yaşayan əhali üçün və 

ən azı 10 il kənd təsərrüfatı ilə məşğul olacağına zəmanət verən şəxslər üçün geniş torpaq sahələrinin 

verilməsi mümkündür. Könüllü şəkildə başqa regionlardan Qarabağda yaşayıb kənd təsərrüfatı ilə 

məşğul olan şəxslər üçün də güzəştlər tətbiq edilməlidir. Fermerlərə güzəştli kreditlərin verilməsi, 

digər regionlara nisbətən subsidiyaların miqdarının daha çox verilməsi və kommunal xərclərin 50%-

ə qədər endirilməsi vacib şərtlərdən biridir. 
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Резюме 

В статье исследуется состояние сельского хозяйства на освобожденных территориях 

в дооккупационный период. Одновременно проанализирована информация об активности 

ВПЛ из оккупированных регионов в сельскохозяйственном производстве в других областях. 

Статистика охватывает период 1986-2018 гг. Статистические показатели за 1986-1990 

годы - это данные того периода, когда Азербайджан входил в состав СССР. В статье также 

рассматривается вопрос распределения земель на освобожденных территориях. 
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Резюме 

 

Исследования посвящены ботанико-экологическому анализу полупустынных 

фитоценозов Кура-Аразской низменности. В результате оккупации Арменией 20% 

территорий Азербайджана было нарушено биоразнообразие. Основываясь на научных 

взглядах ученых и предыдущих анализах и исследованиях считаем целесообразным развивать, 

улучшать, использовать солянковые, полынные, полынно-солянковые фитоценозы, 

распространенные на деокупированных территориях Азербайджана, в качестве пастбищ. 

Распространенные повсеместно на Кура-Аразской низменности полупустыни служат 

зимними пастбищами. 

Ключевые слова: фитоценоз, пустыня, пастбища, солянка, полынь, Кура-Аразская 

низменность, Карабах, Азербайджан, оккупированные территории. 

 

Введение 

 

Начиная 1988 года под вражеской оккупацией Армении находились 20% Азербайджанa, 

территории, с разносторонней ландшафтной структурой. На территории всего Карабаха и 

прилегающих районах армянскими оккупантами уничтожены памятники архитектуры, 

осуществлялась незаконная экономическая деятельность, эксплуатировались и разворованы 

богатые природные ресурсы, ископаемые: руда, золото, известняк. Разрушена природа 

Кельбаджарского района. Физулинский район превращен в наркоплантации, при деокупации 

найдены нарколаборатории. Леса находящиеся на оккупированных территориях подверглись 

зверскому истреблению армянскими вандалами. В Зангилане вырублена уникальная, 

тысячелетней давности, платановая роща. В Лачинском, Губадлинском районах вырублены и 
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вывезены в Европу ценные породы деревьев-красный дуб (Quercus rubra L.), орех грецкий 

(Juglans regia L.). В результате военных манёвров, пожаров и выгорания, длительной 

неиспользованности, частичного сверх активного антропогенного влияния привело к полной 

деградации ландшафтов. Данная территория до оккупации насчитывала более 2000 

представителей высших растений- это 42% всей флоры республики, где имелись 50 

представителей фауны и 70 растительных разновидностей, находящихся на грани 

исчезновения и занесённых в мировую Красную Книгу и в Красную Книгу Азербайджана. Это 

международный список представителей флоры и фауны, которые нуждаются в особой охране.  

 

Анализ проблемы 

 

По данным Института дендрологии НАНА, на оккупированных территориях в 

результате агрессии Армении уничтожен 21 вид эндемиков Азербайджана, 82 вида эндемика 

Кавказа, а также сотни редких и находящихся на грани вымирания растений [14]. По данным 

В. Керимова, 20 растительных таксонов из этого списка имеют азербайджанский ареал 

распространения [15]. К таковым относятся: тюльпан карабахский (Tulipa karabaghensis 

Grossh.), василёк карабахский (Psephellus karabaghensis Sosn.), граб шушинский (Carpinus 

schuschaensis H. J. P. Winkl), эспарцет шушинский (Onobrichis schuschaensis Grossh.)-

произрастают лишь на территории Карабаха. Наряду с символом нашей Шуши и Карабаха - 

хары бюль-бюль (Ophrys caucasica Voronov), тис ягодный (Taxus baccata L.) , каштан посевной 

(Castanea sativa Mill.), граб шушинский (Carpinus schuschaensis H. J. P. Winkl. ), дзельква, или 

азат граболистный (Zelkova carpinifolia Pall. K. Koch.), кипарис болотный (Taxodium distihum 

(L.) Rich.), платан восточный (Platanus orientalis L.), астрагал зангеланский (Astragalus 

zangelanus Grossh.), астрагал шушинский (Astragalus schuschaensis Grossh.), шток-роза 

сахсаганская (Alcea sachsachanika Iljin) и другие. Эти все растения занесены в список 

охраняемых растений. Уничтожение вышеуказанных видов запрещено Уставами 

Международных Конвенций. 

Карабах очерчивает территорию, проходящую от Малого Кавказского хребта до равнин, 

где сливаются Кура и Араз. Карабах разделятся на Нагорный Карабах и Равнинный Карабах.  

К нашей тематике исследований относиться, а также целью изучения является 

пустынная, полупустынная растительность Кура-Аразской низменности. В свою очередь 

Кура-Аразская низменность состоит из следующих равнин: Мильская (39 гр. 52'00" с. ш. 47 

гр. 45'00" в. д. ), Муганская, Сальянская, Ширванская и Карабахская. Если были доступны 

изучения и исследования растительности Мугани, Ширвани, Сальянской, Мильской степи, то 

в силу оккупации Арменией территорий не только Нагорного Карабаха, вследствие чего, на 

протяжении трёх десятилетий, не было даже визуальных наблюдений растительных 

фитоценозов. К Карабах-Мильской зоне приурочены территории от мест объединения рек 

Куры и Араза до Муровдагского и Кетидагского Хребтов на восточном склоне Малого 

Кавказа. Здесь находятся следующие административные районы, с одноимёнными городами: 

Евлах, Барда, Тер-Тер, Агджабеди, Бейлаган, Агдам, Физули, Джебраиль. За период месяца - 

октябрь 2020 года, в ходе агрессии военных действий со стороны Армении, масштабы 

уничтожения флоры и фауны в данных прифронтовых районах Азербайджана увеличились. 

Так в Товузском районе, в результате огня артиллерийских обстрелов сгорели 7 га массива 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

60 

леса. В ходе освобождения частей Тер-Терского района (40 гр. 20’17’’ с.ш. 46 гр. 54’49’’в.д.), 

после 30 лет перекрытия, армянскими вандалами, вод реки Тер-Тер, восстановлено 

водохранилище Суговушан, что реально будет доступно для расширения площадей 

ирригации, орошения. Начaлaсь подготовка, проводимая Комитетом под руководством 

Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по разработке планов и других документов 

территориального планирования для восстановления и дальнейшего развития населённых 

пунктов, освобождённых от оккупации территорий Карабаха и прилегающих районов. 

Используя, научные взгляды ученых [1,2,6,7,8,9,10,12], следует отметить, что на 

территории Кура-Аразской низменности распространены разнообразные типы 

растительности: полупустынная, пустынная, чально-луговая, водно-болотная, лесная. 

Наличие полынников и солянок в исследуемом Кура-Аразском геоботаническом районе 

приурочивает зону к пустынному типу растительности [10] и соответственно, носит 

зональный характер, а полупустынный тип растительности, распространённый локально, 

носит интразональный характер. На Кура-Аразской низменности преобладают сухие степи, 

полупустыни и пустыни с эфемерами, солянками и полынями, в предгорьях - кустарниковые 

заросли. Естественные фитоценозы, путём орошения реками-Кура, Араз, Тер-Тер, 

придвидеться возможным частичной заменой во многих зонах, агроландшафтами (сады, поля, 

бахчи, хлопчатники, виноградники и др.). А в некоторых районах естественная растительность 

пустынных, полупустынных фитоценозов приемлема для пастбищного хозяйства. Для 

Карабах-Мильской зоны характерны следующие типы почв: горно-лесные, горно-луговые, 

горно-коричневые, серозёмы, серо-бурые, сероземно-луговые, лугово-лесные, аллювиально-

луговые, болотно-луговые и солончаки, варьирующие по характеру и степени засоления. 

Почвы пустынь солонцеватые, слабозасоленные и засоленные. Эколого-фитоценотический 

анализ показал, растительность пустынных, полупустынных фитоценозов чаще подвергается 

угнетению. Приуроченность к наиболее засоленным почвам и солончакам, виды рода солянка 

(Salsola L.) семейства маревые (Chenopodiaceae Vent.) в местах обитания иного характера 

встречаются редко. Солянковые пустыни не представляют собой однородной растительной 

группировки, состоят из нескольких синузий, причём каждая синузия обладает своими, только 

ей присущими кормовыми качествами [9, с. 15]. Самыми древними на Кура-Аразской 

низменности-являются Карабахская и Мильская равнины. После освобождения этой 

низменности от вод морского залива генгизовые сообщества спустились на предгорные 

равнины и низменные пространства (Мильская степь, юго-восточная Ширвань) [1, с. 123]. В 

Бардинском районе (Карабахская равнина) имеет место распространения генгизовых 

растительных сообществ. Каргановые фитоценозы развиты в зоне бассейна р. Араз. 

Оросительная система Мингечевирского водохранилища способствует правильному 

использованию существующих генгизовых пастбищ и по улучшению их состояния. Особую 

группу составляют фитоценозы Salsola nodulosa, встречающиеся на засоленных, иногда 

солончаковых холмах южнее Мингечаурского водохранилища [12, с. 150].  

Генгизовые полупустыни являются хорошими кормовыми угодьями для мелкого скота. 

На мокрых солончаках Кура-Аразской низменности, образуются из летне-осенних 

однолетников-однолетние солянковые пустыни, а вдоль восточной части Кура-Аразской 

низменности распространены солянковые мелкокустарниковые пустыни. К образующим 
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видам однолетних солянковых пустынь, относятся климакоптера жирная (Climacoptera crassa 

(Bieb.) Botsch.), солянка сухощавая (Salsola nitraria Pall.), петросимония раскидистая 

(Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge), солерос европейский (Salicornia europaea L.), гамантус 

волосистый (Gamanthus pilosus (Pall.) Bunge), лебеда татарская (Atriplex tatarica L.) и др., 

распространенные по всей Кура-Аразской низменности (Сальянском, Имишлинском, 

Кюрдамирском, Сабирабадском, Саатлинском районах). Однолетние солянковые пустыни c 

зейдлицией цветистой (Seidlitzia florida (Bieb.) Bunge) распространены в Имишлинском, 

Кюрдамирском районах. 

Солянковые мелкокустарниковые полупустыни, распространенные повсеместно на 

Кура-Аразской низменности, служащие зимними пастбищами и являющиеся страховым 

фондом образованы мелкокустарниковыми или полукустарниковыми видами солянками-

галофитами, где преобладают солянка древовидная, или карган (Salsola dendroides Pall.), 

солянка вересковидная (Salsola ericoides Bieb.), солянка узловатая, или генгиз (Salsola 

nodulosa (Moq.) Iljin), а также сарсазан шишковатый (Holocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb), 

соляноколосник беланже (Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch.), поташник каспийский 

(Kalidium caspicum(L.) Ung.-Sternb.), сведа мелколистная (Suaeda microfilla Pall.), ежовник 

безлистный (Anabasis aphylla L.), солянкa содовaя (Salsola soda L.) и др. 

Относительно неширокое распространение на данной территории получили полынные 

группировки и их фрагменты. Это полынь душистая (Artemisia lerchiana Web.), лебеда фомина 

(Atriplex fomini Ilyin.), донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.), полынь 

метельчатая (Artemisia scoparia Waldst. & Kit), полынь совича (Artemisia szowitsiana (Bess.) 

Grossh.), полынь однолетняя (Artemisia annua L.). Полынники также служат зимними 

пастбищами. Полынно-солянковые мелкокустарниковый пустыни представлены формациями, 

объединяющими полынь душистую (Artemisia lerchiana Web.) с различными 

мелкокустарниковыми и полукустарниковыми представителями солянок-галофитов. 

С кормовой точки зрения представители разнотравья-эфемеретум является 

составляющими кормовой фонд пастбищ. Между кустами солянок и полыней, развивается 

группа эфемеров и эфемероидов. Это-мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), мортук восточный 

(Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach), клоповник пронзённолистный (Lepidium perfoliatum 

L.) и др. Характерными однолетними эфемерами выступают неравноцветник кровельный 

(Anisantha tectorum (L.) Nevski), плевел жесткий (Lolium rigidum Gaudin) и др.; из 

многолетников астрагал гирканским (Astragalus hyrcanus Pall.), верблюжья колючка (Alhagi 

pseudoalhagi (Bieb.) Fisch.), полынь совича (Artemisia szovitsiana (Bess.) Grossh.), кохия 

стелющаяся (Kochia prostrata (L.) Schrad.) и др. 

Эдификаторами в солянковых пустынях являются представители семейства маревых 

(Chenopodiaceae). Некоторые зоны, раннее занятые полынными, солянковыми 

полупустынями, пустынями, освоены под сельскохозяйственные культуры. 

 

Выводы 

 

Предыдущие наши анализы обработаны и материалы исследований в подобных 

фитоценозах частично опубликованы, а разработанные рекомендации используются учеными 

и производственниками при проведении исследований и паспортизации зимних пастбищ 
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Азербайджана [9]. На сегодняшний день считаем востребованным и необходимым более 

тщательное и всестороннее освоение, исследование и изучение деоккупированных территорий 

с целью восстановления биоразнообразия флоры и растительности. Как в былые времена на 

территории Карабах-Мильской зоны, в Евлахском, Бардинском, Тер-Терском районах считаем 

целесообразным, а также могут быть развиты хлопковые плантации, а в Агдамском, 

Джебраильском, Физулинском районах виноградные и зерновые поля. 

Рекомендуется применение исследовательского широкомасштабного мониторингового 

подхода с максимальной степенью изучения, способствующих достижению возобновления 

флоры и растительности, сохранению генофонда, развитию биоразнообразия, а также 

достижению устойчивости сохранения редких исчезающих видов на территории 

освобождённых земель Карабаха и прилегающих районов. 
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A.D. Hüseynova, Ş.M. Əfəndiyeva 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları 

 

Xülasə 

 

Tədqiqat Kür-Araz ovalığının yarımsəhra fitosenozlarının botaniki və ekoloji analizinə həsr 

edilmişdir. Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı biomüxtəlifliyin 

pozulmasına gətirib çixartdı. Alimlərin elmi baxışlarına görə və əvvəlki tədqiqatlara əsaslanaraq 

şorangəli, yovşanlıqlı, şorakət-yovşanlıqlı fitosenozların Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 

rayonlarında inkişaf etdirilməsini, otlaq kimi istifadə edilməsinı məqsədəuyğun hesab edirik. Qeyd 

edək ki, Kür-Araz ovalığında geniş yayılmış yarımsəhralar qış otlaqları kimi istifadə olunurlar. 

Açar sözlər: fitosenoz, səhra, otlaq, yovşan, Kür-Araz ovalığı, Qarabağ, Azərbaycan, işğal 

olunmuş ərazilər. 

 

 

A.D. Huseynova, Sh.M. Efendiyeva 

Baku State University 

 

Phytocenoses of liberated territories of the Kur-Araz lowland 

 

Summary 

 

The research is devoted to the botanical and ecological analysis of the desert, semi-desert 

phytocoenosis of the Kur-Araz lowland. As a result of the occupation of 20% of the territories of 

Azerbaijan by Armenia, biodiversity was disturbed. Based on the scientific views of scientists and 

previous analyzes and studies, we consider it expedient to develop, improve, use saltwort, wormwood, 

wormwood-saltwort phytocenosis, which are widespread in the liberated territory of Azerbaijan as 

pastures. The above deserts, semi-deserts, widespread throughout the Kur-Araz lowland, serve as 

winter pastures.  

Keywords: phytocoenosis, desert, pastures, saltwort, wormwood, the Kur-Araz lowland, 

Karabakh, Azerbaijan, occupied territories 
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ENERJİ İSTEHLAKI: 

SƏMƏRƏLİLİK VƏ DAYANIQLILIQ KONTEKSTLƏRİNDƏ BAXIŞ 

Həmzə Ağakişi oğlu Xəlilov, i.e.d., professor 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri 

e-mail: hamza_xelilov@mail.ru 

Xülasə 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatında enerji istehlakının dinamikası təhlil 

olunur. Göstərilir ki, aqrar sahədə ilkin enerji resursları sərfinin nisbətən yüksək səviyyəsi 

formalaşır. Eyni zamanda, hazırki şəraitdə enerji səmərəliliyi hələlik aşağıdır. Digər tərəfdən enerji 

istehlakının artan səviyyəsi, habelə onun struktur xüsusiyyəti kənd təsərrüfatının inkişafında 

dayanıqlılıq prinsipinə əməl olunması baxımından əlverişli deyil. Bunlarla əlaqədar məqalədə enerji 

səmərəliliyi və enerjiyə qənaət strategiyalarının reallaşdırılmasının aqrar sahənin inkişaf 

prioritetlərinin sırasına daxil edilməsinin zəruriliyi göstərilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, enerji, enerji istehlakı, enerji səmərəliliyi, dayanıqlı inkişaf. 

 

Giriş 

 

Modern kənd təsərrüfatı sisteminin təkamülü əkinçilik və heyvandarlığın bütün sahələrində 

ilkin enerji resurslarının istifadəsinin davamlı artması ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. İstehlak olunan 

enerjinin həcminin artımı iqtisadiyyatın aqrar sektorunun texniki və texnoloji baxımdan çağdaş 

tələblər səviyyəsinə yüksəldilməsinin şərtləri sırasında öncül yerlərdən birini tutur. Bu cəhətdən 

enerji istehlakı məhsuldarlığın yüksəldilməsi əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafının əsas 

amillərindən biri kimi çıxış edir. Ərzaq məhsulları istehsalı sferasında dəyər zəncirlərinin inkişafı bu 

sahəyə enerji sərfinin mütləq və nisbi ölçülərdə genişlənməsinə yol açır. 

Bununla yanaşı tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, enerji istehlakının müasir yüksəlişi 

ziddiyyətli cəhətləri ilə önə çıxır [5]. İlk növbədə, istehlak olunan enerji aqrar sahədə məhsul 

istehsalına çəkilən xərclərin önəmli hissəsini təşkil etməklə onun ümumi səviyyəsinə əhəmiyyətli 

təzyiq göstərmək gücünə yiyələnir. Bununla əlaqədar enerji istifadəsinin səmərəliliyinin təmin 

olunmasının diqqətdə saxlanılmasına ehtiyac yaranır. Digər tərəfdən aqrar sahədə enerji istehlakının 

ardıcıl çoxalması ekologiyaya zərərli təsirin artması ilə müşayiət olunur. Bu istiqamətdə mümkün 

məhdudlaşdırıcı fəaliyyətlərin zəruriliyi meydana gəlir. 

Göstərilənləri nəzərə almaqla, kənd təsərrüfatında enerji istehlakının qeyd edilən cəhətlərinin 

qarşılıqlı əlaqəli təhlili maraq kəsb edir. 

mailto:hamza_xelilov@mail.ru
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Azərbaycanın kənd təsərrüfatında ilkin enerji resursları istehlakının səviyyəsi və 

dinamikası 

Aqrar sahə Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi enerji istehlakında əhəmiyyətli yer tutur. Ölkənin 

Enerji Balansının məlumatlarına əsasən, 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıqda 502 

min neft ekvivalenti tonu (NET) ilkin enerji məhsulları sərf olunub. Bu, həmin ildə ölkə üzrə enerjinin 

son istehlakının 4.6%-nə bərabər olub və ya sənaye və tikintidə enerji istehlakına nisbətdə 31.9% təşkil 

edib. Müasir şəraitdə aqrar sahədə enerji istehlakının artım templəri uzunmüddətli planda ümumi 

iqtisadiyyat üzrə enerji istifadəsinin artım templərini qabaqlayır (Diaqram 1). 

Diaqram 1: 2008-2019-cu illərdə enerji istehlakının artım dinamikası 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları 

  

Bununla bağlı enerjinin son istehlakında kənd təsərrüfatının payının yüksəlməsi müşahidə 

edilir. Həmin göstəricinin kəmiyyəti 2008- 2019-cu illərdə 0.8 faiz bəndi artmışdır [1]. Qeyd etmək 

lazımdır ki, hazırkı şəraitdə inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatında enerji istehlakının həcminin 

azalması və ya stabilləşməsi müşahidə edilir. 2008-2018-ci illərdə Avropa İttifaqına daxil olan 27 

ölkə üzrə kənd təsərrüfatı tərəfindən istehlak olunan enerjinin mütləq ifadədə həcmi 3% aşağı 

düşmüşdür. Həmin dövrdə enerjinin son istehlakında aqrar sahənin payı 3.2% səviyyəsində 

stabilləşmişdir. Bununla belə, keçmiş sosialist düşərgəsinə aid olmuş Şərqi Avropa dövlətlərinin 

bəzilərində kənd təsərrüfatında enerji istehlakının mütləq həcminin müəyyən qədər artması meyli 

saxlanılır [8].   

Azərbaycan iqtisadiyyatının aqrar sektorunda enerji istehlakının mütləq həcmi ilə yanaşı nisbi 

səviyyəsi də yüksəlir. İlkin enerji resursları sərfinin hər hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahəsinə düşən həcmi 2008-ci ildə 66, 2019-cu ildə isə 108 şərti neft kiloqramına bərabər olmuşdur. 

Hesablamalarımıza görə, ölkəmizdə qeyd edilən göstəricinin kəmiyyəti, qonşu ölkələrdən Türkiyənin 

müvafiq göstəricisinə uyğun gəlir və Gürcüstanın müvafiq göstəricisindən 7.8 dəfə, İranın müvafiq 

göstəricisindən isə 1.3 dəfə böyükdür. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların hər hektarına 

görə sərf olunan enerjinin həcmi, həmçinin dünya üzrə orta səviyyəni 2.3 dəfə qabaqlayır. 

Göstərilənlərə əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatının aqrar sektorunda enerji istehlakının nisbətən 

yüksək səviyyəsinin qərarlaşdığını demək mümkündür. Bununla belə qarşıdakı dövrlərdə bu sahədə 
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artım meyilinin davam edəcəyi gözələniləndir. Hazırda ölkədə kənd təsərrüfatında enerji istehlakının 

nisbi səviyyəsi inkişaf etmiş aqrar sektora malik dövlətlərin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 

xeyli aşağıdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin məlumatlarına əsasən sözügedən göstərici Avropa İttifaqı 

ölkələri üzrə orta göstəricidən 1.5 dəfə geri qalır. 

 

Kənd təsərrüfatında enerji səmərəliliyinin səviyyəsi 

 

Araşdırılan dövrdə aqrar sahədə ilkin enerji resursları sərfinin artımının uzunmüddətli templəri 

məhsul istehsalının artım templərini qabaqlayıb. Nəticədə kənd təsərrüfatında məhsulun enerji 

tutumluğu yüksəlib. Hesablamalara görə, 2008-2019-cu illərdə aqrar sahədə istehsal olunan fiziki 

ifadədə məhsul vahidinə sərf olunan ilkin enerjinin həcmi 9.9 % çox olub. Eyni zamanda, son illərdə 

enerji səmərəliliyinin azalması meylinin qarşısı alınıb. 2015-2019-cu illərdə aqrar sahədə məhsul 

vahidinin istehsalına görə enerjinin həcmi 3.4% aşağı düşmüşdür. 

 Bununla belə, hazırki şəraitdə ölkəmizin kənd təsərrüfatında enerji tutumluğunun səviyyəsi 

hələlik yüksək olaraq qalır. Bu, müvafiq ölkələrarası müqayisələrdən də aydın olur (Diaqram 2). 

 

Diaqram 2. 2018-ci ildə kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin enerji tutumluğu (1000 ABŞ 

dolları əlavə dəyərə düşən ilkin enerji məhsulları sərfinin həcmi, NET-lə)* 

 

Mənbə: Ölkələr üzrə enerji balanslarının məlumatları 

*Dünya üzrə orta göstərici 2017-ci ilə aiddir 
 

2-ci diaqramdan aydın olduğu kimi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatında əlavə dəyərə görə 

hesablanılan enerji tutumluğu göstəricisi orta dünya səviyyəsi ilə müqayisədə demək olar ki, 2.6 dəfə 

yüksəkdir. Həmin göstərici ölkəmizdə qonşu dövlətlərdən Gürcüstan və Türkiyəyə nisbətən də çox 

yüksəkdir. Digər həmsərhəd ölkələrlə fərq də əhəmiyyətli dərəcədədir. Aqrar sahədə ilkin enerji 

resurslarının istehlak səviyyəsinə görə göstəriciləri Azərbaycana nisbətən yaxın olan Avropa 

ölkələrindən İspaniya və Portuqaliyada da enerji tutumluğunun nəzərdən keçirdiyimiz göstəricisinin 

kəmiyyəti müvafiq surətdə 2.5 və 3 dəfə aşağıdır. 

Enerji tutumluğunun yuxarı olması ilkin enerji resurslarının istehlakının ardıcıl olaraq artdığı 

şəraitdə son nəticədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə mane olan amilə çevrilir. 
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Enerji istehlakı və dayanıqlı inkişaf tələbləri 

 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatında ilkin enerji resursları istehlakının ardıcıl və nisbətən yüksək 

templərlə yüksəlməsi iqtisadiyyatın bu sahəsinin ətraf mühitə təsir yükünün artması ilə müşayiət 

olunur. Eyni zamanda, inkişafda dayanıqlılığın gözlənilməsi baxımından istifadə olunan enerji 

məhsullarının strukturu da əlverişli hesab edilə bilməz. Aşağıdakı cədvəlin məlumatlarından da 

göründüyü kimi hazırda enerji istehlakında neft məhsullarının xüsusi çəkisi xeyli yüksəkdir. 

 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda ilkin enerji məhsulları istehlakının 

strukturu* 

İlkin enerji resursu 

2008 2015 2019 

NET 

Yekuna 

görə, 

faizlə 

NET 

Yekuna 

görə, 

faizlə 

NET 

Yekuna 

görə, 

faizlə 

Neft məhsulları 238.6 76.4 317.6 70.7 322.7 62.1 

Elektrik enerjisi 55.0 17.6 77.7 17.3 98.4 19.0 

Təbii qaz 18.1 5.8 51.8 11.5 97.6 18.8 

Digər məhsullar 0.8 0.2 2.1 0.5 0.3 0.1 

Cəmi 312.5 100.0 449.2 100.0 519.0 100.0 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları 

 

Həmin məhsulların payına ümumi enerji istehlakının 2/3 hissəsinə qədəri düşür. Belə vəziyyət, 

öz növbəsində, aqrar sahədə enerji istehlakı nəticəsində ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin 

həcminin nisbətən daha yüksək olmasına səbəb olur. Bununla bağlı, son dövrlərdə neft məhsullarının 

enerji istehlakında xüsusi çəkisinin azalması meylinin qərarlaşması əlverişli hesab edilməlidir. Həmin 

göstəricinin səviyyəsi 2008-2019-cu illərdə 14.3 faiz bəndi, 2015-2019-cu illərdə 8.6 faiz bəndi aşağı 

düşmüşdür. Lakin neft məhsullarının payı hələlik nisbətən yüksək olaraq qalır və həm də bu 

məhsulların sahədə istehlakının neft məhsullarının mütləq həcmi artmaqda davam edir.  

Qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq dayanıqlı inkişaf tələblərinin reallaşdırılması üçün ölkənin 

kənd təsərrüfatında enerjiyə qənaətedici amillərin fəallaşdırılması önəm qazanır. Enerjiqoruyucu 

texnologiyalar bir qayda olaraq məhsuldarlığın yüksəldilməsinə də müsbət təsir göstərməklə, əslində 

enerji səmərəliliyinin artırılmasına ikitərəfli təsir göstərmək gücünə malikdirlər. 
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Nəticə  

 

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatında ilkin enerji resurslarının istehlakının artması 

uzunmüddətli dövrdə məhsul istehsalının adekvat artımı ilə müşayiət olunmamışdır. Nəticədə aqrar 

sektorda enerji tutumluğunun nisbətən yüksək səviyyəsi qərarlaşıb. Bu, əkinçilik və heyvandarlıq 

məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsini ləngidən amillərdən birinə çevrilmişdir.  

Enerji səmərəliliyinin aşağı səviyyəsi ilkin enerji resursları sərfinin ardıcıl artması şəraitində 

kənd təsərrüfatı istehsalında məhsuldarlıqda zəruri yüksəlmənin təmin edilməməsi ilə yanaşı tətbiq 

olunan texnologiyaların enerjiyə qənaətedicilik tələblərinə tam uyğun gəlməməsi ilə şərtlənir. 

 İstehlak olunan enerji resurslarının strukturu kənd təsərrüfatının inkişafında dayanıqlılığın 

gözlənilməsi tələbləri baxımından əlverişli deyil. Belə vəziyyət enerji istehlakının davamlı artması 

şəraitində ətraf mühitə nisbətən daha çox zərərli təsir göstərilməsi ilə nəticələnir.  

Göstərilənlər nəzərə alınmaqla enerji effektivliyinin yüksəldilməsinin sahənin inkişaf 

prioritetləri sırasına daxil edilməsi və müvafiq yönümdə strategiyaların fəal reallaşdırılmasına ehtiyac 

güclənir.   
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Energy use in agriculture: a view in the context of efficiency and sustainability 

 

Summary 

 

The article analyzes the dynamics of energy consumption in agriculture of the Republic of 

Azerbaijan. It is noted that a relatively high level of primary energy consumption is formed in the 

agricultural sector. At the same time, energy efficiency in the current situation remains low. On the 

other hand, the growing level of energy consumption, as well as its structural features, are not 

favorable from the point of view of adhering to the principle of sustainability in agricultural 

development. In this regard, the article emphasizes the need to include the implementation of energy 

efficiency and energy conservation strategies among the priorities for the development of the 

agricultural sector. 

Keywords: agriculture, energy, energy consumption, energy efficiency, sustainable 

development. 
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Энергопотребление в сельском хозяйстве: 

взгляд в контексте эффективности и устойчивости 

 

Резюме 

 

 В статье анализируется динамика энергопотребления в сельском хозяйстве 

Азербайджанской Республики. Отмечается, что в аграрном секторе  формируется 

относительно высокий уровень потребления ресурсов первичной энергии. В то же время 

энергоэффективность в нынешней ситуации остается низкой. С другой стороны, растущий 

уровень энергопотребления, а также его структурные особенности не являются 

благоприятными с точки зрения соблюдения принципа устойчивости в развитии сельского 

хозяйства. В этой связи в статье подчеркивается необходимость включения реализации 

стратегий энергоэффективности и энергосбережения в число приоритетов развития 

аграрного сектора. 

 Ключевые слова: сельское хозяйство, энергетика, энергопотребление, 

энергоэффективность, устойчивое развитие. 
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AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFININ SÜRƏTLƏNMƏSİNDƏ 

İNNOVASİYALARIN ROLU 

     Təmraz Hacəli oğlu Təmrazov, b.ü.f.d., dosent 

 Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

e-mail: tamraz.tamrazov@mail.ru  

 

Xülasə 

 

Məqalədə, aparılan aqrar islahatlar nəticəsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının artırılmasının və məhsuldarlığının yüksəldilməsinin potensial imkanları araşdırılmışdır. 

Mövcud potensial imkanlardan istifadə etmək üçün aqrar sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, elmi-

innovativ tədqiqatların aparılması aktual bir məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Tədqiqat 

çərçivəsində elmi-texniki ideya və tədqiqatların tətbiqinin aqrar sahədə məcmu gəlirin artırılmasına 

təsiri riyazi modellərin köməkliyi ilə kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılır.  

Açar sözlər: aqrar sahə, ərzaq təhlükəsizliyi, məhsuldarlıq, innovasiya fəaliyyəti, iqtisadi 

məhsul, proqnoz. 

 

Giriş 

 

Kənd təsərrüfatında istehsal resurslarından, torpaqdan, maddi-texniki vasitələrdən daha 

səmərəli istifadə edilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsalda tətbiq olunması, istehsal 

proseslərinin intensivləşdirilməsi məhsul istehsalının artırılması ilə yanaşı, iqtisadi səmərəliliyin 

yüksəldilməsində vacib amillərdən sayılır. 

Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin yerli istehsal hesabına təmin olunması üçün üçün kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında və onun tələb olunan səviyyəyə çatdırılmasında 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətli rol oynayır.  

Aparılan davamlı tədqiqatlar nəticəsində aqrar sahədə innovativ xarakterli elmi-texniki 

yeniliklərin təsiri altında məsrəflərin minimallaşdırılması, əldə olunan gəlirlərin 

maksimallaşdırılması məsələsi öz həllini tapacaqdır. Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafının 

özəlliklərini nəzərə alaraq, əsas iqtisadi inkişaf modeli kimi götürüləcək “human-kapital” modelinə 

(T. Shults, A. Maussner, R. Klump) iqtisadi fəal əhali qrupunun sosial-iqtisadi inkişaf komponenti 

əlavə edilərək, məsrəflərin minimallaşma məsələsi yeni riyazi model çərçivəsində həll edilərək 

tədqiqatın əhatə etdiyi konkret kənd təsərrüfatı məhsulları timsalında qiymətləndirilmişdir.  
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Məsələnin müzakirəsi 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2003-cü il noyabrın 24-də imzaladığı “Azərbaycan 

Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” Fərmanla ölkədə aqrar 

sahədə yeni inkişaf modelinin tətbiqinə başlanmışdır. Həmin fərmanın məntiqi davamı olan 2004-cü 

il 11 fevral tarixində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) aqrar sektorda islahatların ikinci mərhələsini sürətləndirmək 

üçün bu sahədə köklü dəyişikliklərin aparılması və kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişaf etdirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir 1. 

Aqrar sektorun inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “Azərbaycan-2020: Gələcəyə 

Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da əsas istiqamətlərdən biri kimi qeyd olunur. Aqrar sektorun ölkə 

iqtisadiyyatındakı rolu baxımından qiymətləndirdikdə bu sektorda aparılan islahatların nə qədər 

zəruri olduğu açıq şəkildə ortaya çıxmış olur 2; 3.  

Aparılan ilkin təhlillər onu göstərmişdir ki, aqrar sahədə innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı 

səmərələri yaradır: iqtisadi, sosial, ekoloji, texniki, texnoloji, ticari, büdcə və s. Bu səmərələr isə öz 

növbəsində aqrar sahədə intensiv inkişaf artımını formalaşdırır. Aqrar sahənin inkişaf tempi (nisbi 

artım sürəti) aşağıdakı düsturla müəyyən edilir 5; 9: 

 

1

1






t

tt
t

Y

YY
Y ×100% 

burada, 

Yt – t ilində aqrar sahədə milli gəlir;  

Yt-1 – t ilinə nəzərən aqrar sahədə keçənilki milli gəlir; 

tY  – aqrar sahədə inkişaf tempidir. 

 

İnkişafın iki növü vardır: ekstensiv və intensiv. Beləliklə, aqrar sahənin iqtisadi inkişaf tempi 

iki komponentdən ibarət olur: 

   
extintt YYY   

Yeni texnologiyaların, elmi-innovativ xarakterli tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi aqrar sahədə 

intensiv inkişaf tempinə öz təsirini göstərir 7; 9. 

Aqrar sahədə innovasiya proseslərinin riyazi modelə yaxınlaşması aşağıdakı komponentləri 

özündə əks etdirir: elmi və texniki potensial modeli, innovasiya proqnozlaşdırılmasının müasir 

istiqaməti olan Forsayt modeli, elmi-texniki fəaliyyət modeli, yeniliklərin tətbiq modeli 8. 

Forsayt innovasiya proseslərində tətbiq edilən (ing. sözündən foresight -proqnozlaşdırma) 

model ekspertlərin sorğuları əsasında elmi-texniki və sosial inkişafın uzun müddətli proqnozlaşdırma 

üsuludur. Forsayt özlüyündə iqtisadiyyata, cəmiyyətə, orta və uzun müddətli perspektivə malik sosial-

iqtisadi və innovasiya inkişafının strateji ekspert qiymətləndirilməsi istiqamətinin üsullarını əks 

etdirir 7; 8. 

Forsayt metodologiyası özündə onlarla ənənəvi və kifayət qədər yeni ekspert üsullarını 

toplamışdır. Hər bir forsayt layihəsində müxtəlif metodların məcmusundan istifadə edilir. Onlara 
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ekspert panelləri, Delfi (ekspert sorğulanması iki mərhələdə aparılır), SWOT-analiz, fikir sıçrayışı, 

ssenari quruluşu, texnoloji yol xəritələri, relevantlılıq ağacı, birgə təsir analizi və s. aiddir 10. 

İnnovasiyalar dedikdə yeni elmi texniki ideyalar, yeni məhsullar, yeni texnologiyalar, yeni 

istehsal prosesi, yeni bazarların açılışı başa düşülür. İnnovasiyalar yaranmış qiymət, xərclər, gəlirlər 

sisteminin dəyişilməsinə gətirib çıxaracaq tarazlığı pozmağa qadirdir. Nəticədə qeyri-rentabelli 

məhsul dövriyyəsi dayanır və demək olar ki, o tamamilə istisna edilir, fasiləsiz olaraq bazar prosesini 

dəstəkləyən innovasiya mexanizmi stimullaşdırılır. 

Aqrar sahədə yeni texnologiyaların və innovasiyaların tətbiqi intensiv inkişaf tempinə (  
intY ) 

birbaşa təsir edərək onun qiymətini artan istiqamətə dəyişir.   

İndiyə qədər tətbiq edilən və texniki tərəqqini özündə əks etdirən iqtisadi inkişaf modellərində 

texniki tərəqqiyə istehsalın üçüncü faktoru kimi baxılır, (N-əmək; K-kapital; ğ T-texniki tərəqqi), 

yəni verilmiş hər hansı t ili üçün real milli gəlirin həcmi Yt  (burada aqrar sahədə real milli gəlir 

nəzərdə tutulur) aşağıdakı funksiya ilə ifadə edilir 5: 

 

ğ   1LKTY ttt  ğ 

burada, 

K – kapital faktoru; 

L– əmək faktoru; 

T – texniki tərəqqi əmsalıdır. 

 

İnsan kapitalını nəzərə alan Kobb-Duqlas istehsal funksiyası isə aşağıdakı formada təsvir 

edilir: 
 HKNy  ; 1   

 

Əmsallar cəminin vahidliyi istehsal prosesinin üç komponenti vasitəsi ilə tam formalaşma 

göstəricisidir. Burada H – “insan kapitalı" göstəricisidir. 

Bir başqa yanaşmada isə texniki tərəqqini hesablamaq üçün Kobb-Duqlas funksiyasına inkişaf 

tempini xarakterizə edən xüsusi amillər (texniki proqresin) evt, t – vaxt parametri, v – daimi rəqəm 

əlavə edilir: 

 

Y=αevtKαLβ 

 

Verilmiş model vasitəsi ilə hər hektara düşən təbii məhsuldarlığı qiymətləndirmək mümkündür. 

Hektardan əldə olunan səmərəli məhsuldarlıq təbii məhsuldarlıqdan xəstəlik və zərərvericilərin 

təsirindən azalması nəticəsində əmələ gəlir. 

Səmərəli məhsuldarlıq, bioloji məhsuldarlıq və hətta hər hektar üçün məhsuldarlıq bitkilərdə 

olan xəstəliklər və ya zərərvericilərə görə aşağı düşür. Hər hektardan əldə olunmuş səmərəli 

məhsuldarlığın əkin sahəsinə vurulmasından biz ümumi məhsuldarlığı müəyyən edirik. Ümumi 

məhsul əlavə məhsul dəyərinə vurulur əldə olunan gəlir ümumi əlavə dəyəri verir 4; 6. 

Tədqiqat zamanı sosial əhəmiyyətliliyi nəzərə alınmaqla bitkiçilik məhsulları içərisində 

minimal istehlak səbətinə daxil olan bitki komponentlərinə baxılması nəzərdə tutulur. 
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Sxem 1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün əlaqəli sxem 

 

Tədqiqatı əhatə edən bitki növləri ilkin araşdırmalar nəticəsində aşağıdakılara əsaslanır: dənli taxıl 

bitkiləri (buğda, arpa və s.), dənli paxlalılar (noxud, soya, mərcimək, lobya və s.), tərəvəz-bostan bitkiləri 

(pomidor, xiyar, yemiş, qarpız, kartof və s.). Müvafiq tədqiqatlara, bölgələrin ilkin xarakteristikalarına 

uyğun, ölkə üçün prioritet sayılan bitki növlərinin Azərbaycanda yaradılmış və kolleksiyalarda olan bitki 

nümunələri istifadə edilməlidir. Toplanmış məlumatlar və yaradılmış innovasiya modelləri əsasında 

iqlim, torpaq, su və s. resurslardan səmərəli istifadə mexanizmləri təklif olunur. 

Eyni zamanda, aqrar sektorun zənginləşməsini təmin edən prioritet bitki nümunələrinin 

becərilməsi və əkinçilikdə suyun düzgün istifadəsi və məhsulun formalaşması prosesi aşağıdakı 

sxemə uyğun müəyyənləşdirilməlidir. 

Tədqiqatda onun xarakterinə və məqsədlərinə müvafiq olaraq, seçilmiş bitki 

aqrobiomüxtəlifliyinin sort, hibrid və formalarının qiymətləndirilməsi və nəticələrin məlumat 

bazalarında cəmləşdirilərək təhlil edilməsi metodlarından istifadə edilir. Təhlil obyektləri və məqsədi 

2-cü sxemdə öz əksini tapmışdır. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək keyfiyyətli və davamlı, ekoloji təmiz məhsul alınmasını 

təmin edən sistemin formalaşdırılması üçün irihəcmli tədqiqatların aparılması və bu tədqiqatlara 

informasiya texnologiyalarının, müasir innovativ seçmə üsullarının tətbiqi vacibdir. 

Sxemə uyğun olaraq, əkin sahəsinin düzgün seçilməsi, suvarma suyundan düzgün istifadənin, 

su stressinin təsiri, torpağa verilən üzvi və mineral gübrə normalarının standartlara uyğun 

nizamlanması, torpağın keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və s. qarşılıqlı əlaqənin düzgün 

tənzimlənməsi aqrar sahənin inkişaf etdirilməsində vacib rol oynayır. Əgər verilən tələblər pozularsa 

və ya bir-biri ilə əlaqələndirilməzsə, bu kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının azalmasına səbəb olar. 

Dünyada aqrar sahənin təcrübəsini öyrənən iqtisadi və sosial mərkəzlərin hesablamalarına görə, 

1 ha münbit torpaq 4-5 nəfərdən ibarət ailəni təmin etməlidir. Bu hesabla 1 milyon ha torpaq 4-5 

milyon adamı ərzaqla təmin edə bilər. Deməli, ərzaq təhlükəsizliyinin tam təminatı üçün bütün torpaq 

ehtiyatları dövriyyəyə salınmalıdır. Hər şeydən öncə ölkədə adambaşına təqribən 0.195 ha əkin yeri 

və 0.48 ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin nəzərə alaraq, habelə ərzaq təhlükəsizliyi 

probleminin həll edilməsi məqsədi ilə əkin sahələrindən daha səmərəli istifadə olunması və onun 

digər məqsədlər üçün ayrılması qadağan olunmalıdır. Bundan ötrü mövcud torpaq sahələrinin 

səhralaşma, eroziya və şoranlaşmasının qarşısı alınmalıdır. 

Təhlil obyektləri 

Əkin sahələrinin ölçüsü və 

strukturu 

Onun ayrı-ayrı növlərinin istehsalı 

Bitkiçilik üzrə ümumi məhsul 

İstehsal bölmələri üzrə 

Bütövlükdə təsərrüfat 

üzrə 

Təhlilin məqsədi Əldə edilmiş nailiyyət Proqnoz Təhlil 

Bitki növlərinin məhsuldarlığı 
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Sxem 2. Aqrar sektorda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsir edən əsas 

amillərin qarşılıqlı əlaqəli sxemi 

 

Suvarılan sahələrin demək olar ki, 40%-i eroziyaya, 57.7%-i isə şoranlaşma, səhralaşma-bir 

sözlə, deqradasiya prosesinə məruz qalmışdır. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlar 4755.5 min ha təşkil edir. 

Bundan şum altında olan ərazi 1723.9 min ha-dır, bu da ümumi sahənin 36.3%-ni, çoxillik əkmələr 

164.3 min ha, əsas sahənin 3.5 %-ni, biçənəklər olan ərazi 108.8 min ha, ümumi ərazinin 2.3%-ni, 

həyatyanı sahələr 261.4 min ha, ümumi ərazinin 5.5%-ni və otlaq ərazilər 2497.1 min ha-olmaqla  

ümumi sahənin 52.5%-ni təşkil edir. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilərin strukturu 

Torpaqların təyinatı Min ha % 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 4755,5 100 

Şum altında olan ərazilər 1723,9 36,3 

Çoxillik əkmələr 164,3 3,4 

Biçənəklər 108,8 2,3 

Həyətyanı sahələr 261,4 5,5 

Otlaq ərazilər 2497,1 52.5 

Suvarılan ərazilər (2019-1450.2) 100 

Eroziyaya məruz qalmış ərazilər 565,5 39,4 

Şoranlaşmış ərazilər 828,5 57,7 

Deqradasiyaya uğramayan ərazilər 41.2 2.9 

Mənbə: Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin məlumatları 

Digər tərəfdən ümumi suvarılan ərazi 1435.2 min ha təşkil edir. Yəni suvarılan ərazi ümumi 

əkin sahəsinin 30.2%-ni təşkil edir. Suvarılan ərazidən 565.5 min hektarı, ümumiyyətlə, 39.4%-i 

eroziyaya məruz qalmış, şoranlaşmış ərazilər isə suvarılan ərazinin 825.5 min ha-nı əhatə edir, bu da 

ümumi suvarılan ərazinin 57.7%-ni təşkil edir. 
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Nəticə 

 

Aparılan təhlillərə əsasən qeyd etmək olar ki, kənd təsərrüfatı üçün yararlı sahələrdən düzgün 

istifadə olunmalıdır. İlk növbədə torpağın becərilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan sonra 

isə əkin strukturunun düzgün formalaşdırılması, su normasını düzgün tənzimləmək, verilən gübrə 

normasını standartlara uyğun təşkil etmək lazımdır.  

Qeyd olunan tələblərlə yanaşı, əsasən, becərmə texnologiyası və növbəli əkin sistemini 

formalaşdırmaq daha düzgün seçim olardı. Bunun üçün verilən təkliflərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Aqrar sahənin inkişafında əsas prioritet istiqamətlər seçilməli, bununla yanaşı, prioritet 

bitkilərin əkilib becərilməsi və istehsal həcminin daha çox artırılması vacibdir.  

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək keyfiyyətli və davamlı, ekoloji təmiz məhsul alınmasını 

təmin edən sistemin formalaşdırılması üçün araşdırılan metod və modellər aqrar sahədə yüksək və 

ekoloji təmiz məhsulun istehsalında böyük rol oynayır və bu tədqiqatlarda müasir informasiya 

texnologiyalarının üsullarının tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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The role of innovations in accelerating the development of the agricultural sector 

 

Summary 

 

The article explores the potential to further increase agricultural production and productivity 

in Azerbaijan as a result of agrarian reforms. In order to use these potential opportunities, the use of 

new technologies in the agricultural sector, scientific and innovative research is becoming an urgent 

task today. The study examines the quantitative assessment of the impact of scientific and technical 

ideas and the application of research on the growth of total income in the agricultural sector using 

mathematical models.  

Keywords: agrarian sector, food security, productivity, innovation activity, economic product, 

forecast. 
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Роль инноваций в ускорении развития аграрного сектора 

 

Резюме 

 

В статье исследуется потенциал дальнейшего увеличения сельскохозяйственного 

производства и производительности в Азербайджане в результате аграрных реформ. Для 

того, чтобы использовать эти потенциальные возможности, применение новых технологий 

в аграрном секторе, научных и инновационных исследований сегодня становится актуальной 

задачей. В исследовании рассматривается количественная оценка влияния научно-

технических идей и применения исследований на рост совокупного дохода в аграрном секторе 

с помощью математических моделей. 

Ключевые слова: аграрный сектор, продовольственная безопасность, продуктивность, 

инновационная активность, экономический продукт, прогноз. 
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AQRAR SAHƏNİN İNNOVASİYALI İNKİŞAFININ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ 
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Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı 
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Xülasə 

 

Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə 

innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə göstərilən 

müxtəlif dəstəklər öyrənilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda tədqiqat və təhsil müəssisələri, 

təcrübə mərkəzlərinin iş növü üzrə maliyyələşdirilməsinə əsasən tədqiqat xərclərinin formalaşması, 

əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın cəmi iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatı üzrə bölgüsü barədə 

məlumatlar təhlil edilmişdir.  

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, innovasiya, istehsal, kapital, investisiya. 

 

Giriş 

 

Elmi-texniki tərəqqi və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə birlikdə təşkilati və iqtisadi 

tədbirlərin tətbiqi ölkəmizdə kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etməsinə zəmin yaradır. Hazırda 

dünya iqtisadiyyatının inkişafı üçün yeniliklərdən istifadə əsasında yeni bir paradiqma formalaşır. 

Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya şəraitində bu prosesləri gözardı edə bilməz və milli 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında innovativ proseslərin 

intensivləşməsini təmin etməlidir. İqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli sektoru olan aqrar sahəni müasir 

tendensiyalara cavab verən keyfiyyətcə yeni texniki və texnoloji əsasda qurmaq tələb olunur. 

Müasir şəraitdə innovativ fəaliyyət kənd təsərrüfatının inkişafında başlıca amildir, ölkəmizdə 

bundan maksimum istifadə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkdir. İnnovativ inkişaf 

innovativ məhsulun yaradılmasını nəzərdə tutur, onun daşıyıcısı innovativ aqrosənaye müəssisəsidir. 

Dünya təcrübəsində innovativ müəssisələrə hesabat dövrü ərzində ümumi məhsul istehsalının 70% -

dən çoxunun innovativ məhsul istehsalı ilə formalaşan müəssisələr daxil edilir. Bu meyar yerli 

müəssisələrə şamil edilsə, ölkəmizdə hazırda çox az yenilikçi müəssisənin olduğu məlum olacaqdır. 

İnnovativ inkişaf problemlərindən biri də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında 

innovasiyanın inkişafına zəif motivasiya və maraqdır.  

 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

78 

Aqrar sahənin innovativ inkişaf istiqamətləri 

 

İnnovasiya dedikdə, yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul (məhsul, xidmət) və ya texnologiya 

şəklində reallaşdırılmış elmi-texniki fəaliyyətin nəticəsi başa düşülür. Yeniliyin əsas xüsusiyyəti 

onun tətbiq olunmasıdır. Yeni və ya təkmilləşdirilmiş bir məhsul yalnız bazara çıxdıqdan sonra 

innovasiyalı məhsul hesab olunur [1].  

Azərbaycan respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq 

aqrar sahənin texnikalarla təminatı liberallaşdırılmışdır. Texnikalar müxtəlif şirkətlər tərəfindən 

gətirilərək müəyyən güzəştlərlə (40%) fermerlərə lizinq yolu ilə verilir.  

Bundan əlavə, istifadəsiz torpaqlar dövriyyəyə cəlb edilir, yeni aqroparklar, kollektiv 

təsərrüfatlar yaradılır, həmçinin yeni texniki vasitələrin, elektron kənd təsərrüfatı informasiya 

sisteminin, innovativ enerji və resursqoruyucu texnologiyaların, “Pivot” avtomatik suvarma 

sisteminin tətbiqinə böyük üstünlük verilir.  

Dəqiq əkinçilik müasir dövrün ən aktual texnologiyalarından biri sayılır. Dəqiq əkinçilik - 

kompüter və peyk texnologiyalarının tətbiqi ilə əkinlərin məhsuldar idarə olunmasına kompleks 

yanaşma sistemidir. Buraya daxildir: çox funksiyalı izləmə sistemi GPS (hansı ki, onun vasitəsilə 

texnikanın marşrut üzrə hərəkətinə, iş prosesinə, istənilən vaxt anında yerinə yetirdiyi işin həcminə, 

aqreqatın getdiyi yola, hərəkət sürətinə, yanacaq sərfinə və s. göstəricilərə nəzarət etmək və elektron 

qeydiyyat aparmaq mümkündür), məhsuldarlığın təyini sistemi - YMT, coğrafi məlumat sistemi - GİS, 

sahənin distansion (məsafədən) tədqiqetmə sistemi- DZZ, dəyişkən normalaşdırma sistemi - VRT. 

Kənd təsərrüfatının əvvəlki tarixi boyunca yerinə yetirilən “gözəyarı” şumlama, səpin və gübrə 

vermə bu sistemdə dəqiqliklə yerinə yetirilir, əlavə itkiyə yol verilmir. Peyk və laboratoriya 

məlumatları əsasında sahənin hər bir hissəsi üçün səciyyəvi göstəricilərin xəritəsi tərtib olunaraq 

resursların ən rasional şəkildə paylanmaq imkanı yaranır. 

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının innovativ inkişafının qarşılıqlı və bir-birindən asılı 

istiqamətə malik üç yolu vardır: 

1. İnsan kapitalına investisiya – aqrar təhsilin, fundamental və tətbiqi tədqiqat təşkilatlarının 

prioritet inkişafı, innovasiyalara dair məlumat bankının yaradılması, habelə kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına xidmət göstərən məlumat və məsləhət sisteminin yaradılması; 

2. Bioloji resurslara investisiya – innovativ metodların tətbiqi ilə torpağın münbitliyinin və 

kənd təsərrüfatı istehsalının məhsuldarlığının artırılması; 

3. Yeni texnologiyaya investisiya - enerji və ehtiyata qənaət edən avadanlıq və yüksək 

texnologiyalardan istifadə etməklə kənd təsərrüfatının texniki və texnoloji potensialının 

yaxşılaşdırılmasını təmin edən, əmək məhsuldarlığını və kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin 

səmərəliliyini kəskin artıra bilən texnologiyaların inkişafına qoyulan investisiyalar. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, yeni texnologiyaya əsaslanan sənayenin texnoloji modernləşdirilməsi 

yolu ilə kənd təsərrüfatı istehsalında bir çox mənfi amilləri aradan qaldırmaq mümkündür. 

2020-ci il üçün Dünya Bankının açıqlamasına əsasən, “İnsan Kapitalı İndeksi” hesabatında 

Azərbaycan 174 ölkə arasında 83-cü yerdə qərarlaşıb. MDB dövlətləri üzrə isə ən aşağı göstərici 

Tacikistan (0.50), ən yüksək Belarus (0.70) üzrədir. Azərbaycanın indeks göstəricisi 0.58 təşkil edib. 

Bu göstəricinin yüksəldilməsinin yolu insan kapitalının artırılmasıdır [5]. 
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Qrafik 1. 2020-ci il üzrə İnsan Kapitalı İndeksi 

 

Mənbə: https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin prioritet 

istiqamətlərindən biri olan “Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan 

kapitalının inkişafının stimullaşdırılması” bəndində də qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 

rəqabətqabiliyyətli, inklüziv və dayanıqlı inkişafı istiqamətində qarşıya qoyulan əsas tələb, insan 

kapitalının inkişafına və əmək məhsuldarlığının inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılmasına nail 

olmaqdır. Eyni zamanda qeyd edilir ki, innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün ölkədə elmi 

araşdırma və təkmilləşdirmələrə müxtəlif dəstəklər göstərilməlidir. Azərbaycanda tədqiqat və təhsil 

müəssisələri, təcrübə mərkəzlərinin iş növü üzrə maliyyələşdirilməsinə əsasən tədqiqat xərclərinin 

formalaşmasına nəzər saldıqda görmək olur ki, elm sahəsi üzrə xərclər əsasən fundamental 

tədqiqatların aparılmasına çəkilir. 2019-cu ildə tətbiqi tədqiqatlara ayrılan vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 64.5%, 2018-ci ildə isə 50.0% artmasına baxmayaraq, 2015-2019-cu illər ərzində tətbiqi 

tədqiqatlara sərf edilən vəsait cəmi xərclərin təxminən 20%-ni təşkil etmişdir. Bu da elm sahəsindəki 

yeniliklərin nəticələrinin praktiki cəhətdən tətbiqində çətinliklər yaradır. Hesab edirik ki, bu sahəyə 

diqqətin daha da artırılması çox önəm daşıyır.  İşlərin növlərinə görə tədqiqat və işləmələrə çəkilən 

daxili cari xərclər Cədvəl 1-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 1. İşlərin növlərinə görə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər 

İllər 
Cəmi xərclər,  

min manat 

Fundamental 

tədqiqatlar 

Tətbiqi 

tədqiqatlar 
İşləmələr 

2015 118 643.3 61 025.6 23 585.9 34 031.8 

2016 120 782.3 67 130.7 21 227.8 32 423.8 

2017 127 997.0 68 841.9 24 157.0 34 998.1 

2018 144 997.9 80 537.0 25 876.3 38 584.6 

2019 161 299.9 86 620.9 38 804.3 35 874.7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatı üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər 2015-ci ilə 

nisbətən 2.2 dəfə, 2018-ci ilə nisbətən isə 42.9 faiz artaraq 15.1 milyon manat təşkil etməsinə 

baxmayaraq bu məbləğ cəmi xərclərin 9.4 faizini təşkil edir. 

0,70 0,68 0,63 0,62 0,60 0,58 0,58 0,58
0,50

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
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Aqrar sahədə innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədi ilə investisiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasına böyük ehtiyac vardır. 2015-2019-cu illərdə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq sahəsinə ayrılmış investisiyanın məbləğində artım müşahidə edilir. Əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyanın dinamikası Cədvəl 2-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 2. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın dinamikası, milyon manat 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

2019/ 

2015, 

%-lə 

2019/

2018, 

%-lə 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə 

əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiya, cəmi 

15957.0 16772.8 17430.3 17244.9 18539.5 +16.2 +7.5 

Ondan: kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 
355.4 325.1 617.8 764.4 769.5 +2.2 d. +0.7 

Aqrar sahəyə yönəldilmiş 

investisiyanın payı, %-lə 
2.2 2.1 3.5 4.4 4.2 - - 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2015-ci illə müqayisədə 2019-ci ildə aqrar sahəyə ayrılan 

investisiyanın məbləği 2.2 dəfə artaraq 769.5 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da iqtisadiyyatın 

sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş cəmi investisiyanın 4.2 faizini təşkil edir. 

 

 

Nəticə 

 

Aqrar sahədə tətbiq edilən hər bir innovasiya məhsuldarlığı, gəlirləri artırır və nəticə etibarı ilə 

bu sahənin daha sürətli inkişafını təmin edir. Son illər ərzində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında bir 

sıra innovativ metod və üsullardan istifadə olunmağa başlamışdır. Kənd təsərrüfatında dronlardan 

istifadə, ağıllı bağ, müasir əkin metodları, zərərvericilərə qarşı müasir bioloji mübarizənin təşkili, 

biotexnologiya laboratoriyalarında virussuz toxum və ting yetişdirilməsi, əkin sahələrinin 

koordinatlarının və sahədə hansı məhsulun əkilməsinin satellitlər vasitəsilə müəyyənləşməsi və s. 

buna aid edilə bilər. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən 

Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində fermerlərin həyata keçirdikləri biznes 

fəaliyyətlərinin və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ilkin mərhələsindən son mərhələsinə 

qədər bütün proseslər öz əksini tapacaqdır. Həmçinin bu sistem bir çox hədəflərə nail olmağa imkan 

yaradacaq. Bura aqrar sektorun dövlət tərəfindən dəstəklənməsində şəffaflığın və operativliyin 

artırılması, bütün istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə innovativ dəstək, kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqların və digər təbii resursların idarə edilməsi və səmərəli istifadə 

edilməsinin təmin edilməsi, informasiya və məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi və 

s. aiddir. Aqrar sahə üzrə vahid məlumat bazasının yaradılması bu sahənin gələcək inkişafında və 

idarə olunmasında olduqca önəmli faktordur.  

  



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

81 

Ədəbiyyat  

 

1. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities Oslo Manual 2018 

GUIDELINES FOR COLLECTING, REPORTING AND USING DATA ON INNOVATION 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Strateji Yol Xəritəsi”. 

3. https://www.stat.gov.az/ 

4. https://atm.gov.az/  

5. https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Data?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext  

 

 
 

Ph.D., V.M. Babayeva 

Doctor of Science Program of Agricultural Economics Research Center 

 

Priority Areas of Innovative Development of the Agrarian Sector 

 

Summary 
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и образовательных учреждений, центров практики в Азербайджане по видам работ, 

распределения инвестиций в основной капитал в общей экономике и сельском хозяйстве. 
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Xülasə 

 

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft ixracının artması dövlətin iqtisadi siyasətinin 

prioritetlərindəndir. Araşdırmalarımız göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan üçün strateji 

sektordur və qeyri-neft ixracının artmasında xüsusi rol oynayır. Hətta koronavirus (COVID-19) 

pandemiyasının təsiri ilə 2020-ci ilin 9 ayı ərzində ölkəmizin qeyri-neft ixracının azalmasına 

baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında artım tempi qorunub saxlanılmışdır. Bu 

məqalədə kənd təsərrüfatı sektorunun dayanıqlı inkişafının Azərbaycanda qeyri-neft ixracının 

artmasına təsiri qiymətləndirilir və bu istiqamətdə qarşıya qoyulan hədəflərə nail olmaq üçün 

müvafiq təkliflər verilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, dayanıqlı inkişaf, meyvə-tərəvəz, qeyri-neft ixracı, Ümumi Daxili 

Məhsul, COVID-19. 

 

Giriş 

 

Azərbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı uğurlu mübarizə aparan dövlətlərdən olsa da, 

qlobal iqtisadiyyatda yaşanan problemlər ölkəmizdən yan ötməmişdir. 2020-ci ilin 9 ayı ərzində 

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 9,2 faiz azalmışdır. Qeyri-neft ixracının azalmasına baxmayaraq, bu 

müddətdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixracında artım qorunub saxlanılmışdır. Belə ki, 2020-ci ilin 

yanvar-sentyabr aylarında 501,2 milyon ABŞ dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac 

olunmuşdur (9). Kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən dəyər 

ifadəsində 0,2 faiz artmışdır. Ümumiyyətlə, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında qeyri-neft 

ixracının 39 faizini kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil etmişdir. Onu da qeyd edək ki, 2020-ci ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində ölkəmizdə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) 3,9 faiz azalmasına 

baxmayaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 1,5 faiz artmışdır (8). Bu müddətdə kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq sektorunda 

yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də payı 7,6 faiz təşkil etmişdir. 

mailto:sabina_valiyeva@mail.ru
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli “Koronavirus (COVID-19) 

pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin 

dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə 

məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra 

tədbirlər haqqında” Sərəncamının (5) uğurla icrası kənd təsərrüfatı sektorunda dinamik inkişafı 

təmin etməkdə mühüm rol oynamışdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu Sərəncamın icrasını təmin 

etmək üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən Tədbirlər Planında daxili tələbin 

genişləndirilməsi vasitəsilə iqtisadi artımın sürətinin və məşğulluğun qorunması, yeni iş yerlərinin 

açılması məqsədilə ortamüddətli dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas prioritetləri 

müəyyənləşdirilmişdir. Bu zaman tikinti sektoru, dağ-mədən sənayesi, neft-kimya sənayesi, 

rəqəmsal iqtisadiyyat, nəqliyyat, ticarət və logistika, telekommunikasiya, daxili turizm fəaliyyət 

sahələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin də prioritet sektor seçilməsi həm də 

ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu məqalədə 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının qeyri-neft ixracının artmasındakı rolu 

qiymətləndirilir və bu istiqamətdə qarşıya qoyulan hədəflərə nail olmaq üçün müvafiq təkliflər 

verilir. 

 

Azərbaycanda qeyri-neft ixracında kənd təsərrüfatı məhsullarının payı 

 

Son illərdə dünya iqtisadiyyatında iqtisadi artım templərinin aşağı düşməsi, əmtəə 

bazarlarında qiymət volatilliyinin xeyli yüksəlməsi, xüsusilə 2020-ci ilin əvvəllərindən başlanan 

koronavirus pandemiyası və onunla əlaqədar bir çox ölkədə sosial-iqtisadi fəallığın məhdudlaşması 

Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında da yeni çağırışları yaratmışdır. Azərbaycan hökuməti də bu 

çağırışlara operativ cavab verərək “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli 

gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 

sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının (5) icrasını təmin etmək üçün Tədbirlər Planı 

(6) təsdiqləmişdir. Bu zaman kənd təsərrüfatı və emal sənayesi də prioritet sektor seçilmişdir. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı çox böyük potensiala malik olmaqla 

ölkəmizin inkişafında mühüm rola malikdir. Ölkədə heyvandarlığın, bitkiçiliyin, o cümlədən 

pambıq, çay və tütün kimi texniki bitkilərin istehsalının zəngin tarixi və özünəməxsus ənənəsi 

vardır. Ölkədə uğurla həyata keçirilən aqrar islahatlar bu sahədə dinamik inkişafa səbəb olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə artım 2015-ci ildə 6,6 faiz, 2016-cı ildə 2,6 faiz, 2017-ci ildə isə 4,2 

faiz, 2018-ci ildə 4,6 faiz və 2019-cu ildə 7,2 faiz olmuşdur (8; 10). Kənd təsərrüfatının dayanıqlı 

inkişafı nəticəsində son 7 il ərzində ölkəmizin Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksindəki mövqeyi 

ardıcıl olaraq yüksəlmişdir. 2019-cu ildə Azərbaycan sözügedən hesabatda 53-cü yeri tutmuş və 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə görə Asiya və Sakit okean ölkələri arasında ilk onluqda təmsil 

olunmuşdur (12). 

Xüsusən də, bu müddətdə aqrar sahənin ölkənin qeyri-neft ixracatındakı mövqeyi 

möhkəmlənmişdir. Hazırda kənd təsərrüfatı sektoru Azərbaycanın qeyri-neft ixracının artmasında 

müstəsna rol oynayan mənbələrdən biridir. Belə ki, 2019-cu ildə ölkəmizdən 760 milyon ABŞ dolları 

dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edilmişdir (8; 9). 
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Qrafik 1. Qeyri-neft ixracında kənd təsərrüfatı məhsullarının payı, mln. ABŞ dolları ilə  

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

Qrafikdən də göründüyü kimi 2019-cu ildə qeyri-neft ixracında kənd təsərrüfatı məhsullarının 

payı 39 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin 9 ayı ərzində də kənd təsərrüfatı sektoru qeyri-neft ixracındakı 

mövqeyini qoruyub saxlamışdır. Hesablamalarımız göstərir ki, qarşıdakı illərdə də kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ixracının artırılması imkanları var. 

Xüsusən də son illər ərzində meyvə-tərəvəz ixracının artımı müşahidə olunmuşdur. Təkcə bir 

faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 2019-cu ildə Azərbaycandan 189 milyon ABŞ dolları dəyərində 

pomidor ixrac edilmişdir (9). 2020-ci ilin 9 ayı ərzində isə ölkəmizdən pomidor ixracı 168 milyon 

ABŞ dolları təşkil etmiş və 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18 faiz artmışdır. 

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının artırılması imkanları 

 

Xüsusilə postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün onun 

yeni mexanizmlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, bu məqsədlə daha dayanıqlı və 

inklüziv iqtisadi artım mənbələrinin yaradılmasına, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsinə əsaslanan 

milli inkişaf prioritetlərinin müəyyən edilməsi, qlobal dəyər zəncirinə fəal qoşulma və digər strateji 

vəzifələrin icrası təmin olunmalıdır. Məhz Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən Tədbirlər 

Planında (6) da bununla bağlı mühüm müddəalar var.  

Sözügedən tədbirlər planın icrası da ölkəmizdə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına töhfə 

verəcəkdir və kənd təsərrüfatının inkişafı ölkəmizin ixracında əmtəə diversifikasiyasına xidmət 

edəcəkdir. Bildiyimiz kimi, ölkənin xarici ticarətində nə qədər çox əmtəə və mal qrupu iştirak edirsə 

və ayrı-ayrılıqda onların ümumi ixracda payı nə qədər az olursa, bu əmtəə diversifikasiyasının 

səviyyəsinin yüksək olduğunu göstərir.  

Həmçinin “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi” əsasən qeyri-neft sektoru üzrə ixracın 2015-ci ildəki adambaşına 170 ABŞ dollarından 

2025-ci ildə ən azı 450 ABŞ dollarına qaldırılması hədəflənmişdir (1). Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 

araşdırması da göstərir ki, 2015-2017-ci illər ərzində əksər bitkiçilik məhsulları üzrə Daxili Resurs 

Xərcləri (DRC) əmsalı vahiddən çox kiçikdir. Başqa sözlə bu o deməkdir ki, ölkə daxilində istehsal 

edilən bitkiçilik məhsullarının dünya bazar qiymətləri ilə satışından daxil olan 1 vahid gəlirin 

müqabilində, dünya bazar qiymətləri ilə müvafiq xərc göstəriciləri vahiddən çox aşağıdır(4). Yəni 

Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac bazarlarında qiymət 

rəqabətqabiliyyətliliyinə malikdir.  
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Qeyri-neft ixracının artımı iqtisadi təhlükəsizlik və makro sabitlik üçün strateji əhəmiyyətlidir. 

Amma qeyri-neft ixracının artımı kəmiyyət deyil, keyfiyyət baxımından, başqa sözlə, yaradılan 

mənfəət baxımından daha əhəmiyyətlidir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə qlobal ixracda 

emal olunmuş, yəni daha yüksək əlavə dəyər yaradılmaqla istehsal olunmuş məhsulların xüsusi 

çəkisinin getdikcə artması müşahidə olunur. Belə ki, qlobal ticarət üzrə TRADEMAP informasiya 

bazasının məlumatlarına əsasən (11), ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının və emal olunmuş 

məhsulların ümumi ixracdakı xüsusi çəkisi 2001-ci ildə müvafiq olaraq 41,4 faiz və 58,6 faiz idisə, 

2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 38,4 faiz və 61,6 faiz təşkil etmişdir. 2001-2015-ci illərdə 

ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının həcmi 2,5 dəfə artdığı halda, emal olunmuş məhsullar 

üzrə bu artım 2,9 dəfə olmuşdur (2). Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sədrliyi ilə keçirilən 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədən irəli gələn tapşırıqların 

icrasının təmin edilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda (3) yeni qeyri-neft ixracı strategiyası hazırlanması 

nəzərdə tutulur. Bu sənəd həm də aqrar sənaye məhsullarımızın qlobal dəyər zəncirinə qoşulması 

prosesini sürətləndirəcəkdir. Dünya Bankının hesablamalarına görə, dəyər zəncirində iştirakın 1 faiz 

artması hər nəfərə düşən gəliri 1 faizdən də çox artırır, hansı ki standart ticarətdə bu göstərici 0,2 

faizdir. Azərbaycan qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulanda məhsul istehsalının bütün mərhələlərini 

deyil, rəqabət üstünlüyü olan mərhələsində fokuslanmalıdır. Məsələn, 2019-cu ildə Azərbaycandan 

122 milyon dollar pambıq mahlıcı (pambıq lifi, daranmaya məruz qalmamış) ixrac etmişdir (8; 9). 

Araşdırmalar göstərir ki, bunun da son məhsula çevrilməsi ölkəmizə təxminən 400 milyon dollar 

gətirə bilərdi. Onun üçün də nəzərə almalıyıq ki, qlobal dəyər zəncirləri dərin ixtisaslaşmaya aparır.  

Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən tədbirlərin reallaşması nəticəsində  “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 

qarşıya qoyulan hədəflərə də nail olmağa imkan verəcəkdir (2). Nəticədə 2025-ci ilədək kənd təsərrüfatı 

məhsullarının qeyri-neft ixracındakı payı bu məhsulların istehsal həcminin və səmərəliliyinin 

artırılmasına tətbiq edilən məqsədyönlü yanaşma əsasında əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. 

 

Nəticə 

 

Prezident İlham Əliyevin 2003-cü il 24 noyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında sosial-

iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” Fərmanı (7) ilə ölkəmizdə aqrar sektorda 

islahatların ikinci mərhələsi başlamış və çox uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Apardığımız araşdırma 

göstərir ki, Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına və ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmini məsələsinə xüsusi diqqət yetirməklə səmərəli siyasət həyata keçirmişdir. Bu 

fəaliyyətlərin nəticəsidir ki, son 7 il ərzində ardıcıl olaraq Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksində 

Azərbaycanın mövqeyi yüksəlmiş və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına görə Asiya və Sakit 

Okean ölkələri arasında ilk onluqda təmsil olunmuşdur. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı 

qeyri-neft sektoru üzrə ixracın artmasına da mühüm töhfə vermişdir. Qarşıdakı illərdə də 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ixracını artırmaq potensialı böyükdür. Xüsusən də işğaldan azad 

olunan ərazilərimizin təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi ölkəmizə əlavə imkanlar verəcəkdir. 

Strateji yol xəritəsinin qeyri-neft sektoru üzrə ixracın adambaşına 2025-ci ildə ən azı 450 ABŞ 

dollarına qaldırılması hədəfinin reallaşdırılmasında kənd təsərrüfatı sektoru mühüm rol oynayacaqdır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı uzunmüddətli qeyri-neft ixracı strategiyasında aqrar sektora aid 

məhsulların ixracı ilə bağlı xüsusi yanaşmanın olmasını təklif edirik. Belə bir yanaşma kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə ixrac potensialının tam reallaşmasına xidmət edə bilər. 
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The impact of sustainable agricultural development on the growth of non-oil exports 

 

Summary 

 

Increasing non-oil exports is one of the priorities of the state's economic policy in the Republic 

of Azerbaijan. Our research shows that agriculture is a strategic sector for Azerbaijan and plays a 

special role in increasing non-oil exports. Even though the country's non-oil exports declined in the 

first nine months of 2020 due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, the growth rate in 

agricultural exports was maintained. This article evaluates the impact of sustainable development of 

the agricultural sector on the growth of non-oil exports and makes relevant proposals to achieve the 

goals set in this direction in Azerbaijan. 

Keywords: agriculture, sustainable development, fruits and vegetables, non-oil exports, 

COVID-19. 
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Влияние устойчивого развития сельского хозяйства на рост ненефтяного экспорта 

 

Резюме 

 

Увеличение ненефтяного экспорта является одним из приоритетов экономической 

политики государства в Азербайджанской Республике. Наши исследования показывают, что 

сельское хозяйство является стратегическим сектором для Азербайджана и играет особую 

роль в увеличении ненефтяного экспорта. Несмотря на то, что экспорт страны, не 

связанный с нефтью, снизился за первые девять месяцев 2020 года из-за пандемии 

коронавируса (COVID-19), темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции 

сохранились. В данной статье оценивается влияние устойчивого развития аграрного сектора 

на рост ненефтяного экспорта и вносятся соответствующие предложения для достижения 

целей, поставленных в этом направлении в Азербайджане. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, фрукты и овощи, 

ненефтяной экспорт, COVID-19. 
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Xülasə 

 

Müsabiqəli sınaq pitomnikində 5 il ərzində ən məhsuldar nümunələr orta hesabla 601 

(mürəkkəb hibrid) – 142,0 sent/ha, 600 – 139,42 sent/ha, Zanra sortunun klonu 131,7 sent/ha, 

Tatyanka sortunun klonu - 128,67 sent/ha olmuşdur. 

Açar sözlər: klon, seleksiya, kartof, sort, nümunə. 

 

Giriş 

 

Kartof dünyada ən çox yayılan və becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərindən biridir. O, həm ümumi 

istehsala, həm vahid sahədən götürülən quru maddənin miqdarına, həm də qidalılığına görə birincilərdən 

sayılır. Ona görə də hazırda ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllində kartofun xüsusi yeri vardır. Yer 

kürəsinin yaşayış olan bütün hissələrində demək olar ki, o əkilib becərilir. Lakin, kartof nisbi rütubəti 

çox, temperaturu 16-250C intervalda olan yerlərdə daha yaxşı inkişaf edir və çox məhsul verir. 290C 

temperaturda kartof yumrularının böyüməsi, 330C –isə assimulyasiya prosesi dayanır [1, s. 5]. 

Vahid sahədən alınan məhsulun artırılması üçün əkin zamanı məhsuldar, xəstəlik və 

zərərvericilərə qarşı davamlı sortlardan istifadə edilməsi vacib məsələ sayılır [3, səh. 12]. 

Hazırda respublikamızda rayonlaşmış 18 kartof sortu vardır. Onlardan yalnız üçü (Sevinc, 

Əmiri-600 və Telman) yerli sortlar olub hazırda onların hər birindən müəyyən miqdarda toxumluq 

materialı vardır. Qalan 15 sort xarici sortlardır. Bu sortların toxumluq materialı respublikada yox 

dərəcəsindədir. Məhz bu səbəbdən yerli sortların alınması işi perspektiv bir məsələ sayılır [1, s. 7]. 

Kartofun seleksiyasında istifadə edilən sortlar əsasən kartofun S. tuberosum və S. antigenum 

növlərinə aiddir [2, s. 9] 

mailto:teti_az@mail.ru
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Material və metodika 

 

 Kartof, özütozlanan bitkilərə aiddir, ancaq bir sıra növlər və sortlar steril olması ilə fərqlənirlər. 

Digər tərəfdən fertil sortlarda hibridləşmənin müvəffəqiyyətlə başa çatması üçün həm də müəyyən 

temperaturun (16-220C) və nəmliyin (80-90 %) olması vacib şərtlərdir [2, s. 10]. Belə bir şərait 

olmadığı üçün təcrübələrdə seleksiyanın klon seçmə üsulundan istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə 

2015-2019-cü illərdə müsbət təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətləri olan sortlar əkilmişdir. Bir, yaxud bir 

neçə təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərlə sortun əlamətlərindən fərqlənən bitkilər seçilmiş 

vegetasiyanın sonuna kimi və yığım vaxtı həmin bitkilərə nəzarət edilmişdir. Müsbət təsərrüfat 

əhəmiyyətli əlamətləri ilə fərqlənən kolların yumruları (klonlar) ayrı-ayrı qablara qoyularaq 

saxlanılmışdır. İkinci il klonlardakı toxumluq material ayrı-ayrı əkilərək təkrar yoxlanılmış və 

seçilmişdir. Üçüncü ili müsbət təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərlə fərqlənən klonlar ilkin sınaq 

pitomnikində, sonrakı il əsas sınaq pitomnikində və ardınca üç il müsabiqəli sınaq pitomnikində 

əkilmişdir. Həmçinin yetişkənliyi müəyyən etmək məqsədilə üç il yumru əmələ gəlmənin dinamikası 

öyrənilmişdir. Bütün mərhələlərdə xoşagəlməyən klonlar çıxdaş edilmişdir. 

2015-2019-cu illərdə Şəmkir rayonu Çənlibel kəndində yerləşən Şəmkir DM-də təcrübələr üç 

pitomnikdə: sort nümunələri kolleksiyası, müsabiqəli sınaq və artırma pitomniklərində qoyulmuşdur. 

Sort nümunələri kolleksiyasında illərdən asılı olaraq 15-20 sort, müsabiqəli sınaq pitomnikində 7 

nümunə əkilmişdir. Sort nümunələri kolleksiyasında əkilən sortlardan 10 sort Sovetlər birliyindən 

qalma, 2 sort Aqriya (№1242) və Solora (№1243) 3 yerli sortlar (Sevinc, Əmiri-600 və Telman), 2-

si Belorusiyadan alınmış Neptun (№1287) və Lileya (1288) sortlarıdır.. Kolleksiya materialının 

öyrənilməsi vaxtı qeydlər hər bir nümunənin əkinlərinin başlanğıcından 20 bitkidən götürülmüşdür. 

2019-cu ildə artırma pitomnikində 6 sort, hər bir sort 112-532 kv2 sahədə əkilmişdir. 

Müsabiqəli sınaq pitomnikində əkilmiş 7 sortdan 5-i müxtəlif sortların klonları, biri (№601) 

mürəkkəb hibrid, biri isə müqayisə məqsədilə əkilən rayonlaşmış “Əmiri-600” sortudur. Bütün illərdə 

(5 ildə) hər bir sort 4 təkrarda, bir təkrarın sahəsi 56 kv2 olmaqla əkin aparılmışdır. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2019-cu ildə də sələf bitkisi olan buğda biçilib məhsulu yığıldıqdan 

sonra sahə küləş və digər bitki qalıqlarından təmizlənmiş, sahədə olan daşlar yığılmış və sahədən 

kənara daşınmışdır. Alaq otlarına qarşı mübarizə məqsədilə kövşənlikdə iki dəfə üzləmə aparılmışdır. 

Oktyabr ayında 25-27 sm dərinlikdə dondurma şumu, yazda 15-20 sm dərinlikdə yaz şumu aparılmış, 

malalanmışdır. Seleksiya sahəsində əkinlər bütün pitomniklərdə əl ilə may ayının 2-ci ongünlüyündə 

aparılmışdır. 

Kartofun kütləvi çıxışı 5-15.VI-da, qönçələmə 25.VI-6.VII-da, kütləvi çiçəkləmə 6.VII - 23.VII 

tarixlərdə alınmışdır.  

Kartofun çıxışından 3-5 gün əvvəl, daha doğrusu tək-tək çıxış göründükdə alaq otlarına qarşı 

mübarizə məqsədilə herbisidlə çiləmə aparılmışdır. Kütləvi çıxışdan 10-15 gün sonra toxa ilə 

becərmələr aparılmış, kultivasiya çəkilmiş, bitki arası alaqlar əl ilə çıxarılmışdır. Vegetasiya 

dövründə illərdən asılı olaraq 2-4 dəfə xəstəliyə qarşı, 2-3 dəfə kolorado böcəyinə qarşı mübarizə 

məqsədilə çiləmə aparılmışdır.  

Kartof yumrularının tez cücərməsi, tez çıxış verməsi və tez çiçək açması kimi əlamətlər irsi 

xarakter daşıyıb sortlardan asılı olaraq dəyişir. Lakin, təcrübələrin nəticələri göstərir ki, temperaturun 

və nisbi rütubətin dəyişməsi ilə həmin əlamətlərin müddətləri qanunauyğun olaraq dəyişir. Ona görə 

də müxtəlif illərdə həmin əlamətlər müxtəlif olmuşdur. 
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2019-cu ildə kartof əkinlərində çiçəkləmə dövründə iyul ayının 14-ə kimi havalar quraq keçmiş, 

14-16 iyulda az miqdarda yağış yağmışdır. Lakin bu yağış torpaqda əmələ gələn çatları tam 

doldurmamışdır. İyulun 16-dan sentyabrın axırına kimi uzun müddət havalar quraq keçmişdir. Bu 

səbəbdən kartofun məhsuldarlığı ötən illərlə müqayisədə az olmuşdur. 

Kartof yumruları qida, su, hava və temperatur təminatından asılı olaraq müəyyən qədər 

böyüdükdən sonra qabığının bərkiməsi prosesi başlayır. Bu dövr adətən alt yarpaqların təbii saralması 

dövrünə təsadüf edir ki, bu da yumruların tam fizioloji yetişkənliyini göstərir. 2019-cu ildə həmin 

dövr tez başlamış, iyul ayının 14-16-da yağan yağışlar bitkilərin suya olan tələbatını bir müddət təmin 

etmişdir. Lakin sonrakı quraqlıq sentyabr ayının axırına kimi davam etdiyindən məhsulun toplanması 

prosesi çox ləng getmiş, bitkilərin saralması prosesi vaxtından əvvəl başa çatmışdır. 

Seleksiya pitomniklərində hər il kartofun yığımı əl ilə aparılmışdır. Kartof qazılmış, variantlar 

və təkrarlar üzrə çəkilmiş, torlara doldurulmuş və anbara qoyulmuşdur. 

 

Tədqiqatın nəticələri 

 

2015-2019-cu illər ərzində sort nümunələri kolleksiyasında kartofun məhsuldarlıq göstəriciləri 

Cədvəl 1-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 1. Şəmkir DM-də sort nümunələri kolleksiyası pitomnikində kartofun 2015-2019-

cu illər üzrə və orta məhsuldarlığı 

Sıra 

sayı 
Sortların adı 

K
a
ta

lo
q

 

sa
y
ı 

Məhsuldarlıq, sent/ha 

2015 2016 2017 2018 2019 orta 

1 Laymdota 91 st 110,5 130,5 142,25 65,71 100,0 109,79 

2 Oqonyok 325 st 110,6 161,0 121,43 78,57 97,14 113,74 

3 Hibrid 602 135,0 160,0 132,14 108,93 82,86 123,78 

4 Frezia 1166 90,7 110,0 128,57 77,14 78,57 96,99 

5 Belladonna 1181 115,0 150,5 82,14 59,52 76,19 96,67 

6 Esta 1199 145,6 195,0 133,33 82,86 114,29 134,21 

7 Hederot 1200 105,1 195,2 114,29 72,86 71,43 111,77 

8 Mavka 1217 100,5 160,8 114,29 94,64 69,39 107,92 

9 Nevskiy 1238 st 85,0 187,0 123,21 116,7 92,86 120,95 

10 Ukrainskiy rozovıy 1239 st 130,5 208,0 92,86 82,14 69,05 116,51 

11 Zila 1240 78,0 110,0 100,0 76,79 53,06 83,57 

12 Post-86 1241 90,8 165,0 142,14 66,07 26,79 98,16 

13 Aqriya 1242 98,2 210,0 132,14 41,07 35,71 103,42 

14 Solora 1243 152,0 253,0 87,5 44,64 57,14 118,85 

15 Captiva - 135,0 160,0 128,57 116,67 - 103,67 

16 Panamera - 130,0 140,0 57,14 100,0 54,46 96,32 

17 Neptun 1287 - - 107,14 68,37 41,43 72,31 

18 Lileya 1288 - - 107,14 65,37 - 86,25 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

91 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi beş il ərzində ən yüksək məhsuldar sortlar bunlardır: Esta (1199) 

– 134,21 s/ha, Hibrid (602) – 123,78 s/ha, Nevskiy (1238) – 120,95 s/ha, Solora (1243) – 118,95 s/ha, 

Ukrainskiy rozovıy – 116,51 s/ha olmuşdur. 
 

Cədvəl 2. Şəmkir DM-də kartofun müsabiqəli sınaq pitomnikində 2015-2019-cu illər 

üzrə və orta məhsuldarlığı 

S
ır

a
 

sa
y

ı 

Sortların adı 

K
a

ta
lo

q
 

sa
y

ı 

Məhsuldarlıq, sent/ha 

2015 2016 2017 2018 2019 orta 

1 Əmiri 600 600 st 130,6 193,5 145,54 112,50 115,0 139,42 

2 Mürəkkəb hibrid 601 168,5 200,6 135,7 102,68 103,0 142,0 

3 Zanra sortunun klonu 1194/1 142,7 216,0 118,79 94,41 87,0 131,7 

4 Tatyanka sortunun klonu 1227/1 137,5 200,0 125,8 66,7 114,0 128,67 

5 Vilya sortunun klonu 1216/1 140,2 180,2 115,6 69,64 97,0 120,52 

6 Svitanik sortunun klonu 1237/1 148,1 150,5 122,3 90,63 83,0 118,90 

7 Perla sortunun klonu 1191/1 150,5 201,0 101,3 94,20 66,0 122,6 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır 
 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi müsabiqəli sınaq pitomnikində 5 il ərzində ən məhsuldar 

nümunələr orta hesabla 601 (mürəkkəb hibrid) – 142,0 sen/ha, 600 – 139,42 s/ha, Zanra sortunun 

klonu 131,7 s/ha, Tatyanka sortunun klonu – 128,67 s/ha olmuşdur. Tatyanka və Zanra sortlarının 

klonlarının məhsuldarlıq göstəriciləri yaxşı olduğu üçün onları gələcəkdə rayonlaşdırmaq məqsədilə 

dövlət sort sınaq məntəqəsinə təqdim etmək olar. Lakin, son illərdə havaların quraq keçməsi və qlobal 

iqlim dəyişkənliklərinə görə tələb olunan miqdarda yüksək keyfiyyətli toxumluq material əldə etmək 

mümkün olmamışdır. 

Müsabiqəli sınaq pitomnikində əkilən Zanra sortunun klonu (1194/1) orta tezyetişəndir. 

Fitoftora xəstəliyinə qarşı sahə davamlılığı nisbidir. Yumrularda quru maddə 23,9 %, nişasta 16,8 % 

dad keyfiyyəti yaxşıdır. Əmtəəlik yumruların orta çəkisi 75-100 qr, qabığı hamar, gözcükləri orta 

sayda və dayazdır (Cədvəl 3). 

Tatyanka sortunun klonu (1227/1) orta yetişəndir, fitoftora xəstəliyinə qarşı sahə davamlılığı 

nisbidir. Yumrularda quru maddə 23,5 %, nişasta 16,3 %, . əmtəəlik yumruların orta çəkisi 80-110 

qr, qabığı nisbətən hamar, gözcükləri orta sayda və dayazdır. 
 

Cədvəl 3. Kartof nümunələrində quru maddə və nişastanın miqdarı 

Sort və nümunələrin adları Kataloq sayı Quru maddə, % Nişasta, % 

Əmiri-600 600 st 24,3 17,2 

Mürəkkəb hibrid 601 22,4 15,8 

Zanra sortunun klonu 1194/1 22,8 16,4 

Tatyanka sortunun klonu 1227/1 23,5 16,3 

Vilya sortunun klonu 1216/1 24,0 17,4 

Svitanik sortunun klonu 1237/1 23,6 17,2 

Perla sortunun klonu 1191/1 27,9 16,8 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır 
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Nəticə 
 

Zanra və Tatyanka sortlarının klonları qiymətli təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərə və yüksək 

biokimyəvi göstəricilərə malik olduğundan lazım olan miqdarda toxumluq material hazırladıqdan 

sonra onları rayonlaşdırmaq məqsədilə dövlət sort sınaq məntəqəsinə təqdim etmək olar.  
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Резюме 
 

В статье изложены данные о получении картофеля методом клановой селекции, 
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ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN SUVARMA ŞƏRAİTİNDƏ 2018-2019-cu İLLƏR 

ÜZRƏ TÜTÜN BİTKİSİNİN MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Qabil Adil oğlu Kazımov 

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

e-mail: qabil.adiloglu@mail.ru 

Xülasə 

 

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsinin suvarma şəraitində “Virciniya” tipli “Kokker 347” tütün 

sortunun məhsuldarlığına becərmə üsullarının təsiri öyrənilmişdir. 2018-2019-cu illər üzrə 

tədqiqatdan alınmış rəqəmlər müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki 

il üzrə ən yüksək quru yarpaq məhsulu digər variantlara nisbətən N45P120+20 ton peyin fonunda 

90×40 sm qida sahəsində və 70-80-60% suvarma normasında 2018-ci ildə 32,7 sent/ha və 2019-cu 

ildə isə 28,5 sent/ha əldə olunmuşdur. 

Açar sözlər: “Kokker 347”, qidalanma şəraiti, səpin sxemi, vegetasiya, yarpaq, suvarma norması. 

 

Giriş 

 

 Şəki-Zaqatala bölgəsinin əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, mövcud işçi qüvvəsi, emal sənaye 

müəssisələrinin xammala olan tələbatının yerli məhsul hesabına ödənilməsi imkanları və ixrac 

potensialının artması bölgədə tütünçülüyün daha da səmərəli inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. 

A.O. Nuri, E. Süleymanov [4,s.170] bildirirlər ki, regionun iqtisadiyyatının əsasını bitkiçilik və 

heyvandarlıq təşkil edir. Kənd təsərrüfatında əsasən tütünçülük, ipəkçilik, meyvəçilik və s. üstün və 

qabaqcıl sahələrdir. Ölkə üzrə əkilən tütün sahələrinin 75%-i bu regionun payına düşür. V. Abbasov 

[2, s. 79] isə bildirir ki, tütün istehsalı əsasən Şəki-Zaqatala iqtisadi bölgəsində yerləşir. Regionda 

tütün istehsalı üçün zəruri təbii-iqlim şəraitinin olması ilə yanaşı bu ərazilərdə əhalinin tarixən 

məşğulluq ənənələri də bu istehsal sahəsinin qorunub saxlanmasına imkan vermişdir. 

 

İqlim şəraiti 

 

 Q. Məmmədov [3, s. 78] vurğulayır ki, Şəki-Zaqatala bölgəsinin dağətəyi hissəsi iqlim 

şəraitinə görə rütubətli subtropik bölgəyə daxildir. Burada günəşsiz günlərin miqdarı 52-62 arasında, 

orta illik temperatur isə 11-13,20C arasında dəyişir. Bölgədə orta illik yağmurların miqdarı 700-800 

mm və bir qədər artıq olur. Bölgədə havanın nisbi rütubəti aylar üzrə 70-80 mm arasında dəyişir. 

Respublikada tütün yetişdirilən əsas rayonlarda mart ayının 15-30-dan başlayaraq, noyabr ayının 

ortalarınadək şaxtasız günlərin sayı təqribən 240-a çatır. 

mailto:qabil.adiloglu@mail.ru
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Torpaq tipi 

 

 Bölgənin torpaq tipi çox mürəkkəbdir. Bir çox tədqiqatçıların məlumatına görə bölgədə dağ-

meşə tipli qəhvəyi torpaqlar üstünlük təşkil edir. E. Namazov [5, s. 20] yazır ki, bölgənin torpaq tipi 

qida maddələri ilə tam təmin olunmayan torpaqlar qrupuna aiddir. Bu tip torpaqlar tütünçülük üçün 

o qədər faydalı sayılmır. Lakin M. Cirinici, M. Patracu, A. Paunescu [13, s. 13] qeyd edirlər ki, 

“Virciniya” tipli tütünlər az tərkibli qumlu və ya qumlu-gilli torpaqlarda yetişdirilir. Həmin 

torpaqların humusu zəif olmasına baxmayaraq yağış suyu və suvarma ilə yaxşı təmin olunduqları 

üçün əsas hədəf “Virciniya” tütünlərindən yüksək məhsul əldə olunmasıdır. Çünki “Virciniya” 

tütünləri xoş ətirli, keyfiyyətli olmaqla bərabər fiziki-kimyəvi tərkibi siqaret istehsalı üçün əlverişli 

olduğuna görə əkilib-becərilir. T. Orman [7, s. 23] isə bildirir ki, “Virciniya” tipli tütünlər dünyada 

yetişdirilən ən məşhur ətirli tütün növüdür. Dərildikdən sonra qismən və ya tam qapalı şəraitdə 

qurudulur. Dünyada tütün istehsalı ixracatının bir hissəsini və yarıdan çoxunu bu növ tütünlər təşkil 

edirlər. Dünya ticarətində “Bright” (parlaq) və “Virciniya” adı ilə tanınırlar.  

 

Gübrələmə 

 

“Virciniya” tipli tütünlər mineral gübrələrə, xüsusən azot gübrəsinə o qədərdə tələbkar deyildir. 

Aparılmış çox illik tədqiqatlar göstərir ki, “Virciniya” tipli tütün sortlarına qismən də olsa azot 

gübrəsinin verilməsi məqbul sayılır. B. Abbasov, Ə. İsmayılov, Ə. Əliyeva [1, s. 79] qeyd edirlər ki, 

Amerika texnologiyasından (120×40 sm, 110×40 sm) fərqli olaraq “Virciniya” tipli “Kokker 347” 

tütün sortu üçün Şəki-Zaqatala bölgəsində ən yaxşı qida sahəsi 90×40 sm (hektara 22 min bitki) 

olmaqla 120 kq fosfor, 100 kq kalium fonunda hektara 45 kq azot verilməsi məsləhət görülür. 

Tütünün əkin sahələrinə mineral gübrələrlə yanaşı müxtəlif heyvan mənşəli üzvi gübrələrin 

(peyin) verilməsi də faydalı hesab olunur. Belə ki, J.T. Samiyeva [9, s. 33] göstərir ki, əsasən peyinin 

tərkibində az miqdarda azot, fosfor kalium gübrələri vardır. Belə ki, 20 ton peyinin tərkibində 108 kq 

azot, 56 kq fosfor və 120 kq kalium elementləri vardır. Peyinin dəyəri yalnız onun tərkibində deyil, qida 

maddələrinin onunla birlikdə torpağa daxil olmasıdır. Peyin və başqa heyvan mənşəli üzvi gübrələr də 

torpağın quruluşunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Nəticədə onun su və hava rejimi çox yüksək 

dərəcədə nizamlanır, faydalı mikroorqanizmlərin fəaliyyəti yaxşılaşır, turşuluğu aradan qalxır. 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

 

Tədqiqat işi 3 faktor üzrə hər ləkin sahəsi 28 m2 olmaqla 4 təkrarda Şəki Dayaq Məntəqəsinin 

ərazisində yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın aparılmasının əsas məqsədi bölgənin torpaq-iqlim şəraitinə 

uyğun olaraq “Virciniya” tipli rayonlaşmış “Kokker 347” tütün sortunun əkinlərinə müxtəlif aqro-

metodların məhsuldarlığına təsirini öyrənməkdən ibarətdir. M. Johanssonun [13, s. 13] apardığı 

araşdırmalara əsasən demək olar ki, müxtəlif “Virciniya” tipli ətirli tütün sortları təxminən dünyada 

tütün istehsalının 60%-ni təşkil edir. Ş.A. Zəlimxanovun [11, s. 16] fikrinə görə, tütünün maya 

dəyərinin azaldılmasında ən vacib amil məhsuldarlığın artırılmasıdır. Məhsuldarlığın artırılması 

problemi torpağın iqtisadi münbitliyinin çoxaldılmasına yönəlmiş geniş aqrotexniki amilləri əhatə edir. 

K. Hamade [14, s. 51] hesab edir ki, tütünün istehsalı yanvar ayında şitillərin becərilməsi ilə 

başlayır. İlk əməliyyat sahənin bir hissəsində şitilxananın qurulması ilə davam edir. Sonra fermer 
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torpağı hazırlayır və şitilləri mart ayının sonu-aprel ayının əvvəllərində sahəyə köçürür. T. Okan və 

İ. Şafak [6, s. 191-192] qeyd edirlər ki, tütünün əkilməsi üçün tarla hazırlığı payızda tarlanın 25-28 

sm dərinliyində şumlanması ilə başlayır. Yaz aylarında torpağın tipindən və əkin vaxtından asılı 

olaraq 2-ci şum (pərşum) və diskləmə əməliyyatları tətbiq olunur.  

Q.F. Sokolova [10, s. 8] deyir ki, şitil sahəyə köçürüldükdən sonra bitkilər bir sıra çətinliklərlə 

üzləşirlər. Çünki, onların gələcək inkişafı suyun, işığın, istiliyin və mineral maddələrin miqdarından 

çox asılıdır. Bu səbəblərə görə də bitkinin əkin müddəti, qidalanma şəraiti, tütün altına verilmiş 

mineral gübrələrin norması əhəmiyyətli dərəcədə bitkinin inkişafına, boyuna və məhsuldarlığına təsir 

göstərir. 

E. Umurzakov [8, s. 9] apardığı təcrübələrə əsasən belə qənaətə gəlmişdir ki, “Virciniya” tipli 

tütün sortları sahəyə köçürülən zaman digər Şərq tütünlərinə nisbətən seyrək basdırılmalıdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, bir hektara 22 min bitki əvəzinə, 16 min bitkiyə qədər azaldılması 

nəticəsində yarpaq sahəsinin 35,3% böyüməsinə, yarpaqda quru maddənin 4,6% çoxalmasına, 

məhsuldarlığın isə 12,6% artmasına səbəb ola bilər. Bu tipli tütünlər üçün 90×40 sm səpin sxemində 

sahədə digər sxemlərlə (120×40, 110×40 sm) müqayisədə məhsuldarlıq 2,7 sent/ha yüksək olur. 

Yuxarıda göstərilən bu nəticələri öyrənmək məqsədilə təcrübə sahəsində bitkinin texniki 

yetişkənlik (saralma) fazasında 2018-2019-cu illər üzrə yarpaq məhsuldarlığı təyin olunmuşdur. 

Məhsuldarlığı təyin etmək üçün aparılmış ümumi təhlillər yarpaqların havada quru çəkisinə və bazis 

nəmliyinə görə hesablanmışdır. Dərimlərdən əldə olunmuş yaş yarpaq məhsulu tədarük məntəqəsində 

müasir tipli “Rolla” (Bolqarıstan) kamerasında təyin olunmuş temperaturda (40-450C) 

qurudulduqdan sonra əldə olunmuş quru yarpaq kütləsi elektron tərəzidə çəkilmiş və alınmış rəqəmlər 

illər üzrə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

Cədvəl. Müxtəlif aqrometodların “Virciniya” tipli “Kokker 347” tütün sortunun 

məhsuldarlığına təsiri 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 
 

Cədvəldən aydın olur ki, 2018-2019-cu illər üzrə ən yüksək quru yarpaq məhsuldarlığı 

N45P120+20 ton peyin fonunda alınmışdır. Belə ki, 2018-ci tədqiqat ilində 120×40 sm qida sahəsində 

Qida 

sahəsi 

Suvarma 

normaları 

N30P90K90 N45P120+20 ton peyin N60P150K120 

Məhsuldarlıq 

sent/ha 

Məhsuldarlıq 

sent/ha 

Məhsuldarlıq 

sent/ha 

sm % 2018 2019 2018 2109 2018 2019 

120×40 

70-80-50 19,5 19,4 23,9 21,7 22,4 22,1 

70-80-60 21,5 20,1 26,5 23,1 24,5 21,3 

70-70-60 21,9 21,4 25,9 24,8 24,8 23,1 

110×40 

70-80-50 22,0 20,0 27,2 25,2 24,3 24,9 

70-80-60 24,7 22,6 29,6 26,7 27,9 25,5 

70-70-60 23,9 21,7 27,1 24,9 26,9 23,8 

90×40 

70-80-50 24,9 23,9 29,8 27,3 25,9 25,0 

70-80-60 28,4 25,1 32,7 28,5 29,7 26,2 

70-70-60 26,8 24,8 29,2 26,6 28,8 24,7 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

96 

70-80-50% suvarma normasında 23,9 sent/ha, 70-80-60% suvarma normasında 26,5 sent/ha, 70-70-

60% suvarma normasında 25,9 sent/ha; 110×40 sm qida sahəsində 70-80-50% suvarma normasında 

27,2 sent/ha, 70-80-60% suvarma normasında 29,6 sent/ha, 70-70-60% suvarma normasında 27,1 

sent/ha; 90×40 sm qida sahəsində 70-80-50% suvarma normasında 29,8 sent/ha, 70-80-60% suvarma 

normasında 32,7 sent/ha, 70-70-60% suvarma normasında 29,2 sent/ha təşkil etmişdir. 

2019-cu tədqiqat ilində isə 120×40 sm qida sahəsində 70-80-50% suvarma normasında 21,7 

sent/ha, 70-80-60% suvarma normasında 23,1 sent/ha, 70-70-60% suvarma normasında 24,8 sent/ha; 

110×40 sm qida sahəsində 70-80-50% suvarma normasında 25,2 sent/ha, 70-80-60% suvarma 

normasında 26,7 sent/ha, 70-70-60% suvarma normasında 24,9 sent/ha; 90×40 sm qida sahəsində 70-

80-50% suvarma normasında 27,3 sent/ha, 70-80-60% suvarma normasında 28,3 sent/ha, 70-70-60% 

suvarma normasında 26,6 sent/ha təşkil etmişdir. 

 

Nəticə 

 

Beləliklə, 2018-2019-cu illərdə aparılmış tədqiqat işinin son nəticələri göstərir ki, variantlar 

arasında ən yüksək quru yarpaq məhsulu N45P120+20 ton peyin fonunda 90×40 sm qida sahəsində və 

70-80-50% suvarma normasında əldə olunmuşdur. 
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G.A. Kazimov 

Research Institute of Crop Husbandry 

 

Productivity indicators of tobacco plant in irrigation conditions 

of Sheki-Zagatala region for 2018-2019 

 

Summary 

 

It was talking about the influence of irrigation norms, nutrition conditions on the productivity 

of Virginia tobacco varieties and the choice of commodity types in Sheki-Zagatala region. The figures 

obtained from the study for 2018-2019 were compared and analyzed. It was determined that the 

highest dry leaf yield for both years was compared to other options against the background of 

N45P120+20 tons of manure, in the 90×40 cm food field and 70-80-60% of the irrigation rate, that is, 

32.7 cents/ha in 2018 and 28.5 cents/ha in 2019 have been achieved. 

Keywords: “Kokker 347” variety, nutritional condition, sowing scheme, vegetation, leaf, 

iriqation norm. 

 

 

Г.А. Казимов 

Научно-исследовательский институт земледелия 

 

Показатели урожайности табачных культур в условиях орошения 

Шеки-Загатальского района на 2018-2019 гг 

 

Резюме 

 

В статье изучены урожайность сорта “Коккер 347”табака типа Вирджиния в Шеки- 

Загатальском регионе в зависимости от методов выращивания. Цифры полученные в 

результате исследования проведенные за 2018-2019 годы, были сравнительно анализированы. 

Определено, что самый высокий урожай сухих листев за два года по сравнению с другими 

вариантами, N45P120+20 тонн навоза, в площади питания 90×40 см и 70-80-60% при норме 

орошения было 32,7 ц в 2018 году, а в 2019 году это было 28,5 ц/га. 

Ключевые слова: сорт “Коккер 347”, питания, схема посева, вегетация, лист, норма 

полива. 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

98 

UOT: 338.43, 633/635 

LERİK RAYONUNDA ÇAYÇILIĞIN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

Fərman Ağadədə oğlu Quliyev 

Meyvəçilik və Çayçılıq  Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

e-mail:  prof.fquliyev@mail.ru 

 Cahani Cahid oğlu Nüsrətzadə 

Meyvəçilik və Çayçılıq  Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

e-mail: cahani.nusretzade@mail.ru 

Xülasə 

 

Məqalədə Azərbaycanın rütubətli subtropik bölgəsi olan Lənkəran-Astara bölgəsində çay 

bitkisinin becərilməsi üçün 21 min hektarı yararlı torpaq sahəsinin olması haqda məlumatlar verilir. 

Həmin ərazinin sarı podzollu torpaqlarının 16000 hektarı çayayararlı 1-ci dərəcəli torpaqlar sayılır. 

Ümumilikdə respublika üzrə çayçılığın inkişaf etdirilməsinin böyük perspektivləri vardır. 

Açar sözlər: çayçılıq, torpaq tipləri, iqlim amilləri, Lerik rayonu, çayçılığın inkişafı. 

 

Giriş 

 

Ölkəmizdə çay bitkisi ilk dəfə XIX əsrin sonlarında əkilmiş, çayın elmi əsaslarla becərilməsinə 

1929-cu ildən, sənaye miqyaslı plantasiyaların salınmasına isə 1932-ci ildən başlanılmışdır. Bu 

sahənin inkişafı ötən əsrin 70-80-ci illərində daha da sürətlənmişdir. Həmin dövrdən etibarən 

Lənkəran-Astara bölgəsində çay plantasiyalarının sahəsi genişləndirilərək 13,4 min hektara, yaşıl çay 

yarpağı istehsalı 34,5 min tona çatdırılmışdır. Eyni zamanda, ölkədə çay yarpağı emal edən 14 

müəssisənin və 2 çayçəkici fabrikin tikilməsi ildə 45 min ton çay yarpağının emalına imkan yaratmış, 

ölkə əhalisinin quru çaya olan ehtiyacının 65-70 faizinin yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin 

etmişdir. Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əsas hissəsi Lənkəran 

iqtisadi rayonunun payına düşməklə ölkədə 21 min hektara yaxın ərazinin təbii iqlim şəraiti, 

torpaqlarının mövcud vəziyyəti çay bitkisinin becərilməsinə imkan verir. Bununla belə, 1990-cı 

illərdən etibarən ölkədə çay sahələri və istehsalı tədricən azalmağa başlamış və 2010-cu ildə çay 

plantasiyalarının sahəsi 587 hektara, məhsul istehsalı 545 tona düşmüşdür. Lakin bu vəziyyəti aradan 

qaldırmaq üçün 2016-cı ildən başlayaraq çayçılığın inkişafına məhsul istehsalçılarının marağının 

artırılması istiqamətində görülən tədbirlər sayəsində 2017-ci ildə çay plantasiyalarının sahəsi 2010-

cu illə müqayisədə 2 dəfə artaraq 1114,3 hektara, məhsul istehsalı isə 42,2 faiz artaraq 775,2 tona 

https://e.mail.ru/compose?To=prof.fquliyev@mail.ru
mailto:cahani.nusretzade@mail.ru
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çatmışdır. Qeyd edək ki, çayçılığın təşkilinin, çay istehsalının tənzimlənməsinin və çay məhsullarının 

keyfiyyətinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun qəbul edilməsi ölkədə çayçılığın inkişafı üçün əlverişli mühit yaratmışdır. 

Ölkəmizdə cənab Prezidentimizin Kənd təsərrüfatına göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının bariz 

nümunəsi kimi “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı”ı ölkədə çay əkini sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində aparılan işlərin daha da 

sürətləndirilməsinə təkan verəcəkdir {1, s. 7}. 

Lənkəran-Astara iqtisadi coğrafi rayonunda Çin çay növü geniş yayılmışdır. Çin 

növmüxtəlifliyi 3-5 m hündürlükdə sıx yarıdağınıq, budaqlanmış, qısa buğumarasına malikdir. 

Yarpaqları 6-8 sm ölüdə, yapon növmüxtəlifliyinə nisbətən iridir. Yarpaq səthi hamardır. Vegetasiya 

müddəti 210 gündür. Zoğların intensiv boyatmaları yayın birinci yarısında daha aydın görünür. 

Məhsuldar budaqcıqların əmələ gəlməsi tez qurtarır. Çay bitkisinin bu növ müxtəlifliyi 12-140C 

şaxtaya dözür {1,s.161}. 

 

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf imkanları 

 

Lerik rayonunun ərazisi Talış silsilə dağlarının əhatəsindədir. Cənub və cənub-qərbdə Yardımlı, 

şimal-şərqdə Lənkəran, şimal-qərbdə Masallı, cənub-şərqdə Astara rayonları ilə həmsərhəddir. İran 

İslam Respublikası ilə sərhəd boyu Talış dağ silsilələri, bundan şimalda Peştəsər və Bürəvər dağ 

silsilələri uzanır. İran İslam Respublikası ilə sərhəd zolağının uzunluğu 49,5 kilometrdir. Talış və 

Peştəşər silsilələri arasında Zuvand (Diabar) çökəkliyi yerləşir. Ən yüksək zirvələri Talış 

silsiləsindəki Kömürgöy (2492 m) və Qızyurdudur (2433 m). Əsasən pallogenin vulkanogen-çökmə 

süxurlarından təşkil olunmuşdur. Ərazidə 40,3 min hektar meşə örtüyü vardır. Lerik rayonu mülayim 

iqlim zonasında yerləşir. Rayonun aran hissəsinin qışı mülayim və şaxtasız, yayı quraq və istidir. 

Lerik şəhərinin özü dəniz səviyyəsindən 1200 m yüksəklikdə yerləşir. Ərazidə aparılmış tədqiqat 

işləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, rayonun aran zonasında əsasən havanın orta illik temperaturu 

9.30-dir. Rayonun iqlimi subtropik, dənli, dənli-paxlalı və kökümeyvəli bitkilər üçün daha əlverişlidir.  

Respublikamızın digər rayonlarından fərqli olaraq Lənkəran-Astara bölgəsində nisbi rütubətin 

orta illik miqdarı yüksəkdir. Bu isə Lənkəran-Astara zonası üçün xarakterikdir. Yağıntının çox hissəsi 

yaz və payız aylarında düşür. Çay becərmə üçün müsbət aktiv temperatur cəmi 35000 C dən az 

olmamalıdır, lakin aktiv temperatur cəminin 30000 C-dən az olduqda da çay bitkisinin becərilməsi 

mümkündür. Bu zaman orta illik temperatur 130-120 C dən az olur. Qeyd etmək lazımdır ki, çay 

bitkisinin törəmə mərkəzi subtropik vilayəti olmasına baxmayaraq Çin çay növünün aşağı 

temperatura davamlılığı heç də pis deyildir. Çay bitkisinin iki növ müxtəlifliklərindən aşağı 

temperatura daha çox davamlı olanı Çin növmüxtəlifliyidir. Çin növmüxtəlifliyi minimum -15-160 C 

aşağı temperatura qısamüddətli vaxt ərzində dözür, lakin qar örtüyü altında daha çox dözür. 

Çay bitkisinin boy atması 100 C dən başlayır. Ən yaxşı boy atma 200 C də gedir. Bitkinin normal 

boy atması üçün temperatur 30-320 C dən yuxarı olmalıdır. Günəş şəfəqi iqlimin digər elementləri ilə 

yanaşı, mühüm amillərdən biri sayılır. Ondan çay bitkisinin boy və inkişafı asılıdır. Akademik N.A. 

Maksimov göstərir ki, güclü və uzunmüddətli günəş şəfəqi bitkinin boy atmasını ləngidir. Günəş 

şəfəqinin intensivliyi və müddəti Lənkəran-Astara bölgəsində qərbi Gürcüstanın çay becərilən 

subtropik rayonlarına nisbətən 300 saat çoxdur. Günəş radiasiyasının intensivliyi yay aylarında baş 
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verir. Bu zaman havanın və torpağın temperaturu yüksəlir və havanın nisbi rütubətliyi aşağı düşür. 

Günəş intensivliyinin artması torpaq və bitkilərdə buxarlanmanı qüvvətləndirir. 

Çay bitkisi özünün filogenez inkişafı dövründə meşəaltı bitki kimi formalaşmış və birbaşa 

düşən günəş işığı onun üçün yayılmış işığa nisbətən az əlverişlidir. Bir sıra müəlliflər qeyd edirlər ki, 

çay bitkisinin kölgələndirilməsi onların vegetasiyasına, mikroiqliminə yaxşı təsir bağışlayır və 

bitkinin boy atması və inkişafı üçün münasib şərait yaradır.  

Yağmurlar ən mühüm iqlim amili sayılır. Torpaqəmələgəlmə prosesində, kənd təsərrüfatı 

bitkiləri altında torpağın istifadə edilməsində yağmurlar mühüm rol oynayır. Lerik rayonunda orta 

illik yağıntının miqdarı 500 mm-ə çatır. Yağıntıların ümumi miqdarına gəlincə il ərzində düşən 

yağıntıların miqdarı aşağı ovalıqda və aşağı dağ bölgəsində çay bitkisinin tələbatını ödəyir. Lakin 

yağıntıların il ərzində paylanması bərabər deyildir. 

İstilik balansının saxlanılması amili kimi, torpağın və havanın su rejiminin nizamlanmasında 

böyük rol oynayır. O, bitkini soyuqdan qoruyur, çay bitkisi qar örtüyü altında 19 -340 C soyuğa dözür. 

Lənkəran-Astara bölgəsi soyuq qış aylarında qarın miqdarının çox olması ilə xarakterizə olunur. 

Lakin qar uzun müddət qalmayıb tez əriyir. Qar örtüyünün qalınlığı 80-100 sm-ə çatır. Bu hallarda o 

15-20 gün qalır. Qar adətən dekabr-yanvar, az hallarda noyabr və fevral aylarında da düşür.  

Lerik rayonunda havanın nisbi rütubətliliyi kifayət qədər yüksəkdir. Orta hesabla illik 71-82 % 

təşkil edir. Ən aşağı rütubətlilik yay quraq ayları, ən çox kəskin artımla payız-qış aylarında müşahidə 

olunur. Yayda havanın rütubətliyi tez-tez 40% ə qədər düşür. Bəzi hallarda Lerik rayonunun aran 

hissəsi gərmic küləkləri (fion) əsdikdə, havanın nisbi rütubətliliyi 20%-ə və daha aşağı düşür. Qərbi 

Gürcüstanla (Batumi) müqayisədə Lənkəran-Astara bölgəsində havanin nisbi rütubətliliyi cəmi 3,5% 

aşağıdır. Lakin yay aylarında bu fərq 16-19%-ə çatır. Bu halda su balansında arzuolunmaz vəziyyət 

yaranır. Bitki yarpaqlarında suyun çatışmazlığı müşahidə edilir{3, s.34}. 

Çay bitkisi başqa bitkilərlə müqayisədə havanın rütubətliliyinə çox həssasdır. Bununla əlaqədar 

olaraq qoruyucu meşə zolaqlarının salınması çay plantasiyalarında mikroiqlimin nizamlanmasına və 

onun müsbət tərəfə yönəlməsinə (küləyin sürətinin azalmasına, yay aylarında temperaturun aşağı 

düşməsinə, havanın nisbi rütubətliliyinin artmasına) səbəb olur.  

Cənub-şərq və ona yaxın olan cənub küləkləri yay dövründə əsərək torpağı qurudur. Bu küləklər 

bəzən ardıcıl olaraq bir neçə gün əsir. Bu zaman Orta Asiya səhralarında kiçik tozcuqları özü ilə 

gətirib, bu da bitkilərə öldürücü təsir göstərir. Lənkəran-Astara bölgəsində üstün olan bu küləklərdən 

başqa, az-az hallarda quru küləklər “Gərmic” fion-da əsir. Bu küləklər cənub-qərb istiqamətindən, 

iran dağları tərəfindən əsirlər. Onların sürəti adətən 3-4 m/san, bəzən isə 20 m/san çatır. Bu quru 

küləklər havanın temperaturunu yüksəltməklə, onun nisbi rütubətliliyini kəskin aşağı salır.  

Yuxarıda qeyd edilən məlumatlardan görünür ki, Lerik rayonunun dəniz səviyyəsindən 600 m 

yüksəkliyə qədər olan bölgəsinin xarakterik xüsusiyyətləri bunlardır: uzunmüddətli isti payız, 

mülayim qış, tez düşən və qısa yaz, yüksək temperatur rejimi, günəş radiasiyası, atmosfer 

yağmurlarının ümumi balansının kifayət qədər olması, çay arteriyalarının hidroqrafik şəbəkələri. 

Bütün bunlar kənd təsərrüfatının inkişafını tam təmin edir. 

 Respublikanın əsas çay plantasiyalarının yerləşdiyi Lənkəran-Astara bölgəsində torpaqların 

təsvirini R.V. Kovalyov rütubətli subtropik bölgəsi hüdudlarında ən geniş yayılmış torpaqlara 

ayırmışdır. Bunlar aşağıdakılardır: 

 Dağ-meşə sarı torpaqları, sarı-podzollu, sarı-podzollu qleyli və bataqlıq. 
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Lerik rayonunun aran hissəsində aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində aşağıdakı torpaq növ və 

növ müxtəlifliyi müəyyən edilmişdir: 

1. Dağ-meşə sarı torpaqları; 2. Qonur dağ-meşə torpaqları; 3. Bozqırlaşmış dağ qonur 

torpaqları {2, s. 10}. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi dağ-meşə sarı torpaqları çayçılığın inkişaf etdirilməsi üçün ən 

əlverişli torpaqlar sayılır. Bunu nəzərə alaraq Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsində çayçılıq inkişaf 

etdirilmişdir. Əfsuslar olsun ki, müəyyən illər ərzində Lerik çayı Azərbaycan və dünya bazarına 

çıxarılsa da indi müəyyən səbəblərə görə bir neçə ildir ki bunu etmək mümkün olmur.  

Lerik rayonunun ərazisində əsasən dəniz səviyyəsindən 600 m yüksəkliyə kimi çay bitkisinin 

inkişaf etdirilməsi üçün torpaq-iqlim şəraiti daha əlverişlidir. Arxiv materialları əsasında deyə bilərik 

ki, 1979-1987-ci illərdə rayon ərazisinin (arxiv materiallarına əsaslanaraq) Piran kəndində (K. Marks 

sovxozunda) 13.4 ha, Vizəzəmin kəndində (Engels sovxozunda) 21.4 ha, Hücü kəndində (Əzizbəyov 

sovxozunda) 120 ha, Bürsülüm kəndində (Axundov adına sovxozda) 4 ha ərazidə çay bitkisi əkilmişdir. 

Lerik rayonunda 2005-ci ilə kimi 140 ha torpaq sahəsində çay plantasiyalarından çay yığılırdı.  

Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsində 1976-1987 və 2000-2005-ci illər ərzində çay 

plantasiyaları mövcud olmuş və bu plantasiyalardan məhsul əldə edilmişdir. Bunları və rayon 

ərazisində aparılmış tədqiqat işlərini nəzərə alaraq rayonun çayçılığın inkişafı sahəsində böyük 

rolunun olduğunu deyə bilərik. Azərbaycanda çayçılığın intensiv inkişaf dövrlərində (1970-1980) 

müasir və təkmilləşmiş becərmə üsullarının tətbiqinə baxmayaraq, Lənkəran-Astara subtropik 

bölgəsində olduğu kimi Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsində də seyrəkliyin 30-40%-ə çatdığı 

müşahidə edilir. Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsində vaxtilə bir neçə sovxozun ərazisində 

yerləşən çay plantasiyalarının əksəriyyəti baxımsızlıq ucbatından yararsız hala düşmüşdür. Bunun 

əsas səbəbi rayon ərazisində aparılmış torpaq islahatı zamanı çay plantasiyaların hissələrə ayrılaraq 

vətəndaşlara pay torpaq sahələri kimi verilməsidir. Vətəndaşlara verilmiş çay plantasiyaları olan pay 

torpaq sahələri 1995-2005-ci illərdə əhalinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşı olmaması nəticəsində, un 

tədarükünün artırılması məqsədi ilə çay kollarının əksəriyyəti doğranılaraq yerində taxıl əkini həyata 

keçirilmişdir. Bu sahələrin müəyyən bir qismi isə baxımsızlıq ucbatından meşə sahələrinə qarışaraq 

əhalinin istifadəsi üçün yararsız olmuşdur. Meşə sahələrinə qarışmış çay plantasiyalarının 

əksəriyyətində meşə ağacları böyümüş çay kolları isə kölgə altında qalaraq məhv olmuşlar. Bu torpaq 

sahələrində yenidən torpaq-kadastr işlərinin aparılmasını təşkil etməklə ərazinin meşə ağaclarından 

təmizlənməsi işləri həyata keçirilməlidir. Qeyd etdiyimiz problemlər rayon ərazisində çay yetişdirilə 

bilən torpaq sahələrinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu gün çay bitkisinin becərilməsi üçün vacib 

elementləri özündə cəmləşdirən Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsinin torpaq sahələri məhv olma 

təhlükəsi altındadır. Bu torpaq sahələrinin ayrı-ayrı vətəndaşlarda olması və bu vətəndaşların maddi 

imkanının zəif olması nəzərə alaraq onların birləşdirilməsi və xırda fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması rayonda çayçılıq ənənələrinin yenidən bərpa olunmasına xidmət edə biləcək amillərdən 

biridir. Vaxtilə 140 ha çay plantasiyası olmuş Lerik rayonunda hal hazırda 40-50 ha vətəndaşlara pay 

torpaq sahəsi kimi verilmiş sahələrdə çay kollarına rast gəlinir. Əfsuslar olsun ki, rayonda olan çay 

plantasiyaları bu gün heç də ürəkaçan vəziyyətdə deyil.  

Lakin qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində 

həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında mühüm 

nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Ölkəmizin əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, mövcud işçi qüvvəsi, 
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emal sənayesi müəssisələrinin xammala tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi imkanları və 

mövcud ixrac potensialı aqrar sahənin daha da inkişafına əlverişli şərait yaradır. 

“Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227 

nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına 

dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” ölkəmizdə çayçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsinə, bu sahənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə, çay istehsalına 

marağın artırılmasına yönəldilmişdir. 

 Hal-hazırda respublika üzrə təqribən 1200 hektara yaxın çay sahələri mövcuddur. Bu sahələrdə 

seyrəkliyin çox olması nəzərə alınaraq məhsuldarlığın bu səbəbdən aşağı olmasını deyə bilərik. 

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev çay sahələrinin ən azından 2000 ha artırılması və 2021-

ci ilə kimi məhsuldarlığın çoxaldılmasını qarşıya məqsəd olaraq qoymuşdur {1, s. 12}. Bu məqsədlə 

yerli fermerlərə uzunmüddətli güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur və hal-

hazırda bu sahədə önəmli addımlar atılır. Yeni çay sahələrinin salınması üçün bir neçə məsələləri 

diqqətdə saxlamaq lazımdır. İlk növbədə çaya yararlı sahələrin təyinatının dəyişdirilərək digər kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadə olunmasının qarşısı birmənalı olaraq alınmalıdır. Torpaq 

sahələrinin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sırf çaya yararlı sahələr müayinədən keçirilməli, 

torpağın turşuluq dərəcəsi müəyyənləşdirildikdən sonra çay əkininə hazırlıq görülməlidir. Lerik 

rayonunun potensial imkanlarını nəzərə alaraq aşağı dağlıq hissəsində gələcəkdə geniş çay 

plantasiyalarının salınması məqsədəuyğundur.  

 

Nəticə 

 

Dünyada ən yaxşı çay Hindistanın Darjeling əyalətində dəniz səviyyəsindən 1500 m yüksəklikdə 

becərilir. Hindistanda dəniz səviyyəsindən yüksəklik artdıqca fermerlər əsasən çin çay növünün 

əkilməsinə daha çox üstünlük verirlər. Respublikamızda da əsasən çin çay növü geniş yayılmışdır. 

Lerik rayonunun aşağı dağlıq hissəsi dəniz səviyyəsindən 600 m hündürlükdə yerləşir, torpaq tipi isə 

dağ-meşə sarı torpaqlarıdır. Bunu nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, Lerik rayonunu ölkəmizin 

Darjeelingi adlandıra bilərik. Burada məhv olmuş çayçılıq ərazilərində yeni çay plantasiyalarının 

salınmasının müəyyən qaydalara riayət olunmaqla həyata keçirilməsi daha məqsədəuyğundur.  

Lerik rayonunda çayçılığın inkişafı sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün 

bu istiqamətlərdə zəruri işlərin görülməsi lazımdır: a) çay bitkisinin əkin sahələrinin 

genişləndirilməsi və intensiv becərmə texnologiyalarının tətbiqi hesabına çay istehsalının artırılması; 

b) çay sahələrinin müasir becərmə texnikası ilə təminatının yaxşılaşdırılması; c) mövcud çay emalı 

müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası, modernləşdirilməsi və mütərəqqi texnika və texnologiyalar 

əsasında xırda çay emalı müəssisələrinin yaradılması; d) çay istehsalı və emalı sahələrinə yerli və 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi, yeni ərazilərdə çayayararlı torpaqların müəyyənləşdirilərək əkin 

dövriyyəsinə cəlb edilməsi. 

Hesab edirik ki, çayçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik ailə kəndli və fermer 

təsərrüfatlarının könüllülük əsasında kooperasiyasının təşviqi proseslərinin tətbiq edilməsi rayonda 

çayçılığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Lerik rayonunun aşağı dağətəyi 

zonasında çay plantasiyalarının bərpa olunması Azərbaycan çayçılığının inkişafına öz töhfəsini 

verəcəkdir.  
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Xülasə 

 

Araşdırma “Ənənəvi” və “Aerokosmik verilənlər” əsasında torpaq xəritələrinin tərtibinin əsas 

xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Ənənəvi metodlarla təqdim olunan torpaq xəritələri qızıl fond kimi 

qiymətləndirilməlidir. Ancaq bu materiallar zaman baxımından çox əhəmiyyətli olsa da, günümüzün 

tələblərinə tam cavab vermir. Beləliklə, ərazilərin sürətləndirilmiş inkişafı -meliorasiya işləri, 

kollektor və drenaj sistemlərinin və su anbarlarının yaradılmasi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 

təyinatının dəyişdirilməsi, yaşayış mərkəzlərinin genişləndirilməsi, rabitə xətlərinin yaradılması və 

s. zamanı müasir aerokosmik materiallardan, coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə günün 

tələbinə çevrilir. 

Açar sözlər: aerokosmik verilənlər, ənənəvi xəritə, Argcis, relyefin plastikası, rəqəmsal model (3D).  

 

Giriş 

 

Azərbaycanda torpaq xəritələrinin tərtibatına XIX əsrin sonlarından başlanmışdır. Lakin bu 

sahədə geniş tədqiqatlara keçən əsrin 20-30-cu illərində təkan verilmişdir. Bu illər ərzində respublika-

mızda çoxlu sayda 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:600000, 1:1000000 və 1:1500000 miqyasında 

torpaq, torpaq-eroziya, şorlaşma və digər mövzularda xəritələrin hazırlanmasında və onlara izahatın 

yazılmasında H.Ə. Əliyev, V.R. Volobuyev, K.Ə. Ələkbərov, M.E. Salayev, M.R. Abduyev, Ş.G. 

Həsənov, Q.Ş. Məmmədov, M.P. Babayev, A.C. Həşimov, M.Q. Mustafayev, V.H. Həsənov, Q.Ş. 

Yaqubov, B.İ. Həsənov, B.A. Cəfərov, Ç.M. Cəfərova və digər tədqiqatçıların böyük rolu olmuşdur. 

Torpaq xəritələrinin hazırlanması 1985-ci ildən etibarən növbəti inkişaf mərhələsinə keçdi. Belə ki, 

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası 

şöbəsinin və Torpaq Örtüyünün Strukturu laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən ənənəvi 

xəritələrdən fərqli olaraq relyefin plastikası və torpaq örtüyünün strukturu nəzərə alınmaqla 

respublikanın və ayrı-ayrı regionların torpaq xəritələri tərtib edilməyə başlanıldı.  

Naturada reallığı tam əks etdirən torpaq konturlarının çəkilməsi relyefin yüksəklik, həmçinin 

müstəvi üzrə enlik və uzunluq göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, yerin müasir rəqəmsal 

modeli (3D), aero və kosmik verilənlər, həmçinin proqram təminatı lazımdır. Bu da müasir dəqiq 

torpaq xəritələrinin hazırlanmasına zərurət yaratmışdır. 
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Müasir xəritələşdirmənin əsas elementləri 

 

Müasir dövrdə məkan obyektlərinin, o cümlədən torpaq örtüyünün, landşaft komplekslərinin 

və təbiətdə müşahidə edilən digər obyekt və hadisələrin xəritələşdirilməsi üç əsas elementin olmasını 

tələb edir: 

 

1) dəqiq coğrafi əsasın (müxtəlif miqyaslı topoqrafik xəritələrin); 

2) aero və kosmik fotoşəkillərin; 

3) elektron xəritələrin tərtibinə uyğun CİS proqram təminatının. 

 

Dəqiq coğrafi əsas. Məlum olduğu kimi, dəqiq coğrafi əsas (tələb olunan miqyasda topoqrafik 

xəritə) müxtəlif mövzulu xəritələrin, o cümlədən torpaq xəritələrinin coğrafi əsasını təşkil edir. Uzun 

illər ərzində torpaq xəritələri hazırlanarkən topoqrafik xəritələrin kağız variantlarından istifadə 

edilmişdir. Son onillikdə yerüstü tədqiqatlarla yanaşı, aerokosmik materiallardan istifadə etməklə 

müxtəlif miqyaslı elektron topoqrafik xəritələrin hazırlanmasına böyük diqqət yetirilməyə 

başlanmışdır. Lakin təcrübə göstərir ki, istər kağız, istərsə də elektron variantlarında topoqrafik 

xəritələr generalizasiyaya məruz qaldığından reallığı dəqiq əks etdirən xəritələrin hazırlanması üçün 

dəqiq topoqrafik əsa-sın olması kifayət deyildir. Burada vaxtaşırı yenilənən aero və kosmik 

materiallardan ayrıca blok şəklində istifadə olunması da vacibdir. 

Aerokosmik verilənlərdən və uyğun kompüter proqramlarından istifadə etməklə müxtəlif 

mövzularda xəritələrin, xüsusən də torpaq xəritələrinin hazırlanması sahəsində respublikamızda 

kifayət qədər təcrübə yoxdur. Bunu bir neçə səbəblə izah etmək olar: 

 

1) aero və kosmik materialların əksər mütəxəssislər üçün əlçatan olmaması (bu sahədə hüquqi 

və inzibati boşluqların olması); 

2) bir sıra mütəxəssislərin aero və kosmik materiallardan və kompüter proqramlarından 

(ArcGIS) istifadə sahəsində tələb olunan vərdişlərə malik olmaması. 

 

Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin üstünlükləri 

 

Ənənəvi üsullarla tərtib edilmiş torpaq və digər məzmunlu xəritələrin elmin müxtəlif sahələrinin 

inkişafında və ölkə iqtisadiyyatının idarə olunmasında oynadığı rolu inkar etmək mümkün deyildir.  

Bununla belə, ənənəvi üsulla tərtib edilmiş Azərbaycanın dövlət torpaq xəritəsində (1:100000) 

ərazilərdə təsviri verilmiş coğrafi elementlərlə (hidroqrafiya, yol şəbəkəsi, yaşayış məntəqələri, 

sərhədlər və s.) bağlı bir çox informasiyalar keçən əsrin 80-ci illərinin vəziyyətini əks etdirdiyindən 

hazırki reallığa uyğun deyil. Həmçinin torpaq konturları da reallığı əks etdirmir. Bu səbəblərdən 

müasir torpaq xəritələrinin tərtibində yerin hazırkı vəziyyətini əks etdirən aero və kosmik şəkillərdən 

istifadə olunması vacibdir [1].  

Aşağıdakı səkildən göründüyü kimi, aerofotoşəkillərin təqdim etdiyi ərazinin real vəziyyəti 

“ənənəvi” xəritədə göstərilmiş dörd torpaq konturunun -şoranlı çəmən-bataqlı (92), bataqlı-çəmən 

(94), takırabənzər şoranlar (99), qaysaqlı şoranların (100) sərhədlərini daha dəqiq göstərməyə imkan 

vermişdir. 
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Keçən əsrin sonlarından başlayaraq torpaq tədqiqatlarında kompüter texnologiyalarından və 

coğrafi informasiya sistemlərindən, xüsusən də aero və kosmik materiallardan geniş istifadə edilməsi 

torpaq xəritələrinin tərtibatında texnoloji dönüşün əsasını qoydu. Son illər ortaya çıxmış daha yeni 

texnologiyalar istənilən mövzuda xəritələrin, o cümlədən müxtəlif miqyaslarda torpaq xəritələrinin 

daha dəqiq variantlarını hazırlamağa imkan verir. Bu sahədə bir sıra ölkələrdə zəngin təcrübə 

toplanmışdır. Q.İ. Çernousenko və həmmüəlliflər (2011) Ural federal dairəsində (Rusiya) şorlaşmış və 

şorakətləşmiş sahələri qiymətləndirərkən ArcInfo proqramından istifadə etməklə ərazinin 1:2500000 

miqyasında elektron rəqəmsal xəritələrini tərtib etmişlər. Digər tədqiqatçılar – D.İ. Ruxoviç, P.V. 

Korolyova, N.V. Kalinina (2013) aerokosmik materiallardan istifadə etməklə Rusiyanın dövlət torpaq 

xəritəsinin rəqəmsal versiyasını hazırlamışlar. Dünyanın digər ölkələrində də aerokosmik 

materiallardan istifadə etməklə torpaq xəritələrinin hazırlanmasına böyük diqqət yetirilir [8-9]. 

 

Nəticə 
 

Ənənəvi üsulla tərtib edilmiş torpaq xəritələrində həm coğrafi əsas üzrə (hidroqrafiya, yol şəbəkəsi, 

yaşayış məntəqələri, sərhədlər və s.), həmçinin də tematik mövzunu (torpaq) əks etdirildiyi məlumatlar 

hazırkı reallığa uyğun deyil. Bu səbəblərdən müasir torpaq xəritələrinin tərtibində yerin hazırkı vəziyyətini 

əks etdirən aerokismik verilənlərdən istifadə olunması vacibdir. Müvafiq istiqamətlərdə son texnologiyalar 

müxtəlif miqyaslarda torpaq xəritələrinin daha dəqiq variantlarını hazırlamağa imkan verir. 
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A.S. Aghbabali 

Baku State University 
 

Drawing up soil maps on the basis of Space researches 
 

Summary 
 

The study is devoted to the main features of the compilation of soil maps on the basis of  

“Traditional” and “Aerospace data”. The soil cards submitted by traditional methods have to be 

estimated as gold fund. However, though these materials are very significant for the time, they not 

completely meet the requirements of today. So, the accelerated development of territories – carrying 

out meliorative works, establishment of collector and drainage systems and reservoirs, 

transformation of agricultural grounds, extension of housing points, creation of lines of 

communication, etc., leading to constant use of modern space materials and programs, a geographic 

information system is the requirement today's, for drawing up accurate soil maps. 

Keywords: aerospace data, traditional map, Argcis, relief plastic, digital model (3D). 

 

А.С. Агбабалы 

Бакинский Государственный Университет 
 

Составления почвенного карт на основе аэрокосмических исследований 
 

Резюме 
 

Исследование посвящено основным особенностям составления почвенных карт на 

основе «традиционных» и «аэрокосмических данных». Представленные традиционными 

методами почвенные карты, должны оцениваться как золотой фонд. Однако, хотя эти 

материалы являются для своего времени очень значимыми, они не полностью отвечают 

требованиям сегодняшнего дня. Так, ускоренное освоение территорий – проведение 

мелиоративных работ, установление коллекторно-дренажных систем и водоемов, 

трансформация сельскохозяйственных угодий, расширение жилищных пунктов, создание 

коммуникационных линий и др., приводящее к постоянному использованию современных 

аэрокосмических материалов и программ, географической информационной системы 

является требованием сегодняшнего, для составления точных почвенных карт. 

Ключевые слова: аэрокосмические данные, традиционная карта, Argcis, рельефный 

пластик, цифровая модель (3D). 
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GOSSYPIUM H. NÖVÜNDƏN OLAN İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ VƏ YERLİ PAMBIQ 

SORTLARININ DUZ (NaCl) STRESİNƏ DAVAMLILIQLARININ TƏDQİQİ 

Fərman Əli oğlu Kərimov, Elçin Ağası oğlu Xəlilov, 

Səbuhi İsfəndiyar oğlu Eldarov, Ruhiyyə İsrafil qızı Məmmədrzayeva 

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

e-mail: farmankerimov@mail.ru 

Xülasə 

 

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların 

şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin 

sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış torpaqdan 

yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq etməklə yanaşı duzadavamlı pambıq sortları 

müəyyən edilməlidir. Bu səbəbdən ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının 

duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə 

olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də introduksiya olunmuş Türk sortu “Beyaz Altun-440”, 

“ADN-123”, “Flaş” sortlarının, habelə yerli “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının 0.3, 

0.6, 0.9 və 1.2%-li duz stresinə qarşı davamlıqları öyrənilmişdir. Alınmış elmi nəticələrin analizindən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” digər pambıq sortlarına nisbətən daha 

dözümlüdür. Gələcəkdə şoran və şorəkətliyə məruz qalmış torpaqlarda pambıq əkini zamanı əsasən “Beyaz 

Altun-440” və “Gəncə-110” sortlarının əkilməsi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: şoran, şorəkət, introduksiya, vegetasiya, duz, stress, davamlılıq. 

 

Giriş 

 

Azərbaycanda Arid zonalarda pambıq bitkisinin becərildiyi torpaqların əksəriyyəti 

şoranlaşmışdır. Həmin torpaqlarda becərilən bitkilər eyni vaxta yüksək temperatura, istiliyə və 

duzların stresinə məruz qalır. Ona görə də pambıq bitkisində qeyd olunan stres təsirlərə cavab verən 

ümumi davamlığı öyrənmək ən aktual məsələlərdən biridir. 

Pambıq bitkisinin abiotik amillərə davamlıqlarının öyrənilməsi ilə bağlı bir sıra elmi-tədqiq 

işləri aparılmışdır (1, 2, 3). Tədqiq işlərində qeyd olunan kriteriyalardan istifadə edərək duza davamlı 

pambıq sortlarını seçmək mümkündür. 

Şoranlaşmış torpaqlardan yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq 

etməklə yanaşı əsas problemlərdən biri duz stressinə qarşı davamlı pambıq sortlarının müəyyən 

edilməsidir. Bunun üçün ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının duz 

(NaCl) stresinə davamlılığını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə etmək 

qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 
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Tədqiqatın obyekti və təcrübənin metodikası 

 

Tədqiqatın obyekti: “Gossipyum hirsitum” növünün 6 sortu götürülmüşdür. Bu pambıq sortları 

üçün Türkiyə Respublikasından introduksiya olunmuş “Beyaz Altun-440”, “ADN-123” və “Flaş” 

sortlardır. Bu sortlar hal-hazırda respublikanın müxtəlif bölgələrində fermerlər tərəfindən əkilir. Yerli 

sortlardan “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun seleksiya şöbəsinin rayonlaşdırılmış sortlarıdır. 

Təcrübədə istifadə edilən sortların toxumları vegetasiya dibçəklərində becərilib. Bir dibçəkdə 

10 kq torpaqda və 3 bitki saxlamaqla təcrübə 4 təkrar, 4 variantda aparılıb. Dibçəkdəki becərilən 

bitkilərin müxtəlif inkişaf fazalarında 0,3; 0,6; 0,9 və 1,2%-li NaCl məhlulu əlavə olunur. Məqsəd 

müxtəlif pambıq sortlarının (ontogenezi dövründə) duzlu mühitə adaptasiya etmək qabiliyyətinin 

öyrənilməsi olmuşdur. 

 

Təcrübənin gedişatı 

 

Məqsəd: “Beyaz Altun-440”, “ADN-123” və “Flaş”, “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-

160” sortlarını tədricən duzlu mühitə adaptasiya etdirməklə onların şoranlığa davamlıqlarını təyin 

etməkdir. Alınmış cücərtilərin ontogenetik inkişaf dövrünün müxtəlif mərhələlərində fenoloji 

müşahidələr və ölçmələr aparılmışdır. Bu vaxt duzlu mühitə adaptasiya olan sortların boy inkişafının 

dinamikası, ontrogenetik inkişafının xüsusiyyətləri və bir çox bioloji və təsərrüfat qiymətli 

göstəriciləri öyrənilmişdir. 

Fenoloji müşahidələrlə yəqin etmişik ki, şoran mühit bitkilərin inkişafına mənfi təsir göstərir. 

Bu əlamətlər özünü boy proseslərinin gecikməsində məhsuldarlığın, ümumi biokütlənin əhəmiyyətli 

dərəcədə azalmasında büruzə verir.  

Tədqiq olunan pambıq sortlarının duza davamlılığını tədqiq etmək üçün qeyri- əlverişli şəraitdə 

ümumi bar əmələgətirmə və bar orqanlarının formalaşdırmaq qabiliyyəti də öyrənilmişdir. 

Müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, istər Türk sortlarını, istərsə də yerli sortları duzlu 

mühitə adaptasiya edən zaman, bu sortlarda ümumi məhsulun və biokütlənin azalması qeydə alınmışdır.  

Torpaqda olan 0.3% duz mühiti bitkinin yerüstü hissəsinin quru kütləsinin toplanmasına zəif 

də olsa təsir göstərir. Belə ki, nisbətən şoranlığa davamlılığı ilə seçilən sortlarda az, nisbətən duza 

həssas sortlar arasında daha çox göstərir. Təbii ki, duzlu mühit artdıqca yəni, 0.3% variantdan 1.2%-

li varianta doğru yüksəldikcə yalnız duza davamlı sortlar daha çox quru maddə əmələ gətirir. Cədvəl 

1 və Cədvəl 4-ə nəzər saldıqda “BA-440” və “Gəncə-110” sortlarının daha yüksək duz mühitində 

quru maddə əmələ gətirdiyinin şahidi oluruq. Digər sortlarda isə əksi müşahidə olunur və bunu tərtib 

olunmuş cədvəllərdə göstəricilər üzrə müəyyən etmək olar.  

Şoranlığa davamlılığın əsas göstəricilərdən biri də yüksək və dəyişkən duz mühitində normal 

boy inkişafı və yüksək barəmələgətirmə qabiliyyətinin olmasıdır. Adətən əksər sortlar duzlu mühitdə 

qısa və nazik gövdə əmələ gətirir, yarpaqlar qalınlaşır, qönçələmə mərhələsi uzanır, əmələ gələn 

qozalar cılız və kiçik olmaqla lif keyfiyyəti olduqca aşağı olur. Müvəqqəti də olsa duzluluğun 

yüksəlməsi bar orqanlarının sürətli tökülməsinə səbəb olur. 

Bu qeyd edilən əlamətlərə bizim tədqiq etdiyimiz sortlarda da rast gəlinmişdir. Nisbətən 

dözümlü sortlar bu mənfi streslərə baxmayaraq ontrogenetik inkişaf dövründə normal boy və habitusa 

malik olmaqla inkişafları normal sortun morfologiyasına uyğun olaraq keçirilmişdir. Adaptasiya 
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prosesində sabit məhsul vermə, bar əmələgətirmə və normal ontogenetik inkişaf prosesini keçərək 

stress faktorlara davamlılığı ilə fərqlənmişlər (“BA-440” və “Gəncə-110”). 

Təcrübə variantlarına fenoloji və vizual baxışlarla müəyyən etdik ki, 0,9% və 1,2% (NaCl) 

duzlu mühitdə bitkilər zəif inkişaf edir, gövdəsi nazikləşir, yarpaqlar qalınlaşır. 

Bu zaman bitkilərin inkişafdan qalması, boyun qısalması və məhsulun azalması, bar 

orqanlarının tökülməsi xırda qozalılıq və s. əlamətlər müşahidə olunur. 

Təcrübənin yalnız 0,3% və 0,6% variantında duzlu mühitin bitkinin təsərrüfat göstəricilərinə az 

təsir göstərməsi nəzərə çarpır. Bu variantda vegetativ və generativ orqanlarının normal inkişafı təmin 

olunur (“BA-440” və “Gəncə-110”).  

Bütün bunları nəzərə alaraq vegetasiya dövründə fenoloji müşahidələr, ölçmə və hesablamalar 

aparılmışdır. Bu ölçmələrin köməyi ilə istər introduksiya olunmuş türk sortlarının, istərsə də yerli 

sortların bir qozasından çıxan xam pambığın çəkisinə, bir bitkinin məhsuldarlığı, lif çıxımı və lif 

uzunluğu və s. əlamətlərə təsiri öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr aşağıdakı cədvəllərdə verilmişdir: 

 

Cədvəl 1. “Beyaz Altun” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

Beyaz 

Altun, 

nəzarət 

23,5 3,8 3,5 10,5 30,9 46,5 

0,3% 21,0 3,9 3,3 12,9 27,4 41,0 

0,6% 18,5 4,2 2,5 10,5 28,0 39,5 

0,9% 17,5 3,7 2,0 7,4 28,7 40,3 

1,2% 17,0 3,0 1,8 5,4 27,0 40,0 

 

Cədvəl 2. “ADN-123” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri (2020-ci il) 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

ADN-123, 

nəzarət 
20,0 4,1 3,3 13,5 32,0 35,0 

0,3% 22,0 4,0 3,4 13,5 29,6 42,0 

0,6% 20,6 4,2 2,8 11,8 29,6 37,5 

0,9% 19,7 3,8 2,4 9,1 29,3 39,7 

1,2% 17,6 3,5 2,3 8,1 29,0 38,7 

 

Cədvəl 3. “Flaş” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

Flaş, 

nəzarət 
22,7 4,2 2,8 11,8 33,9 45,6 

0,3% 21,0 4,4 3,1 13,6 32,8 42,3 

0,6% 20,9 3,8 2,4 9,2 31,6 46,4 

0,9% 19,6 3,5 1,9 6,5 31,1 45,0 

1,2% 17,4 2,9 1,7 4,9 30,0 41,0 

 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

111 

Cədvəl 4. “Gəncə-110” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

Gəncə-110, 

nəzarət 
21,6 3,9 2,8 11,0 34,1 41,6 

0,3% 27,7 4,1 3,1 12,6 33,3 41,1 

0,6% 24,2 3,7 2,9 10,6 33,0 0,39 

0,9% 19,3 3,7 2,2 8,0 33,0 42,3 

1,2% 16,3 3,2 1,8 5,6 32,0 40,0 

 

Cədvəl 5. “Gəncə-114” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

Gəncə-114, 

nəzarət 
17,9 3,9 2,8 11,0 33,0 35,0 

0,3% 19,8 4,0 3,0 12,0 33,0 42,8 

0,6% 19,6 3,8 3,0 11,4 31,0 37,5 

0,9% 18,2 3,6 2,0 7,2 31,0 39,9 

1,2% 13,4 2,9 1,8 5,3 30,0 40,7 

 

Cədvəl 6. “Gəncə-160” pambıq sortunun duz (NaCl) stresinə davamlılıq göstəriciləri 

Variantlar 

Əsas gövdənin 

hündürlüyü, 

sm 

Bir 

qozanın 

çəkisi, qr 

Bir bitkidə 

olan qoza 

sayı, ədəd 

Bir bitkinin 

məhsuldarlığı, 

qr 

Lif 

uzunluğu, 

mm 

Lif 

çıxımı, 

% 

Gəncə-160, 

nəzarət 
27,9 3,2 2,5 8,0 34,0 36,3 

0,3% 27,1 4,4 2,3 9,9 33,9 39,7 

0,6% 19,6 3,6 2,4 8,5 33,2 41,5 

0,9% 18,2 4,1 1,5 5,9 32,3 40,2 

1,2% 13,4 3,6 1,2 4,1 31,5 37,5 

Mənbə: Cədvəllər aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır 

Qeyd etmək lazımdır ki, göstəricilərin əsas variantda və başqa variantlarda aşağı olmasına 

səbəb təcrübənin aparıldığı torpağın, yəni dibçəkdəki torpaqların qeyri münbit və kasıb olmasıdır. 

Bitkilər belə qeyri-münbit və əlverişsiz şəraitdə becərildikdə, belə mühitdə daha çox 

barəmələgətirmələri onların stress amillərinə daha davamlı olmasına dəlalət edir. Belə mühitdə sortlar 

plastikliyini, dözümlülüyünü daha çox büruzə verir. 

 

Nəticə 

 

İstər introduksiya olunmuş “Beyaz Altun-440”, “ADN-123” və “Flaş” türk sortları, istərsə 

respublikamızın yerli pambıq sortları - “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının duzlu 

mühitə adaptasiya prosesində qiymətləndirilməsi zamanı bu qənaətə gəldik: 

1. Türk seleksiya sortu “Beyaz Altun-440” duzlu mühitə daha yaxşı adaptasiya olmaqla daha 

çox şoranlığa və duza davamlılığı ilə seçilir. Bu sort tədricən duzlu mühitə adaptasiya prosesində 
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sabit məhsul əmələ gətirmə, normal ontogenetik inkişaf və lifin texnoloji keyfiyyətinin sabit saxlamaq 

qabiliyyətinə malikdir. 

2. Yerli “Gəncə-110” sortu duzlu mühitə daha yaxşı uyğunlaşır, adaptasiyaolunma xüsusiyyəti 

yüksəkdir. Bu sort sabit məhsulvermə, barəmələgətirmə və normal ontogenetik inkişaf prosesini 

keçərək stress faktorlara davamlılığı ilə fərqlənir. Tədricən duzlu mühitə adaptasiya prosesinin hər 

3 variantında bu sort normal habitusa malik, generativ və vegetativ orqanların mütənasibliyi və 

normal bar orqanları əmələgətirməsi ilə fərqlənir. Ona görə də “Gəncə-110” sortu şoran və şorakət 

torpaqlarda becərilmə tələbatına cavab verir. “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının isə yalnız 

zəif şoran və şorakət olan torpaqlarda becərilməsi tövsiyə olunur. 

3. Nəzarətdə olan 6 sorta 2 variantda qəflətən şok təsir mexanizmi vasitəsilə duzlu su məhlulu 

ilə birdəfəlik su verilmişdir. Bu zaman bitkilər bu təsirə müxtəlif cür reaksiya ilə cavab vermişlər. Bu 

vaxt bitkilərdə intensiv yarpaqtökmə, bar orqanlarının tökülməsi, məhsulun düşməsi, yetişmiş və 

yetişməmiş qozaların məcburi açımı baş verir. Qəflətən şok təsir duzadavamlılıq qabiliyyətini 

artırmamış, bitkilərin boy və məhsuldarlığına əhəmiyyətli təsir etməmişdir. “Beyaz Altun-440” və 

“Gəncə-110” sortları digər sortlara nisbətən davamlı olmuşdur.  

Beləliklə fermerlərə və məhsul istehsalçılarına şoran və şorəkət torpaqlarda “Beyaz Altun-440” 

və “Gəncə-110” pambıq sortlarının əkilməsini tövsiyə edirik. 
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F.A. Karimov, E.A. Khalilov, S.I. Eldarov, R.I. Mammadrzayeva 

Research Institute of Plant Protection and Technical Plants 

 

Study of the resistance to salt (NaCl) stress of introduced and local cotton 

Varieties such as GOSSYPIUM H. 

 

Summary 

 

One of the main factors limiting the development of irrigated agriculture in Azerbaijan is soil 

salinization. Cotton is grown on more than 100,000 hectares in the country, and 35-40% of these 

fields have experienced moderate to severe salinization. In order to obtain high yields on saline soils, 
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along with all reclamation measures, salt-tolerant varieties of cotton should be distinguished. For 

this reason, the goal was to study the resistance of the most widely grown in the country introduced 

and local varieties of cotton to salt (NaCl) stress, to identify the most resistant varieties and 

recommend them to farmers. Thus, the resistance of the introduced Turkish cultivar “Beyaz Altun-

440”, “ADN-123”, “Flash”, as well as the local cultivars “Ganja-110”, “Ganja-114” and “Ganja-

160” to salt stress 0.3, 0.6, 0.9 and 1 was studied. , 2%. From the analysis of the scientific results 

obtained, it can be concluded that “Beyaz Altun-440” and “Ganja-110” are more resistant than 

other varieties of cotton. In the future, farmers and producers are advised to plant mainly varieties 

“Beyaz Altun-440” and “Ganja-110” when planting cotton on saline and saline soils. 

Keywords: salinity, introduction, vegetation, salt, stress, endurance. 
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Научно-исследовательский институт защиты растений и технических культур 

 

Исследование устоичивости к солевому (NaCl) стрессу интродуцированных 

и местных сортов хлопка типа GOSSYPIUM H. 

 

Резюме 

 

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие орошаемого земледелия в 

Азербайджане, является засоление почв. Хлопок выращивается на территории страны более 

чем на 100 000 гектаров, и 35-40% этих полей подверглись умеренному и сильному засолению. 

Для получения высоких урожаев на засоленных почвах наряду со всеми мелиоративными 

мероприятиями следует выделить солеустойчивые сорта хлопчатника. По этой причине 

поставлен цель познакомить с наиболее широко выращиваемыми в стране сортами хлопка и 

изучить устойчивость наиболее широко выращиваемыми в стране интродуцированных и 

местных сортов хлопка к солевому (NaCl) стрессу, выявить наиболее устойчивые сорта и 

рекомендовать их фермерам. Таким образом, изучена устойчивость интродуцированного 

турецкого сорта “Баяз Алтун-440”, “АДН-123”, “Флэш”, а также местных сортов 

“Гянджа-110”, “Гянджа-114” и “Гянджа-160” к солевому стрессу 0,3, 0,6, 0,9 и 1,2%. Из 

анализа полученных научных результатов можно сделать вывод, что “Баяз Алтун-440” и 

“Гянджа-110” более устойчивы, чем другие сорта хлопчатника. В дальнейшем фермерам и 

производителям рекомендуется высаживать в основном сорта “Баяз Алтун-440” и 

“Гянджа-110” при посадке хлопчатника на засоленных и засоленных почвах. 

Ключевые слова: засоление, интродукция, растительность, соль, стресс, 

выносливость. 
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TƏRƏVƏZ NOXUDU BİTKİSİNDƏ ORQANLARIN YARANMASINA 

VƏ MƏHSULDARLIĞA TORPAQ QURAQLIĞININ TƏSİRİ 

Maarif Almədəd oğlu Yusifov, Ələmdar Tağı oğlu Əsgərov, Fəxrəddin Nifi oğlu Ağayev 

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

e-mail: teti_az@mail.ru 

Xülasə 

 

Məqalədə tərəvəz noxudu bitkisində vegetativ və generativ orqanların (çiçək, paxla və dənin) 

əmələ gəlməsinə, eləcə də məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri nəticələri əks etdirilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, torpaq quraqlığı tərəvəz noxudunda yarpaq, 

çiçək, paxla və dənin əmələ gəlməsinə mənfi təsir göstərərək onların sayının azalmasına, eləcə də 

yarpaq səthi sahəsinin kiçilməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin aşkar edilmişdir ki, torpaq 

quraqlığının təsirindən paxlaların uzunluğu qısalmış, eni isə əksinə, bir qədər artmış və nəticədə bu, 

dənin iriləşməsinə və 1000 ədəd toxumun çəkisinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, suvarılmayan quraqlıq sahədə ilk paxlaların əmələ gəlməsi 

suvarılan sahəyə nisbətən 15 gün tez baş vermiş və bütövlükdə bitki öz vegetasiya müddətini daha tez 

başa vurmuşdur ki, bu da bitkilərin yayın yüksək temperaturunun nəticəsində yaranan torpaq və hava 

quraqlığının məhvedici təsirindən özlərini qoruma vasitəsi kimi çıxış edir. Torpaq quraqlığı 

həmçinin, məhsulun strukturuna – bir bitkidə paxlaların sayına, ölçülərinə paxlalarda dənin çəkisinə 

və sayına, 1000 dənin kütləsinə, eləcə də məhsuldarlığa ciddi təsir göstərir. Öyrənilən 

sortnümunələrində məhsuldarlığın azalması sortların bioloji təbiətindən asılı olaraq müxtəlif olmuş 

və nümunələr üzrə 7,3 – 38,8% təşkil etmişdir. Bu zaman məhsuldarlığın ən böyük azalması 82/3 

nümunəsində (38,8%), ən kiçik azalması isə Ranniy 301 sortunda qeydə alınmışdır. Alınmış nəticələr 

əsasında 82/3 sortnümunəsinin quraqlığa azdavamlı olmasına görə onun intensiv tipli yüksək 

məhsuldar sort kimi becərilməsi tövsiyə olunmuşdur. 

Açar sözlər: tərəvəz noxudu, sortnümunələri, quraqlıq, orqanlar, vegetativ, generativ, 

yarpaqlar, dənin kütləsi. 

 

Giriş 

 

Respublikamızın iqlim göstəricilərinin əsasını istilik və bununla bağlı, olan torpaq və hava 

quraqlığı təşkil edir. Torpaq və hava quraqlığı bitkilərin fotosintez fəaliyyətinə və maddələr 

mübadiləsinə mənfi təsir edərək onları zəiflədir, nəticədə bitkilərin bioloji və təsərrüfat 

məhsuldarlıqları xeyli aşağı düşür. Çünki yüksək istilik zamanı bitki və torpaq səthindən güclü 

buxarlanma baş verir və onlarda su qıtlığı yaranır [3, s. 28]. 
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Quraqlıq əksər dünya ölkələri üçün ümumi olan və mədəni bitkilərin məhsuldarlığını 

məhdudlaşdıran, ərzaq istehsalına ciddi təhlükə yaradan əsas stres amilidir [7, s. 442]. Qlobal iqlim 

dəyişiklikləri bu əlverişsiz mühit şəraitinin təsirini bir qədər də genişləndirir [1, s. 66]. Quraqlıq 

çoxtəsirli stres amili olub, bitkilərə müxtəlif quraqlıq səviyyəsində təsir göstərir [2, s. 38]. Tam bitki 

səviyyəsində quraqlıq şəraitində fotosintezin sürətinin azalması və boy artımının ləngiməsi baş verir. 

Bu azalmalar bütün orqanlarda, o cümlədən yarpaq və generativ orqanlarda da baş verir [8, s. 8]. 

Bunu nəzərə alaraq, tərəvəz noxudu sortnümunələrində yarpaq və generativ orqanlara torpaq 

quraqlığının təsirini tədqiq etməyi zəruri hesab etdik. 

 

Tədqiqatın obyekti və metodikası 

 

Təcrübənin obyekti tərəvəz noxudu bitkisinin rayonlaşmış və perspektiv sortnümunələri 

“Ranniy 301”, “29/1”, “82/3”, “36/1” və “64/3” olmuşdur. Bu sortnümunələrdə yarpaqların, 

çiçəklərin, paxlalıların və dənlərin əmələ gəlməsinə torpaq quraqlığının təsiri suvarılan və 

suvarılmayan sahələrdə becərilən bitkilər üzərində müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. 

 

Nəticələrin müzakirəsi 

 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, tərəvəz noxudu sortnümunələrinin yarpaq, çiçək, paxla və 

dənlərinin sayı və ölçüləri onların bioloji xüsusiyyətlərindən və suvarma rejimlərindən asılı olaraq 

geniş miqyasda dəyişirlər. 

Bitkilərdə gedən fotosintez prosesinin, yəni karbon qazının (CO2) udulmasının 80-85%-i 

yarpaqlarda gedir. Ona görə də yarpaq bitkilərdə əsas fotosintezedici orqan hesab olunur. 

Əkinlərdə yüksək məhsul almaq məqsədilə hər bitki növ və sortları üçün optimal yarpaq səthi 

yaradılmalıdır [2, s. 24]. Bunun üçün müxtəlif aqrotexniki tədbirlər (torpağın səpin – əkin üçün 

hazırlanması, vegetasiya müddətində becərmə işlərinin, su və rejimlərin tətbiqi və s.) öz vaxtında və 

yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. [7, s. 440; 2, s. 30]. Normal böyüməkdə olan bitkilərdə bu 

tədbirlər bitkilərin normal boy və inkişafını təmin etməlidir ki, optimal miqdarda bioloji kütlə 

yaranmış olsun [7, s. 449; 4, s. 118]. Normal böyüməkdə olan bitkilərdə yarpaqlar tərəfindən havanın 

karbon qazının mənimsənilməsi və fotosintetik fəal şüanın (FFŞ) udulması yüksək surətdə gedir [7, 

s. 66]. və yaranmış bioloji kütlənin təsərrüfat hissəsi artmış olur. Torpaq quraqlığının təsiri 

nəticəsində isə göstərilən proseslər zəif gedir və yarpaqların sayı və həmçinin, səthi xeyli azalmış olur 

[6, s. 137]. 

Tədqiqat etdiyimiz tərəvəz noxudu sortnümunələrinin yarpaq səthinin əmələ gəlmə 

dinamikasına və miqdarına sortların bioloji xüsusiyyətləri, inkişaf fazaları və suvarma rejimləri 

böyük təsir göstərmişdir (Cədvəl 1). 

Göstərilənlərlə yanaşı yarpaq səthinin yaranma dinamikasında ümumi bir qanunauyğunluq 

vardır. Belə ki, vegetasiyanın yaz dövrünün əvvəllərində yarpaq səthi çox az olmuşdur. Havalar 

isindikcə bitkilər böyüyür və bitkilərdə yarpaqların sayı və səthləri çoxalır. Bu vəziyyətdə əkinlərdə 

ümumi yarpaqların sayı və səthi tədricən artır. 

Bu zaman sortnümunələri üzrə yarpaq səthi eyni olur. Sonralar bitkilərin boyatması və 

yarpaqların sayca və səthcə böyümələri baş verir. Bu zaman sortnümunələri arasında yarpaq səthləri 

üzrə fərqlər əmələ gəlir. Yarpaqların səthi özünün maksimal həddinə meyvəvermə (paxlaların 
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yaranması) fazasının əvvəllərində çatır. Qeyd edildiyi kimi bu zaman sortnümunələri yarpaq səthinə 

görə xeyli fərqlənmiş və onların səthi 117,8-129,0 min m2/ha miqyasında dəyişmişdir. Bu zaman 

nisbətən çox yarpaq səthi 36/1 saylı hibriddə qeydə alınmışdır (Cədvəl 1). Cədvəldən görünür ki, 

yarpaq səthinin maksimal həddinə görə sortnümunələri bir-birindən çox da fərqlənməmişlər. Belə ki, 

onların arasındakı fərq 0-25% arasında dəyişmişdir. 

 

Cədvəl 1. Torpaq quraqlığının tərəvəz noxudu sortnümunələrində yarpaq səthinin 

böyümə dinamikasına təsiri 

S
ır

a
 s

a
y

ı 

Sortnümunələri 

Təyinetmə günləri 

Mart Aprel May İyun 

1 17 7 28 12 31 14 

Suvarılan sahə 

1 Ranniy 301 6,9 37,7 90,8 96,2 118,2 49,3 20,3 

2 29/1 5,4 37,4 92,8 111,9 124,0 46,8 22,4 

3 82/3 5,9 35,8 82,2 93,9 120,0 53,5 29,2 

4 36/1 7,1 39,5 99,4 120,4 125,0 50,7 25,4 

5 64/3 6,1 38,5 84,2 96,5 119,0 45,7 23,0 

Suvarılmayan sahə 

1 Ranniy 301 6,9 37,7 90,8 94,2 26,5 - - 

2 29/1 5,4 37,4 92,8 103,5 29,3 - - 

3 82/3 5,9 35,8 82,2 90,7 29,8 - - 

4 36/1 7,1 39,5 99,4 115,3 30,8 - - 

5 64/3 6,1 38,5 84,2 95,1 29,3 - - 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Şərh edilmiş nəticələr suvarılan sahədə becərilmiş bitkilərdə alınmışdır. Suvarılmayan sahədə 

yaranmış torpaq quraqlığı yarpaq səthinin dinamikasına və miqdarına xeyli azaldıcı təsir 

göstərmişdir. Belə ki, suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə yarpaq maksimal həddinin suvarılan 

sahədən fərqli olaraq 12 mayda yox, bir qədər tez 28 apreldə yaranmışdır. Burada onun maksimal 

həddi bütün sortnümunələri üzrə bitkilərdə barvermə inkişaf fazasının əvvəllərində yaranmışdır. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə torpaq quraqlığının təsiri 

nəticəsində inkişaf fazaları bir qədər sürətlə tez-tez keçmişdir. Bu zaman suvarılmayan sahədə 

becərilmiş bitkilərdə yarpaq səthinin maksimal həddi suvarılan sahəyə nisbətən azalmışdır və 

sortnümunələri üzrə 90,7-115,3 min m2/ha miqyasında dəyişmişdir. Göründüyü kimi, yarpaq səthinin 

maksimal həddi quraqlığın təsirindən xeyli azalmağa məruz qalmışdır. Həmin yarpaqlar suvarılan 

sahəyə nisbətən 20-25 gün tez saralıb solurlar. Oxşar nəticələr Kayumovda da [7, s. 22] alınmışdır. 

Güman etmək olar ki, bu proses bitkilərdə torpaq quraqlığının təsirindən gedən özünümüdafiə 

mexanizmlərdən biridir. Bu vasitə ilə bitkilər özlərini gələcəkdə baş verəcək məhvedici yüksək 

temperaturdan və bununla bağlı torpaq quraqlığından xilas etmiş olur. Müşahidələr göstərmişdir ki, 

bitkilərdə toxumlar tam yetişdikdən sonra saralıb solurlar. Deməli, bitkilərdə də başqa canlılarda 

olduğu kimi, nəsli davam etdirmə hissiyyatı vardır. Bitkilərdə nəsli davam etdirmə bilavasitə 

toxumlar vasitəsilə həyata keçirilir. 
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Tədqiqatlar göstərmişdir ki, tərəvəz noxudu sortnümunələrinin generativ orqanları olan çiçək, 

paxla və toxumların sayı və ölçüləri, yarpaq səthində olduğu kimi, onların bioloji xüsusiyyətindən və 

suvarma rejimlərindən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişirlər. 

Aşkar edilmişdir ki, bitkilərdə çiçəklərin əmələ gəlməsi, tökülməsi və paxla əmələ gəlməsinə 

torpaq quraqlığı ilə yanaşı, hava şəraitinin də böyük təsiri olmuşdur (Cədvəl 2). Qeyd etmək lazımdır 

ki, çiçəklərin güclü əmələ gəlməsi yaz vegetasiyasının əvvəllərində, paxlaların əmələ gəlməsi isə 

vegetasiyanın ortalarında baş vermişdir. 

 

Cədvəl 2. Tərəvəz noxudu bitkisində çiçəklərin və paxlaların yaranma dinamikası 

(“Ranniy 301” sortu üzrə) 

Orqanlar 

Təyinetmə günləri 

Aprel May  

3 5 15 19 10 20 23 25 27 

Suvarılan sahə 

Çiçək 3 6 46 20 14 25 23 7 - 

Paxla - - - 5 15 20 22 30 36 

Suvarılmayan sahə 

Çiçək 6 12 30 36 20 5 - - - 

Paxla - - 6 10 16 20 24 - - 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

İlk paxlaların quraqlıq sahədə əmələ gəlməsi suvarılan sahəyə nisbətən 15 gün tez baş 

vermişdir. Bununla yanaşı, quraqlıq sahədə dənin əmələ gəlməsi və onun yetişmə fazaları (süd, mum 

və tam) suvarılan sahəyə nisbətən sürətlə keçərək vegetasiyanın 15-20 gün tez başa çatmasına səbəb 

olmuşdur. Hesab etmək olar ki, bu proseslərin tez keçməsi, yarpaqlarda olduğu kimi, bitkilərin 

sonralar olacaq məhvedici yüksək temperatur, torpaq və hava quraqlığından qaçmaqla özünü müdafiə 

etməsi üçün bir vasitədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, çiçəklərin əmələ gəlməsinə torpaq quraqlığı yaz vegetasiyanın 

əvvəllərindən öz təsirini göstərməyə başlamışdır (Cədvəl 2). Belə ki, vegetasiyanın əvvəllərində 

suvarılmayan sahədə çiçəklərin sayı suvarılan sahəyə nisbətən bir qədər çox olmuşdur. Aprelin 

ortalarında bitkilərdə əmələ gələn çiçəklərin ən çox sayı suvarılan sahədə qeydə alınmışdır. Bu zaman 

suvarılmayan sahədə artıq paxlalar əmələ gəlməyə başlamışdır, yəni bu sahədə paxlaların əmələ 

gəlməsi suvarılan sahəyə nisbətən 15-20 gün tez baş vermişdir. Bu hadisə yüksək temperatur və 

torpaq quraqlığından qaçmaq hissiyyatı ilə bağlıdır ki, bu da bitkilərdə nəslin davam etdirmək 

hissiyyatının olmasını sübut edir. Ona görə də bitkidə bu gündən sonrakı inkişaf fazalarının sürətlə 

keçməsi başlanır. Qeyd edildiyi kimi, bu zaman suvarılan sahədə çiçəklərin maksimal sayı (46 ədəd) 

əmələ gəlmişdir, suvarılmayan sahədə isə çiçəklərin maksimal həddi aşağı (36 ədəd) olmuşdur. 

Sonrakı müşahidələr göstərmişdir ki, (14 gün sonra) suvarılan sahədə göstərilən dövrdə baş vermiş 

yağışlı küləklərin təsirindən çiçəklərin təqribən 60%-i tökülmüşdür, ancaq bu sahədə ilk paxlalar 

yaranmışdır. Onların yaranması suvarılmayan sahəyə nisbətən 15-20 gün gec başlamışdır. Bu zaman 

çiçəklərin sayı suvarılmayan sahədə özünün maksimal həddinə çatır, sonra isə paxlaların əmələ 

gəlməsinə görə çiçəklərin sayı azalaraq 5 mayda minimal həddə enir. Lakin bu sahədə paxlaların sayı 

sürətlə artaraq 13 mayda özünün maksimal həddinə (24 ədəd) çatmış olur. Suvarılan sahədə isə 
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suvarılmayan sahədən fərqli olaraq, çiçəklərin yaranmasında yenə bir qədər azalma baş verir, bundan 10 

gün sonra çiçəklərin sayı bir qədər artaraq ikinci maksimuma (25 ədəd) çatır, sonralar paxlaların əmələ 

gəlməsi sürətləndiyinə görə çiçəklərin sayı minimuma enir, paxlalar isə özlərinin maksimal həddinə (27 

ədəd) yaxınlaşır və 27 mayda, yəni suvarılmayan sahəyə nisbətən paxlaların əmələ gəlməsi 3 həftə gec 

sona çatır. Göründüyü kimi suvarılan və suvarılmayan sahələrdə çiçəklərin sayında fərq olduğu (müvafiq 

olaraq 46 və 36 ədəd) kimi, paxlaların sayında bu fərq müvafiq olaraq 36 və 24 olmuşdur. Əmələ gəlmiş 

çiçəklərin hər iki sahədə hava şəraitindən və torpaq quraqlığından asılı olaraq hamısı paxlalara 

çevrilməmiş, göstərilən amillərin təsirindən müəyyən hissəsi tökülməyə məruz qalmışdır. 
 

Cədvəl 3. Tərəvəz noxudu bitkisində məhsulun struktur elementlərinə torpaq 

quraqlığının təsiri 

S
ır

a
 s

a
y

ı 

Sortnümunələri 

Paxlaların 

ölçüləri 
Bir paxlada Məhsuldarlıq 

1000 dənin 

kütləsi 

uzunu, 

mm 

eni, 

mm 

Dənin 

sayı, 

ədəd 

Dənin 

çəkisi 
sent/ha Kütləsi, q 

Suvarılan 

1 Ranniy 301 58,0 10,0 4 0,61 30,3 152,6 

2 29/1 63,0 11,0 4 0,61 32,8 153,6 

3 82/3 56,4 10,3 3 0,72 36,6 162,5 

4 36/1 59,1 10,3 4 0,60 35,2 151,1 

5 64/3 59,1 10,3 4 0,69 33,1 172,1 

Suvarılmayan 

1 Ranniy 301 49,1 12,3 3 0,69 28,1 187,5 

2 29/1 52,0 12,5 2 0,87 28,8 195,0 

3 82/3 39,5 12,4 2 0,79 22,4 198,0 

4 36/1 51,0 12,6 3 0,87 30,4 210,5 

5 64/3 53,0 12,8 3 0,77 23,2 200,5 

Mənbə: Cədvəl aparılmış təcrübələrə əsasən müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, torpaq quraqlığının tərəvəz noxudu bitkisinin çiçəklərinin və 

paxlaların yaranmasına təsir etdiyi kimi, məhsulun struktur elementlərinə – paxlaların bir bitkidə 

sayına, paxlaların ölçülərinə, paxlalarda dənin çəki və sayına, 1000 dənin kütləsinə də təsirsiz 

ötüşməmişdir. 3 saylı cədvəldən göründüyü kimi, bütün göstəricilər üzrə torpaq quraqlığının təsiri 

nəticəsində azalma (paxlaların qalınlığı müstəsna olmaqla) baş vermişdir və bu azalmalar 

sortnümunələrin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişmişdir. 

Cədvəl 3-də əks etdirilən məlumatlardan göründüyü kimi, torpaq quraqlığı öyrənilən 

nümunələrin məhsuldarlığına müxtəlif cür təsir göstərmişdir. Belə ki, sortların bioloji 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu təsir bəzi nümunələrdə çox kəskin, bəzilərində isə bir qədər az hiss 

olunmuşdur. Torpaq quraqlığının ən yüksək mənfi təsiri 82/3 və 64/3 nümunələrində qeydə 

alınmışdır. Suvarılmayan sahədə bu nümunələrdə məhsuldarlıq suvarılan sahəyə nisbətən uyğun 

olaraq 38,8 və 29,1% azalmışdır. Məhsuldarlığın ən kiçik azalması “Ranniy 301”-də qeydə alınmışdır 

(7,3%). Alınmış nəticələr göstərir ki, 82/3 quraqlığa davamsız olsa da yüksək məhsuldar intensiv tipə 

aiddir. Onu optimal şəraitdə becərməklə yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq olar. Məhz bu 
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xüsusiyyətlərinə görə hesab edirik ki, 82/3 sortnümunəsini Azərbaycanın suvarılan zonalarında 

rayonlaşdırmaq üçün tövsiyə etmək olar. 

Tərəvəz noxudu bitkisində məhsulun struktur elementlərindən biri də, qeyd edildiyi kimi, 

paxlaların ölçüləridir (uzunu və qalınlığı) ki, bu da çox vacib göstəricidir, çünki, paxlalıların uzunu 

və eni (qalınlığı) çox olarsa, məhsuldarlıq da xeyli çox olar [3, s. 68]. 

Paxlaların uzunluğu suvarılan sahədə sortnümunələri Ranniy 301, 29/1, 82/3, 36/1 və 64/3 üzrə 

müvafiq olaraq 5,80; 6,30; 5,64; 5,91 və 5,91 sm, suvarılmayan sahədə isə bu göstəricilər 4,91; 5,20; 

3,95; 5,10 və 5,30 sm-ə bərabər olmuşdur. Bu zaman paxlalıların eni suvarılan sahədə sortnümunələri 

üzrə 10,0; 11,0; 10,3; 10,3 və 10,3 mm, suvarılmayan sahədə isə bu göstəricilər paxlaların 

uzunluğunun əksinə artaraq 12,3; 12,5; 12,4; 12,6 və 12,8 mm təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, 

quraqlığın təsirindən suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə paxlaların uzunluğu suvarılan sahəyə 

nisbətən bir qədər azalmış, eni isə - əksinə, artmışdır, bunun nəticəsində 1000 dənin kütləsi artmışdır. 

Təcrübələr göstərmişdir ki, suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə torpaq quraqlığının 

təsirindən çiçək və paxlaların sayı, axırıncıların uzunluğunun azaldığı kimi, bir paxlada dənin sayı da 

azalmağa məruz qalmışdır. Belə ki, suvarılan sahədə becərilmiş bitkilərdə bir paxlada dənin sayı 

sortnümunələri üzrə 3-4 arasında dəyişdiyi halda, suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə o, 

azalaraq 2-3 arasında dəyişmişdir. 

Bu zaman suvarılmayan sahədə becərilmiş bitkilərdə bir paxlada dənlərin çəkisi, başqa 

göstəricilərdən fərqli olaraq, bir qədər çoxalmışdır. Belə ki, suvarılan sahədə bir paxlada dənin çəkisi 

sortnümunələri üzrə 0,60-0,72 q arasında dəyişmişdirsə, suvarılmayan sahədə bu göstərici bir qədər 

artaraq 0,67-0,87 q arasında tərəddüd etmişdir. Bu artım sortnümunələri üzrə müvafiq olaraq 13,1; 

42,6; 9,7; 4,0 və 11,6%-ə bərabər olmuşdur. 

Əvvəldə göstərildiyi kimi, suvarılmayan sahədə torpaq quraqlığının təsirindən paxlaların eni 

bir qədər artmışdır. Bu onu göstərir ki, paxlalardakı dənlər suvarılmayan sahədə suvarılan sahəyə 

nisbətən iri (cədvəl 3) olmuşdur. Buna görə də onlarda 1000 dənin kütləsi suvarılan sahəyə nisbətən 

çox olmuşdur. Belə ki, 1000 dənin kütləsi suvarılan sahədə “Ranniy 301”, “29/1”, “82/3”, “36/1” və 

“64/3” sortnümunələri üzrə müvafiq olaraq 152,6; 153,6; 162,5; 151,1 və 172,1 qram, suvarılmayan 

sahədə isə 187,5; 195,0; 198,0; 210,5 və 200,5 qrama bərabər olmuşdur. Buna bənzər nəticələr Q.V. 

Udovenkonun [6, s. 42-44] tədqiqatlarında da müşahidə olunmuşdur. 

 

Nəticə 

 

1. Torpaq quraqlığının təsirindən tərəvəz noxudu bitkisində yarpaqların sayı və səthləri, çiçək, 

paxla və dənin sayı azalmağa məruz qalmışdır. Bu azalmalar sortnümunələri üzrə müxtəlif xarakter 

daşımışdır. 

2. Torpaq quraqlığının təsirindən paxlaların əmələ gəlməsi 15-20 gün tez başlamış və eyni 

zamanda toxumların süd, mum və tam yetişmə fazalarını sürətlə keçmişdir. Bütün bunların 

nəticəsində bitkilərin vegetasiya müddəti 15-20 gün tez başa çatmışdır. Ona görə də bu proseslərin 

bitkinin quraqlıqdan özünümüdafiə mexanizmlərindən olduğunu güman etmək olar. 

3. Torpaq quraqlığının təsirindən bir bitkidə paxlaların sayı və uzunluğu azalmış, eni isə, 

əksinə, çoxalmışdır ki, bu da dənlərin iriliyinin artmasını şərtləndirmiş, nəticədə isə 1000 dənin 

kütləsinin bir qədər yüksəlməsi baş vermişdir.  
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M.A. Yusiphov, A.T. Asgarov, F.N. Aghayev 

Vegetable Research Institute 

 

The impact of soil drought on the formation of organs and productivity of vegetable pea 

 

Summary 

 

The article describes the impact of soil drought on the formation of vegetative and generative 

organs (flowers, beans and grains) in vegetable pea, as well as on productivity. 

As a result of the research, it was determined that the soil drought had a negative impact on 

the formation of leaves, flowers, beans and grains in vegetable pea, leading to a decrease in their 

number, as well as a reduction in leaf surface area. 

It was also found that, the length of the beans was shortened and the width was slightly 

increased due to the drought, which led to the enlargement of the grain and an increase in the weight 

of 1,000 seeds. 

The results of the study showed that the first beans appeared in the non-irrigated drought field 

15 days earlier than in the irrigated area, and the plant completed its growing season faster, which 

protects the plants from the destructive impact of soil and air drought.  

Soil drought also has a significant impact on the structure of the crop - the number and size of 

beans per plant, the weight and number of grains in beans, the mass of 1000 grains, as well as 

productivity. 
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The decrease in productivity of the studied varieties was different depending on the biological 

nature of the varieties and was 7.3 - 38.8% according to samples. 

At the same time, the largest decrease in productivity was recorded in the 82/3 sample (38.8%), 

and the smallest decrease was recorded in the “Ranniy 301” variety. 

It was recommended to cultivate the variety 82/3 as an intensive high-yielding variety due to 

its low drought resistance based on the results obtained. 

Keywords: vegetable pea, variety samples, drought, organs, vegetative, generative, leaves, 

grain weight. 

 

 

М.А. Юсифов, А.Т. Аскеров, Ф.Н. Агаев 

Научно-исследовательский институт овощеводства 

 

Влияние почвенной засухи на образование органов и урожайности 

у растений овощного гороха 

 

Резюме 

 

В статье отражены данные по влиянию почвенной засухи на образование вегетативных 

(листья) и генеративных органов (цветки, бобы и зерно), а также урожайность у растений 

овощного гороха. На основе проведенных исследований установлено, что почвенная засуха 

отрицательно влияет на образование листьев, бобов и зерна у растений овощного гороха и 

тем самым обусловливает уменьшение их число, а также приводит к уменьшению площади 

листовой поверхности. Также обнаружено, что от влияния почвенной засухи укорачивается 

длина бобов, а ширина, наоборат, увеличивается, результате чего зерна становятся крупнее 

и масса 1000 зёрен повышается.  

Результаты исследования показали, что на неорошаемых засушливых участках 

образование первичных бобов происходит на 15 дней раньше, чем на орошаемых участках, 

вследствие чего растения завершают свои вегетационные периоды в более ранние срок и это 

служит защитным механизмам у растений, чтобы уберечь себя от негативных явлений, 

почвенной и воздушной засухи под действим высокой температуры летнего периода. 

Почвенная засуха также существенно влияет на структуру урожая, такую как число бобов 

у одного растения, их размеры, масса и числа зёрен, масса 1000 зерен и в целом на 

урожайность. У изученных сортообразуов овощного гороха уменьшение урожайности было 

различное в зависимости от биологических особенностей образцов и составляло 7,3-38,8%. 

При этом на и большее уменьшение урожайности отмечалось у сортообразца 82/3 (38,8%), 

а наменьшее - у сортообразца “Ранний 301”. На основе полученных данных сортообразец 82/3 

рекомендован для выращивания как сорт интенсивного, высокопродуктивного типа из-из 

неустойчивости к почвенной засухе.  

Ключевые слова: овощной горох, сортообразцы, засуха, органы, вегетативные, 

генеративные органы, листья, масса зёрен. 
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Böyükxanım Əbdülkərim qızı Cəfərzadə  

Bakı Dövlət Universiteti 

e-mail: cxanum@mail.ru 

Xülasə 

 

Son illərdə antropogen təsirlər nəticəsində suyun, torpaq ehtiyatlarının keyfiyyəti pisləşməkdə 

davam edir. Eyni zamanda, su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə olunması yollarının 

araşdırılmasına ehtiyac artmaqdadır. Məqalədə əsas diqqət torpaq və su çirklənmələrinin mühüm 

növlərinin açıqlanmasına yönəldilmişdir. 

Açar sözlər: antropogen, torpaq, təsərrüfat, su ehtiyatları, su təsərrüfatı, yeraltı sular, 

yaxşılaşdırılma, çirklənmə. 

 

Giriş 

 

XX əsrin ortalarından başlayaraq çoxsaylı problemlər arasında bəziləri var ki, onların həlli eyni 

zamanda, həm bütün bəşəriyyətdən, dövlətlərdən və o cümlədən hər bir insandan asılıdır. Belə 

problemə ətraf mühitin mühafizəsi, yəni suyun, havanın və torpağın mühafizəsi - biosferin ekoloji 

tarazlığı aiddir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatlarının əsas hissəsini Kür, Araz və Samur 

çayları hövzələri təşkil edir. Su ehtiyatlarının qalan hissəsi xırda çayların hövzələrinin, süni və təbii 

göllərin, bulaqların və yeraltı suların payına düşür [7s. 35 ][ 8 ]. 

Məlumdur ki, iri çaylardakı suyun miqdarı onların əsas qidalandırıcısı olan kiçik çaylar 

hesabınadır. Müşahidələr göstərir ki, son zamanlar kiçik çayların bir çoxu quruma təhlükəsi 

qarşısındadır. Bildiyimiz kimi çaylar havanın, torpağın temperatur və nəmliyini, mikroiqlimi 

tənzimləyir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq çayların mühafizəsi ön plana çəkilməlidir. Kiçik çayların 

qurumasına səbəb regionlarda meşə və kolluqların qırılması, çay sahilinin şumlanması, torpaqların 

su və külək eroziyasına uğraması və s. amillərdir. Həmin səbəblərdən yeraltı qrunt sularının 

qidalanması azalır, hövzənin su toplama strukturu pozulur, çaylara çoxlu miqdarda mexaniki 

qarışıqlar daxil olur ki, bu da çayların qurumasına səbəb olur. 

Göstərilənlərə əsasən kiçik çayların qurumadan mühafizəsi üçün tədbirlər görülməlidir, bu da 

iri çayların qorunmasına şərait yaradılmasını təmin edir. Çay axımının nizamlanması üçün su 

anbarları tikilir və kiçik çaylarda belə tədbirin görülməsi baha başa gəlir. Buna görə də kiçik çaylarda 

suyun tükənməsinin qarşısını almaq və çirklənmədən qorumaq üçün ucuz başa gələn xüsusi 
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tədbirlərin görülməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur. Bunlara meşə meliorativ (çayın sutoplayan 

hövzəsində meşə salmaq və nəticədə küləyin sürətinin, buxarlanmanın, torpağın donma dərinliyinin, 

səthi su axınlarının, torpağın eroziyasının xeyli azalmasını, qrunt sularının səviyyəsinin və havanın 

nəmliyinin artmasını təmin etmək) aqrotexniki ( torpağın şumlanması, yamaclarda becərilmə işlərinin 

eninə aparılması, qarsaxlayıcı və susaxlayıcı zolaqların yaradılması və həmin ərazidə bitkilərin 

düzgün seçilib əkilməsi yolu ilə torpağın eroziyaya uğramasının qarşısını almaq), hidrotexniki (torpaq 

bəndləri yaradılaraq şırımlar çəkilməsi, terraslar düzəldilməsi və s.) tədbirləri göstərmək olar [3s. 28], 

[5s. 271], [6s. 122]. 

 

Azərbaycanda su anbarlarının mövcud vəziyyəti 

 

Su ehtiyatlarının təmizlənməsi prosesinə çaylar üzərində tikilən su anbarları böyük köməklik 

göstərir. Respublikada irili-xırdalı 140 su anbarı mövcuddur. Əsas böyük su anbarları bunlardır: 

Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Yenikənd, Varvara, Ceyranbatan və Sərsəng. Azərbaycanda həcmi 1 mln. 

m3-dən çox olan 61 su anbarı mövcuddur. Su anbarlarının ümumi tam həcmi 21,5 km3 təşkil edir. Su 

anbarları həm çayın məcrasında (məcra su anbarları), həm də ondan kənarda (məcradankənar su 

anbarları) yaradılıb. Su anbarlarının əksəriyyəti fəsillik nizamlanır və suvarma üçün istifadə 

olunurlar. Kür, Araz və Tərtər çaylarında yaradılmış su anbarları və su elektrik stansiyaları – Şəmkir, 

Mingəçevir, Yenikənd, Varvara, Araz və Sərsəng kompleks təyinatlı su təsərrüfatı obyektləridir və 

energetika, suvarma, su təchizatı və s. üçün istifadə olunurlar [9*]. 

Son illərdə antropogen təsirlər nəticəsində su mənbələrində suyun keyfiyyəti pisləşməkdə 

davam edir. Bununla əlaqədar olaraq son 20-30 ildə müxtəlif ölkələrdə olduğu kimi, bizdə də suyun 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzərində ardıcıl olaraq elmi-tədqiqat işləri aparılır. Alınmış nəticələr 

göstərir ki, suvarma suyunda duzların yol verilə bilən miqdarı torpağın mexaniki tərkibindən, onun 

su-fiziki, fiziki-kimyəvi xassələrindən, bitkilərin duza davamlılığından, ərazinin drenləşmə 

dərəcəsindən və s. şərtlərdən asılıdır. 

 

Torpaqların ekoloji vəziyyəti 

 

Respublikada ərazinin eroziyası və torpaqların suvarılması ilə əlaqədar olaraq bir sıra ekoloji 

problemlər meydana çıxır ki, onların inkişafı nəinki torpaqların qorunmasında və su ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsində, hətta ətraf mühit üçün də təhlükə törədir. Bu səbəbdən torpağın fiziki-

kimyəvi xassələrinin, su, duz, hava və s. rejimlərinin yaxşılaşması üçün melorasiya tədbirlərinin 

aparılması, eroziyadan qorunması və digər tədbirlərin hamısı onun münbitliyinin artması və 

mühafizəsinə xidmət etməlidir. 

Torpağın çirklənməsi prosesi suyun çirklənməsindən tamamilə fərqlənir. Tоrpaqlar о vaxt 

çirklənmiş hesab olunurlar ki, tərkiblərində tullantı və neft məhsullarının miqdarı elə bir səviyyəyə 

çatır ki, ətraf mühitdə mənfi ekiloji dəyişikliklər yaradır (tоrpaq sistemində ekоlоji tarazlıq pоzulur, 

tоrpaq biоtası məhv olur, bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşür və nəticədə onlar tələf olur, tоrpağın 

mоrfоlоgiyası, su-fiziki və s. xassələri pisləşir). Torpağın daha mürəkkəb və kompleks bir sistem 

olması çirklənmə zamanı onun tərkib hissələri arasında uzun bir vaxt intervalında formalaşan 

tarazlığın elə bir şəkildə pozulmasına səbəb olur ki, hətta çirklənmənin səbəbləri aradan 

qaldırıldıqdan sonra uzun müddət ərzində həmin tarazlığı bərpa etmək çətin olur. Çünki çirklənmə 
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zamanı torpağın fiziki, fiziki-kimyəvi, bioloji və biokimyəvi xassələrinin funksiyası pozulduğuna 

görə onun ən vacib xassəsi olan münbitliyinin pisləşməsi baş verir ki, onu da bərpa etmək üçün uzun 

illər lazımdır [1s. 87], [2s. 93]. 

Torpaqda çirkləndirici maddələrin toksiki təsirinin zəifləməsi və yaxud tamamilə ləğv olunması 

istiqamətində baş verən proseslər torpağın özünü təmizləməsi- detoksikasiyası adlanır. 

Azərbaycan neft ölkəsi olduğundan bu ərazilərdə torpağın neftlə çirklənməsi hadisəsinə tez-tez 

rast gəlinir ki, bunun da nəticəsində geniş ərazini əhatə edən torpaq ehtiyatları yararsız hala düşür. 

Neftlə çirklənən torpaqların detoksikasiya müddəti və sürəti müxtəlif iqlim zonaları üçün fərqlidir. 

Məsələn, arid vilayətlərdə bu proses əsasən mikroorqanizmlərin hesabına başverir, ancaq soyuq 

humid regionda isə mikroorqanizmlərin məhsuldarlığı zəif olur. 

Təbii şəraitdə neftlə çirklənmiş torpaqların öz-özünütəmizləməsinin aparıcı amili bioloji 

amildir və mikroorqanizmlərin çirklənmiş torpaqlarda mövcud olan karbohidrogenləri parçalamaq 

qabiliyyətinə malik olmasına əsaslanır. Lakin təbii şəraitdə torpaqlarda neft maddələrindən 

özünütəmizləmə prosesləri ləng gedir və bu, aerasiyadan, oksigenin mümkünlüyündən, azotun, 

fosforun mənbəyindən və s. amillərdən asılıdır. Ən intensiv olaraq süxurların təmizləməsində 

bioremediasiya (süxurların tərkibində olan çirklənmələrdən təmizlənməsi üçün istifadə olunan 

texnologiyalar və avadanlıqlar)-bioloji üsullardan istifadə olunur, onun da əsasını idarəedilən rejimdə 

biotexnoloji üsullar təşkil edir. 

Biotexnologiyaların əsasını təşkil edən prinsiplər çirklənmiş torpaqlarda mövcud olan, ancaq 

mühitdə tam komplekt qida elementləri olmadığı səbəbindən çirkləndirici maddələri səmərəli 

parçalamağa qadir olmayan təbii mikroorqanizmlərin - destruktorların inkişafını 

biostimullaşdırmaqdır (insitubiostimullaşdırma) və eyni zamanda, ayrılmış mikroorqanizmlərin aktiv 

kulturlarının çirklənmiş torpağa introduksiyasıdır (invitrobiostimullaşdırma). 

Hal-hazırda bioremesiasiya proseslərində əsasən, aerob bakteriyalarından istifadə olunur. 

Aparılan tədqiqatlar bu mikroorqanizmlərin neft karbohidrogenlərini aktiv parçalamağa qadir olduğu 

göstərilib, onların əlverişli inkişafı üçün lazım olan şəraitlərin tələbləri müəyyən olunub. Onların 

metabolizmi hər tərəfli öyrənilib və göstərilib ki, mikroorqanizmlər tərəfindən emal edilən neft 

maddələri insana və ətraf mühitə zərərli deyildir. Karbohidrogenləri parçalayan mikroorqanizmlərin 

bioloji preparatları siyahısında ən çox istifadə olunanlardan “Pseudomonas”, “Rhodococcus”, 

“Bacillus”, “Arthrobacter”, “Acinetobacter”, “Azotobacter”, “Alkaligenes”, “Mykobacterium” sinfinə 

aid olan bakteriyalar, “Candida” may göbələkləri, “Streptomyces” sinfinə aid olan aktinomisetlər, 

Aspergillus və Penicillium sinfinə aid olan göbələklər və başqa mikromisetlərdir [1 s. 176, 180]. 

 

Nəticə 

 

Respublikamızda “sağlam” torpaq ehtiyatları mümkün qədər var, ancaq belə torpaqlarda, 

adətən insanlar çalışır, şəhərlər və yaşayış yerləri salınır. Nəzərə almaq lazımdır ki, “sağlam torpaq” 

gigiyenik cəhətdən düzgün istifadə olunmazsa, belə torpaqlar “xəstə” torpaqlara çevrilə bilər. Ona 

görə də vətəndaşlarımız öz yaşayış yerlərini dağətəyi ərazilərdə və istifadəsiz torpaqlarda 

salmalıdırlar. İstifadəsiz torpaqlarda texniki imkanlardan istifadə etməklə düzgün planlaşdırma, 

meliorasiya, rekultivasiya işləri aparılarsa, torpaqlar sanitar-gigiyenik tələblərə cavab verər və biz 

beləliklə torpaq ehtiyatlarımızı qorumuş olarıq. 
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Summary 

 

In recent years, the quality of water and land resources continues to deteriorate as a result of 

anthropogenic impact. At the same time, the need for more efficient use of water and land resources 

will increase. The article considers the main types of soil and water pollution. 

Keywords: anthropogenic, land, economy, water resources, aquaculture, subterranean waters, 

landscaping, pollution. 
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Защита и улучшение земельных и водных ресурсов 

 

Резюме 

 

В последние годы качество водных и земельных ресурсов продолжает ухудшаться в 

результате антропогенного воздействия. В то же время растет потребность в изучении 

способов более эффективного использования водных и земельных ресурсов. В статье 

рассматриваются основные типы загрязнения почвы и воды. 

Ключевые слова: антропогенный, земля, экономика, водные ресурсы, водное хозяйство, 

подземные воды, благоустройство, загрязнение. 
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Xülasə 

 

Məqalədə torpaqların konsolidasiyasının mahiyyəti və kənd təsərrüfatındakı rolu araşdırılmış, 

kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda konsolidasiya aparılmasının kənd yerlərinin inkişaf etməsi üçün 

perspektivləri, ölkədə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadənin mövcud vəziyyəti və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına təsiri təhlil edilmişdir. Eyni zamanda torpaqların 

konsolidasiyasını uğurla aparmış dünya ölkələrinin təcrübəsi öyrənilmişdir. Məqalənin yekununda 

kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda konsolidasiyanın aparılmasına dair təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, kənd yerləri, kənd təsərrüfatı təyinatlı, torpaqların 

konsolidasiyası, fraqmentləşmə. 

 

Giriş 

 

Ölkədə kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı baxımından əsas istehsal vasitəsi olan 

torpaqdan səmərəli istifadə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Torpaq resurslarından dayanıqlı istifadə 

özündə iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərin vəhdətini əks etdirir. Yəni torpaqlardan istifadə zamanı 

iqtisadi səmərəliliklə yanaşı, kənd yerlərində məşğulluq, gəlir, ərzaq təhlükəsizliyi, həyat səviyyəsi 

kimi sosial məsələlər və ətraf mühitin qorunması prinsipləri də daim diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır. Belə ki, hazırda ölkənin kənd yerlərində yaşayan əhalisinin əsas gəlir mənbəyi və 

ərzaq təminatı məhz kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlıdır. Amma kənd yerlərinin inkişafından 

danışılarkən yalnız gəlir və ərzaq təminatı nəzərdə tutulmur. Kənd yerlərinin inkişafı konsepsiyası 

özlüyündə kənd təsərrüfatı istehsalı, məşğulluq, sosial infrastruktur, mənzil şəraiti, mülkiyyət 

münasibətləri sahəsində təkmilləşdirmələrin aparılmasını nəzərdə tutur.  
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Kənd təsərrüfatının inkişafında torpaqların konsolidasiyasının rolu 

 

Müasir konsolidasiya konsepsiyası – kənd yerlərində yaşayan əhalinin maddi və mənəvi 

rifahının artırılması, kənd icmasının davamlı siyasi-iqtisadi inkişafı və təbii resurslardan dayanıqlı 

istifadə edilməsi, eyni zamanda urbanizasiyanın qarşısının alınmasına xidmət edir. Müasir torpaq 

konsolidasiyasının əsas prinsiplərinə daxildir: 

 Əsas məqsəd sadəcə ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması deyil, 

ümumilikdə kənd yerlərində həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması olmalıdır; 

 Son nəticə kənd icmasının davamlı iqtisadi və siyasi inkişafının və təbii resursların davamlı 

idarə edilməsinin təmin edilməsi olmalıdır; 

 Proses yalnız konseptual olaraq deyil, həm də təcrübədə demokratik, inklüziv, iştirakçılığın 

təmin edildiyi, icmayönümlü proses olmalıdır; 

 Yanaşma kənd yerlərinin və regional inkişaf elementlərinin inteqrasiyasını təmin etməklə 

kənd-şəhər əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə töhfə verməlidir [3]. 

Göründüyü kimi torpaqların konsolidasiyası sadəcə fraqmentləşmiş torpaq sahələrinin 

birləşməsini nəzərdə tutan bir proses deyil, eyni zamanda kənd yerlərinin ümumi inkişafını nəzərdə 

tutan prosesdir ki, bu da son nəticədə kənd yerlərində həyat səviyyəsinin yüksəlməsini, kənd icmasının 

inkişafını, ətraf mühitin mühafizəsini və təbii ehtiyatlardan davamlı istifadəni təmin etmiş olur. 

Torpaqlardan səmərəli istifadə, kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması sahəsində atılmış ən 

mühüm addımlardan biri ölkədə həyata keçirilmiş aqrar islahatlar, o cümlədən torpaq islahatı 

olmuşdur. 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutundan və Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə 

etməsindən sonra qarşıda duran həlli vacib problemlərdən biri də yeni torpaq siyasətinin həyata 

keçirilməsi idi. Bu məqsədlə ölkədə irimiqyaslı torpaq islahatlarının aparılmasına başlanıldı. İlk 

olaraq torpaq islahatının həyata keçirilməsi üçün normativ hüquqi aktlar, o cümlədən “Sovxoz və 

kolxozların islahatı haqqında”, “Torpaq islahatı haqqında”, “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların 

monitorinqi və yerquruluşu haqqında”, “Torpaq icarəsi haqqında”, “Torpaq bazarı haqqında” 

Azərbaycan Respublikası qanunları qəbul edildi, həmçinin “Aqrar islahatların həyata keçirilməsini 

təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 534 nömrəli Fərmanı əsasında isə 1997-1999-cu illərdə 

torpaqların özəlləşdirilməsinə başlanıldı.  

Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatlarının 1997-1999-cu illəri əhatə edən birinci 

mərhələsində ölkədə mövcud olmuş 2032 kollektiv təsərrüfat, yəni kolxoz və sovxozlar ləğv edilərək, 

onların əkinə yararlı münbit torpaqları əhaliyə paylanılmış, hər bir subyektə verilən torpaq payı onlara 

mülkiyyət hüququnu təsdiq edən hüquqi sənəd, dövlət aktları ilə rəsmiləşdirilərək naturada 

sahiblərinə tanıdılmışdır. Bu mərhələdə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

olunmuş ərazilər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasında torpaq payı almaq hüququ olan 

873618 ailədən 869268 ailəyə, yəni 3442778 şəxsə torpaq payı verilmiş, torpaq islahatı 99.5% yerinə 

yetirilmişdi [2]. 

Qeyd edilməlidir ki, həmin dövr üçün torpaq islahatının aparılması tarixi zərurət idi və qısa bir 

müddətdə islahatın müsbət nəticələri özünü real həyatda da göstərdi. Belə ki, torpaq islahatlarının 

birinci mərhələsinin nəticəsi olaraq 1995-ci illə müqayisədə 2000-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi 
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məhsulu 1.5 dəfə artdı. Artım bitkiçilik üzrə 1.5 dəfə, heyvandarlıq üzrə 1.6 dəfə təşkil etmişdir 

(Qrafik 1) [2].  

 

Qrafik 1. Kənd təsərrüfatı üzrə ümumi məhsul göstəricilərinin müqayisəsi, mln. manat 

  
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Müqayisə olunan dövrdə ayrı-ayrı məhsullar üzrə faktiki istehsal göstəricilərində əhəmiyyətli 

artım əldə edildi (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1. Ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal göstəricilərinin müqayisəsi 

Göstəricilər, 

min ton 
1995 2000 

Müqayisə üzrə nisbi 

dəyişiklik, dəfə və ya % 

Bitkiçilik məhsulları üzrə 

Taxıl 921.4 1540.2 +1.7 dəfə 

Meyvə və giləmeyvə 324.4 477.0 +1.5 dəfə 

Kartof 155.5 469.0 +3.0 dəfə 

Tərəvəz 424.1 780.8 +1.8 dəfə 

Bostan bitkiləri 41.9 261.0 +6.2 dəfə 

Tütün 11.7 17.3 +1.5 dəfə 

Şəkər çuğunduru 28.1 46.7 +47.0%  

Heyvandarlıq məhsulları üzrə 

Ət (diri çəkidə) 184.3 258.9 +40.5% 

Ət (kəsilmiş çəkidə) 109.4 153.6 +40.4% 

Süd 826.5 1031.1 +24.8% 

Yumurta, 

milyon ədəd 

455.8 542.6 +19.0% 

Yun 9.0 10.9 +21.1% 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
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Xüsusilə bostan bitkilərinin istehsalı 6.2 dəfə, kartof istehsalı 3.0 dəfə, tərəvəz istehsalı 1.8 dəfə, 

taxıl bitkiləri istehsalı 1.7 dəfə, tütün istehsalı isə 1.5 dəfə artdı.  

Heyvandarlıq məhsulları üzrə də artıma nail olundu. Belə ki, müqayisə olunan dövrdə diri 

çəkidə ət istehsalı 40.5%, süd istehsalı 24.8%, yumurta istehsalı 19.0%, yun istehsalı isə 21.1% artdı. 

Növbəti illərdə istehsal və məhsuldarlıq göstəricilərinin artımı davam etmişdir.  

Kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq ölkə rəhbərliyi 

tərəfindən bu istiqamətdə ardıcıl olaraq tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 

Xəritəsi” çərçivəsində kənd yerlərinin inkişafı, kənd əhalisinin layiqli məşğulluğunun təmin edilməsi 

və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məsələlərinin həlli məsələləri ilə bağlı tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur [2]. Həmçinin bu Strateji Yol Xəritəsi üzrə müəyyən edilən strateji hədəflər sırasında 

kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının inkişafı, o cümlədən torpaq bazarının inkişaf 

etdirilməsi ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqı, icarə və istifadəyə verilməsi ilə 

bağlı prosedurların sadələşdirilməsi və bu sahədə şəffaflığın artırılması, kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqların istifadəsiz saxlanılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq mexanizmlərin tətbiqi, 

torpaqların konsolidasiyası istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər də öz əksini 

tapmışdır [1]. 

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadə ilə bağlı məsələlər Strateji Yol Xəritəsi 

ilə yanaşı, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan 

istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı”nda və bir sıra digər dövlət proqramları və siyasət sənədlərində öz əksini tapmışdır. 

Qeyd olunan siyasət sənədləri torpaqlardan istifadə sahəsində müsbət dəyişikliklərə səbəb 

olmuş, torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əhəmiyyətli işlər görülmüş, 

kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq göstəriciləri yüksəlmiş, istehsal göstəriciləri artmışdır. Bu çərçivədə 

kənd yerləri əhatə olunmaqla, regionlarda sosial və fiziki infrastruktur sahələrinin inkişafı, yeni 

müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, ümumilikdə kənd əhalisinin rifahının yüksəldilməsi 

istiqamətində böyükmiqyaslı işlər görülmüş və əhəmiyyətli sosial-iqtisadi nəticələr əldə olunmuşdur. 

Aparılan məqsədyönlü siyasətə və ardıcıl tədbirlərə baxmayaraq bu sahədə problemlər hələ də 

qalmaqdadır. 2015-ci ilin kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən ölkədə 

təsərrüfatların sayı 944768, təsərrüfatların sərəncamında olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahəsindən əkilmiş sahə 1537778 ha olmuşdur. Ümumi təsərrüfatların 61.2%-ni sərəncamında 1 

hektaradək əkilmiş sahə olan təsərrüfatlar təşkil etmişdir. Bu təsərrüfatların sərəncamında olan cəmi 

əkilmiş sahə isə ümumi əkilmiş sahənin 11.7%-ni təşkil etmişdir. Təsərrüfatların 34.2%-ni 

sərəncamında 1-5 hektar əkilmiş sahə olan təsərrüfatlar təşkil etmişdir. Bu təsərrüfatların 

sərəncamındakı cəmi əkilmiş sahə ümumi əkilmiş sahələrin 44.1%-ni təşkil etmişdir [2].  

Göründüyü kimi, torpaqlar fraqmentləşmişdir və bu isə torpaqlardan səmərəli istifadə 

baxımından qənaətbəxş hesab edilmir. Çünki, torpaq sahələrinin fraqmentləşməsi özü ilə digər 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

130 

problemlərin də yaranmasını şərtləndirir. Ümumilikdə isə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 

istifadə və kənd yerlərinin inkişafı sahəsindəki problemləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:  

- torpaqların həddən çox fraqmentləşməsi; 

- torpaq sahiblərinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin bir-birindən ayrı müxtəlif yerlərdə 

olması; 

- bəzi hallarda torpaq sahələri arasında məsafənin böyüklüyü; 

- kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin səviyyəsinin aşağı olması; 

- məşğulluq baxımından kənd təsərrüfatına alternativ sahələrin az olması; 

- kənd yerlərində sosial infrastrukturun zəif inkişafı; 

- şəhərlə müqayisədə kənd yerlərində həyat səviyyəsinin çox aşağı olması; 

- müxtəlif amillərlə əlaqədar torpaq sahiblərinin bir hissəsinin kənddən şəhərə və ölkə xaricinə 

mövsümi və ya uzunmüddətli miqrasiyası. 

Göründüyü kimi problemlər müxtəlif spektrli olmaqla kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsinə 

kompleks yanaşmanı tələb edir. Torpaqların konsolidasiyası isə kənd yerlərinin kompleks inkişaf 

etdirilməsi üçün bir alət rolunu oynayır. Beləliklə, kənd yerlərinin inkişafının təmin edilməsi üçün 

torpaqların konsolidasiyasının həyata keçirilməsi tələb olunur. Torpaqların konsolidasiyası sxemində 

isə aşağıdakıların nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. Torpaq parsellərinin konsolidasiyası; 

2. Kənd ərazilərinin kənd təsərrüfatı (meliorasiya, irriqasiya, drenaj sistemləri də daxil 

olmaqla), landşaft, ətraf mühitin mühafizəsi, rekreasiya və nəqliyyat sahələrinin maraqları nəzərə 

alınaraq balanslaşdırılmış şəkildə planlaşdırılması; 

3. Təbiət hadisələrinin (sel, daşqın, quraqlıq, eroziya və s.) ətraf mühitə, kənd təsərrüfatına və 

kənd infrastrukturuna təsirinin azaldılması; 

4. Kəndin yenilənməsi (yeni evlər, yeni istehsal sahələri, yeni infrastruktur obyektləri, 

məzarlıqlar üçün torpaq sahəsi, köhnə tikililərin yenilənməsi, zəruri hallarda təyinatının 

dəyişdirilməsi); 

5. Mülkiyyət və icarə hüquqlarının effektiv tənzimlənməsi (otlaq və biçənəklərdən istifadə, 

odun istehsalı, balıqçılıq, su resurslarından (çay, göl, digər su hövzələri) istifadə, torf, gil, qum 

hasilatı); 

6. İnklüzivliyin təmin edilməsi (gender məsələləri və yeniyetmələrin inkişafı). 

 

Nəticə 

 

Qlobal trendlər nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafını təmin etmək, aqrar 

sahədə müəyyən edilmiş strateji hədəflərə nail olmaq, torpaqdan istifadə sahəsində iqtisadi-sosial-

ekoloji nəticələr üzrə göstəriciləri qarşılıqlı əlaqələndirmək və kənd yerlərinin inkişafına kompleks 

yanaşmanı tətbiq etmək məqsədilə torpaqların konsolidasiyasının aparılması məqsədəuyğundur.  

Torpaqların konsolidasiyası nəticəsində işğaldan azad edilmiş rayonlar da daxil olmaqla ölkədə 

kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan intensiv istifadəyə, kənd yerlərində infrastrukturun inkişafına, 

kənd yerlərinin inkişafında vahid planlaşdırma strategiyasının tətbiqinə və ekoloji tarazlığın təmin 

edilməsinə nail olunacaqdır. 

  



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

131 

Ədəbiyyat  
 

1. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 

Yol Xəritəsi. Bakı 2016, 177 səh. 

https://azertag.az/store/files/Strateji_yol_xeritesi/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsulla

rinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf)  

2. Dövlət Statistika Komitəsinin statistik informasiya bazası (https://www.stat.gov.az/). 

3. http://www.fao.org 

 

 

Ph.D. N.A. Shalbuzov 

Deputy director of the Agricultural Economics Research Center 

Ph.D. candidate of UNEC, A.A. Dadashov 

Agricultural Economics Research Center 

 

Effects of land consolidation on rural development 
 

Summary 
 

The article examines the essence of land consolidation and its role in agriculture, the prospects 

of land consolidation in agricultural lands for the rural development, the current state of agricultural 

land use in the country and its impact on the production of agricultural products. At the same time, 

good world practice about land consolidation has been studied. At the end of the article, proposals 

were made for the consolidation of agricultural lands. 

Keywords: agriculture, rural areas, agricultural purposes, land consolidation, fragmentation. 

 
 

Д.ф.э.н. Н.А. Шалбузов 

Зам. директора Центра Аграрных Исследований 

Докторант UNEC, А.А. Дадашов 

Центр Аграрных Исследований 

 

Влияние консолидации земель на развитие сельских местностей 
 

Pезюме 
 

 В статье рассмотрены сущность и роль консолидации земель в сельском хозяйстве, 

проанализированы перспективы проведения консолидации на землях сельскохозяйственного 

назначения для развития сельских районов, современное состояние использования земель 

сельскохозяйственного назначения в стране, влияние на производство сельскохозяйственной 

продукции. В то же время был изучен опыт стран мира, которые успешно провели 

консолидацию земель. В заключение статьи были выдвинуты предложения по проведению 

консолидации на сельскохозяйственного землях. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские районы, сельскохозяйственная земля, 

консолидация земель, фрагментация. 

https://azertag.az/store/files/Strateji_yol_xeritesi/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsullarinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf
https://azertag.az/store/files/Strateji_yol_xeritesi/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsullarinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf
https://www.stat.gov.az/
http://www.fao.org/


Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

132 

UOT: 332.338.49:911.37 

KƏND YERLƏRİNİN DAYANIQLI İNKİŞAFI VƏ YAŞAYIŞ SƏVİYYƏSİNİN 

YAXŞILAŞDIRILMASI 

Elnur Tahir oğlu Ələkbərov 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı 

e-mail: elekberov.elnur78@mail.ru 

Xülasə 

 

Məqalədə kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi və kənd əhalisinin yaşayış 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması təhlil olunmuşdur. Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı üçün əsas amillər 

müəyyən edilmiş və kəndin inkişaf planının hazırlanması tövsiyə olunmuşdur. 

Açar sözlər: kənd yerləri, dayanıqlı inkişaf, sosial infrastruktur, yaşayış səviyyəsi, inkişaf planı. 

 

Giriş 

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı, eyni 

zamanda, əhalinin ucqar kəndləri tərk etməməsi üçün kənd əhalisinin sosial infrastruktur obyektlərinə 

çıxışının və kənd yerlərində yaşayan insanların yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas 

vəzifələrdən biri olmalıdır. 

Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı dövlət hədəf proqramının əsas məqsədi olmaqla bərabər kənd 

yerlərində rahat yaşayış şəraiti yaratmaq; kənd yerlərində əlverişli infrastruktur şəraiti yaratmaqla 

aqrar sahənin və emal sənayesinin inkişafında investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması; kənd 

yerlərində yüksək texnoloji iş yerlərinin yaradılmasının təşviqi; kənd yerlərində yaşayan 

vətəndaşların sosial əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsində iştirakının artırılması; kənd və 

kənd həyat tərzinə müsbət münasibətin formalaşdırılması olmalıdır. 

 

Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafının əhəmiyyəti 

 

Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminin artırılması, 

kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, istehsal resurslarından effektiv istifadə edilməsi, 

kənd əhalisinin tam məşğulluğunun təmin edilməsi və əhalinin yaşayış səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasını əhatə edir. 

L.V. Proxorova görə, kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı üçün əsas amillər - müəssisələrin 

istehsal gücünün sabit artması və kənd yerləri əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına təsir 

göstərən sosial-mədəni, mənzil və digər inkişaf şərtlərinin yaxşılaşdırılmasıdır (3). 
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İ.N. Merenkov ərazinin dayanıqlı inkişafının dörd əsas amilini - sosial, iqtisadi, institusional və 

ətraf mühiti müəyyənləşdirir. Müəllif qeyd edir ki, bu amillərin öyrənilməsinə sistematik yanaşma 

kənd yerlərində baş verən prosesləri onların inkişafına inzibati və idarəetmə təsiri baxımından tam 

xarakterizə etməyə imkan verəcəkdir (2). 

Əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlətin ən vacib prioriteti və ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının perspektivli istiqamətlərindən biridir. İqtisadi və sosial islahatların həyata 

keçirilməsindəki əhəmiyyətli səhv hesablamalar kəndlə şəhər arasındakı fərqi kəskin artırmaqla 

bərabər ümumi əhalinin istehlak səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Əslində L.V. 

Proxorovun yanaşmasında kənd yerlərinin inkişafında paralelliyinin olması öz əksini tapır. Yəni 

sosial infrastruktur inkişaf edirsə ondan istifadə səviyyəsi də yaxşılaşmalıdır, burada istehlak 

səviyyəsinin yüksəldilməsi başa düşülür. Bunun üçün kənd yerlərində təsərrüfatların inkişafı, gəlirlərin 

və məhsul istehsalının artırılması tələb olunur. Digər inkişaf şərtlərində isə ekoloji tarazlığın qorunmasının 

zəruriliyi başa düşülür. İ.N. Merenkovun yanaşması da maraq doğurur və tədqiqatda kənd yerinin 

dayanıqlı inkişafını müəyyən etmək üçün bu amillərin hərtərəfli öyrənilməsini doğru yanaşma hesab 

edirik.  

 

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsi 

 

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsi əsasən kəndin sosial infrastrukturunun saxlanılması və dövlətin 

özəl təsərrüfat sahələrinə dəstəyi ilə müəyyən edilir. Aparılan müşahidələr göstərir ki, sosial 

xidmətlərin göstərilməsi üçün faktiki xərclərin yalnız nisbətən az bir hissəsi büdcədən ödənilir və 

nəticədə, kənd yerlərində sosial xərclərin ümumi səviyyəsi zəruri həcmlərdə olmur. Əsasən aqrar 

sahəni dəstəkləmək üçün ayrılan büdcə vəsaiti, resurs potensialının qorunması və genişlənməsi ilə 

bağlı fəaliyyətlərə yönəldilir. Bura daxildir: məhsul istehsalının artırılmasının, torpaq münbitliyinin 

qorunmasının, texniki avadanlıqların alınmasının, toxum istehsalı və damazlıq heyvanların 

gətirilməsinin dəstəklənməsi. 

Kənd yaşayış məntəqələrinin əhəmiyyətli bir hissəsi xidmət mərkəzindən uzaqdadır və onlarla 

müntəzəm nəqliyyat əlaqəsi yoxdur. Kənd yerlərində lazımi kommunal xidmətlər (su və kanalizasiya, 

tullantıların daşınması və idarə olunması və s) çatışmır. Düzdür son illər Azərbaycan kəndlərinin 

qazlaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır, lakin istehlakçı səviyyəsinin aşağı olması və 

limitlə qiymətlərin dəyişməsi mavi yanacaqdan yetərincə istifadə etməyə imkan vermir. Onu da qeyd edək 

ki, son illər ərzində kəndlərdə yeni modul tipli məktəblərin tikilməsi istiqamətində addımlar atılmaqdadır 

və bu amil də kənddən şəhərə axının qarşısını alır, çünki milli mentalitetdə hər kəsin övladlarını savadlı 

görmək arzusu var. Mövcud kənd yol nəqliyyat şəbəkəsi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının və kənddə 

yaşayanların ehtiyaclarını ödəmir. Buna görə də kənddəki belə sosial-iqtisadi vəziyyətə görə həyat 

keyfiyyətinin daha da yaxşılaşmasına ehtiyac vardır və bu problemin həll olunması zəruridir. 

Qeyd edək ki, kənd yerlərində əhalinin məskunlaşmasını nizamlamaq üçün ilk növbədə müasir 

tələblərə cavab verən təhsil xidmətləri, tibbi, baytarlıq, mədəni, ticarət, nəqliyyat və digər növ 

xidmətlərin təşkili çox önəmlidir. Bunun üçün kəndlərin yerləşdiyi relyef, rayon mərkəzindən, 

magistral yollardan uzaqlığı nəzərə alınmaqla yeni standartlar sisteminin və mexanizmlərin 

hazırlanması tələb olunur. Yaradılan xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi onların maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsini şərtləndirir. 
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Kənd yerlərində olan sosial xidmətlər burada xüsusi bir həyat tərzi ilə əlaqəli özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir. Ucqar kəndlərdə nəqliyyatın əlçatanlığının və sosial xidmət sahələrinin maddi-

texniki bazasının zəif olması ilə əlaqədar problemlər çox tez-tez olur. Bu problemləri həll etmək, sosial 

xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq və kənd yerlərində sosial dəstəyi təmin etmək tələb olunur. 

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 

Yol Xəritəsinin 7.9.1 bəndində kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti üzrə potensialının 

gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmışdır. Burada kənd yerlərinin hər tərəfli öyrənilərək 

inkişaf palanının (qısa, orta və uzunmüddətli) hazırlanmasının zəruriliyi göstərilmişdir (1). 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2005-ci ildə işsizlərin sayı əmək qabiliyyətli 

əhali sayının 7.3%-ni təşkil edirdisə 2019-cu ildə bu göstərici 4.8%-ə qədər azalmışdır. Araşdırmalar 

göstərir ki, məşğul əhalinin 35-36%-i kənd təsərrüfatında çalışır. Bu sahədə çalışan əhali ölkə üzrə orta 

hesabla 2019-cu ildə müəyyən edilmiş normanın (2019-cu il üçün 40 saatlıq iş həftəsində iş vaxtının 

illik norması 1926 saat təşkil edir (4)). 15-20% qədərini məşğul olmuşdular. 2019-cu ildə yoxsulluq 

səviyyəsi 4.8% təşkil etmişdir. Əhalinin kənd təsərrüfatında işləməsinə baxmayaraq bu sahədən əldə 

edilən gəlir kifayət qədər yüksək deyil. Yəni əldə edilən gəlirlər mövcud ehtiyacları tam ödəmir.  

Kənd yerlərində insan resurslarının və yüksək ixtisaslı kadrların çatışmazlığı öz növbəsində 

kənd yerlərdə ümumi inkişafa mənfi təsir edən əhəmiyyətli bir problemə çevrilir. Mövcud əmək haqqı 

səviyyəsi, eləcə də yerlərdə fəaliyyət göstərən qurumlardakı (məktəb, tibb, mədəniyyət və s) iş şəraiti 

gənc yaradıcı insanları işə cəlb etməyə lazımı dərəcədə kömək edə bilmir 

 

Nəticə 
 

Nəzərə almalıyıq ki, ölkəmizin regionlarında yaşayan əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsinin əsas 

hissəsi kənd təsərrüfatında çalışır. Üstəlik kənd təsərrüfatı əhalinin gəlirlik səviyyəsinə görə aşağı 

təbəqəsinin əsas yaşayış mənbəyidir. Yaxın gələcəkdə aqrar sahədə məhsuldarlığa mənfi təsir edən iqlim 

dəyişikliyi nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalı ilə əlaqəli təbii resurslar artan təzyiq altında olacaqdır. 

Kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı və əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün kənd 

yerlərinin inkişaf planının işlənib hazırlanması məqsədəuyğundur. Kəndlərdə mövcud vəziyyəti və 

imkanları öyrənilməklə (rayon mərkəzindən uzaqlığı, relyefə görə yerləşməsi, əhali sayı, 

təsərrüfatların əsas fəaliyyət istiqamətləri, mövcud infrastruktur və s.) sistemli təhlil əsasında inkişaf 

planının hazırlanması və həyata keçirilməsi kənd yerlərində davamlı və dayanıqlı inkişafa yol açır. 

Sistem təhlilindən istifadə kənd yaşayış məntəqəsində əsas fəaliyyət sahələrini müəyyənləşdirməyə 

və təsvir etməyə imkan verir. Bunlara istehsal sahəsi, idarəetmə və infrastruktur sahəsi, habelə kənd 

yaşayış məntəqələrində əlverişli iş şəraitinin qorunması aid edilir. 
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Резюме 

 

В статье анализируется обеспечение устойчивого развития сельское территорий и 

повышения уровня жизни сельского населения. Были определены основные важные факторы 

для устойчивого развития сельских территорий и рекомендована разработка плана развития 

села. 
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Xülasə 

 

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər 

təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında 

böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin yaxın gələcəkdə iqtisadi 

və siyasi addımlarının istiqaməti açıqlanmışdır. Pandemiya şəraitində Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatında, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı baş verən hadisələr təhlil 

edilmiş, dünya dövlətləri ilə müqayisə olunmuş və dəyərləndirmələr aparılmışdır. 

Açar sözlər: pandemiya, iqtisadi böhran, dünya iqtisadiyyatı, ərzaq təhlükəsizliyi, qeyri-neft 

sektoru, ixrac. 

 

Giriş 

 

Koronovirus pandemiyası inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri istər iqtisadi, istərsə 

də sosial sahələrdə çətin vəziyyətə salmışdır. Sərhədlərin karantinlə əlaqədar bağlanması səbəbindən 

dövlətlərin iqtisadi fəaliyyəti, istehsal, xidmət sahələri tamamilə və ya qismən dayandırılmışdır. 

İqtisadi aktivliyin zəifləməsi məşğulluğun azalması ilə müşahidə olunur və bu da dünya dövlətlərinin 

sosial yükünün artması ilə nəticələnir. 2020-ci ilin yanvar-fevral ayının ötən ilin analoji ayları ilə 

müqayisəsində ABŞ iqtisadiyyatında 4.8% azalma qeydə alınmışdır. Ekspertlərin fikrincə, ilin 

sonunadək iqtisadiyyatdakı azalmanın tempi yüksələ bilər. Qeyd olunan dövrdə ABŞ-da neft 

məhsullarının istehlakı 31% azalmış və yarandığı tarixdən ilk dəfə olaraq dövlət borcu rekord həddə: 

24.5 trilyon dollar yüksəlmişdir. “Moody”sin təhlilinin nəticələrinə görə ABŞ iqtisadiyyatı 2020-ci 

ildə 5.7% azalacaqdır. Analoji vəziyyət Avrozona iqtisadiyyatında da müşahidə olunmaqdadır. BMT-

nin ekspertlərinin proqnozlarına görə pandemiyanın təsiri nəticəsində 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatı 

3.2%, MDB iqtisadiyyatı isə 3.5% azalacaqdır, qlobal birbaşa investisiyalar 40%, 2021-ci ildə isə 5-

10% azala bilər.  

Avropa Komissiyasının gəldiyi qənaətə görə, Avropa İttifaqı tarixinin ən dərin tənəzzülünə 

qədəm qoyur. 2020-ci ildə Aİ-də iqtisadi geriləmə 7.4%, Avrozonada isə 7.7% təşkil edəcəkdir. 

“Fitch” Avrozona dövlətlərinin iqtisadiyyatının 2020-ci ildə 7% azalmasını proqnozlaşdırılır. Avropa 

Mərkəzi Bankının proqnozuna görə isə Avrozonada ÜDM 12.6%-ə qədər azala bilər. Pandemiyanın 

sürətlə yayılması səbəbindən turizm sektoru da ciddi mənfi təsirə məruz qalmış sahəyə çevrilmişdir. 

mailto:c.erestun@mail.ru
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Bu ilin I rübündə turizm sahəsinin gəlirliliyində Şimali Amerikada 17.2 milyon dollar, Avropada 34.3 

milyon dollar, Asiyada 61.2 milyon dollar, ABŞ-da 15.6 milyon dollar, Çində 47.3 milyon dollar, 

Almaniyada 5.2 milyon dollar və İtaliyada 4.8 milyon dollar eniş olmuşdur [1]. 

 

Pandemiya böhranının müxtəlif ölkələr üzrə ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri 

 

“COVID-19” koronavirus pandemiyası artıq ərzaq və kənd təsərrüfatı sektorlarına təsir edən 

qlobal miqyaslı bir böhran olmuşdur. Pandemiya böhranının qarşısını almaq məqsədi ilə dünya 

dövlətləri həmrəylik göstərərək bir-birilərinə tibbi yardım, istər təcrübə, istərsə də fikir mübadiləsi ilə 

kömək edərək, böhranın miqyasının böyüməsinin qarşısının alınmasına və iqtisadi ziyanı minimuma 

endirməyə təşəbbüs göstərirlər. Bununla da ümumi problemi iqtisadi maraqlar baxımından birlikdə 

dəf etməyə çalışırlar. Bu cür iqtisadi-siyasi yanaşma, bütün dövlətlərin maraqlarını təmin edir. Bu 

baxımdan da dövlətlər arasında birgə fəaliyyət böhranın zəiflətməsində və aradan qaldırılmasında 

əsas amil kimi çıxış edə bilər. 

ABŞ-ın sabiq prezidenti Con Kennedinin sözləri ilə desək böhran anlayışının qarşılığı olan 

“krizis,” sözü çin dilində iki heroqlifdən ibarətdir: biri “təhlükə”, digəri ”əlverişli imkan” deməkdir. 

Məsələ burasındadır ki, birinci ”təhlükədə” olan qütb dövlətləri həmrəylik göstərərək birlikdə 

fəaliyyəti seçdilər. Əlbəttə ki, dövlət maraqları baxımından, heç bir dövlət tək başına problemi həll 

edə bilməzdi. Bəs ikinci ”əlverişli imkan” şəraitində dövlətlər həmrəylik nümayiş etdirib, iqtisadi 

problemləri aradan qaldırmaq üçün səy göstərəcəkdir? Qeyd olunan statistik rəqəmlərin və ekspert 

rəylərinin analizi bu fikrə gəlməyə əsas verir ki, böhran dövlətlərin iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurmuş 

və onun miqyasının ilin sonuna qədər daha da genişlənməsi ehtimalı yüksəkdir.  

Böhran dövlətlərin ticarət, turizm sektorlarına ziyan vurmaqla yanaşı istehsal və emal sahələri 

də pandemiyanın mənfi təsirinə məruz qalmışdır.  

İxracatda qeyri-mümkün səviyyəyə qədər məhdudiyyətlər qoyulması dövlətlərin iqtisadi 

tənəzzül riskini sürətləndirmişdir. Bir çox əmtəələrin mövsümi xarakter daşıması və bu məhsulların 

bazarlarda realizə edilməsinin çətinləşməsi hər bir dövlətin iqtisadi maraqlarına mənfi təsir göstərir. 

Fikirlərimizi ümumiləşdirərək belə qənaətə gələ bilərik ki, böhrandan sonra iqtisadiyyatlarında 

yaranmış ciddi problemləri aradan qaldırmaq, iqtisadi yüksəlişi bərpa etmək üçün dövlətlər istər 

iqtisadi, istərsə də siyasi addımlar atacaqlar. Təbii ki, bu cür addımlar son nəticədə qütbləşməni daha 

da dərinləşdirəcəkdir. Dərinləşmədə dövlətlərin iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün aparılacaq 

siyasi, istərsə də iqtisadi mübarizə heç də pandemiya böhranının aradan qaldırılması üçün göstərilmiş 

həmrəylik kimi eyni xarakterdə olmayacaqdır. Dövlətlərin siyasi maraqlarını böhrandan əvvəlki 

vəziyyətə gətirmək, təsir dairəsində olan bazarlarda, regionlarda əvvəlki mövqelərini bərpa etmək, 

möhkəmləndirmək və əlverişli imkandan istifadə edərək digər yeni bazarlarda, regionlarda nəzarəti 

ələ almaq üçün aparacaqları mübarizə, heç də həmrəylik ruhunda olmayacaqdır. 

FAO hesab edirdi ki, ayrı-ayrı ölkələrdə görülən profilaktik tədbirlər pandemiyanın ərzaq 

təhlükəsizliyi və insanların sosial rifahına səbəb ola biləcəyi mümkün uğursuzluqları qabaqcadan 

görməyə və yumşaltmağa imkan verəcəkdir. Bu da böhranların şiddətlənməsinə və ərzaq 

təhlükəsizliyini pisləşdirə biləcək təşviş-çaxnaşma reaksiyalarından yayınmaqdır. 

FAO pandemiyanın ərzaq və kənd təsərrüfatına təsirini azaltmaq üçün dünya ölkələrinin həssas 

əhali qruplarının ərzaqlara olan tələbatını ödənilməsinə, sosial müdafiə proqramlarını fəallaşdırmağa, 

qlobal ərzaq ticarətini dəstəkləməyə, daxili təchizat zəncirinin mexanizmlərini və kiçik fermerlərin 

imkanlarını dəstəkləməyə çağırışlar etmişdir [5]. 
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Pandemiya şəraitində Azərbaycanda dayanıqlı ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi  

 

Qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olmuş Azərbaycan dövləti üçün də pandemiyanın mənfi təsiri 

yan keçmədi. Pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına və əhalinin sosial rifahı ilə yanaşı, ərzaq 

təhlükəsizliyinə təsiri də nəzərə alınmalıdır. Pandemiya ilə əlaqədar ölkə iqtisadiyyatında əhalini 

ərzaq məhsulları ilə təmin edən sahələrdən başqa digər sahələrdə də iqtisadi fəaliyyət kəskin 

məhdudlaşdırılmışdır. İqtisadi aktivliyin məhdudlaşdırılması səbəbindən ölkədə 1 milyon insan 

müvəqqəti olaraq işsiz qalmışdır. Ölkədə əhalinin sosial rifahını sabit saxlamaq, eləcə də sahibkarlara 

dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə dövlət tərəfindən dərhal təxirə salınmaz tədbirlər planı 

həyata keçirilmişdir. İlk növbədə, qeyd olunan sahələrdə problemlərin aradan qaldırılması üçün 

dövlət büdcəsindən 1 milyard manat nəzərdə tutulsa da, sonradan bu məbləğ 3.5 milyard manata 

qaldırılmışdır. Tədbirlər Planı çərçivəsində ilk olaraq işsizliklə əlaqədar 200 min insana birdəfəlik 

yardım göstərmək nəzərdə tutulsa da, sonradan bu rəqəm 600 minə çatdırılmışdır. 300 min kiçik 

sahibkara isə yardım göstərilməsi həyata keçirilmişdir.  

Ölkədə ümumi iqtisadi aktivliyin zəifləməsi, xüsusilə də turizm, kütləvi tədbirlər və mərasim 

xidmətləri sektorlarında gözlənilən geriləmənin daxili bazarda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına 

olan tələbata müəyyən qədər təsir göstərmişdir. Lakin insanların ərzaq istehlakı qeyd edilən 

amillərdən asılı olmayaraq davam edir.  

Pandemiyanın ərzaq təhlükəsizliyinə əsas təsiri həm də xidmət və iaşə sektorunda işçi 

qüvvəsinə tələbin azalması və ya işçi qüvvəsinin hərəkətinə maneələr yaratması ilə bağlı olmuşdur. 

Xüsusilə də, əsas gəlirləri gündəlik gəlirlərdən ibarət olan əhali kateqoriyası pandemiya və sərt 

karantin rejiminin tətbiq edildiyi dövrlərdə ərzaq təhlükəsizliyi baxımından daha həssas qrupa aid 

edilir. Belə ki, restoran və şadlıq saraylarında fəaliyyət göstərən personal (administrator, musiqi və 

rəqs ansamblı, ofisiant, aşpaz, fotoqraf, kameraman, qabyuyan, xadimə və s.), taksi xidmətləri 

(fərqlənmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərən), bərbərxana və bu kimi digər xidmət sahələrində 

fəaliyyət göstərənlərin xüsusi karantin rejiminin yaratdığı məhdudiyyətlər nəticəsində gəlir və yaşayış 

səviyyəsi aşağı düşmüşdür.  

Ölkədə sosial-iqtisadi sahədə vaxtında aparılmış islahatlar yaranmış böhranın təsirini 

yumşaltmağa və onu minimum həddə endirməyi təmin etmişdi. Pandemiyadan zərər çəkmiş insanlara 

tibbi yardım göstərilmiş, onların xəstəxanalara yerləşdirilməsi və müalicə etdirilməsində heç bir 

problem yaranmamışdır. Böhranlı günlərdə ölkə iqtisadiyyatının gündəlik 120-150 milyon manat 

maliyyə itkisi verməsinə baxmayaraq, dövlət tərəfindən həyata keçirilən Tədbirlər Planı 

dayandırılmamışdır. Müşahidələr göstərdi ki, analoji vəziyyətlə Aİ-nin inkişaf etmiş dövlətləri 

qarşılaşdıqda qeyd olunan problemləri tam şəkildə dəf etmək iqtidarında olmamışdır. 

Lakin yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, gələcəkdə maliyyə 

resurslarının diversifikasiyasının həyata keçirilməsi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 

istehsalçıların maliyyə resursları ilə təminat səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu sahədə qarşıya çıxacaq 

risklərin düzgün qiymətləndirilməsi üzrə mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi vacib məsələlərdəndir. 

Bu baxımdan dövlətin ardıcıl və bir-birini tamamlayan tədbirləri reallaşdırması aqrar sektorun inkişaf 

etməsinə münbit şərait yaradır. 

Son illərdə aparılmış islahatlar ölkənin ərzaq təhlükəsizliyin etibarlı şəkildə təmin edilməsində 

mühüm rol oynamışdı. Karantin rejiminin sərt dövründə belə fermerlərin ölkə daxilində hərəkətinə 

məhdudiyyətlər qoyulmamışdır. Ölkə əhalisinin yerdəyişməsinə məhdudiyyətlər qoyulsa da, 
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fermerlərə xüsusi icazələr verilmişdir. Bununla da yaz səpinlərinin (pambıq, şəkər çuğunduru və s.) 

tam şəkildə başa çatdırılmasında problemler yaranmamışdır. Bu baxımdan ölkənin kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə təminatında ciddi problemlər yaranmamışdır.  

Məhsul yığımı və istehsalı zamanı itkiləri minimuma endirmək, vaxt itkisinə yol verməməklə 

yığım və tədarük proseslərini başa çatdırmaq, idxaldan asılılığı minimal vəziyyətdə saxlamaq 

mümkün olmuşdur. 

 

Nəticə  

 

Pandemiya böhranının qeyri-müəyyən istiqamətdə inkişafı və hələ də dünya iqtisadiyyatına 

mənfi təsiri dünyada iqtisadi aktivliyin inkişafına tormozlayıcı təsir edir. Böhranla əlaqədar karantin 

rejimində olması bütün sahələrə sənaye, yükdaşıma, turizm sektoruna ciddi ziyan vurulmuş və bu, 

hələ də davam etməkdədir. Hal-hazırda dünyanın bir çox dövlətlərinin iqtisadi aktivliyi böhranın 

təsirilə əlaqədar daxili tələbatı qarşılamaq üzərində qurulmuşdur. Aparılan təhlillərin nəticəsi onu 

göstərir ki, bir çox inkişaf etmiş dövlətlərin iqtisadiyyatı kiçilir və tənəzzülə doğru gedir. 

İqtisadiyyatını neftdən daxil olan vəsaitlər üzərində qurmuş dövlətlər də iqtisadi tənəzzülün geniş 

miqyasda olma ehtimalı çoxdur. 

Ölkənin aqrar sektorunda görülən aqrotexniki tədbirlər pandemiya dövründən əvvələ təsadüf 

etdiyindən məhsul yığımında, tədarükündə, emalında böhranla bağlı ciddi problemlər yaşanmamışdır. 

Qeyd olunduğu kimi, aqrar sektorda çalışan insanlara dövlət tərəfindən xüsusi icazələr verilmişdir ki, 

bu da son nəticədə qeyd olunan sahədə işlərin tamamlanmasında problemlər yaratmamışdır. Aqrar 

sektorda məhsul yığımını, tədarükünü, emalını vaxtında və itkisiz başa çatdırmaq və resurslardan 

istifadəyə qənaət etməklə böhranın mənfi təsirini yumşaltmaq olar. Eyni zamanda energetika 

sahəsində qənaət rejimini işə salmaq məqsədəuyğun olardı. Karantin rejimi ilə əlaqədar ölkədən 

xaricə turist axını dayanmışdır. Bu baxımdan da turistləri regionlara istiqamətləndirmək regionların 

inkişafina müsbət təsir edər ki, bu da böhranla əlaqədar regionlara dəymiş ziyanı qismən də olsa, 

aradan qaldırmış olar. 
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Ph.D. A.N. Jalilov 

 

The impact of the coronavirus pandemic on the sustainability of food security 

 

Summary 

 

The article analyzes the changes in food security caused by the coronavirus pandemic. The 

study shows the scale of the damage inflicted on the economies of the world's leading countries. The 

direction of economic and political steps of the state at the nearest time is revealed. The events that 

took place in the economy of the Republic of Azerbaijan in the context of the pandemic, including the 

provision of food security, were analyzed in comparison with other countries and assessed. 

Keywords: pandemic, economic crisis, world economy, food security, non-oil sector, exports. 

 

 

 

 

 

Д.ф.э.н. А.Н. Джалилов 

 

Влияние пандемии коронавируса на устойчивость продовольственной безопасности 

 

Резюме 

 

В статье анализируются изменения в продовольственной безопасности, вызванные 

пандемией коронавируса. В исследовании показывается масштабы ущерба, нанесенного 

кризисом экономикам ведущих стран мира. Раскрывается направление экономических и 

политических шагов государств на ближайшее время. События, произошедшие в экономике 

Азербайджанской Республики в контексте пандемии, в том числе обеспечение 

продовольственной безопасности, были проанализированы в сравнении с другими странами и 

проведены оценки. 

Ключевые слова: пандемия, экономический кризис, мировая экономика, 

продовольственная безопасность, ненефтяной сектор, экспорт. 
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Abstract 

 

It is widely known that the level of Azerbaijan's non-oil export is significantly less than its 

existing potential. Accordingly, the government of Azerbaijan plans to increase its non-oil export to 

achieve export-led economic development. One of the important elements to achieve this goal is 

digital transformation of the economic activities, especially in non-oil sector such as agriculture. 

Agriculture plays an important role in economy of Azerbaijan in terms of ensuring food security, non-

oil export, and non-oil GDP formation. Azexport.az portal and related e-trade infrastructure have 

been developed in order to contribute to this goal. Azexport.az helps for transition of the export 

opportunities of Azerbaijani companies, especially agricultural firms into real sales, thereby 

contributing to the creation of new jobs in the country, the strengthening of existing jobs and 

sustainable development. In this paper, we will provide information on opportunities how to use new 

innovative and alternative tools to join the global value chain, activities in this direction, measures 

taken to diversify exports across the non-oil sector, and boost export potential of agricultural 

products in Azerbaijan. 

Keywords: agriculture, digitization, Covid 19, export, non-oil sector, Global Value Chain, 

Digital Trade Hub. 
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Introduction 

 

The Republic of Azerbaijan, which gained independence in 1991, faced a severe economic 

crisis and carried out extensive economic reforms to get rid of the economic downturn. Since the 

early years of independence, Azerbaijan has made great efforts to achieve economic growth and join 

the Global Value Chain (GVC). The country signed a contract (Product Sharing Agreement) with 

world’s largest oil companies regarding oil field exploration and production in the Caspian Sea in 

1994 and 1995, began to implement agrarian reforms and distributed the land to the peasants and, as 

a result, from 1996 to 2016 GDP has grown dynamically. Only during the past 16 years, Azerbaijan 

achieved GDP growth by more than three times for per capita (World Bank, 2020a). 

However, since the second half of 2014, the fall of oil prices in the world market and the 

deepening of economic downturn trends in key trading partners began to reflect itself in the economy 

of Azerbaijan. In 2015, the devaluation of the national currency for more than 100% was another 

challenge for the country economy, the service costs for foreign borrowings have led to additional 

pressure on the state budget. Due to the global commodity crisis such as drop in crude oil prices, 

Azerbaijani government planned to ensure the sustainable development of the non-oil sector and 

minimize the economy's dependence on the oil sector within about ten years. Certainly, due to a great 

economic potential, labor force, traditional advantages, agricultural sector took a special place in 

these reforms agenda.  

Particularly, one of the important factors in the development of modern national economies is 

the implementation of programs and roadmaps (SRNEPRA, 2016) to stimulate trade and export. In 

these roadmaps besides other elements, innovation, human capital and access to finance through 

digital services have been identified as the main factors to develop economy of the country. There 

are different incentive mechanisms in the world, which is actively used by different countries today. 

Establishing special export processing zones, tax rebates, support for participation in foreign 

exhibitions and fairs, subsidies of agricultural exported goods, etc. is the partial list of the mentioned 

mechanisms. Thus, on December 6, 2016, Azerbaijan adopted new Strategic Road Maps for economic 

reforms in the country, which envisage comprehensive development of 12 key sectors (finance, 

agriculture, tourism, transport, logistics, etc.). The country’s oil-focused economy is being diversified 

with the help of creating new business opportunities within the agricultural, construction, education, 

tourism sectors and ICT. As the mentioned above, agricultural sector was one of the significant part 

of these reforms and in this regard, relevant state agencies, thinks tanks and independent experts have 

come together to discuss, evaluate and analyze the existing conditions in agricultural production and 

processing and have designed the Strategic Roadmap for Agricultural Production and Processing in 

Azerbaijan. Implementation of the Strategic Roadmap for Agricultural Production and Processing in 

Azerbaijan will consisted of 9 strategic targets, such as increasing full-potential of agricultural 

production along the value chains, developing the agricultural input market and facilitating access to 

inputs including financial resources, developing the market infrastructure and ensuring free access of 

producers to markets, and improving rural welfare, etc. 

Meanwhile, the economic stagnation has been eliminated as a result of economic reforms in 

Azerbaijan, while the GDP declined by 3.1 percent in 2016. Nonetheless, it started to show a positive 

sign since 2017 and in 2019 GDP growth rate was 2.2 percent (SSCAR, 2020). Prestigious 

international organizations (WB, ADB etc.) forecast economic growth more than 3 percent for 2019 
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and 2020. In 2019, the inflation rate in the country was 2.6%. Non-oil GDP saw an increase by 3.5 

percent, non-oil industry by 13.9 percent, agriculture, forestry and fishing by 5,7 percent and exports 

by 16.5 percent. On the other side, these processes accelareted the importance of agrarian sector in 

the economic activities. For instance, in 2019, Azerbaijan exported $ 760 million worth of agricultural 

products, and the share of this sector in non-oil exports was 39 percent. 

External debt accounts for 17% of the GDP and country is ranked 9th in the world. Foreign 

exchange reserves have reached $ 50 billion, rising $ 4.5 billion over the year, which is 6 times more 

than the foreign debt and now Azerbaijan is ranked the first in the CIS for the quantity of foreign 

exchange reserves per capita. This was achieved by comprehensive social and economic reforms 

based on localization of the challenges of global trends in Azerbaijan and by updating the political 

and economic governance architecture. It is no coincidence that Azerbaijan is on top of the world in 

various prominent international reports. It is also testified by the World Bank's Doing Business 

reports 2018 and 2019 (World Bank, 2019; World Bank, 2020b), which ranked the country among 

the top 10 and top 20 reformist countries, respectively. These development achievements are endorsed 

by other respected reports, as well as by the dynamic results of the Global Competitiveness Report of 

the World Economic Forum (WEF, 2019) and the Economic Freedom Index of the Heritage 

Foundation (HF, 2020). Furthermore, Azerbaijan Digital Trade Hub (DTH) and Azexport.az projects 

are emphasized as the best practices in "cross-border paperless trade" in Asia and the Pacific in the 

8th meeting of the Asia-Pacific Economic and Social Commission (UNESCAP). 

 

The necessity of creation of the Azexport.az portal 

 

Taking into consideration, favorable sides of e-commerce, such as benefits for small firms, 

provision of new business opportunities, increasing participation in GVC and regional value chain, 

boosting private consumption and investment, Azerbaijan significantly improved its e-commerce 

potential. E-commerce not only encourages the startup of new businesses, but also can bring a positive 

social and economic benefits to the country, especially to rural areas. As e-commerce platform 

Azexport help farmers by reducing the costs of linking various actors of the agri-food system both 

within and across countries. Azexport provides additional opportunities for small farmers to export 

their products. Farmers place their products on this portal at no cost, and then, if they receive an order, 

they can get the necessary documents for export through the portal. This saves both intermediate costs 

and time. At the same time, Azexport helps users make more precise decisions about resource 

management through accurate, timely, and location-specific price, and agronomic data and 

information that is becoming increasingly important in the context of agricultural production. On the 

other hand, our analysis shows that most orders on the Azexport.az portal are related to agricultural 

and food products. In particular, hazelnuts, tomatoes, cotton, tobacco, pomegranates, poultry, chicken 

eggs, pomegranate juice, wine and other products produced in Azerbaijan receive orders from foreign 

countries. 

To address main obstacles, financial services, infrastructure, access to internet, ICT facilities, 

logistics and delivery services, computer literacy and other issues have been improved substantially 

during these years. However, there are great potential improvement rooms in Azerbaijan's non-oil 

export, especially agricultural exports. In 2019 the export of non-oil products increased by 7,8 percent 

in real terms (SSCAR, 2020). According to the State Statistical Committee, the foreign trade turnover 
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of Azerbaijan amounted $ 33,138 million in 2019, including export value - $ 19,471 million, import 

- $ 13,667 million, resulting in a positive trade balance of $ 5,804 million (FTA,2020). Foreign trade 

turnover increased by 4.3 percent compared to 2018, including exports by 2 percent and imports by 

6.5 percent. In real terms, the turnover increased by 3.7 percent. However, the total share of non-oil 

export was only 5.7 percent in 2017, 8.3 percent in 2018, and 10 percent in 2019 (SCCRA, 2020). 

The way of joining to the GVC lies through next main steps – research and development, design, 

procurement, manufacturing, assembly, distribution, marketing and sales. Especially in modern 

“market driven” economy, marketing and sales level take one of the main place in this activity. Under 

such circumstances, there was a need for new support incentives and innovative approaches in order 

to increase access to new and traditional markets and accelerate the process of internationalization. 

That is why the government of Azerbaijan has supported the idea of establishing www.azexport.az 

internet portal, which from one side will accelerate the integration process and from another side ease 

the access to the markets. Azexport.az, launched as a single database for Azerbaijani product and 

services, but today it provides whole range of the e-trade services for the joining to the GVC. 

Nowadays, Asia is the fastest growing region in the global market place. Actually, economic 

shocks triggered developing countries to launch special e-commerce programs in 2015. Vietnam’s E-

commerce Development Master Program, Digital India, Lao DPR Plaosme Website and other 

successful programs were realized (ADB, 2020). One of these programs is Azerbaijan’s Azexport e-

commerce portal. Azexport.az has been established under the presidential order on 21 September 

2016 (OoP, 2016). Mission of Azexport.az is to provide information about products of Azerbaijani 

origin and become a beneficial platform for sales in foreign and domestic markets. Azexport.az is 

integrated with the world's most popular electronic trading platforms, making its products available 

to potential buyers from anywhere in the world. Services of leading global and local transport 

companies, as well as logistics companies, have been integrated into the system. Azexport.az offers 

fast and secure payments via VISA, MasterCard and American Express. 

The success of the portal was implementing "reverse dropshipping" model first time in the 

world, which allows to represent Azerbaijani products on various popular online trading platforms, 

such as www.alibaba.com, www.tradeindia.com, www.all.biz, www.agroserver.ru. By other words, 

listing product only once in www.azexport.az traders can see it on the www.alibaba.com, www.all.biz 

and other more than 10 popular platforms. All membership fees, listing services, marketing costs, 

business matching services covered by government. The main benefit for the entrepreneurs is 

receiving – thousands of quotations, requests, sales orders etc. that generated completely free.  

Due to this mechanism, great results were achieved in a short time. As a result, the presence of 

Azerbaijan's products on international online platforms increased more than 60 times, over 50 

thousand unique orders and requests were received, export geography increased and reached to 116 

countries. Valuable information in form of requests and inquiries from different countries has turned 

the portal into a powerful marketing tool. Based on the information collected, various analytical 

reports are preparing, including the monthly publishing “Export review”, which has more than 

600,000 subscribers and is the most popular economic magazine in Azerbaijan. “Export review” first 

time presented Azerbaijani TOP exporters ranking, which published monthly, and provide useful 

marketing and research material for different products and markets (Export review, 2020). 

Additionally, “Export review is sending to taxpayers’ electronic cabinets and give them info about 

potential export markets and existing condition in Azerbaijani market and in main trading partners.  

http://www.tradeindia.com/
http://www.all.biz/
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Role of Azexport.az in non-oil export  

 

E-services launched within Azexport based on the principle "Once Only" which lead on the 

basics of the electronic services of the European Union (EU, 2010). The EU wide Once-Only 

Principle can have a big impact in making life of citizens and businesses easier across the EU and 

could contribute to Digital Single Market. Main goal of the service is to simplify the export 

procedures. Everything as easy as click "Push2Export" button. Exporters fill out single online 

exporter application and could obtain all export-related documents (permits, certificates, custom 

declarations etc.) online. Azexport.az today is also the only authorized by government issuer of the 

Free Sales Certificate. Free Sale Certificate, creates new opportunities for Azerbaijan's food and 

cosmetics products to have access more than 30 new countries.  

On the other side, as one of the main part of digitalization infrastructure, Digital Trade Hub 

of Azerbaijan (DTH) service section has been created (DoP, 2017). DTH is an all-in-one e-business 

service portal launched and guaranteed by the government. It offers a wide range of unique cross-

border services for trade facilitation and doing business, including B2B and B2G services. It 

includes modern services like single exporter application, online customs clearance, online 

company formation, online bank accounts opening, getting e-signature and much more. The DTH 

put together and simplify everything related to international trade, business, e-commerce by 

digitalization and automating all processes, including documents flow, payments etc., and 

eliminating bureaucracy. All transactions carried out on the DTH are legally binding under partner 

country legislation. Private companies are involved in the development of the platform and building 

cross-border e-services. The Digital Trade Hub is integrated with global e-commerce players like 

Amazon, eBay, Alibaba, etc. It offers useful cross-border e-services including B2B and B2G 

services, customs operations between Digital Trade Hub partner countries, online company 

registration, online bank accounts and more.  

The concept is very significant for creation of the single electronic and digital environment 

throughout the Silk Road as well as within Europe. It allows DTH to be an electronic “single window” 

for export, when any Azerbaijan exporter can go through all required procedures by means of a 

computer or any mobile device to prepare documents and processing of product exports without 

leaving the office. The user can access e-Trade services easily through various methods including 

web portals, solutions, e-services according to the different IT environments. Due to authorization 

requirements, transactions are safe from fraud, forgery and financial incidents. Having a proven way 

to authenticate identity and submit electronic signatures and recognition them internationally are the 

fundamentals of the DTH functions. This is what enables both foreign and local businesses to prepare 

and sign import/export documents and other agreements electronically. DTH will continue to address 

global interoperability issues through further research, conducted on the principles of trust and 

transparency, actively support the standardization process in relevant areas and provide trustworthy 

services for ease the use of electronic ID, mobile ID and electronic signature technology in real-world 

applications (DTH, 2020). DTH has a special importance for agricultural sector, especially, to boost 

export opportunities and DTH has a great potential to contribute attracting foreign investment to the 

agricultural sector. For example, agricultural exporters can apply for government incentives related 

to export, such as export promotion payments, through DTH. 
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Importance of digitalization during the COVID-19 pandemics  

 

Downward trends in production of agricultural goods and services have been observed in many 

countries, while an increasing number of economies are feared to go in recession. According to the 

estimates of World Trade Organization (WTO), world trade is expected to fall between 13% and 32% 

during the 2020. It is obvious that without significant digital transformation these figures would 

appear to be much worse than estimated. In fighting the adverse impacts of COVID-19 and enhancing 

societal and economic resilience, digital tools have emerged as an alternative. The coronavirus crisis 

has accelerated the uptake of digital solutions, tools, and services, speeding up the global transition 

towards a digital economy (UNCTAD). Accordingly, both developed and developing countries 

started to develop some strategies to cope the negative effects of the pandemic. These strategies 

include economic and social elements. Certainly, in the upcoming years, there is a need to increase 

the competitiveness and intensification of activities to join the GVC, with a higher level of economic 

growth. The creation of an electronic trading platform - the Azexport portal has greatly contributed 

to agricultural exports in Azerbaijan. For instance, before the beginning of cooperation with 

“Azexport”, the export price for cotton fibre was approximately 1300-1350 US dollars. Thanks to the 

“Azexport", this price has increased by $ 1,750. So, thanks to the foreign customers discovered by 

“Azexport”, each ton of the cotton fibre is now sold about $ 400-450 or 1/3 more expensively, which 

contributed to the flow of millions of additional export currency in the country (Azexport special 

review, 2019). 

The fact related to the processes taking place in Azerbaijan's economy in 2016-2019 have been 

thoroughly analyzed and showed that the country is facing a number of challenges. There exist some 

challenges in agricultural sectors, which requires attention of government for joining Azerbaijan to 

the GVC in short perspective. As Azerbaijan faces new economic challenges, to mitigate the socio-

economic consequence of the COVID-19, the government adopted a special action plan that will be 

implemented during and after the pandemic period. For the implementation of the activities specified 

in the action plan government allocated overall 2 billion USD. The usage of digital solutions provided 

by Azexport.az portal has been increased, especially during the pandemic period. In order to be more 

successful at the current stage of agrarian reforms, special attention should be paid to digital 

transformation. Consequently, it is expected that the COVID-19 will accelerate Azerbaijan`s digital 

transformation, and give a chance to farmers to access bigger markets which can be seen as an 

inevitable process.  

 

Conclusion 

 

Our observations show that, in recent years mega projects, regulative acts and other activities 

have been implemented by the government to support and increase non-oil and agricultural exports. 

Almost all important incentive mechanisms were launched in Azerbaijan. But most of them work and 

cover mainly traditional promotion activities, like support participation in fairs and exibitions. In this 

regard, the creation of the Azexport.az portal and the single online export application were the 

government activities which were delivered in time. This is expecially true during the COVID 19 

times. These incentives have helped to reduce costs, easing the process, accessing and diversifying 

markets for the agricultural product exporters. Azexport.az helps for transition of the export 
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opportunities of Azerbaijani farmers into real sales, thereby contributing to the creation of new jobs 

in the country, the strengthening of sustainability existing jobs and growing national economy.  

As a result, from January 2017 to January 2020, the total amount of export quotation requests 

and sales received from 136 countries reached up to $1,6 billion. According to initial Key 

Performance Indicator (KPI) analysis, 0,7 USD spent for Azexport transferred into 1470 USD in form 

of quotation requests and sales which is very high result. The presence of Azerbaijani products in the 

different international digital trade platforms increased up to 2500 times and Azerbaijan had moved 

forward from the last position among the CIS countries to the second. As a result, manufacturers have 

found new markets and buyers for their products at the more affordable prices which promotes 

production and launching the new export-oriented projects.  

Moreover, DTH is a completely new concept in the public services. It is very unique and in 

some aspects first in the world online services joining and offering different business services from 

single PC window. By providing additional opportunities for the local entrepreneurs at same time it 

stimulates foreign investments in Azerbaijan by the easing of process doing business. DTH is a smart 

service for business based on a single PC window principle that offers automate doing business 

processes, business management, automatically generates documents and processes for export and 

import clearance in accordance with the trade procedure. DTH saves companies’ time and expense 

by replacing all offline procedures with single online integrating together all trade-related public 

services and activities.  

At the end, we can say that this stage of digitalization for export-led and business development 

strategy was successful in Azerbaijan. It is also worth to state that digitalization of the economy can 

help to soften the adverse effects during the pandemic disrupts. In particular, agro-food chain can 

continue their usual activities along the value chain without interruptions, which is important to 

ensure food security.  
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İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 

 

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 

inkişafının sürətləndirilməsi 

 

Xülasə 

 

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi 

araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ixrac əsaslanan iqtisadi 

inkişafa nail olmaq üçün qeyri-neft ixracatını artırmağı hədəfləyir. Bu məqsədə çatmaq üçün vacib 

elementlərdən biri iqtisadi fəaliyyətlərin rəqəmsal transformasiyasıdır, xüsusilə də bunun qeyri-neft 

ixracında mühüm paya sahib olan kənd təsərrüfatı sektorunda tətbiqidir. Kənd təsərrüfatı ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qeyri-neft ixracı və qeyri-neft ÜDM formalaşması baxımından 

Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Bu məqsədə töhfə vermək üçün Azexport.az portalı 

http://www.e-qanun.az/framework/33720
https://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/xarici-ticaretin-veziyyeti-haqqinda/
https://www.stat.gov.az/?lang=en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://data.worldbank.org/country/azerbaijan
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
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və əlaqədar elektron ticarət infrastrukturu formalaşdırılmışdır. Azexport.az portalı Azərbaycan 

şirkətlərinin, xüsusən də aqrar istehsalçıların ixrac imkanlarının artırılmasına, onların real satışa 

keçməsinə kömək edir. Bununla da ölkədə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, mövcud iş yerlərinin 

qorunub saxlanılmasına və dayanıqlı inkişafa töhfə verir. Bu araşdırmada innovativ və alternativ 

alətlər vasitəsi ilə qlobal dəyər zəncirinə qoşulmaq imkanlarına toxunulur və bu istiqamətdə həyata 

keçirilən tədbirlər qiymətləndirilir. Eyni zamanda rəqəmsal transformasiyanın aqrar islahatların 

növbəti mərhələsində oynayacağı rol, qeyri-neft sektoru daxilində ixracın şaxələndirilməsi və aqrar 

məhsullarının ixrac potensialının artırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür.  

Açar sözlər: Kənd təsərrüfatı, qeyri-neft sektoru, rəqəmsallaşma, Covid-19, ixrac, Qlobal 

Dəyər Zənciri, Rəqəmsal Ticarət Qovşağı. 
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Содействия развитию сельского хозяйства через цифровую трансформацию в 

Aзербайджане 

 

Pезюме 

 

Широко известно, что уровень ненефтяного экспорта Азербайджана значительно 

меньше его существующего потенциала. Соответственно, правительство Азербайджана 

планирует увеличить ненефтяной экспорт для достижения экономического развития, 

ориентированного на экспорт. Одним из важных элементов достижения этой цели является 

цифровая трансформация экономической деятельности, особенно в ненефтяном секторе, 

таком как сельское хозяйство. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике 

Азербайджана с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, ненефтяного 

экспорта и формирования ненефтяного ВВП. Портал Azexport.az и соответствующая 

инфраструктура электронной торговли были разработаны для достижения этой цели. 

Azexport.az помогает перевести экспортные возможности азербайджанских компаний, 

особенно сельскохозяйственных фирм, в реальные продажи, тем самым способствуя 

созданию новых рабочих мест в стране, укреплению существующих рабочих мест и 

устойчивому развитию. В этой статье мы предоставим информацию о возможностях 

использования новых инновационных и альтернативных инструментов для присоединения к 

глобальной цепочке создания стоимости, деятельности в этом направлении, мерах, 

принятых для диверсификации экспорта в ненефтяном секторе, а также о повышении 

экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции в Азербайджанe. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, Covid 19, экспорт, ненефтяной 

сектор, глобальная цепочка добавленной стоимости, узел цифровой торговли. 
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ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İNVESTİSİYA 

FƏALLIĞINA TƏSİRİNİN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİ 

Bağış Sabir oğlu Əhmədov, i.ü.f.d. 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini 

e-mail: bagish.ahmadov@atm.gov.az 

Xülasə 

 

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq, bu sahədə iqtisadi, sosial və ekoloji 

tarazlığın təmin edilməsi investisiya qərarlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Aqrar sektorda 

investisiya fəallığının artırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi birbaşa dayanıqlı inkişaf 

məqsədlərinin reallaşdırılmasına xidmət edir. İnvestisiya prosesində resursların bölgüsünə dair 

qərarlar verildiyindən vergilər bu qərarlara təsir edən mühüm amildir. Bu baxımdan məqalədə kənd 

təsərrüfatı məhsullarına və onun istehsalında istifadə edilən investisiya və aralıq idxal məhsullarına 

əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sahəsində mövcud vəziyyət təhlil edilmiş, onun investisiya fəallığına 

təsiri istiqamətləri araşdırılmışdır. Burada kənd təsərrüfatında istifadə edilən aralıq və investisiya 

məhsullarının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsinə dair təkliflər əsaslandırılmışdır.  

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, kənd təsərrüfatı, investisiya, əlavə dəyər vergisi. 

 

Giriş 

 

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq, bu sahədə iqtisadi, sosial və ekoloji 

tarazlığın təmin edilməsi investisiya qərarlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, investisiya 

prosesində mövcud resursların cəmiyyət həyatının müxtəlif istiqamətlərinə yönəldilməsi ilə bağlı 

qərarlar verilir. Bu halda investisiya qərarlarının dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanması dayanıqlı 

inkişaf məqsədlərinə nail olmağın mühüm şərtidir.  

Yoxsulluğun aradan qaldırılması əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı olan kənd yerlərində daha 

böyük aktuallıq kəsb edir. Habelə müasir dövrdə dünyada aclıq və yoxsulluq kimi problemlərin həlli 

daha çox insanların istehsal vasitələrini əldəetmə imkanlarından asılıdır. Kəndlərin inkişafına 

investisiya qoyulması kənd yerlərində yaşayan insanların gəlirlərini artırmağın, kənddən şəhər 

miqrasiyasının və şəhərlərdə yoxsulluğun artımının qarşısını almağın əsas yoludur. Kənd 

təsərrüfatının inkişafına investisiyalar yoxsulluğun azaldılması ilə yanaşı əhalinin ərzaq əldə etmək 

imkanlarını artırır, mövcud torpaq, su resurslarından səmərəli istifadəni yüksəldir, ətraf mühitin 

qorunmasına mühüm töhfə verir. Bu baxımdan aqrar sektorda investisiya fəallığının artırılması üçün 

tədbirlərin həyata keçirilməsi birbaşa dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin reallaşdırılmasına xidmət edir.  

mailto:bagish.ahmadov@atm.gov.az
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Kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşları 

 

İnvestisiya ölkədə çəkilən xərclərin əhəmiyyətli və dəyişən hissəsidir və həm fiziki, həm də 

insan kapitalının yaranması investisiya prosesində baş verir. Bu baxımdan investisiya ölkədə kapital 

yığımına gətirib çıxarır ki, bu da ölkənin istehsal imkanlarının artması hesabına məhsul və xidmətlər 

buraxılışını artırır. 
 

Şəkil 1. Kənd təsərrüfatında əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının dinamikası (2010=100) 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi kənd təsərrüfatında əsas kapitala investisiya qoyuluşunun həcmi 

dəyişkən olmuş və 2016-cı ildən sonra artmışdır. Belə artıma dövlətin dəstək tədbirləri əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmişdir. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən 40 faiz güzəştlə satılmış 

texnikanın dəyəri 2016-cı ilə nisbətən 2018-ci ildə 3,2 dəfə, 2019-cu ildə isə 2,1 dəfə çox olmuşdur. 

Bununla yanaşı 2019-cu ildə meliorasiya sahəsində investisiya qoyuluşlarının həcmi 2016-cı ilə 

nisbətən 1,4 dəfə artmışdır. Xüsusilə kənd təsərrüfatında çoxillik əkmələrin sahəsi əhəmiyyətli 

dərəcədə böyümüşdür. Belə ki, 2019-cu ildə meyvə və giləmeyvə sahələrinin artımı 2010-cu ilə 

nisbətən 64,8 faiz, 2016-cı ilə nisbətən 22,5 faiz təşkil etmişdir. 
 

Şəkil 2. Kənd təsərrüfatında əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının əlavə dəyərə nisbəti (faizlə) 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
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Son illərdə kənd təsərrüfatında əsas kapitala investisiyaların artımı bu göstəricinin əlavə dəyərə 

nisbətinə də təsir göstərmişdir. Belə ki, qeyd edilən göstərici 2010-cu ildə 18,4 faizdən 2016-cı ildə 

9,6 faizə qədər azalmış, 2019-cu ildə isə 16,5 faizə qədər artmışdır (Şəkil 2). Qeyd etmək lazımdır ki, 

kənd təsərrüfatı sahəsində əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının əlavə dəyərə nisbəti göstəricisinin 

20 faizdən aşağı olması bu sahədə iqtisadi artımın dayanıqlılığı baxımından məqbul deyildir. Belə ki, 

torpaq resurslarının artım imkanlarının məhdudluğu şəraitində kapitalın son hədd məhsulu getdikcə 

azalır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı sahəsinin investisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün dövlət 

dəstəyinin davam etdirilməsi məqsədəuyğundur. 

 

Əlavə dəyər vergisinin investisiya qərarlarına təsiri 

 

Davamı inkişaf məqsədlərinə nail olunması dövlətin iqtisadi, sosial və ekoloji siyasətindən birbaşa 

asılıdır. Burada vergi siyasəti investisiya fəallığının stimullaşdırılması, resursların yoxsulların hesabına 

yenidən bölgüsü, ətraf mühitin qorunması və s. kimi məsələlərin həll edilməsində mühüm alət olaraq 

qalır. Xüsusilə istehlaka vergilər istehlaka birbaşa, investisiya xərclərinə isə dolayı yolla təsir edir. 

İnvestisiya prosesində resursların bölgüsünə dair qərarlar verildiyindən vergilər bu qərarlara 

təsir edən mühüm amildir. Vergilərin səviyyəsi həm kapitalın qiymətinə, həm investisiya xərclərinin 

həcminə, həm də investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi nəticəsində yaradılan obyektin 

fəaliyyəti ilə əlaqədar gəlir və xərclərin səviyyəsinə təsir göstərir. Buna görə də ölkədə vergilərin 

səviyyəsini və strukturunu dəyişməklə investisiya fəallığına təsir etmək mümkündür. 

Dünyada dövlət büdcəsinin gəlirlərində mənfəət vergisi 10 faizə bərabər olduğu halda istehlaka 

vergilərin payı 30 faizdən çoxdur. 2021-ci ildə əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərində payının 47,7 faizə bərabər olacağı nəzərdə tutulmuşdur. İstehlaka vergilər birbaşa 

istehsalla əlaqəsi olmayıb, ayrı-ayrı məhsullara tələbin həcminə təsir göstərir. Belə ki, bu vergilər 

məhsulun qiymətini artırmaqla tələbin həcmini azalda bilər. Bununla yanaşı onun investisiya 

fəallığına təsiri ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi yanaşmalara görə, belə vergilər 

istehlakçılar tərəfindən ödəndiyindən firmaların fəaliyyətinin nəticələrinə və investisiya fəallığına 

təsiri məhduddur (1). Digərləri bu verginin istehsalçılara birbaşa təsir etdiyini qəbul edirlər (2). Belə 

ki, əlavə dəyər vergisi istehlakçının ödədiyi qiymətlə firmaların topdansatış qiymətinin fərqini təşkil 

etdiyindən bu vergi onlar arasında bölünür. Bu, əsasən təklifin qiymətə görə elastikliyi ilə bağlıdır. 

Belə ki, bu göstərici nə qədər kiçikdirsə, onda əlavə dəyər vergisinin firmaların payına düşən hissəsi 

artır. Bunu Şəkil 3-dən də görmək olar. Bu şəkildəki qrafik ƏDV 18 faizə bərabər olduqda istehsal 

və qiymətin tarazlıq hallarını əks etdirir. Buradan göründüyü kimi, 18 faizlık ƏDV tətbiq edildikdə 

istehsalçının topdansatış qiyməti Pop səviyyəsindən Pf səviyyəsinə düşür, istehlakçının ödədiyi qiymət 

isə Pop səviyyəsindən Pi səviyyəsinə qədər artır, Pi ilə Pf arasındakı fərqin satış həcminə hasili ƏDV-

nin məbləğini təşkil edir. Qrafikdən göründüyü kimi S0 təklif əyrisinin elastikliyi S1 təklif əyrisinə 

nisbətən yüksəkdir. Buna görə də ƏDV olmadığı halda tarazlıq nöqtəsi olan O nöqtəsindən başlayaraq 

ƏDV artdıqca firma təklifin qiymətə görə elastikliyi aşağı olan məhsulun topdansatış qiymətini 

yuxarı olan məhsula nisbətən daha çox azaldır. Təklif əyrisində D0 və ƏDV 18 faiz olduqda, S0 təklif 

əyrisinə nisbətən daha az elastikliyə malik S1 təklif əyrisi halında firma qiymətləri daha çıx aşağı 

salmaq məcburiyyəti ilə qarşılaşır. Bununla yanaşı firmalar nisbətən daha elastik tələblə qarşılaşdıqda 

digər hallara nisbətən ƏDV-siz tarazlıq qiyməti ilə müqayisədə topdansatış qiymətini daha az 

endirilər (Şəkil 3).  
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Şəkil 3. Əlavə dəyər vergisinin istehsalçı və istehlakçı arasında paylanması 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Belə ki, təklif əyrisi  S0 və ƏDV 18 faiz olduqda D0 təklif əyrisinə münasibətdə daha az elastik 

olan D1 tələb əyrisi halında firma qiymətləri daha az aşağı salmaq məcburiyyəti ilə qarşılaşır. 

Beləliklə, ƏDV-nin artması firmanın qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olur, lakin bu azalmanın 

səviyyəsini tələb və təklif əyrilərinin elastikliyi müəyyən edir.  

Bütövlükdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tələbin gəlirlərə görə elastikliyi qiymətə görə 

elastikliyindən yüksəkdir. Tələbin qiymətə görə elastikliyi mal əti, meyvə, quş əti, süd üzrə nisbətən 

yüksək, dənli və dənli-paxlalılar üzrə isə nisbətən aşağıdır. Bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları 

üzrə tələbin qiymətə görə elastiklik əmsalı -1 və 0 arasında, gəlirlərə görə elastikilik əmsalı isə 0 və 

1 arasında olmuşdur (3). Bununla yanaşı təklifin qiymətə görə elastiklik əmsalı da 0 və 1 arasında 

olmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının qiymətə görə elastikliyinin aşağı olması kənd 

təsərrüfatında resursların mobilliyinin aşağı olması, istehsal tsiklinin uzunluğu və qiymət 

dəyişməsinə istehsalın cavab verməsi üçün tələb olunan vaxtın uzunluğu ilə bağlıdır.  

Azərbaycanda yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satış dövriyyəsi 2024-cü il yanvarın 1-dək 

ƏDV-dən azadır. Bununla yanaşı əksər kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı ƏDV-yə cəlb edilir. Belə 

hal yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satış qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan 

verməklə yerli bazarda idxal məhsullarına nisbətən qiymətə görə rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə 

səbəb olur. Bu da aqrar sektorda investisiya fəallığına müsbət təsir göstərir. 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatında yaradılmış əlavə dəyərin həcmi 4669,6 milyon manata bərabər 

olmuşdur. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı məhsullarının bir hissəsi istehsalçıların öz istehlakına 

getdiyindən, bir hissəsi heyvanların çəki artımı hesabına yarandığına və bir hissəsi isə ixrac edildiyinə 

görə ƏDV-yə cəlb olunmur. Bununla yanaşı 2019-cu ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7836,7 

milyon manata bərabər olmuş və bunun da 59,6 faizini əlavə dəyər təşkil etmişdir. Bu baxımdan yerli 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ƏDV-dən azad edilməsi yerli bazarda onların qiymət baxımından əlavə 

rəqabət üstünlükləri qazanmasına səbəb olur. Bütövlükdə 2019-cu ildə kənd təsərrüfatında aralıq 

istehlak 3167,1 milyon manata bərabər olmuşdur ki, bunun da əhəmiyyətli hissəsinə ƏDV tətbiq 
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edilmişdir. Məsələn, hazırda aqrotexniki xidmətlərə və yanacaq və motor yağlarına görə ƏDV tətbiq 

edilir. 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin becərilməsi üçün orta hesabla hər 

hektara təqribən 73 manat dəyərində yanacaq sərf edilmişdir ki, bunun da təqribən 15,3 faizini ƏDV 

təşkil etmişdir.     

Hazırda yerli kənd təsərrüfatı məhsulları ƏDV-dən azad olunduğu halda yerli kənd təsərrüfatı 

xammalının emalı məhsullarına 18 faiz ƏDV tətbiq edilir. Belə halda yerli kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ƏDV-dən azad olunması ƏDV-dən azad edilməməsi halı ilə müqayisədə onların 

emalından yaranan məhsulların qiymətini artırır. Çünki kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

prosesində istifadə edilmiş qeyri-kənd təsərrüfatı məhsullarına və xidmətlərinə görə hesablanmış 

ƏDV onların emalı məhsullarının satışı zamanı təkrar hesablanır və ödənilir. Belə təkrar 

hesablamaların qarşısının alınması məqsədilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında istifadə edilən 

aşağıdakı xammal və materiallar ƏDV-dən azad edilmişdir:   

 

- toxum və tinglərin idxalı və satışı; 

- mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı və satışı; 

- kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün 

istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı; 

- 2019-cu il martın 1-dən 2 il müddətinə kəpəyin istehsalı və satışı; 

- 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə 

edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr. 

 

Bununla yanaşı idxal edilən yem komponentlərinin və yerli bazarda satılan baytarlıq 

preparatlarının ƏDV-dən azad edilməməsi yerli məhsulların qiymətinin artımına səbəb olur. Belə ki, 

heyvandarlıq məhsullarının istehsal xərclərində yemin payı intensiv ferma şəraitində yetişdirilən mal 

əti və sənaye üsulu ilə istehsal edilən quş əti üzrə təqribən 65 faizə, intensiv ferma şəraitində istehsal 

edilən süd və sənaye üsulu ilə istehsal edilən yumurta üzrə isə təqribən 70 faizə bərabərdir. Ölkədə 

heyvandarlıq məhsullarının, xüsusilə quş ətinin istehsalda istifadə edilən yemin tərkibində idxal 

edilən yem komponentləri əhəmiyyətli paya malikdir. Belə halda quş ətinin ƏDV-dən azad 

edilməsinə baxmayaraq onun dəyərinin əhəmiyyətli hissəsini formalaşdıran yem komponentlərinin 

idxalı ƏDV-dən azad deyildir. Bu amil isə quş ətinin ƏDV-dən azad edilməsinin bu sahədə qoyulan 

investisiyanın səmərəliliyinə təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  

Bütövlükdə ölkədə idxalı əvəz edən məhsulların istehsalında istifadə edilən aralıq məhsulların 

ƏDV-dən azad edilməsi bu məhsulların istehsalının stimullaşdırılmasının mühüm istiqamətlərindəndir. 

Belə ki, 2019-cu ildə ölkənin mal əti ilə özünütəminat səviyyəsi 86,1 faizə, quş əti ilə özünütəminat 

səviyyəsi isə 74,6 faizə bərabər olmuşdur. Bu halda idxalı əvəz edən sahələrin investisiya cəlbediciliyinin 

artırılması məqsədilə bu sahələrə vergi güzəştlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı əlavə 

dəyər vergisi ticarət əlavəsindən tutulur. Bununla belə, kənd təsərrüfatı məhsulları topdansatış 

şəbəkəsi vasitəsilə pərakəndə ticarətə daxil olursa, onda satılan məhsulun bütün dəyərinə ƏDV tətbiq 

edilir. Bu halda satılan məhsulların qiyməti ən azı 18 faiz artır. Belə böyük fərq topdansatış 

müəssisələrinin səmərəli fəaliyyətini məhdudlaşdırır və onların yaranmasına investisiya qoyuluşunun 

səmərəliliyini kəskin şəkildə azaldır. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 0 dərəcə ilə 
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vergiyə ilə cəlb edilsə də, belə məhsullarla ticarətin mütəşəkkil olmaması səbəbindən ödənilən ƏDV-

nin əvəzləşdirilməsi və geri alınmasında çətinliklər yaranırdı və əlavə inzibati xərclər çəkilirdi. Belə 

halın aradan qaldırılması üçün Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 14 noyabr tarixli 448 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların ixrac qeydi 

ilə satışı Qaydası”na əsasən, 3 ay ərzində ixracı nəzərdə tutulan qeyri-neft məhsullarının istehsalçılar 

tərəfindən satışı 0 dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir. 

Bütövlükdə əsas kapitalın yaradılması üçün texnikanın alınmasına ödənilən ƏDV 

əvəzləşdirilmir və nəticədə investisiya xərclərinin artmasına səbəb olur. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalında istifadə edilən texnikanın və damazlıq heyvanların ƏDV-dən azad 

edilməsi bu sahənin investisiya cəlbediciliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı 

texnikası və damazlıq heyvanlar aşağıdakı istiqamətlərdə ƏDV-dən azaddırlar:  

 

- lizinq müqaviləsinin obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı; 

- investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə investisiya təşviqi sənədini almış 

hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici 

sənədi əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı; 

- damazlıq heyvanların idxalı və satışı; 

- toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, o cümlədən laboratoriya 

avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya 

kalibrlənməsi üçün maşınların idxalı və satışı; 

- bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların 

və texnikaların, habelə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən təsdiq olunmuş kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı, 

idxalı və satışı. 

 

Göründüyü kimi hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında istifadə edilən investisiya və 

aralıq məhsulların əhəmiyyətli hissəsi ƏDV-dən azaddır. Bununla yanaşı hazırda kənd təsərrüfatı 

texnikaları və avadanlıqlarının maliyyə lizinqinə verilməsi ilə bağlı maliyyə xidmətləri ƏDV-dən 

azad olsa da, operativ lizinqə verilməsinə görə ödənilən  icarə (lizinq) haqqı ƏDV-dən azad deyildir. 

Bu hal operativ lizinq xidmətləri bazarını məhdudlaşdırır. Belə ki, maliyyə lizinqinə verilmiş və ya 

satın alınmış texnikalarla müqayisədə operativ lizinqə götürülən texnikalarla göstərilən aqrotexniki 

xidmətlərin dəyəri yüksək olur.  

 

Nəticə 

 

Yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının ƏDV-dən azad edilməsi idxalın əvəz edilməsi baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə ƏDV-nin artırılması ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının 

qiymətlərinə onlara tələbin qiymətə görə elastikliyindən asılı olaraq dəyişəcəkdir. Bu həm daxili 

bazarda yerli məhsulların qiymətlərinin artımına, həm də elastiklik səviyyəsindən asılı olaraq ayrı-

ayrı məhsulların fərqli səviyyədə qiymətlərinin artımı əsasında struktur dəyişikliklərinə səbəb ola 

bilər. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal edilməyən investisiya məhsullarının və aralıq məhsulların 

idxalının ƏDV-dən azad edilməsi idxalın əvəz edilməsi və ixracın stimullaşdırılması baxımından 
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əhəmiyyətlidir. Xüsusilə heyvandarlığın inkişafı üçün yem komponentlərinin idxalı və satışının, 

baytarlıq pereparatlarının ƏDV-dən azad edilməsi məqsədəuyğundur. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı aqrotexniki xidmətlər, operativ lizinq haqlarının ƏDV-dən azad edilməsi 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı zamanı yaranan təkrar ƏDV hesablamalarının azaldılmasına səbəb 

olmaqla yanaşı aqroservislərin yaradılmasının investisiya cəlbediciliyini də artırar. 
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Theoretical and practical aspects of the impact of value added tax on investment 

activities in agriculture 

 

Summary 

 

Achieving sustainable agricultural development, ensuring economic, social and environmental 

balance in this area largely depends on investment decisions. The implementation of measures to 

increase investment activity in the agricultural sector directly serves the implementation of 

sustainable development goals. Taxes are an important factor influencing resource allocation 

decisions in the investment process. In this regard, the article analyzes the current situation in the 

application of value added tax to agricultural products and investment and intermediate imported 

products and examines the impact of its influence on investment activity. The article substantiates 

proposals for exemption from VAT of intermediate products used in agricultural production. 
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Теоретические и практические аспекты влияния налога на добавленную стоимость 

на инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве 

 

Резюме 

 

Достижение устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечение экономического, 

социального и экологического баланса в этой области в значительной степени зависит от 

инвестиционных решений. Реализация мероприятий по повышению инвестиционной 

активности в аграрном секторе напрямую служит реализации целей устойчивого развития. 

Налоги - важный фактор, влияющий на решения о распределении ресурсов в инвестиционном 

процессе. В связи с этим в статье анализируется текущая ситуация в области применения 

налога на добавленную стоимость к сельскохозяйственной продукции и инвестиционной и 

промежуточной импортной продукции и исследуется влияние его влияния на инвестиционную 

активность. В статье обоснованы предложения по освобождению от НДС промежуточных 

продуктов, используемых в сельскохозяйственном производстве.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, инвестиции, налог на 

добавленную стоимость. 
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Xülasə 

 

Məqalədə bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı 

infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər açıqlanır. Həmçinin məqalədə bazar infrastrukturunun 

inkişafının əsas istiqamətləri araşdırılır və müvafiq qiymətləndirmələr aparılır. Məqalədə göstərilir ki, 

müasir dövrdə inkişaf etmiş bazar infrastrukturunun mövcudluğu aqrar istehsalının genişləndirilməsi, habelə 

məhsulların istehlakçılara itkisiz çatdırılmasının mühüm amillərindən biridir. 

Açar sözlər: bazar infrastrukturu, aqropark, innovasiya, topdansatış, pərakəndə satış, logistika. 

 

Giriş 

 

Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə aqrobiznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması və 

bunun nəticəsində inkişaf strategiyasının əsas prioritetləri kimi yüksək keyfiyyətli, ixracyönümlü və 

rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının genişləndirilməsi ardıcıl həyata keçirilir. Son illər 

ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artır, hal - hazırda ölkə 

əhalisinin ərzaq və kənd təsərrüfatı xammalına olan tələbatının əsas hissəsi yerli istehsal hesabına 

ödənilir. Ölkəmizin ixrac potensialının formalaşmasında böyük rol oynayan kənd təsərrüfatının 

inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədilə müəyyən ərazilərdə yeni satış yerləri, logistik və 

ticarət mərkəzləri yaradılır. Burada xidmətlərin səviyyəsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi qarşıya 

mühüm vəzifə kimi qoyulub.  

 

Aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri 

 

Aqrobiznesin inkişafına dəstək kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal sahələrinə və əsas ticarət 

marşrutlarına yaxın yerləşən, genişmiqyaslı və ixracyönümlü aqroparkların, aqrobiznes 

inkubatorlarının yaradılmasına əsaslanır. Azərbaycanda aqroparklar yaratmaqla fiziki və sosial 

infrastruktura dövlət tərəfindən ayrılan investisiyaların səmərəliliyini artırmaq, ölkənin logistika 

qovşağında rəqabətədavamlılığını gücləndirmək, qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı sektorlarına investorları cəlb etmək və s. bu kimi müxtəlif məqsədlərə nail olmaq 

mümkündür.  
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Bu zaman bazar infrastrukturları daha mühüm rol oynamaqla kiçik və bir qayda olaraq 

innovasiyayönümlü müəssisənin yaradılması və inkişafına kömək edirlər. Bu funksiya getdikcə daha 

vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki vaxt keçdikcə yeni müəssisənin bazara çıxışı tədricən artmaqda olan 

rəqabət üzündən mürəkkəb xarakter alacaqdır. Bildiyimiz kimi bazar infrastrukturunun əsas vəzifəsi 

maraqlı biznes ideyanı aşkara çıxarmaq, onun biznes layihəsinə çevrilməsinə kömək etmək, məhsul 

və xidmətlərin buraxılışına yardım göstərmək və onlarla bazara çıxışı təmin etməkdən ibarətdir. Lakin 

bütün bu vəzifələr, xüsusilə də bazara çıxışa yardım göstərmək kifayət qədər mürəkkəbdir. Buna 

yalnız ölkə daxilində düzgün biznes siyasəti aparmaqla, biznes infrastrukturunun işlək 

mexanizmlərini hərəkətə gətirməklə nail olmaq mümkündür. Azərbaycanda və onun ayrı-ayrı 

regionlarında bazar infrastrukturun bu funksiyası yerli müəssisələrin köhnə və yeni bazarlara çıxışı 

zamanı daxili və xarici rəqabətin güclənməsi səbəbindən mürəkkəb vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar 

daha vacib əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycanda bazar infrastrukturuna təkamül xarakterli spesifik xüsusiyyətlər xasdır. Həm 

nəzəri-metodoloji sahədə, həm də təcrübədə bazar infrastrukturu konsepsiyasının reallaşdırılması 

zamanı bir sıra problemlər meydana çıxır. Belə problemlərə bazar infrastrukturunun təşkilati 

formalarının düzgün müəyyən edilməsi, infrastrukturun yaradılmasında beynəlxalq təcrübəni öyrənib 

ümumiləşdirməklə Azərbaycanda onun səmərəli tətbiq variantlarının tapılması, bu infrastrukturun 

formalaşması problemlərini aşkara çıxarıb, onların aradan qaldırılması yollarına dair təklif və 

tövsiyələrin verilməsi və s. sayılır [4, 6].  

Bazar infrastrukturunun vacib elementlərindən biri də kiçik biznesə təkan verən biznes 

infrastrukturudur. Biznes infrastrukturun təşkilati modellərini yaradarkən nəzərə almaq lazımdır ki, 

ölkəmiz üçün aktual olan əlverişli sahibkarlıq və rəqabət mühitinin yaradılması, həmçinin yeni iş 

yerlərinin açılması, istehsalın genişləndirilməsi, bir çox sənaye sahələrinin inkişafı, daşınmaz 

əmlakdan səmərəli istifadə və digər belə problemlərin həlli ön planda dayanır.  

Qeyd olunanları nəzərə alaraq göstərmək olar ki, aqrobiznesin inkişafı məqsədilə regionlarda 

bazar infrastrukturunun yaradılması problemləri və onların həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi 

prioritet vəzifələr sırasında yer alır. 

 

Bazar infrastrukturunun inkişafının əsas istiqamətləri 

 

Müasir şəraitdə inkişaf etmiş bazar infrastrukturunun mövcudluğu aqrar istehsalının 

genişləndirilməsi, habelə kənd təsərrüfatı istehsalının və ərzaq bazarının dövlət tənzimlənməsi 

tədbirlərinin səmərəli təşkili baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Aqrar sahədə bazar 

infrastrukturu həm kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafının maddi bazasının formalaşdırılması 

məsələlərinin həllinə bilavasitə təsir edən amil, həm də istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehlakçılara əlverişli qaydada çatdırılmasının təminatçısı kimi çıxış edir. Bununla 

əlaqədar, bazar infrastrukturunun formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi bütövlükdə aqrar-sənaye 

sisteminin inkişaf etdirilməsinin əsas məsələləri sırasında dayanır. 

Dövlət müstəqilliyi şəraitində Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının aqrar sektorunda bazar 

infrastrukturunun yeni sisteminin formalaşdırılmasına ehtiyac yaranmışdır. Ölkəmizdə əsaslı 

islahatların uğurla həyata keçirilməsi bu istiqamətdə irəliləyişlərə yol açmışdır. Belə ki, bazar 

infrastrukturun dirçəldilməsinin təmin edilməsi, bu sahədə yeni obyektlərin şəbəkələrinin təşəkkül 

tapmasına başlanılmışdır [2].  
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Kənd təsərrüfatının istehsal vasitələri ilə təminatında yaranmış problemin həlli məqsədilə 

dövlət kənd təsərrüfatı texnikasının, mineral gübrələrin, ziyanvericilərə qarşı mübarizə vasitələrinin 

alınması üçün büdcədən vəsait ayırmaqla yanaşı, həm də onların aqrar istehsalçılara çatdırılmasına 

xidmət edən infrastrukturun formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, 

dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının reallaşdırılmasına xidmət edən infrastruktur 

obyektləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi tədbirlərinin güzəştli şərtlərlə 

maliyyələşdirilməsinə böyük həcmli vəsaitlər ayrılmışdır. 

Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlər kənd təsərrüfatının 

texniki təminatının yaxşılaşdırılmasına, habelə aqrar sahədə istehsal edilən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının itkilərinin azaldılması və keyfiyyəti saxlanılmaqla istehlakçılara çatdırılmasına şərait 

yaradır. Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, hələlik bazar infrastrukturunun səmərəli fəaliyyət 

göstərən sistem kimi tam formalaşdırılması təmin edilməmişdir. İnfrastruktur sferasında modern 

texnologiyaların tətbiqi miqyasları və xidmətlərin keyfiyyəti zəruri tələblər səviyyəsində deyildir. 

Bazar infrastrukturu sferasında mövcud olan struktur problemlərinin həllinə ehtiyac vardır. Eyni 

zamanda bazar infrastrukturunun formalaşdırılması və fəaliyyətinin iqtisadi, təşkilati və institusional 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərinin həlli xüsusi maraq kəsb edir [3, 7].  

Bildiyimiz kimi, aqrar sahənin formalaşması və inkişafında infrastrukturların əhəmiyyəti 

böyükdür. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf vəzifələrinin həlli ilə əlaqədar yeni infrastrukturların 

yaranması, inkişafı və təkmilləşdirilməsi bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Hər bir ölkədə 

infrastrukturlar cəmiyyətin artan tələbatına, ehtiyacların artmasına uyğun formalaşdırılmışdır. Belə 

ki, infrastrukturlar spesifik əlamətlərinə görə başqa sektorlara xidmət göstərən sahələrin məcmusunu 

ifadə edir. Beləliklə, maddi istehsala və xidmətlərə bilavasitə təsir göstərsə də, infrastruktur orada 

texnoloji və digər proseslərdən kənarda qalır. 

Aqrobiznes sahəsində bazar infrastrukturun inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 

- hər bir rayonun təbii və iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının ixtisaslaşması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalının artırılmasının 

stimullaşdırılması, xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı, əsas ərzaq 

məhsulları ilə özünü təminetmə ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi; 

- kənd təsərrüfatında ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi və bu sahədə təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

- regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və satışı məqsədi 

ilə istixana, soyuducu və taxıl anbarı komplekslərinin (logistika mərkəzlərinin) 

yaradılmasının və inkişafının davam etdirilməsi; 

- şəhərlərdə və regionlarda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının 

formalaşması; 

- ölkədə aqrar sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bazar prinsipləri 

əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturların yaradılması. 
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Bildiyimiz kimi fermerlər istehsal etdikləri məhsulların satışında tək olmamalı, onlara 

məhsullarının satışı üçün dövlət yardımı olmalıdır. Fermerin əsas məqsədi məhsul istehsal etməkdir, 

satışı və digər məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Hesab edirik ki, dövlətin fermerlərin 

istehsal etdikləri məhsulların satışında müvafiq köməklikləri göstərməsi məhsul istehsalının 

artmasına və ən əsası təkrar istehsalın həyata keçirilməsində maliyyə vəsaitinin əldə edilməsinə şərait 

yarada bilər [1, 5].  

 

 

Nəticə 

 

Hazırda Azərbaycanda istehsal olunan meyvə-tərəvəz məhsulları Rusiya Federasiyası ixrac 

bazarlarında kifayət qədər rəqabətqabiliyyətlidir. Buna görə də bu məhsullar üzrə ixrac potensialının 

artırılması üçün yerli istehsalçılar tərəfindən böyük sahələrdə yeni meyvə bağları salınır və istixanalar 

yaradılır. İstehsal həcminin artırılması ilə yanaşı, ixrac infrastrukturunun da inkişaf etdirilməsi 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan dövlət dəstəyi ilə logistik mərkəzlərin qurulmasına 

başlanılıb.  

Bildiyimiz kimi, aqrar sahədə bazar infrastrukturları olmasa tərəqqidən, normal həyat 

fəaliyyətindən söhbət gedə bilməz. Aqrar istehsala nəqliyyat xidməti inkişaf etdirilməli, logistik 

mərkəzlərin qurulması davam etdirilməlidir, istehsal olunan məhsulların istehlakçılara avtomobil, 

hava, su, dəmir yolları ilə müxtəlif yerlərə vaxtında çatdırılması təmin olunmalıdır. Bu infrastruktur 

olmadan istehsal istehlakı və şəxsi istehlak prosesi pozular.  
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Резюме 

 

В статье описаны характеристики рыночной инфраструктуры, а также требования 

к формированию инфраструктуры, связанной с развитием аграрного сектора. В статье 

также рассмотрены основные направления развития рыночной инфраструктуры и даны 

соответствующие оценки. В статье показано, что наличие развитой рыночной 

инфраструктуры в современное время является одним из важных факторов расширения 

сельскохозяйственного производства, а также доставки продукции потребителям без 

потерь. 

Ключевые слова: рыночная инфраструктура, агропарк, производство, инновации, 

оптовая торговля, розничная торговля, логистика. 

  



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

163 

UOT: 339.166.8 :330.543 

AQRAR BAZARIN GÖMRÜK-TARİF ALƏTLƏRİ VASİTƏSİLƏ 

TƏNZİMLƏNMƏSİ 

Səadət İntiqam qızı Hacıyeva 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Analitika departamentinin direktoru,  

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

e-mail: seadet.haciyeva@atm.gov.az 

Xülasə 

 

Məqalədə gömrük-tarif tənzimləmələrinin aqrar bazara təsirlərinə dair mövcud nəzəri 

yanaşmalar təhlil edilmiş və Azərbaycanda gömrük-tarif siyasəti ilə bağlı faktiki vəziyyət 

qiymətləndirilmişdir. Ölkələrin gömrük-tarif siyasəti tətbiq etməsinin əsas səbəbləri verilməklə 

gömrük-tarif tənzimləməsinin siyasət aləti kimi Azərbaycanın aqrar sektoruna tətbiqi və bunun dövlət 

və bazar iştirakçıları baxımından fayda və zərərləri təhlil edilmişdir. Həmçinin qısamüddətli və 

uzunmüddətli dövrlərdə aqrar bazarın dayanıqlı inkişafına təsirləri baxımından gömrük-tarif 

tənzimləməsinin sektora tətbiqi imkanlarına dair tövsiyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: gömrük-tarif tənzimləmələri, aqrar bazarın dayanıqlı inkişafı, dövlət himayəsi, 

idxal rüsumu. 

 

 

Giriş 

 

Müasir dövrdə aqrar bazarda səmərəli tənzimləmə sisteminin qurulması İEOÖ üçün, 

həmçinin post-sovet ölkələri üçün aktual məsələlərdəndir. Aqrar bazarın səmərəli tənzimlənməsi 

dedikdə həm istehsalçılar baxımından, həm də onların istehsal etdiyi məhsulların istehlakçıları 

baxımından əlverişli şəraitinin formalaşdırılması üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər 

sistemi nəzərdə tutulur. 

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə dövlət tənzimlənməsi, o cümlədən dövlət dəstəyi 

tədbirləri ənənəvi olaraq daha çox dəyər zəncirinin ilkin mərhələlərinə fokuslanmışdır. Hazırda 

kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazarın inkişafı məsələlərinin effektiv şəkildə tənzimlənməsi bu 

sahənin dayanıqlı inkişafı baxımından mühüm strateji çağırışlardan biridir [6, səh.106].  

mailto:seadet.haciyeva@atm.gov.az
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Nəzəri çərçivələr 

 

Dövlət tənzimləməsinin iqtisadi inkişafa təsirinə dair nəzəri olaraq 20-ci əsrin sonlarına qədər 

konkret yanaşmalar mövcud olmamışdır. Dövlət himayəsinin iqtisadi inkişafa təsirlərinə dair bu 

dövrədək mövcud olan tədqiqatları əsasən 4 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. Birinci qrup iqtisadçılar 

1960-70-ci illərdəki ticarət və mübadilə-nəzarət rejimlərini itirilmiş iqtisadi səmərəliliyin klassik 

tarazlıq hesablamaları ilə qiymətləndirmiş və baryerlərin əsas hallarda cəmiyyət və dövlət üçün 

əhəmiyyətli xərclər yaratdığı qənaətinə gəlmişlər. 

İkincisi, analitiklər açıq iqtisadiyyatlı ölkələrin inkişaf göstəricilərini müvafiq olaraq qapalı 

iqtisadiyyatlarla müqayisə etmiş və iqtisadiyyatın açıqlığı ilə inkişaf arasında yüksək korrelyasiya 

olduğu məlum olmuşdur. 

Üçüncüsü, ticarət siyasəti rejimlərinin inkişafa təsirini görmək üçün ticarət rejimləri 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilən ölkələrin iqtisadi vəziyyətinə dair araşdırmalar aparılmışdır. Cənubi 

Koreya, Braziliya, Kolumbiya, Tunis və digər 16 ölkə üzrə aparılmış bu tip tədqiqatlar da sərbəst 

ticarət ilə daha sürətli inkişaf arasında müsbət korrelyasiya olduğunu göstərmişdir. 

Dördüncüsü, digər üç növ tədqiqatın ortaya qoyduğu daha sadə təhlillərin yaratdığı şübhələri 

aradan qaldırmaq üçün makro-ekonometrik analizlərdən istifadə edilmişdir. Bu makro-ekonometrik 

təhlillər sərbəst ticarət siyasətinin 20-ci əsrin sonunda iqtisadi inkişafa müsbət təsir etdiyini sübut 

etmişdir [8, səh. 1-2] Beləliklə, 20-ci əsrin sonlarına qədər mövcud olan əksər yanaşmalarda 

iqtisadiyyata daha çox sərbəst ticarətin müsbət təsir etdiyi qənaətinə gəlinmişdir. 

Bununla yanaşı tarif siyasətlərinin iqtisadi inkişafa təsiri qiymətləndirilərkən dövlət və 

cəmiyyət baxımından fayda və zərərlər ayrıca qiymətləndirilməlidir. Mahiyyət etibarı ilə tariflər 

yalnız onları tətbiq edən ölkələrin ticarətinə, istehsalına, istehlak qaydalarına və rifahına deyil, həm 

də ticarət tərəfdaşlarının rifahına da təsir edir. Xüsusilə tariflər yerli və dünya qiymətləri arasında bir 

sədd yaradır və tələbi daha çox yerli istehsala yönəldir [10, səh. 2].  

Bununla belə, tarif siyasəti ilə tənzimləmə ölkənin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq 

iqtisadiyyata fərqli təsirlər göstərir və inkişaf etməkdə olan ölkələr tarif tənzimləmələrindən istifadə 

etməyə daha çox meyillidirlər. Bu meyl inkişafın aşağı pillələrində olan ölkələrin çox vaxt 

makroiqtisadi sabitliyini qoruması (maliyyə davamlılığı vacib cəhətdir) və gəlirin azalmasının 

yoxsulluğa potensial mənfi təsirlərilə mübarizə aparmaları ilə bağlıdır [10, səh. 2]. 

Ümumiyyətlə, həm inkişaf etməkdə olan, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə sənaye məhsullarına 

nisbətən kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalında tariflər daha yüksəkdir. Kənd təsərrüfatı sektoru 

daha yüksək tarif səviyyəsindən əziyyət çəkir. Dünyada kənd təsərrüfatına tətbiq olunan tarif 62% 

səviyyəsində qiymətləndirilir. Sənaye məhsulları üçün isə bu göstərici 29%-dir [11, səh.5]. Aşağı və 

orta gəlirli ölkələr (22,6%) tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarından alınan idxal rüsumları inkişaf 

etmiş ölkələrin tətbiq etdiyi rüsumlardan (7,5%) xeyli yüksəkdir [10, səh.5]. 

Tariflər ölkəyə idxal edilən bütün məhsullara əlavə bir xərc qoyur və bununla da tarif tətbiq 

edən ölkə daxilində qiymətləri artırır. Yüksək qiymətlər, fermerlərin yerli məhsul istehsalını artırır. 

Bununla yanaşı istehlakçıların daha az alış-veriş etməsinə səbəb olur. Bu da birbaşa olaraq tələb və 

təklifə təsir edir. Ölkələr tarifləri ilk növbədə yerli istehsal sahələrini qorumaq üçün tətbiq edirlər 

[9, səh. 1]. 

Müəyyən bir mal və ya sektor üçün idxaldan rəqabətə qarşı qorunma təmin etmək, ölkələrin 

tarif tətbiq etməsinin ən ümumi səbəbidir. Bununla birlikdə, bu səbəbin altında köhnə merkantilist 
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anlayış dayanır ki, bir ölkə idxalından daha çox məhsul ixrac edərsə daha yaxşıdır və bu səbəbdən 

qoruyucu tariflərin tətbiqi millətin rifahına müsbət təsir etməsi ilə izah edilir. Müasir iqtisadiyyatın 

ən böyük töhfələrindən biri sərbəst ticarətdən əldə olunan iqtisadi mənfəətləri əsas gətirməklə 

merkantilist yanaşmanın səhv olduğuna işarə etməkdir. 

Fəqət, tariflərə qarşı mövcud olan və iqtisadiyyata xərc və fayda bölgüsünü göstərən iqtisadi 

iddia, tariflərdən fayda əldə edənlərin dövlətin qoruma siyasətini müdafiə etmək üçün həvəslə lobbi 

fəaliyyətlərini davam etdirmələrini izah etməyə kömək edir. Yüksək istehlak qiymətləri şəklində 

xərclər çox sayda istehlakçıya paylanır. Bununla birlikdə faydalar nisbətən kiçik bir məhsul 

istehsalçısı qrupu üzərində cəmlənmişdir. Tariflərdəki hər hansı bir dəyişiklik orta istehlakçıdan çox 

orta istehsalçıya təsir göstərir. 

Tariflərin tətbiq edilməsini əsaslandırmaq üçün ümumiyyətlə bir neçə səbəbdən istifadə olunur. 

Kənd təsərrüfatında, təsərrüfat gəlirləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatından əldə olunan qeyri-bazar 

mənfəətləri (məsələn, təbii-resurslardan əldə olunan faydalar) ilə bağlı narahatlıqlar əksər hallarda 

tarifləri siyasət aləti kimi istifadə etmək üçün əsas verir. Tarif qorunması əksər hallarda bir ölkənin 

daxili aqrar siyasətinin ayrılmaz və vacib elementidir və yalnız daxili rejimlərdə dəyişikliklərlə 

müşayiət edildikdə aradan qaldırıla bilər. 

Tariflərin tətbiq edilməsinin əsaslandırılması bəzən mövcud bazar şərtləri ilə əlaqədardır. 

Tariflərin müvəqqəti istifadəsi yeni və ya başlanğıc səviyyədə olan yerli istehsalı qorumaq və bazarda 

davamlı fəaliyyət göstərə bilmələri üçün bir vasitə təmin etmək üçün əsaslandırılmışdır. Fəqət 

praktikada bu tariflərin ləğv edilməsi çətindir, çünki fayda alanlar təmin edilən mühafizə tədbirlərinə 

etibar edirlər. Xüsusi şərtlərdə tariflər sıfıra endirilə və ya aşağı dərəcələrlə tətbiq edilə, həmçinin 

artırıla bilər. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr bəzən də digər məqsədlərə çatmaq üçün gömrük tarifləri tətbiq 

edirlər. Gəlir və ya satış vergiləri ilə müqayisədə beynəlxalq sərhədlərdə malların vergiyə cəlb 

edilməsinin nisbətən asanlığı tarifləri cəlbedici bir gəlir mənbəyi edir. Ölkə büdcəsinin idxalı 

məhdudlaşdırmaqla idarə olunması, inkişaf etməkdə olan ölkələrin tarifləri tətbiq etmək üçün istifadə 

etdikləri başqa bir əsasdır [9, səh. 4]. 

 

Azərbaycanda gömrük-tarif tənzimləmələrinə dair mövcud praktika 

 

Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazarın inkişafı və istehsalçıların əlverişli şərtlərlə 

bazara çıxış məsələlərinin effektiv şəkildə tənzimlənməsi bu sahənin dayanıqlı inkişafı baxımından 

mühüm strateji çağırışlardan biridir. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında qiymətlərin əlverişsiz 

olduğu hallarda bazar intervensiyalarının həyata keçirilməsi, daxili bazarın ədalətsiz ticarət 

şərtlərindən qorunmasına və digər bu kimi məsələlərlə bağlı institusional sistemin effektivliyinin 

daha da artırılmasına ehtiyac vardır [6, səh. 106] 

Aqrar bazara dövlət tənzimləməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 6.2.3. “Bazar 

şərtlərinin əlverişsiz olduğu hallar üzrə intervensiya tədbirləri sisteminin qurulması” və 6.2.4 “Kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə daxili bazarın ədalətsiz ticarət hallarından qorunması məqsədi 

ilə idxalın effektiv tənzimlənməsi sisteminin yaradılması” tədbirlərində öz əksini tapmışdır. 
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Tədbirlər dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla ölkədə istehsalçıların gəlirliliyinin və istehlakçıların 

ərzağa əlyetərliyinin təmin edilməsi maraqları baxımından kənd təsərrüfatı məhsullarının optimal 

qiymət səviyyəsinə nail olmaq məqsədi ilə aqrar bazara intervensiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

mexanizminin yaradılmasını və daxili bazarı idxalın arzuolunmaz təsirlərindən qorumaq üçün kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə gömrük-tarif tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsini, kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə idxala mövsümi tarif kvotalarının operativ şəkildə tətbiqi və tarif 

eskalasiyası siyasəti ilə bağlı aydın kriteriyalara malik prosedurların tətbiqi imkanlarının 

araşdırılmasını nəzərdə tutur [6, səh. 107]. 

Ümumilikdə gömrük tarifləri tutulma üsuluna görə spesifik, advalor və kombinə edilmiş, 

obyektinə görə idxal, ixrac və tranzit, xarakterinə görə mövsümi, antidempinq və kompensasiya, 

dərəcəsinə görə daimi və dəyişkən növlərə bölünür [7, səh. 107]. 

Azərbaycanda gömrük tarif dərəcələri “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin 

mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri” 

nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 500 nömrəli Qərarı ilə 

müəyyən edilir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının əsasən idxalına gömrük rüsumu tətbiq 

edilir. İstisna hallarda ixraca da rüsum tətbiqi təcrübəsi mövcuddur. Bəzi məhsullara isə (quş əti, 

yumurta, soğan, pomidor, xiyar, alma, xurma, armud, üzüm, fındıq) müddətli olaraq spesifik idxal 

rüsumları tətbiq edilir. Məsələn, əsas ərzaq məhsulları hesab edilən soğanın 1 kq-na 31.12.2021-ci il 

tarixinədək 0.60 ABŞ dolları (spesifik), kartofun 1 kq-na isə gömrük dəyərinin 15%-i məbləğində 

(advalor, müddətsiz) rüsum tətbiq edilir [4, səh. 71-72]. Bununla yanaşı müəyyən dövrdə aqrar 

sektorda baş verən qeyri-sabitliyin tənzimlənməsi və çevik dövlət müdaxiləsinin həyata keçirilməsi 

məqsədilə ölkəyə idxal edilən bəzi məhsulların gömrük-tarif tənzimlənməsi həyata keçirilib. Belə ki, 

2018-ci ilin məhsul yığımı dövründə kartofun qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması ilə istehsalçılara 

dəyən ziyanın qarşısının alınması və yerli istehsalın idxal məhsulun rəqabətindən qorunması üçün 

2018-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında ölkəyə kartof idxalına tətbiq edilən gömrük rüsumu 15%-dən 

30%-ə qaldırıldı. 2019-cu ilin aprel-may aylarında isə soğanın kəskin qiymət artımının istehlakçılar 

üçün yaratdığı əlverişsiz şəraitin aradan qaldırılması üçün daxili bazarın qeyri-sabitliyinə çevik 

reaksiya olaraq soğan ixracına 1 kq üçün 2 ABŞ dolları rüsum nəzərdə tutan müvəqqəti gömrük 

rüsumlarının tətbiqi ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir. Həmçinin, 2019-cu ilin aprel ayında 

kartofun da istehlakçılar üçün əlverişli bazar şərtləri yaradılmasına dəstək göstərilməsi üçün ixrac 

edilən hər kq məhsula 1 ABŞ dolları gömrük rüsumu tətbiq edilmişdir. Bu qərar qəbul edilərkən 

həmçinin kartof istehsalçılarının da mənafeyi nəzərə alınaraq, örtülü sahədə yetişdirilmiş kartofa aid 

edilməmişdir [5, səh. 1]. 

Müəyyən dövrlərdə yuxarıda qeyd edilən gömrük-tarif tənzimləmələri həyata keçirilsə də, aqrar 

bazarın dövlət tənzimlənməsinin sistemli mexanizmi yoxdur. Bu tədbirlər əvvəlcədən proqnoz və 

risklərin qiymətləndirilməsi ilə deyil, yalnız bazarda qeyri-sabitlik yarandıqdan sonra həyata keçirilən 

tədbirlərdir. Bu da, müəyyən qrup bazar iştirakçısının mənafeyinə müsbət təsir göstərsə də, müəyyən 

qrup iştirakçı bu dəstəkdən yararlana bilməmişdir.  

Gömrük-tarif tənzimləmələrinin aqrar bazara təsirinin qiymətləndirməsinə Azərbaycan üçün 

əsas ərzaq məhsullarından hesab edilən kartofun timsalında baxaq (Cədvəl 1). 

Azərbaycanda kartofun əsas istehsal mövsümü aprel-may və iyul-oktyabr aylarıdır. Aprel-may 

aylarında istehsal edilən kartof faraş məhsuldur və ixrac bazarlarında yüksək rəqabət qabiliyyəti 



Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı             2020, № 4 (34)        Agricultural Economics 

  

 

167 

olduğu üçün daxili bazarla bağlı ciddi problemlərə rast gəlinmir. Əsasən iyul-oktyabr aylarında 

məhsul istehsal edən kartof istehsalçıları daxili bazarda satış problemi ilə qarşılaşır. Ölkənin illik 

istehsalının 60%-dən çoxu bu dövrə düşür və məhsul bolluğu ilə əlaqədar təklif artıqlığı qiymətlərin 

aşağı düşməsinə və istehsalçılar üçün gəlirlərin azalmasına və itkilərə səbəb olur. 

 

Cədvəl 1. İyul-oktyabr aylarında kartof istehsalı, idxal-ixrac və qiymət göstəriciləri 

  2017 2018 2019 2020 

İstehsal, min ton 601.2 581.2 630.8 613.8 

İllik istehsalda xüsusi çəkisi, % 65.8% 64.7% 62.8% 62.5% 

İxrac, min ton 0.035 0.046 0.172 0.045 

İdxal, min ton 22.1 16.2 33.8 43.2 

İdxal, mln. AZN 6.9 6.0 14.3 20.2 

Sahədən satış qiyməti, AZN/kq 0.35 0.30 0.46 0.39 

Topdansatış qiyməti, AZN/kq 0.45 0.43 0.62 0.42 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, www.aqrarbazar.az 

 

Yerli istehsalın artımı ilə yanaşı yığım dövründə ölkəyə idxal edilən məhsul təklifi bir qədər də 

artıraraq, yerli istehsalçıların satışının zəifləməsi ilə nəticələnir. Qeyd etdiyimiz kimi, 2018 və 2019-

cu illərdə kartofla bağlı müvəqqəti gömrük-tarif tənzimləməsi həyata keçirilib. Cari 2020-ci ildə də 

kartof istehsalçıları üçün əlverişsiz bazar mühiti yaranmış və istehsalçıların məhsul və gəlir itkisinə 

səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı bu mövsümdə əlavə olaraq 43.2 min ton da məhsul idxal edilmişdir. 

İstehsalçılar üçün əlverişli hesab edilən 2019-cu ildəki sahədən satış qiyməti ilə 2020-ci ildəki 

istehsalçı qiymətləri arasındakı fərqə və bu dövrdə istehsal edilən məhsul həcminə (yerli istehsalın 

toxum kimi istifadə edilən hissəsi nəzərə alınmadan) nəzər salsaq, görünür ki, bu il kartof istehsalçıları 

35.0 milyon manatdan artıq itki ilə üzləşib. Bu da keçən ilin qiymətləri ilə hesablandıqda 77 min 

tondan artıq məhsul itkisi deməkdir. Bununla yanaşı həmin dövrdə ölkəyə idxal edilən 20.2 milyon 

manatlıq idxaldan gömrük rüsumu və ƏDV-si nəzərə alınmaqla təqribən 5.0 milyon manatlıq büdcə 

qazancı əldə edilmişdir. Məhsulun topdan satış qiyməti ilə sahədən satış qiyməti arasında marjaya da 

nəzər saldıqda məlum olur ki, 2019-cu ilə nisbətdə burda da kifayət qədər azalma olmuşdur. Bu 

azalma da əsasən vasitəçi və ticarətçilərin gəlir itkisi deməkdir. İstehsalçı və ticarətçilərin itkisi ilə 

nəticələnən bu hal, istehlakçılar baxımından daha əlverişli hesab edilir. 

İstehsal mövsümündə yaranan bu itkilərlə yanaşı idxal məhsula ehtiyac olan yanvar-aprel 

aylarında illik ortalama olaraq təqribən 27.0 milyon manatlıq məhsul idxal edilir. Bundan da dövlətin 

gömrük rüsumu və ƏDV nəzərə alınmaqla təqribən 7.0 milyon manat gəlir mənbəyi yaranır. 

Göründüyü kimi, idxalın məhdudlaşdırılması Azərbaycan dövləti üçün əhəmiyyətli xərclər 

yaratmır. Əksinə istehsalçılar baxımından əlverişli bazar şərtlərinin yaranmasına dəstək verir. 

 

  

http://www.aqrarbazar.az/
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Nəticə 

 

Azərbaycanda gömrük-tarif tənzimləmələrinə uyğun olaraq idxalın xüsusilə istehsal 

mövsümündə məhdudlaşdırılması müəyyən dövr ərzində yerli istehsalın dayanıqlı inkişafına şərait 

yarada bilər. Ümumilikdə, Azərbaycan üçün aqrar bazara dövlət müdaxiləsinin ən operativ tədbiri 

kimi gömrük-tarif tənzimlənməsi çıxış edə bilər. Aparılmış təhlil və araşdırmalar göstərir ki, idxalın 

məhdudlaşdırılması ilə daxili istehsalın qorunması əsasən qısamüddətli dövrdə iqtisadiyyat üçün 

fayda yaradır. İdxalın məhdudlaşdırılması ilə yerli istehsalçıların itkiləri istehlakçılar tərəfindən 

ödənilir. Ölkəmizdə də, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına nisbətdə istehlakçıların üstünlük təşkil 

etdiyini nəzərə alaraq, istehsalçıların itkilərinin daha böyük qrup istehlakçılar tərəfindən ödənilə 

biləcəyini deyə bilərik. 

Uzunmüddətli dövrdə isə dövlət himayəsi altında inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən bazar 

iştirakçıları rəqabətdən uzaqlaşaraq yalnız qoruma altında fəaliyyət göstərməyə meylli olurlar. Buna 

görə idxalın məhdudlaşdırılması ilə aqrar bazarın inkişafına dəstək verilməsi qısamüddətli dövrdə 

dövlətin əsas siyasət alətlərindən hesab edilir. Uzunmüddətli dövrdə aqrar bazarın dayanıqlı 

inkişafında dövlətin rolunun artırılması üçün isə satınalma və ya tədarük kimi digər bazar 

intervensiyası mexanizminin yaradılması tövsiyə edilir. 
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Regulation of the agrarian market through customs-tariff regulation tools 

 

Summary 

 

In the article, the existing theoretical approaches to the impact of customs-tariff regulations on 

the agrarian market has been analyzed and the actual situation on the customs tariff policy in 

Azerbaijan has been evaluated. The application of customs-tariff regulation as a policy instrument to 

the agricultural sector of Azerbaijan and its benefits and harms in terms of state and market 

participants have been analyzed, giving the main reasons for the application of customs-tariff policy 

of the countries. Recommendations have been also made on the possibility of applying customs tariff 

regulation into the sector in terms of its impact on the sustainable development of the agrarian market 

in short and long term periods. 

Keywords: customs-tariff regulations, sustainable development of the agricultural market, state 

protection, import duty. 
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Регулирование аграрного рынка с помощью инструментов таможенного тарифа 

 

Резюме 

 

В статье проанализированы существующие теоретические подходы к влиянию 

таможенно-тарифного регулирования на сельскохозяйственный рынок и дана оценка 

реальной ситуации таможенно-тарифной политики в Азербайджане. Были 

проанализированы основные причины применения таможенно-тарифной политики 

странами, применение таможенно-тарифного регулирования в качестве инструмента 

политики в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, а также его преимущества и 

недостатки с точки зрения государства и участников рынка. В статье также были даны 

рекомендации о возможности применения таможенного-тарифного регулирования к 

сектору с точки зрения его влияния на устойчивое развитие сельскохозяйственного рынка в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, устойчивое развитие 

аграрного рынка, государственная защита, пошлины по импортным операциям.  
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA TORPAQLARIN KONSOLİDASİYASININ İNSTİTUSİONAL 

MEXANİZMİNİN FORMALAŞDIRLMASI TƏCRÜBƏLƏRİ 

Könül Lətif qızı Məmmədova 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

e-mail: hesenlikonul95@gmail.com  

Xülasə 

 

Tarixən bir çox ölkələrdə torpaq islahatlarının və torpaqların özəlləşdirilməsinin nəticəsində 

torpaq parçalanması və kiçik təsərrüfatların yaranması baş vermişdir. Bu, həmin dövlətlərdə əsasən 

kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafına mane olan struktur problemlərinin meydana 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Həmin problemlərin həlli istiqamətində torpaq konsolidasiyası həyata 

keçirilmiş və onun idarə edilməsi üzrə alətlər tətbiq olunmuşdur. Məqalədə əsasən xarici ölkələrdə 

torpaq konsolidasiyasının təşkili prinsiplərindən, bununla bağlı qəbul edilmiş qanunlar və həyata 

keçirilmiş islahatlardan bəhs edilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, konsolidasiya, torpaq, islahat, qanunvericilik. 

 

Giriş 

 

Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən torpaq 

islahatı nəticəsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların böyük bir hissəsi istehsalçıların xüsusi 

mülkiyyətinə verildi. Nəticədə kənd təsərrüfatının strukturunda xırda təsərrüfatlar üstünlük təşkil 

etməyə başlayıb. 2015-ci il kənd təsərrüfatı siyahıya alınmasının nəticələrinə görə sahəsi 1 ha-dan az 

olan təsərrüfatların sayı ümumi təsərrüfatların 65%-ni təşkil etmişdir [5]. Kiçik təsərrüfatların 

fəaliyyətinin səmərəli qurulması mümkün olmadığından torpaq pay sahiblərinin böyük hissəsi 

istifadəsində olan torpaqları ya icarəyə verməyə məcbur olur və ya torpaq sahələri istifadəsiz qalaraq 

deqradasiyaya uğrayır.  

 

Torpaqların konsolidasiyasının əhəmiyyəti 

 

Aqrar sahədə təsərrüfatların rəqabətqabiliyyətliyini yüksəltmək üçün torpaqların 

konsolidasiyasının aparılması məqsədəuyğun ola bilər.  

Torpaq konsolidasiyası daha böyük ölçülü və səmərəli təsərrüfatların yaradılmasını təmin edə 

bilər. Kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək vermək üçün torpaq konsolidasiyası torpaq sahəsinin 

parçalanması problemini həll etməklə ondan istifadənin strukturunu təkmilləşdirmək üçün imkan 

yaradır.  

mailto:hesenlikonul95@gmail.com
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Torpaq konsolidasiyası fermerlərə fraqmentləşmiş torpaq sahələrini birləşdirməyə kömək edir. 

Məsələn, beş sahəyə bölünmüş bir hektara sahib olan bir fermer bir sahə ilə nəticələnən konsolidasiya 

sxemindən faydalana bilər. Bununla belə, bu cür xırda təsərrüfatlar rəqabətli kənd təsərrüfatı 

təcrübələrinə uyğun deyil və torpaq konsolidasiyası fermerlərə təsərrüfatlarının sahəsini məsələn, 

dövlət torpaq ehtiyatları və torpaq banklarından torpaq əldə etmək və ya digərinin torpaqlarına satış 

və ya uyğun lizinq müqavilələri vasitəsilə artırmaq imkanı verə bilər [2]. 

Bu gün artıq bir çox regionlarımızda torpaq sahələri iri massivlər şəklində dren-kollektor 

şəbəkəsi ilə əhatə olunsa da, bəzi yerlərdə xırda və səpələnmiş torpaq sahələri çoxluq təşkil edir ki, 

onların da əkilib-becərilməsi, həmin ərazilərdə aqrotexniki qaydalara əməl edilməsi, suvarma-drenaj 

işlərinin aparılması, torpaqların münbitləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi problem yaradır. 

Nəticədə məhsuldarlıq aşağı düşür, çəkilən xərclər qazancı üstələdiyindən istehsala maraq azalır. [2]. 

Belə vəziyyətdə torpaqları konsolidasiya əsasında birləşdirərək birgə təsərrüfat forması 

yaratmaq olar. 

 

Xarici ölkələrin torpaq konsolidasiyasına dair təcrübələri 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 2005-ci ildə 

"Mərkəzi və Şərqi Avropada torpaq konsolidasiyasının eksperimental layihələri" metodikasını 

hazırlamışdır. Həmin metodikanın "Torpaqların konsolidasiyası nə deməkdir" bölməsində torpaq 

konsolidasiyasının ilk təşəbbüsünün hələ 1757-ci ildə Danimarkada qalxdığı qeyd edilir. Göründüyü 

kimi, Avropada torpaq konsolidasiyasının qədim tarixi vardır . Yeri gəlmişkən, bu olduqca çox 

müfəssəl və irihəcmli sənəddə torpaq konsolidasiyasının müxtəlif dövlətlərdə həmin ölkənin 

qanunvericilik sistemindən, milli xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif hüquqi və texniki 

parametrlərdə həyata keçirilə biləcəyindən söhbət açılır və tövsiyələr verilir. [3]. 

Torpaqların konsolidasiyası Avropada hər ölkənin öz qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

Məsələn, Norveçdə bu məsələ ilə əlaqədar qanunvericilik aktı 1821-ci ildə qəbul olunub. 1859-cu 

ildə isə torpaqların konsolidasiyası xidməti yaradılıb. Nəticədə, 2000-ci ilin məlumatına görə, 

Norveçdə 72 min 426 hektar torpaq sahəsi konsolidasiya edilmişdir. Ümumiyyətlə, ötən əsrin 60-cı 

illərinin məlumatlarına əsasən, Avropada 38 milyon hektar torpaq sahəsi könüllülük əsasında 

birləşdirilmiş, yeni təsərrüfatçılıq forması yaradılmışdır. Bəzi Avropa ölkələrində bu prosesdə 

dövlətin icra strukturları bilavasitə iştirak edir, lakin sonralar idarəetmə ya assosiasiyalar və ya başqa 

cür adlandırılan idarəetmə orqanları tərəfindən yerinə yetirilir. Buna baxmayaraq, proqnozlara görə, 

hələ də 0,7 milyon hektar torpağın Niderlandda, 1,7 milyon hektar torpağın İspaniyada, 4,5 milyon 

hektar torpağın Portuqaliyada, 1,5 milyon hektar torpağın Polşada, 7,4 milyon hektar torpağın 

Fransada, 3 milyon hektar meşə fondu torpaqlarının İsveçdə konsolidasiya edilməsinə ehtiyac var [1]. 

Avropada torpaq konsolidasiyası prosesi 2 sistem üzrə həyata keçirilir: “Kadastr topoqrafiyası 

modeli” və “Komitə modeli”. Avstriyada, Finlandiyada, Almaniyada, İsveçdə birinci sistemdən 

istifadə olunur və torpaq sahələrinin birləşdirilməsini həyata keçirən qurumlar kadastr 

mütəxəssislərinin, topoqrafların əməyindən istifadə edirlər. "Komitə" modelindən isə Belçika, 

Fransa, Niderland, Portuqaliya, İsveçrə kimi ölkələrdə istifadə olunur. Bu sistemdə bütün məsuliyyət 

dövlət orqanları tərəfindən yaradılmış torpaq konsolidasiyası orqanlarının və onların regional 

şöbələrinin üzərinə düşür. Almaniya, Niderland kimi ölkələrdə torpaq konsolidasiyası regional kənd 
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təsərrüfatının inkişafı proqramının tərkib hissələri kimi nəzərdə tutulsa da, bəzilərində (Danimarka, 

Finlandiya, Norveç, İsveç) bu məsələ belə proqramlardan kənarda icra olunur [4]. 

Torpaq konsolidasiyası prosesi 3 mərhələdə həyata keçirilir:  

1. Hazırlıq  

2. İnventarizasiya  

3. Planlaşdırma  

Konsolidasiya planı adətən bu prinsipləri özündə birləşdirir: 

- torpaq sahələrinin yeni dislokasiyası; 

- torpaqları birləşdiriləcək sahibkarların birliklərinin yaradılması və ictimaiyyətin 

nümayəndələrinin ora daxil edilməsi; 

- təbiəti mühafizə məqsədilə torpaq sahələrinin ayrılması; 

- servitutlar və uzufruktlar (özgə mülkiyyətindən məhdud istifadə edən şəxslərin 

hüquqları) haqqında məlumatlar; 

- konsolidasiya müqaviləsinin müddəti və mülkiyyət sahiblərinin hüquqlarının 

tənzimlənməsi haqqında təlimat [1]. 

Torpaq sahələrinin konsolidasiyası layihələri ölkə qanunvericiliyinin xüsusiyyətlərindən asılı 

olaraq assosiasiyalar, torpaq konsolidasiyası orqanları, bu məqsəd üçün yaradılmış və ictimaiyyətin 

nəzarəti altında olan ictimai komitələr, torpaq istifadəçiləri kooperativləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Bütün hallarda tərəflərin fikri və razılığı əsas götürülür. Bəzi ölkələrdə bu proses 2-4, bəzilərində 5-

7, hətta 10-15 il çəkir [1]. 

Bu layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bir sıra ölkələrdə dövlət idarəetmə 

institutları, digərlərində isə özəl şirkətlər məşğul olur və ardıcıllıqla aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilir: əmlakın bölünməsi (Supdivision); əmlakın yenidən təşkili (Transformation); yeni yaranacaq 

torpaq sahələrinin planlaşdırılması (Reallotment); torpaq mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsi 

(Real Property Formation); sərhədlərin müəyyən edilməsi (Delimitation); sərhədlərin yerdə 

(naturada) müəyyən edilməsi (Demarcation); yeniləşdirilmiş (yenidən təşkil olunmuş) torpaq 

sahələrində yerquruluşu işlərinin aparılması (Land acquisition) [4]. 

Torpaqların, o cümlədən adda-budda, səpələnmiş, az məhsuldar sahələrin daha məhsuldar 

ərazilərlə birləşdirilməsi zamanı torpaq kadastr işləri aparılır, torpaqların strukturu, keyfiyyəti 

öyrənilir, kimin torpaq sahəsinin daha əlverişli olması müəyyənləşdirilir, ölkədə mövcud olan torpaq 

qanunvericiliyinə uyğun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edilir, birləşdirilən torpaq 

sahələrinin iqtisadi və fiziki qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilir və onlar birləşmə üçün sənəd 

paketinə daxil edilərək razılaşma üçün əsas sənədlərə əlavə olunur [2]. Torpaqların konsolidasiyası 

müəyyən xərclər tələb edir. Bu xərclər 2 qrupa bölünür: 

1. Prosedur qaydaların hazırlanmasına çəkilən xərclər. Bura əməkhaqları, assosiasiyaların və 

ya digər təşkilatçı qrupların işləməsi üçün binaların və geodeziya ölçmə cihazlarının 

icarəhaqları daxildir.  

2. Bilavasitə layihənin icrasına çəkilən xərclər [4]. 

Bəzi ölkələrdə fermerlərin konsolidasiyaya getmə istəyi olsa da, xərcləri ödəmək imkanı 

olmadığından dövlət institutları və ya xarici donor təşkilatlar onların maliyyələşdirilməsini təmin 

edirlər. Torpaq sahibləri bu məqsəd üçün aldıqları subsidiyaları gələcək illərdə hissələrlə ödəyirlər 

ki, bu da qanunvericiliklə tənzimlənir [3]. 
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Nəticə 
 

Müasir şəraitdə ölkəmizdə torpaq konsolidasiyası fermerlərə fraqmentləşmiş torpaq sahələrini 

birləşdirməyə şərait yaradır. Eyni zamanda fermerlər torpaqların konsolidasiya əsasında birləşərək 

birgə təsərrüfat forması yarada bilərlər. Bu istiqamətdə xarici ölkələrdə toplanmış müvafiq 

təcrübələrdən istifadə maraq kəsb edir.  Xüsusilə Avropada  həyata keçirilmiş torpaq konsolodaiyası 

modellərinin ətraflı öyrənilməsi və tətbiqi imkanlarına baxılmasına ehtiyac vardır.  
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Experience of formation of institutional mechanisms for consolidation of land in agriculture 
 

Summary 
 

Historically, land reform and land privatization have led to land fragmentation and the creation 

of small farms in many countries. This led to structural problems in these countries, which hindered 

agricultural and rural development. To solve these problems, land consolidation and management 

tools were applied. The article mainly examines the adopted laws and reforms carried out in foreign 

countries in connection with the consolidation of lands, the principles of their organization. 
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в сельском хозяйстве 
 

Резюме 
 

Исторически земельная реформа и приватизация земель приводили к фрагментации 

земель и созданию небольших ферм во многих странах. Это привело к структурным 

проблемам в этих странах, которые препятствовали развитию сельского хозяйства и 

сельских районов. Для решения этих проблем была проведена консолидация земель и 

применены инструменты управления ими. В статье в основном рассматриваются принятые 

законы и реформы, проводимые в зарубежных странах в связи с консолидацией земель, 

принципы их организации. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, консолидация, земля, реформа, 

законодательство. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın real sektorunun vacib tərkib elementi kimi 

mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Bu sahə əhalinin ərzağa və sənayenin xammala olan ehtiyacının 

ödənilməsinin, bu istiqamətlərdə yerli istehsalın xüsusi çəkisinin artırılmasının başlıca amili kimi 

çıxış edir. Kənd təsərrüfatı sahəsi ölkənin iqtisadi tərəqqisində müsbət impuls yaratmaqdan əlavə 

sosial problemlərin həll edilməsi yönündə, xüsusilə məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da öz 

töhfələrini verir. Bu istiqamətlərdə irəliləyişlər dövlət-özəl əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, inkişaf, islahatlar, dövlət proqramı, dövlət-özəl əməkdaşlığı. 

 

Giriş 

 

Qloballaşma prosesinin dərinləşməsi ilə birgə bütün dövlətlərin aqrar siyasətinin önündə 

dayanan ən mühüm vəzifələrdən biri məhz ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kənd 

təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın üstün olaraq yerli istehsal hesabına ödənilməsi hesab olunur.  

Keçən əsrin son on illiyində ölkəmizdə iqtisadiyyatın hər bir sahəsində olduğu kimi kənd 

təsərrüfatında da bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı islahatlar uğurla aparılmışdır. Məlum olduğu 

kimi, kənd təsərrüfatında azad iqtisadi proseslərin bərqərar olmasının ən vacib meyarını sahibkarlığın 

inkişafı təşkil edir. Respublikamızda kənd təsərrüfatı sektorunda sahibkarlığın tərəqqisinə 

yönəldilmiş aqrar islahatlar ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə parlamentində qəbul 

olunmuş “Aqrar islahatın əsasları haqqında”, “Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” və “Torpaq 

islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında aparılmışdır. Kənd təsərrüfatında 

həyata keçirilən islahatlar qısa zaman dilimində sahənin tənəzzül mövqelərini ortadan qaldırmış, 

kənddə çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşmasına əlverişli şəraitin yaranmasına səbəb olmuşdur. 
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Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi 

 

Ölkəmiz dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra aqrar sahədə aparılan islahatlar əsasən 3 

yönümü əhatə etmişdir: 

- Aqrar sahədə yeni mülkiyyət formalarının təşəkkülü; 

- Aqrar sektorda fərqli təşkilati-hüquqi formalı təsərrüfat tiplərinin formalaşdırılması; 

- Aqrar sektorda dövlət köməyi sisteminin yaradılması.  

Kənd təsərrüfatı sahibkarlarının istehsal imkanlarının aşağı olması onlara dövlət tərəfindən 

xüsusi güzəştlərin tətbiqini vacib amilə çevirmişdir. Bu güzəştlər əhatəsində ən diqqət çəkən 

proseslərdən biri də kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə vergi güzəştlərinin 

həyata keçirilməsidir. Elə bununla əlaqədar 1999-cu ildə ölkə prezidentinin müvafiq fərmanına 

əsasən, kənd təsərrüfatında istehsal subyektləri torpaq vergisi istisna olmaqla digər bütün vergilərdən 

5 il ərzində azad edilmiş və hazırki dövrə qədər bu güzəştlər davamlı xarakter almışıdır.  

Aqrar sahədə sahibkarlıq prosesinin inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində 

stimullaşdırılmışdır. Bu proqramlara uyğun olaraq sahibkarlığın tərəqqisi və tənzimlənməsinin 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra vacib işlər görülmüşdür.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində dövlət proqramları həyata keçirilmşdir. 

Həmin proqramlar regionlarda iqtisadi prosesin stimullaşdırılmasına yol açacaq zəruri məsələləri 

özündə cəmləmişdir.  

Dövlət proqramında əkinçiliyin inkişafı yönündə də əsaslı dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur. 

1970-80-ci illərdə taxil, üzüm, bostan məhsulları, tütün əkinçilikdə daha artıq paya malik idisə indi, 

istehsalın quruluşunda meyvə, tərəvəz məhsulları, yağlı bitkilər daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir 

Bu, müsbət irəliləyişlər sayəsində son 5 ildə əvvəllər 100 faiz xarici ölkələrdən idxal edilən şəkərin 

yerli istehsal hesabına böyük hissəsini reallaşdırmaq mümkün olub. İndi ölkədə şəkər istehsalına görə 

imkanlar yüksəkdir. Həmin məhsul üzrə ixtisaslaşmış bir neçə rayonda şəkər çuğundurunun 

əkilməsinə mühüm yer verilir. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ən mühüm dəstəklərdən 

biri də sahə üzrə edilən vergi güzəştləridir. Qeyd olunduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahibkarları 1999-

cu ildən etibarən torpaq vergisi çıxılmaqla, qalan vergilərdən azad edilmişdir. Bundan əlavə kənd 

təsərrüfatı istehsalına görə vacib əhəmiyyət daşıyan maddi-texniki resursların böyük hissəsinin 

respublikamızda istehsalının olmamasını nəzərə alaraq, onların respublikaya idxalını asan yolla 

etmək və bu sahə ilə məşğul olan sahibkarların tələbatlarını ödəmək üçün ölkəyə daxil edilən kənd 

təsərrüfatı maşın və texnikaları, onların ehtiyat hissələri, fərqli dərman preparatları, gübrə və zəhərli 

kimyəvi maddələr gömrük vergisindən və idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən azad edilmişdir. 

 

Dövlət-özəl əməkdaşlığının əsas istiqamətləri 

 

Yeni şəraitdə kənd təsərrüfatında dövlət-özəl əməkdaşlığının genişləndirilməsi zərurəti ortaya 

çıxır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti və Azərbaycan Bitki Mühafizə Vasitələri, Gübrə İstehsalçıları və İdxalatçıları 

Assosiasiyası İctimai Birliyi arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanmışdır ki, bu 

da dövlət-özəl əməkdaşlığını özündə təzahür etdirir. Bu sənədin təsdiqlənməsi kənd təsərrüfatı 

fəaliyyətində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının genişləndirilməsi istiqamətində mühüm bir addımdır. 

Anlaşma memorandumu ölkədə məhsul istehsalının yüksəldilməsi üçün istehsal vasitələrindən 
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səmərəli istifadə edilməsini, əkin sektorlarında fitosanitar tədbirlərin həyata keçirilməsi və xidmətlər 

göstərilməsinin koordinasiya edilməsini, həmçinin bitki sağlamlığı və qorunması, məhsuldarlığın 

yüksəldilməsinin həyata keçirilməsinə dair ixtisaslı kadrların hazırlanmasını özündə əks etdirir. 

Sənədi imzalayan tərəflər ölkə daxilində dayanıqlı ekoloji mühitin və fitosanitar mühitin qorunması, 

ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarına qarşı əlverişli mübarizə tədbirlərinin, proseslərinin aparılması 

mexanizminin modern metod və texnologiyalar işlətməklə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq 

edəcəklər. Həmçinin sənəddə əsasən bitki sağlamlığının yeni üsullarla izlənməsi, fitosanitar mühitin 

mühafizəsi və ekoloji cəhətdən əlverişli mübarizə sistemlərinin həyata keçirilməsi yönündə 

fitosanitar mütəxəssislərin maarifləndirilməsi, ölkənin bölgələrində istehsalçılara bitki mühafizəsi 

prosesində modern texnoloji fəaliyyətlər haqqında birgə maarifləndirici təlimlərin təşkili və başqa 

yönlərə dair əməkdaşlıq nəzərdə tutulur [4].  

Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi 

istiqamətində Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin bank və kredit təşkilatları ilə əməkdaşlığı dövlət-

özəl əməkdaşlığının ölkəmizdə uğurlu tətbiqini əks etdirir. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin 

vəsaitləri hesabına müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 1895 fermerə 18 milyon manatadək 

mikrokredit verilmişdir [6]. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının maddi-texniki 

vasitələrə olan tələbatlarının ödənilməsi üçün dövlət vasitəsilə vacib subsidiyalaşdırma fəaliyyət 

yerinə yetirilir. Həmin subsidiyalaşdırma prosesində, bir qayda olaraq onlara vergi prosesində 

standart güzəştlərin edilməsi və elektrik enerjisindən istifadə zamanı güzəştli tariflərin həyata 

keçirilməsi mühüm yer tutur. Bundan başqa, ərzaq bazarında ehtiyaclara müvafiq olaraq kənd 

təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşdırılması və restrukturizasiya fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinə 

dövlət tərəfindən yardımlar da edilir.  

Təhlillər göstərir ki, rəqabətqabiliyyətliyin yüksəldilməsi yönündə kooperasiya əlaqələrinin və 

həmçinin emal sənayesi sahəsinə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, ticarət və bank sektorları ilə birgə 

fəaliyyət strukturlarının formalaşdırılması önəmli rola malikdir. İnkişaf etmiş ölkələrin praktikasında 

heyvandarlıq komplekslərinin, o cümlədən quşçuluq fabriklərinin istehsal qurumlarının 

strukturlarında yaradılması, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının mənfəətlərinin gözlənilməsində 

və onların satış təchizat məsələlərinin həllində əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir. Həmin qəbildən 

olan quruluşlara kənd təsərrüfatı xammalının istehsalçıları ilə, emal qurumları əhatəsində birgə 

kommersiya qurumlarının meydana gəldiyini aid etmək olar ki, bununla da fərqli məhsul növləri üzrə 

holdinqlərin fəaliyyət göstərdiyi nəticəsinə gəlmək olar. 

 

Nəticə 

 

Ümumilikdə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, kənd təsərrüfatına investisiyaların 

mühüm qaynağı əslində dövlət büdcəsi hesabına reallaşdırılan məqsədli proqramlardır. Həmin 

proqramlarda iştirak bir qayda olaraq müsabiqə əsasında həyata keçirilir. Proqramlar üzrə investisiya 

layihələrinin xeyli hissəsi infrastruktur sisteminin təkmilləşdirilməsinə, torpaqların münbitliyinin 

mühafizəsinə, əmtəə istehsalçıları üçün bu və qalan istehsal infrastrukturu, məhsul anbarlarının 

tikilməsinə yönləndirilir. 

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın sürətləndiyi müasir iqtisadi şəraitdə kənd təsərrüfatında 

sahibkarlıq prosesinin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfənin artırılması üçün əlverişli iqtisadi mühit 

yaratmalıdır ki, bu isə bilavasitə müvafiq hüquqi bazanın olmasından asılıdır. 
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At the present stage, agriculture performs special functions as an important component of the 

real sector of the economy. This industry is a key factor in meeting the needs of the population for 

food and agricultural raw materials, increasing the share of local production in these areas. In 

addition to creating a positive impetus for the country's economic development, the agricultural 

sector also contributes to solving social problems, especially in terms of increasing employment. 

Progress in these areas is associated with the development of public-private partnerships. 
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На современном этапе сельское хозяйство выполняет особые функции как важная 

составляющая реального сектора экономики. Данный отрасл является ключевым фактором 

в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и сельскохозяйственном 

сырье, увеличивая долю местного производства в этих областях. Помимо создания 

положительного импульса для экономического развития страны, аграрный сектор также 

дает свой вклад в решению социальных проблем, особенно по увеличению занятости. Прогресс 

в этих областях связан с развитием государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, развитие, реформы, государственная программа, 
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ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İQTİSADİ TƏNZİMLƏNMƏ MEXANİZMİNİN 

FUNKSİYALARI VƏ MODELLƏRİ 

Leyla Elxan qızı Hacıyeva 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

e-mail: leila.haciyeva@mail.ru 

Xülasə 

 

İqtisadi tənzimləmə üzümçülük və şərabçılığın ümumi tənzimləmə sistemində aktiv rola 

malikdir. Belə vəziyyət özünü hər şeydən əvvəl iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin funksional 

strukturunun xüsusiyyətlərində tapır. 

Bütün digər sistemlərdə olduğu kimi üzümçülük və şərabçılığın tənzimlənməsində də iqtisadi 

vasitələrin funksiyaları müvafiq məqsədlərlə determinallaşmış olur. Məsələyə sahənin inkişaf 

məqsədlərinin hər bir ölkədə konkret dövr və şəraitə uyğun olaraq müəyyən edildiyini nəzərə almaqla 

yanaşıldıqda elmi təhlil üçün qeyd edilən funksiyaların ümumi şəkildə formalaşdırılması zəruriliyi 

meydana gəlir. Bu baxımdan məqalədə iqtisadi tənzimləmənin yeri və roluna dair təhlillərdən çıxış 

etməklə onun kömək, stimullaşdırıcı və nizamlayıcı funksiyalarına baxılır. 

Açar sözlər: üzümçülük və şərabçılıq kompleksi, iqtisadi tənzimlənmə, tənzimlənmə modelləri, 

tənzimlənmənin funksiyaları, idxal tənzimlənməsi. 

 

Giriş 

 

Azərbaycanda üzümçülüyün sürətli inkişafı ötən əsrin 70-ci illərin sonlarına təsadüf edir. 

Ölkədə üzüm istehsalının 2.0 mln. tona çatdırılması bu sahədə emal sənayesinin şərab məhsulları 

istehsal kompleksinin inkişafına səbəb oldu. Beləliklə, üzümçülük şərabçılıq kompleksi 

iqtisadiyyatın aqrar sektorunda aparıcı sahəyə çevrildi. .  

Təəssüf ki, sonrakı illərdə bu kompleks də tənəzzülə uğradı. Lakin müstəqillik illərində ölkədə 

aparılan uğurlu aqrar islahatlar üzümçülüyün də inkişafına zəmin yaratdı. Hazırda əkin sahələrinin 

ümumi həcmi 16,1 min ha, ondan bar verən sahələr 14,5 min ha təşkil edir və bu proses genişləndirilir. 

2019-cu ildə 201,8 min ton üzüm toplanmışdır ki, bunun da 80%-dən çox şərab məhsulları istehsalına 

yönəldilmişdir. Eyni zamanda, hazırki şəraitdə də bu sahənin dayanıqlı inkişafının təmin olunması 

səmərəli iqtisadi tənzimlənmə mexanizminin formalaşdırılması ilə bağlıdır.  
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Üzümçülük və şərabçılıq sahələrinin tənzimlənmə mexanizmi 

 

Üzümçülükdə istehsalın genişləndirilməsi və ya sahədə inkişafla bağlı hər hansı problemin 

əvəzi ödənilmədən, yaxud güzəştli şərtlərlə həlli, həmin məqsədlər üçün maliyyə vəsaitlərinin, habelə 

digər resursların ayrılması kömək funksiyası vasitəsilə reallaşdırılır. Daha doğrusu, iqtisadi 

tənzimləmənin kömək funksiyası ölkədə üzümçülüyün inkişafının mərhələsi və səviyyəsindən asılı 

olaraq istehsalın həcminin genişləndirilməsinə, məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılmasına və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmış olur. Bu funksiya 

çərçivəsində istiqamətlər və tətbiq olunan vasitələr də ölkələr üzrə konkret şəraitlərə uyğun olaraq 

fərqləndirilir. 

Stimullaşdırma funksiyası sahənin inkişafını zəruri istiqamətlərə yönəltmək məqsədlərinin 

reallaşdırılmasına xidmət edir (1). Müasir şəraitdə bir qayda olaraq həmin istiqamətlər kimi şərabçılıq 

məhsullarınınun yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin edilməsi, onların daxili və xarici bazarlarda 

rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi qəbul olunur. Stimullaşdırma funksiyası istehsalçıların müvafiq 

motivasiyasının formalaşdırılması yolu ilə reallaşdırılır. Üzümçülük və şərabçılıqda həmin vəzifə 

həm həvəsləndirici və həm də cəzalandırıcı iqtisadi vasitələr tətbiq etmək əsasında istehsalçıların 

maddi maraqlarına təsir vasitəsi kimi həyata keçirilə bilir. Təbii ki, bu halda tətbiq olunan iqtisadi 

təsir alətlərinin arsenalı ölkələr üzrə fərqlənir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, stimullaşdırma funksiyasının reallaşdırılmasında istifadə edilən 

vasitələrin, daha doğrusu həvəsləndirici alətlərin bir qismi həm də iqtisadi tənzimləmə mexanizminin 

kömək funksiyasının həyata keçirilməsində istifadə edilir. Belə bir vəziyyətdə həmin alətlərin konkret 

olaraq hansı funksiyanın vasitəsinə aid edilməsi, onların tətbiqi mexanizminin xarakteri və yönümü 

ilə müəyyən edilə bilər. 

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənməsində nizamlayıcı funksiya da mühüm rola 

malik olur. Bu funksiya əsasən şərabçılıq məhsulları bazarının tənzimlənməsinə yönəldilir. 

Nizamlanmanın başlıca istiqamətlərini aşağıdakı hədəflər təşkil edir: 

 

 daxili bazarda stabilliyin qorunması; 

 istehsal olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi; 

 istehlakçıların mənafelərinin qorunmasının təmin olunması. 

 

Göstərilən istiqamətlər üzrə nizamlamanın təmin olunması tənzimləmə proseslərinin bilavasitə 

şərabçılıq məhsullarının dövriyyəsi ilə məhdudlaşdırılmadan nisbətən geniş dairəni əhatə etməsini 

nəzərdə tutur. Daha doğrusu, tənzimləmə dairəsinə üzüm və şərabçılıq məhsullarının istehsalı ilə 

yanaşı, habelə idxalının müvafiq yönümlərdə nizamlanması da daxil edilir. 

Bazarda qiymət istiqrarının təmin edilməsi məqsədilə istehsalın həcminin tənzimlənməsi 

şərabçılıq məhsullarının təklifinin nizamlanması məqsədinə yönəldilir. Nizamlanmanın bu istiqaməti 

bir qayda olaraq inkişaf etmiş və bazar tələbinin ödənilməsində daxili istehsalın yüksək olduğu 

ölkələr üçün səciyyəvidir. Qloballaşma proseslərinin dərinləşdiyi müasir şəraitdə istehsal həcmlərinin 

nizamlanması ilə bağlı tədbirlər daha çox həm də şərabçılıq məhsullarının beynəlxalq bazarlarda 

yaranan konyukturaları nəzərə almaqla həyata keçirilir. 
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Şərabçılıq məhsullarının təklifinin nizamlanması həmin məhsulların istehlakının həcminin və 

yaxud da artıq istehsal olunmuş məhsulun bazara yönəldilən həcminin tənzimlənməsi formasında 

təmin edilə bilir. Müasir şəraitdə birinci istiqamət Avropa Birliyinə üzv ölkələrdə üzümlüklərin 

rekonstruksiyası və konversiyası sisteminin tətbiqi vasitəsilə reallaşdırılır. İkinci istiqamət isə 

bazarda stabilliyin gözlənilməsi məqsədilə, şərabçılıq məhsulları istehsalının həcminin müvafiq tələb 

səviyyəsindən artıq olduğu hallarda onun bir hissəsinin satışa çıxarılmayaraq saxlanılmaya 

yönəldilməsi və yaxud da həmin məhsulun distilyasiya edilməsi (şərabçılıq məhsullarından spirt 

çəkilməsi), carı istehsalın həcminin bazar tələbindən aşağı olduğu hallarda isə əvvəlki dövrlərdə 

istehsal olunmuş məhsulların satışa çıxarılması vasitəsilə reallaşdırılır. 

Təklifin həcminin tənzimlənməsinin göstərilən mexanizmində iqtisadi vasitələrdən fəal istifadə 

edilir. İlk növbədə istehsalçılara üzüm plantasiyalarının restrukturizasiyasına görə kompensasiyaların 

verilməsi, habelə artıq məhsulun distilyasiyasına görə zərərin kompensasiyası aid edilir. 

Distilyasiya zamanı zərərin kompensasiyası hədəf qiymətləri əsasında həyata keçirilir. Bu 

qiymətlər süfrə şərablarının altı kateqoriyası üçün son iki ilin qiymət göstəricilərinə uyğun olaraq 

hesablanır. Marketinq ilinin əvvəlinə (1 sentyabr tarixinə) istehsalçılarda şərab istehsalının və 

ehtiyatının həcmi yoxlanılır. Ehtiyatların həcmi böyük olduğu hallarda istehsalçılar könüllü olaraq 

qabaqcadan distilyasiyada iştirak edə bilərlər. Bununla yanaşı, bazarın tənzimlənməsi ilə əlaqədar, 

artıq məhsulun istehsalçılarda saxlanılması və üzüm suslosundan şərabın tündlüyünün yüksəldilməsi 

habelə sonrakı emal üçün istifadə olunmasına görə istehsalçıya maliyyə köməyi göstərilir (2). 

Müasir dövrdə daxili şərab məhsulları bazarının nizamlanmasında həmin məhsulların idxalının 

tənzimlənməsi də mühüm rol oynayır. Şərab məhsullarının daxili bazarının nizamlanması şərabçılıq 

məhsullarının istehsalçısı olan ölkələr üçün sadəcə daxili bazarda müvafiq məhsullar təklifinin 

həcminin məqsədəmüvafiq səviyyəsini təmin etməyə deyil, həm də yerli istehsalçılar üçün əlverişli 

rəqabət şəraitinin yaradılmasına xidmət edir. Bu mənada üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdiyi 

ölkələrdə sözügedən istiqamət üzrə tənzimləmə vasitələri daxili bazarda məhsul satışının həcminin 

və çeşidinin nizamlanmasından daha çox həmin ölkələrin özlərində istehsal olunan məhsulların 

rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunmasına yönəldilir. 

Şərabçılıq məhsullarının idxalı zamanı fiskal məqsədlər üçün, yəni büdcə gəlirlərinin 

formalaşması mənbələri kimi çıxış edən gömrük rüsumlarının dərəcələri, aksiz və digər vergi növləri 

vasitələri tətbiq edilir. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, şərabçılıq məhsullarının ölkəyə 

idaxalı zamanı tətbiq edilən həmin tənzimləmə vasitələri onların konkret səviyyəsindən asılı olaraq 

idxalın həcminin formalaşmasına, həmçinin idxal məhsullarının daxili bazarda reallaşdırıldığı 

qiymətlərə təsir göstərən amil kimi çıxış edir. Onlar, dolayısilə, qeyd edilən ikinci istiqamət üzrə 

tənzimləmənin iştirakçısına çevrilə bilir. Yəni, əslində bu vasitələr yerli məhsulların daxili bazarda 

rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir göstərən (qiymət rəqabəti vasitəsilə) amilə çevrilmiş olurlar.  

Ayrı-ayrı dövrlərdə şərabçılıq məhsullarının daxili bazarının nizamlanmasında mühüm 

istiqamət kimi idxalın tənzimlənməsi praktikasında konkret şəraitdən asılı olaraq, gömrük-tarif 

tənzimləmə vasitələrinin - qeyri-tarif tənzimlənməsi ilə əlaqələndirilməsi həyata keçirilə bilir.  

Azərbaycan Respublikasının praktikasında müvafiq sistemin formalaşması və inkişafı 

gedişində qeyri-tarif tənzimlənməsinin gömrük-tarif tənzimlənməsi ilə əvəzlənməsi istiqamətində 

dəyişikliklərin həyata keçirilməsi səciyyəvi olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin “Alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatları istehsalınin, 
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saxlanılmasının, idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında” 1996-cı il 20 dekabr tarixli 527 

nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, ölkədə yüksək keyfiyyətli şərab məhsulları istehsalına 

istehsalçıların marağını artırmaq məqsədilə hər il həmin məhsulların istehsalı və satışı üzrə 

proqramlar nəzərə alınmaqla onların idxalının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi qaydası 

qoyulmuşdur. Lakin 2001-ci ildən həmin qayda şərab məhsullarının idxal kvotasının müəyyən 

edilməsi ilə əvəz olunmuşdur (3). Başqa sözlə, şərabçılıq məhsulları bazarının nizamlanması vasitəsi 

kimi idxalın tənzimlənməsində iqtisadi tənzimləmənin rolu yüksəldilmişdir. 

Şərabçılıq məhsulları bazarının nizamlanması vasitəsi kimi həmin məhsulların idxalının 

tənzimlənməsinin digər xüsusiyyəti bu prosesdə gömrük-tarif alətlərinin vergi alətləri, o cümlədən 

aksiz mexanizmi ilə əlaqələndirilməsidir. 

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənməsinin göstərilən funksiyaları qarşılıqlı əlaqəli 

şəkildə, həm də paralel olaraq və ya ardıcıl surətdə reallaşdırıla bilər. Funksiyaların həyata 

keçirilməsi eyni və yaxud da fərqli alətlərlə təmin oluna bilir. Bütün bunlar iqtisadi tənzimləmə 

funksiyalarını vahid sistemin elementlərinə çevirir. Həmin sistemi aşağıdakı blok-sxem şəkilində 

göstərmək olar (Diaqram 1). 

 

Diaqram 1. Üzümçülük və şərabçılıqda iqtisadi tənzimləmənin funksiyaları və vasitələri 

Mənbə:  Diaqram müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimləmə modelləri 

 

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənməsinin yuxarıda nəzərdən keçirilən 

funksiyalarının hansının üstünlük təşkil etməsi və iqtisadi vasitələrin hansı yönümdə daha fəal istifadə 

edilməsindən asılı olaraq tənzimləmənin müxtəlif modellərini ayırmaq mümkündür. Bu istiqamətdə 

aşağıdakı modellər fərqləndirilə bilər: 

 

İqtisadi

tənzimləmə

vasitələri

Müstəqim

büdcə

ayırmaları

Kömək

Qeyri-büdcə

fondlarından 

ayırmalar

Subsidiyalar
Güzəştli

kreditlər

Stimullaşdırma

Tənzimləmə funksiyaları

Vergi

vasitələri

Nizamlama

Tariflər
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 paternalist; 

 stimullaşdırıcı; 

 liberal; 

 qarışıq. 

Paternalist model sahənin inkişafına güclü dövlət himayəsinin təmin olunmasına əsaslanır. Belə 

bir modelin tətbiqinin zəruriliyi birinci növbədə üzümçülüyün investisiya tutumu yüksək olan sahə 

olmasından irəli gəlir. Bir çox hallarda bir qayda olaraq, üzümçülüyün rəqabət qabiliyyətinin təmin 

edilməsi üçün plantasiyaların salınması və bar verən yaşa çatdırılması ilə bağlı xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə, habelə üzümlüklərdə yenidənqurma və modernləşdirmə işlərinin aparılmasına 

təsirli dövlət köməyinin həyata keçirilməsinə ehtiyac yaranır. 

Paternalist modelin tətbiqi zamanı dövlət müstəqim tənzimləmə vasitələri, o cümlədən birbaşa 

maliyyələşdirmə yolu ilə üzümçülüyün təşəkkülünə, genişləndirilməsinə, xammal emalının təşkili və 

modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda, bəzi hallarda dövlət daxili bazarın qorunması 

sahəsində tədbirlər həyata keçirir (4). 

İqtisadi tənzimləmənin paternalist modeli üzümçülük və şərabçılığın inkişafına kənardan 

maliyyə resurslarının cəlb edilməsi imkanlarının geniş olmadığı, habelə sahənin inkişaf 

etdirilməsinin ölkə üçün önəmli sosial-iqtisadi rola malik olduğu şəraitdə tətbiq edilir. Bu 

modelin reallaşdırılması üçün başlıca zəmin dövlətin zəruri maliyyə imkanlarına malik 

olmasıdır. 

Stimullaşdırıcı model üzümçülük və şərabçılıqda iqtisadi həvəsləndirmə vasitələrinin fəal 

istifadəsi əsasında stabilliyin təmin edilməsi, səmərəliliyin yüksəldilməsi və istehsal olunan 

məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin təmin olunmasına yönəldilir. İqtisadi 

tənzimləmənin bu modeli bir qayda olaraq, üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının formalaşmış 

bazarlarının mövcudluğu şəraitində tətbiq edilir. Model çərçivəsində istifadə edilən iqtisadi vasitələr 

üstün olaraq yönəldici funksiyalar yerinə yetirirlər. 

Göstərilən modelin uğurlu tətbiqinin başlıca şərtləri tənzimləmə tədbirlərinin reallaşdırılması 

üçün müvafiq potensialın mövcudluğu, habelə bazar mexanizmlərinin sahmanlı fəaliyyətinə 

təminatların olmasıdır. 

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənməsinin liberal modeli sahədə investorlar üçün 

əlverişli fəaliyyət mühitinin yaradılmasına əsaslanır. Bu model baxdığımız əvvəlki digər iki 

modeldən fərqli olaraq, dövlətin öz üzərinə əhəmiyyətli iqtisadi yük götürməsini nəzərdə tutmur. 

Liberal tənzimləmə modelinə inkişaf edən bazarlar şəraitində, üzümçülük və şərabçılıq 

sahəsində xarici investisiyalara və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı üçün yeni texnologiyalara 

tələbatların böyük olduğu şəraitdə daha çox ehtiyac yaranır. Həmin modelin reallaşdırılması üçün 

başlıca zəmin dövlətin investisiyaların cəlb edilməsi və ixrac fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması sahəsində davamlı siyasət həyata keçirməsidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, üzümçülük və şərabçılığın göstərilən modellərinin hər birinin 

ayrılıqda “xalis” formada tətbiqinə az-az hallarda təsadüf edilir. Əksər hallarda ayrı-ayrı dövlətlərin 

müvafiq praktikasında bu və ya digər modelin müxtəlif elementlərinin yanaşı istifadəsinə rast 

gəlinir. Başqa sözlə, iqtisadi tənzimləmə praktikasının üstün olaraq qarışıq modelə əsaslandığı 
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nəzərə alınmalıdır. Ümumi şəkildə qarışıq modelin strukturunun formalaşmasının aşağıdakı şəkildə 

ifadə etmək olar (Diaqram 2). 

 

Diaqram 2. Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənməsinin qarışıq modelinin 

formalaşması 

Mənbə: Diaqram müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Qarışıq model üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimləmə mexanizmlərini müxtəlif 

dövrlərdə konkret şəraitə uyğunlaşdırmağa və sahənin inkişaf məqsədlərinə daha münasib şəkildə 

yönəltməyə imkan verir. 

Eyni zamanda, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi tənzimləmənin strukturuna görə fərqli 

xüsusiyyətlərə malik qarışıq modelləri ola bilir. Belə ki, üzümçülük və şərabçılıq sahəsində inkişaf 

edən bazarlara malik olan ölkələrdə, ilk növbədə sistem transformasiyalarının keçirilmiş olduğu 

dövlətlərdə, qarışıq tənzimləmə modeli nisbətən daha mürəkkəb strukturlu olur. Qarışıq model 

“paternalist + stimullaşdırıcı”, “stimullaşdırıcı + liberal”, həmçinin “paternalist + stimullaşdırıcı + 

liberal” modellərə aid elementləri və xüsusiyyətləri özündə birləşdirə bilir. 

İnkişaf etmiş üzümçülük və şərabçılıq sektoruna malik olan ölkələrdə qarışıq tənzimləmə 

modeli bir qayda olaraq, stimullaşdırıcı və liberal modellərin əsas cəhətlərini özlərində birləşdirirlər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimləmə modellərinin 

formalaşması dinamik xarakterə malikdir. Bu baxımdan ayri-ayri modellərin bir-birini əvəz etməsi 

də baş verə bilir. 

Üzümçülük və şərabçılıqda iqtisadi tənzimləmə modellərinin bir-birini əvəz etməsi 

proseslərində qeyd edilənlərə səciyyəvi misal kimi sahənin elmi təminatının təşkilini göstərmək olar.  

Paternalist model çərçivəsində sahənin elmi təminatı bütünlüklə dövlət hesabına həyata 

keçirilir. Elmi-tədqiqat işləri ixtisaslaşmış dövlət institutları tərəfindən aparılır. Tədqiqat işləri əsasən 

müstəqil (özəl) araşdırma qurumları tərəfindən həyata keçirildiyi hallarda da maliyyələşdirmə 

müvafiq layihələr üzrə bağlanılan müqavilələr əsasında dövlət vəsaitləri hesabına təmin olunur.  

Stimullaşdırıcı və qarışıq modellərdə elmi təminat məsələlərinin həllində dövlətlə yanaşı 

istehsalçı subyektlərin birlikləri və ayri-ayri şirkətlər də iştirak edirlər. Liberal model çərçivəsində isə 

elmi-tədqiqatlar şərabçılıq müəssisələrinə məxsus qurumlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu qurumlar 
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əsasən şərabçılıq müəssisələri tərəfindən yaradılır və istehsalın bütün silsiləsi üzrə innovasiyalar 

təklif edirlər, habelə strateji və təcrübi tədqiqatlar aparırlar. 

Paternalist modeldən digər modellərə keçid üzümçülük və şərabçılığın tənzimlənməsinin 

təşkilati-institusional strukturunun formalaşmasında da öz əksini tapır. Həmin modellər çərçivəsində 

xüsusi tənzimləmə qurumunun yaradılması praktikası tətbiq olunur. Bu qurumların funksiyaları və 

strukturları sahənin inkişaf səviyyəsi, qərarlaşmış idarəetmə ənənələri və həyata keçirilən 

strategiyalar kimi amillərin təsiri ilə formalaşır. Bununla əlaqədar olaraq, göstərilən qurumların 

yaradılmasına fərqli yanaşmalar özünə yer tapır. Tənzimləmə qurumu bir halda dövlət təşkilatı 

statusunda, digər halda isə özəl sektorun nümayəndələrinin də iştirak əsasında xüsusi hüququn 

subyekti statusunda formalaşdırılır. 

 

Nəticə 

 

Tənzimləmə predmetinin və hədəflərinin daha sıx şəkildə yerli (bəzi hallarda hətta mikrozona 

səviyyəsində) torpaq, iqlim şəraiti və istehsalda formalaşmış ənənələrlə bağlı olması istehsalçı 

birliklərinin dövlət dəstəyi və tənzimlənmə mexanizmlərinin icrası mühitində tənzimləmə aktyoru 

kimi fəal rolunun təmin edilməsi məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir. Müasir şəraitdə xüsusilə 

tənzimləmədə zəngin təcrübəyə malik olan ölkələrdə şərabçıların özünütənzimləmə amili istehsal 

olunan məhsulun zəruri strukturu, keyfiyyət göstəriciləri və digər parametrlərin təmin olunması 

istiqamətində daha səmərəli nəticələr əldə etməyə imkanlar açdığını sübuta yetirir (5). İctimai 

birliklər vasitəsilə tənzimləmə dövlət tənzimləməsinin müəyyən funksiyalarını öz üzərinə götürür. 

Bununla da dövlət tənzimlənməsinin “yükü” bir qədər yüngülləşmiş olur. Eyni zamanda, müvafiq 

məqsədlərin reallaşdırılması baxımından ictimai tənzimləmənin səmərəliliyi yüksəlir. İkincisi, 

şərabçıların ictimai birlikləri, ilk növbədə, inzibati tənzimləmə funksiyaları yerinə yetirirlər, lakin 

bununla yanaşı, onlar həm də iqtisadi tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirə bilirlər. Bu tədbirlər 

dövlət tənzimlənməsi tədbirləri ilə əlaqələndirilir və bəzən özünün istiqaməti baxımından dövlət 

tənzimlənməsinin tamamlanmasına xidmət etmiş olur.  
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Functions and models of economic regulation mechanism of viticulture and winemaking 

 

Summary 

 

Economic regulation plays an active role in the overall system of regulation of viticulture and 

winemaking. Such a situation manifests itself, above all, in the characteristics of the functional 

structure of the means of economic regulation. 

As in all other systems, the functions of economic instruments in the regulation of viticulture 

and winemaking are deterministic for appropriate purposes. Considering that the development goals 

of the field are determined in accordance with the specific period and conditions in each country, 

there is a need to formulate the above-mentioned functions for scientific analysis in general. From 

this point of view, based on the analysis of the place and role of economic regulation, it is possible 

to distinguish its auxiliary, stimulating and regulatory functions. 

Keywords: viticulture and winemaking complex, economic regulation, regulatory models, 

regulatory functions, import regulation. 
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Функции и модели механизма экономического регулирования 

виноградарства и виноделия 

 

Резюме 

 

Экономическое регулирование играет активную роль в общей системе регулирования 

виноградарства и виноделия. Такая ситуация проявляется, прежде всего, в характеристиках 

функциональной структуры средств экономического регулирования. 

Как и во всех других системах, функции экономических инструментов в регулировании 

виноградарства и виноделия являются детерминированными для соответствующих целей. 

Учитывая, что цели развития отрасли определяются в соответствии с конкретным 

периодом и условиями в каждой стране, существует необходимость сформулировать 

вышеупомянутые функции для научного анализа в целом. С этой точки зрения, исходя из 

анализа места и роли экономического регулирования, можно выделить его вспомогательную, 

стимулирующую и регулирующую функции. 

Ключевые слова: виноградарско-винодельческий комплекс, экономическое 

регулирование, модели регулирования, регулирующие функции, регулирование импорта. 
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Xülasə 

 

Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlılığının artırılmasının, 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin, onun ixrac imkanlarının genişlənməsinin əsas istiqamətlərindən 

biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını 

təmin etmək məqsədilə risklərin müştərək sığorta mexanizmi vasitəsilə sığortalanması ilə bağlı 

münasibətləri tənzimləyən, aqrar sığortanın hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edən yeni 

sığorta mexanizmi yaradılmışdır. Məqalədə əvvəl tətbiq olunmuş və yeni yaradılmış mexanizmlər 

qarşılaşdırılmış, dəyişikliklərin aqrar sahəyə təsiri təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: aqrar sahə, dayanıqlı inkişaf, sığorta, sığorta mexanizmi, risklər. 

 

 

Giriş 

 

Kənd təsərrüfatı ölkənin iqtisadi və sosial problemlərinin həllində, xüsusən də regionlarda 

yaşayan insanların məşğulluğunda müstəsna rol oynayır. Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı sosial 

dayanıqlılığın, ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlılığının artırılmasının, iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsinin, onun ixrac imkanlarının genişlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan əhalisinin iqtisadiyyatla məşğul kəsiminin 36 faizdən 

çoxunun aqrar sektorda çalışması ilə bağlı bu sahənin güclü inkişafı həm də böyük sosial yük 

daşımaqla işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Son illər qeyri-neft sektorunda mühüm yeri olan aqrar sahənin inkişafı istiqamətində mühüm 

addımlar atılır. Bu sahəyə sərmayə qoyuluşu artır, kömək və təşviq mexanizmi genişləndirilir. Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün digər vergilərdən azad 

edilib. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına dövlət tərəfindən subsidiyalar ayrılır. Yeni 

texnikaların alınması ilbəil genişlənir. Müasir aqro-xidmət sahələri yaradılır. Fermerlərə güzəştli 

şərtlərlə gübrə, yanacaq, lizinqlə kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlar verilir. Güzəştli şərtlərlə 

verilən kreditlər hesabına istehsallar genişlənir, yeni aqrar istehsal sahələri yaranır. Aqrar sektora 

dövlət tərəfindən qoyulan investisiyalar, xüsusən son illərdə sürətlə artır.  
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Aqrar sahədə sığortanın başlıca inkişaf istiqamətləri 

 

Ölkədə rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektoru formalaşdırmaq üçün istehsalçıların 

maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması, bu sahədə risklərin qiymətləndirilməsi, habelə bu 

risklərin azaldılması və ya təsirinin yumşaldılması üzrə mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi zəruridir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq bu strateji hədəfdə üç prioritet istiqamət seçilmişdir. Birinci prioritet - 

aqrar sahədə maliyyələşmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün görüləcək tədbirləri özündə əks 

etdirir. İkinci prioritet - ölkədə aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirləri əhatə edir. 

Sonuncu prioritet isə - kənd təsərrüfatına yerli, eləcə də xarici investisiyaların cəlb edilməsini 

stimullaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan tədbirlərlə əlaqədardır.  

Bütün dünya ölkələri kimi respublikamızda da kənd təsərrüfatı sahəsinin dayanıqlı inkişafı 

istehsalın fasiləsizliyini və əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacının vaxtında təmin 

edilməsini ehtiva  edir. Bu baxımdan qarşıya çıxa biləcək problemlərin -əlverişsiz iqlim şəraitinin, 

təbii fəlakətlərin, zərərli həşəratların əkin sahələrinə hücumunun və aqrar sektora dəyə biləcək digər 

zərərlərin əvəzinin ödənilməsi, risklərin idarə olunması, fermerlərə və sahibkarlara, təsərrüfat 

işçilərinə daha sağlam rəqabət mühiti yaratmaq üçün kənd təsərrüfatı sığortasının tətbiqi mütləqdir. 

Lakin ölkəmizdə mövcud olan mexanizm beynəlxalq sektordakı sığorta mexanizmlərdən geri qalmış, 

ümidləri doğrultmamışdır. Buna səbəb dövlət dəstəyi ilə həyata keçirilən sığorta hadisəsi kimi yalnız 

təbii fəlakətlərin məhdud siyahısı –yanğın, dolu, sel, daşqın və şaxta vurması müəyyən edilməsi 

olmuşdur. Bu halda bir sıra sığorta hadisələrindən, xüsusilə dəmyə torpaqlarında quraqlıq kimi təbii 

əlverişsiz hallardan, xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin yayılmasından və hücumundan, yoluxucu 

xəstəliklərdən sığortalanma stimullaşdırılmırdı. Həmçinin təbii fəlakətlər, heyvan və bitki 

xəstəlikləri, iqlim məlumatları, habelə kənd təsərrüfatı istehsalında məhsuldarlıq göstəriciləri üzrə 

son 30–40 illik informasiya bazasının olmaması kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta sisteminin inkişaf 

etməsinə maneə törədən əsas elementlərdən biri olmuşdur. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı sahəsində 

dünya təcrübəsində geniş tətbiq olunan müvafiq sığorta fondunun olmaması bu sahənin inkişafına öz 

mənfi təsirini göstərirdi.  

Qeyd edilənlərlə əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta xidmətlərindən 

istifadə səviyyəsi çox aşağı idi. Belə ki, Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2015-ci ildə ölkədə 

əmlak sığortasına görə ödənilmiş cəmi haqlarda kənd təsərrüfatı bitkiləri və heyvanlarının 

sığortasının payı 1,3 faizə bərabər olmuşdur. Kənd təsərrüfatı bitkiləri və heyvanlarının 

sığortalanması da əsasən “Aqrolizinq” ASC (ölkəyə idxal olunan cins heyvanlara görə) və kənd 

təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan bir neçə iri maliyyə-sənaye qrupları tərəfindən aparılmışdır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sığortalanmasına dövlət dəstəyi həyata keçirilsə də, 

bu dəstək tədbirindən praktiki olaraq istifadə olunmurdu. Bu faktlar bütövlükdə ölkədə aqrar sığorta 

sahəsinin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən bu sahə üzrə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi üçün geniş islahatların aparılmasının zəruri olduğunu göstərirdi [3, səh. 84]. Elə 

bu səbəbdən də Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə risklərin müştərək sığorta mexanizmi 

vasitəsilə sığortalanması ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən, aqrar sığortanın hüquqi, iqtisadi və 

təşkilati əsaslarını müəyyən edən yeni sığorta mexanizmi yaradılmış, bununla bağlı “Aqrar sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilmiş və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 
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1617-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə” Fərman 

verilmişdir. Bununla yeni aqrar sığorta mexanizminin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Aqrar 

sığorta mexanizmi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərlik etdiyi, Maliyyə, İqtisadiyyat, Ədliyyə 

nazirlikləri, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

nümayəndələrinin də daxil olduğu işçi qrup tərəfindən hazırlanmışdır [1, 2]. 

Yeni yaradılmış mexanizmdə dünyada mövcud olan aqrar sığorta modelləri araşdırılaraq, 

mütərəqqi kənd təsərrüfatı sığortası sistemi olan ABŞ, Kanada, İspaniya, Türkiyə, İsrailin bu sahədə 

təcrübəsi öyrənilmiş, Azərbaycan üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığını əsas tutan model hazırlanmışdır. 

Yeni Qanun Kənd təsərrüfatı sığortası fəaliyyətinin əsaslarının müəyyən edilməsinə, Aqrar 

Sığorta Fondunun fəaliyyətə başlamasına, dövlət-özəl tərəfdaşlığının təmin edilməsinə, kənd 

təsərrüfatı sığortasının qabaqcıl təcrübə əsasında həyata keçirilməsinə, kənd təsərrüfatı sığortası 

üzrə ekspertlər institutunun yaradılmasına, kənd təsərrüfatı sığortası üzrə statistik məlumatları 

özündə cəmləşdirən elektron informasiya sisteminin qurulmasına, kənd təsərrüfatı sığortası 

mexanizmində mütərəqqi təcrübəyə malik olan ölkələrin praktikasının daha da yaxından 

öyrənilməsi və ölkədə olan kənd təsərrüfatı risklərinin təkrar sığortalanması üçün beynəlxalq 

əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, stabil və təhlükəsiz kənd təsərrüfatı sığortası mexanizminin 

formalaşması üçün münbit zəminin formalaşmasına xidmət edəcəkdir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən bu mexanizmin həyata keçirilməsi üçün görüləcək işlər 

müəyyən edilibdir. 

Yeni sığorta mexanizmi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müştərək sığorta sisteminin 

yaradılmasını nəzərdə tutur. Müştərək sığorta sistemi sığortaçıların birgə vəsaitləri ilə özlərini sığorta 

etdirməsidir. Sığorta şirkətlərinin yerinə yetirdiyi sığortadan fərqli olaraq, bu sistemdə heç bir sığorta 

hadisəsi baş vermədikdə yığılmış vəsaitlər silinmir və növbəti ilə saxlanılır. Üstəlik dövlət sığorta 

vəsaitinin müəyyən edilən faizi həcmində sığorta edilənlərə subsidiya ayıracaq. Təkrarsığorta siyasəti 

və sığorta risklərinin düzgün qiymətləndirilməsi nəticəsində bu sahədə dayanıqlı və effektiv fəaliyyət 

təmin ediləcəkdir ki, bu da katastrofik fəlakətlər zamanı dövlət büdcəsinin artıq yüklənməsinin qarşısı 

alınacaqdır. Bu tədbirlər çərçivəsində etibarlı kənd təsərrüfatı sığortası mexanizminin tətbiqi qeyri-

neft sektorunda ÜDM-nin artırılması ilə yanaşı, eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına və aqrar sektorun investisiya cəlbediciliyinin yüksəlməsinə də müsbət təsir göstərmək 

imkanına malik olacaq. Nəticədə yeni aqrar sığorta sisteminin tətbiqi kənd təsərrüfatı istehsalının 

davamlılığının təmin edilməsinə yönəldilmiş olur. Yeni mexanizmdə Aqrar Sığorta Fondunun 

yanında sığorta şirkətlərinin təsisçiliyi ilə idarəedici qurumun yaradılması nəzərdə tutulmuşdur 

(Şəkil). Bütün bunlarla yanaşı Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən fermerlərin itkiləri qarşılanacaq, 

sığorta haqlarının yarısı dövlət tərəfindən ödəniləcəkdir. 

Aqrar Sığorta Fondu fermerlərə sığorta xidmətlərini təqdim etməyə başlayıb. Qurum aqrar 

sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını, dayanıqlılığını və fasiləsiz fəaliyyətini, idarəedici qurumun 

formalaşdırılmasını təmin etmək və onun fəaliyyətinə nəzarət etmək məqsədilə yaradılıb. İndiyədək 

Azərbaycanda bu xidmət özəl sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilirdi. Özəl şirkətlər 

kommersiya prinsipi ilə işlədiyinə görə bəzi hallarda zərərli hesab etdikləri bizneslərin 

sığortalanmasından imtina edirdilər. Burada mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Fond qeyri-

kommersiya prinsipi ilə işlədiyi üçün fermerlərin itkilərini qarşılayacaq [4, 5]. 
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Şəkil. İdarəedici Şirkətin əsas funksiyaları 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: “Aqrar sığorta haqqında” Qanuna əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Aqrar Sığorta Fondu vasitəsilə sığortalanan zaman dövlət sığorta haqlarına 50 faiz yardım 

edəcək. Tutaq ki, 1000 manat sığorta haqqı müəyyən edilirsə, fermer yalnız 500 manat ödəyəcək. 

Sığorta hadisəsi zamanı ərazi üzrə məhsuldarlıq orta bazar qiymətinə vurulacaq və sığorta ödənişi 

müəyyən ediləcək. Aqrar sığorta sisteminin işə düşməsi ümumilikdə, aqrar sahənin risklərini də 

azaldacaq. Nəticədə bu sahəyə investisiya və kreditlər cəlb etmək daha da asanlaşacaq. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda aqrar siğorta sistemi qardaş Türkiyənin TARSİM (Kənd 

Təsərrüfatını Sığortalama Sistemi) təşkilatının təcrübəsi və dəstəyi ilə formalaşıb. Bu model dünyada 

ən uğurlu mexanizmlərdən biridir. 

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə əldə edilən uğurlar və yüksək 

nəticələr Azərbaycanda dinamik inkişafın göstəricisidir. Bu tərəqqi və rifah, əhalinin maddi 

durumunun əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması üçün aparılan məqsədyönlü dövlət siyasətinin 

bəhrəsidir.  

 

Nəticə 

 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının sığortalanmasına dövlət dəstəyinin reallaşdırılması 

praktiki müstəviyə keçirilmişdir. Bu da bütövlükdə ölkədə aqrar sığorta sahəsinin inkişaf etdirilməsi, 

o cümlədən bu sahə üzrə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsini göstərir. 

Aşağıda qeyd olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə aqrar sahədə yeni sığorta mexanizminin 

tətbiqini sürətləndirə bilərik: 

- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının aqrar sığorta ilə bağlı qəbul edilmiş yeni 

sığorta mexanizm ilə bağlı ətraflı məlumatlılığının təmin olunması; 

- Sığorta fondunun işinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təşkil edilməsi və yeniliklərin 

tətbiqinin davamlı olaraq təhlili; 

1. Fondun icra səlahiyyətlərini həyata keçirmək 

2. Sığorta müqavilələri satmaq 

3. Sığorta hadisələrini tənzimləmək 

4. Elektron informasiya sisteminin hazırlanması və dəstəklənməsini təşkil etmək 

5. Müstəqil ekspertlər hazırlamaq və onlarla işi qurmaq 

İdarəedici 

Şirkət 

Aqrar 

Sığorta 

Fondu 
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- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta savadlılığının (biliklərinin) 

artırılması; 

- Ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə sığorta risklərinin effektiv şəkildə 

qiymətləndirilməsi üçün iqlim məlumatları və təbii fəlakətlər, heyvan və bitki xəstəlikləri, 

habelə məhsuldarlıq göstəriciləri üzrə uzunmüddətli dövr üçün informasiya bazasının 

beynəlxalq praktikaya uyğun hazırlanması. 
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Роль страхового механизма в устойчивом развитии сельского хозяйства 

 

Резюме 

 

Всесторонное развитие аграрного сектора важно как одно из основных направлений 

повышения надежности продовольственной безопасности страны, диверсификации 

экономики, расширения ее экспортного потенциала. В целях обеспечения устойчивого 

развития сельскохозяйственного сектора в Азербайджанской Республике был создан новый 

механизм страхования, который регулирует отношения, связанные со страхованием рисков 

через механизм совместного страхования, и определяет правовые, экономические и 

организационные основы сельскохозяйственного страхования. В статье сравниваются ранее 

применяемые и новые механизмы и анализируется проведенных изменений на аграрный 

сектор. 

Ключевые слова: аграрный сектор, устойчивое развитие, страхование, механизм 

страхования, риски. 
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Xülasə 

 

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət 

fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan problemlərə 

yönəldilir. Ölkədə aqrar sığortanın formalaşmasını şərtləndirən amillər təhlil edilərək 

qiymətləndirilir. Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi ilə bağlı müəyyən mülahizələr irəli sürülür. 

Açar sözlər: aqrar istehsal, aqrar sığorta, aktuar metodlar, risklər, istehsalçının itki əmsalı. 

 

Giriş 

 

Dünya əhalisinin davamlı artımı şəraitində aqrar sahənin iqtisadi və sosial həyata təsiri xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatına görə, Yer 

kürəsinin ərzaq tələbatını ödəmək üçün kənd təsərrüfatı istehsalı 2050-ci ilə qədər bu gün müşahidə 

etdiyimizdən 70% yüksək olmalıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar sektor mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir, belə ki, bu ölkələrdə bu sektor iqtisadi artımın əsasını təşkil edir. Bu baxımdan qədim tarixə 

malik kənd təsərrüfatında aqrar sığorta xüsusi zərurilik kəsb edir.  

  

Aqrar sığortanın formalaşmasını şərtləndirən amillər 

 

Dünyanın bir çox yerində aqrar sığorta kollektiv riskin idarəetmə vasitəsi kimi getdikcə daha 

çox qəbul edilir və iştirakçıların qarşılaşdıqları kənd təsərrüfatı risklərini bir araya gətirərək, onları 

bölüşür.  

Müasir kənd təsərrüfatı sığortası ilk dəfə 1929-cu ildə Yaponiyada formalaşmağa başlasa da, 

bu gün dünyanın ən azı 104 ölkəsində mövcuddur. Belə ki, dünyada 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı 

sığortası ilə 198 milyona yaxın fermer əhatə olunub ki, bu da kənd əhalisinin üçdəbirini təşkil edir. 

2005-2018-ci illər ərzində kənd təsərrüfatı sığortası üçün mükafat üç dəfə artaraq 29,3 milyard ABŞ 

dollarına çatmışdır ki, bu da dünya üzrə kənd təsərrüfatı Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) təxminən 

0,9%-ni təşkil edir [4]. 

Aqrar sığorta həm şirkətləri, həm də kənd təsərrüfatı məhsulları ilə məşğul olan şəxsləri əhatə 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Kənd təsərrüfatı sığortası biznesin müstəqil sinfidir və onun əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

1. Mövcud məlumatlar disimmetrik və anti-seçim üçün əlverişlidir. Riskə ən çox məruz 

qalan sığortaçılar sığorta müqavilələrini imzalamağa daha çox meyilli olanlardır. Bununla 

yanaşı, sığorta agentlərinin mövcudluğu fermerləri daha riskli seçimə sövq edə bilər: az əlverişli 

vaxtda plantasiyalar, daha az effektiv gübrələrdən istifadə və s. 

2. Sığorta zonalarının yayılması əməliyyat və inzibati xərcləri artırır. Bundan əlavə, bəzi 

məhsulların xüsusiyyətləri fermerləri örtük dizaynı baxımından və onların yayılmasında 

(mikro-sığorta, mobil telefonlar vasitəsilə və s.) xüsusilə yenilikçi olmağa məcbur edir. 

3. Kənd təsərrüfatı risklərinin zəmanəti böyük təcrübə tələb edir. Onların sərəncamında 

olan əməkdaşlara əlavə olaraq, sığortaçılar tez-tez kənd təsərrüfatı mühəndisləri, baytarlar, 

kimyəvi məhsullar üzrə ekspertlər və s. kimi ixtisaslaşdırılmış mütəxəssislərlə əməkdaşlıq 

edirlər. 

4. Aqrar sığorta kommersiya baxımından qeyri-sabitdir. Aqrar sığortada yüksək 

qiymətqoyma iki məqsəd daşıyır: 

 sığortalanmış fermerlər üçün əlçatanlıq və sığortaçıların maliyyə dayanıqlılığının 

tarazlaşdırılması. Faiz dərəcələrinin hesablanması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal 

nəticələrinin və hava məlumatlarının uzunmüddətli sıralarına əsaslanan mürəkkəb aktuar 

metodlarını tələb edir, itkilərin tezliyini və illik gözlənilən itkilərin qiymətləndirilməsi 

üçün onların əsasında duran riskin ciddiliyini nəzərə alır. 

  sığorta sxeminin dayanıqlılığı və inzibati məsrəflər nəzərə alınmaqla “istehsalçının 

itki əmsalı” (yəni dövlət subsidiyaları istisna olmaqla) uzunmüddətli əsaslarla 70-75%-

dən çox olmamalıdır. Dünya Bankının hesablamalarına görə, qlobal kənd təsərrüfatı 

sığortasının “zərər nisbəti”ni dövlət subsidiyaları vasitəsilə yaxşılaşdırmaq olar [5]. 

Araşdırmalardan məlum olur ki, aqrar sığortaya tələbin artmasını üç əsas amil təmin edir: 

 müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artması:  

 sığortalanmış aktivlərin dəyərinin artması; 

 yeni bazarların inkişaf etməsi. 

Bununla yanaşı, dövlət sektorunun dəstəyi yalnız aqrar sığortaya olan tələbin artmasına səbəb 

ola bilər. 

  

Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının qarşılaşdıqları risklərin təsnifatı 

 

Bildiyimiz kimi, aqrar sığortanın tətbiq edilməsinin əsas məqsədi, fermerlərin hər an 

qarşılaşacağı riskləri qarşılamaqdan ibarətdir. Kənd təsərrüfatında fermerlər və kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçıları istehsal (məhsuldarlıq), satış qiymətləri və istehsal qiymətləri riski də daxil 

olmaqla, müxtəlif risklərlə üzləşirlər. Bu risklərin bəziləri istehsal və maliyyə qərarlarının qəbul 

edilməsi yolu ilə, digərləri isə sadəcə biznesin idarə edilməsi üçün xərclər kimi qəbul edilir. Bəzi 

riskləri isə müxtəlif müqavilə və sığorta məhsulları vasitəsilə idarə etmək olar. Lakin, bir çox hallarda 

isə bəzi riskləri aradan qaldırmaq çox çətin olur. Məsələn, fermer ailələri və onların əməkdaşları 
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arasında şəxsi, fiziki, emosional və maliyyə stressinə səbəb ola bilən şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

tənzimləmək çətin olur. Odur ki, kənd təsərrüfatı risklərini aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırmaq olar [6]: 

İstehsal və texniki riskləri ilk növbədə xəstəliklərdən və ekstremal iqlim şəraitindən, o 

cümlədən quraqlıq, yağıntı (az və ya çox) və ya daşqınlardan (enmənin qarşısının alınması), məhsul 

yığımı zamanı və ya bilavasitə yığıma başlanmasına az qalmış bir vaxtda yağıntı və ya donvurmadan 

(məhsul yığımının ləngiməsi, cücərmə), küləkdən, həşərat və ya dolu şəraitindən qaynaqlanır. Kənd 

təsərrüfatı istehsalı prosesində, istehsal amillərinin müəyyən hissəsi və keyfiyyət amilləri hava 

şəraitindən, həşəratlardan, alaq otlarından və digər bu kimi amillər asılı olaraq, müxtəlif nəticələrə 

gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə texniki dəyişikliklər, texniki risklərin istiqamətini də dəyişə bilir. 

Belə ki, yeni və uğurlu texnologiyaların tətbiqinin rədd edilməsi qlobal iqtisadiyyatda rəqabət 

qabiliyyətini itirmə riskini də yaradır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal qiyməti və xərcləri riski tələb və təklif amillərindən 

bilavasitə asılıdır. Geniş biznes əməliyyatları zamanı kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin 

xüsusilə dünya bazarının şərtlərindən asılı olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. Eyni zamanda nəqliyyat, 

saxlama və daxil olan resursların xərclərindəki dəyişikliklər yerli qiymətlərin artmasına səbəb olur. 

Misal: son səkkiz ildə dünyada buğda istehsalı səviyyəsində tərəddüdlər ona gətirib çıxarmışdır ki, 

buğdanın qiyməti adam başına tonu 100 dollardan 300 dollar arasında formalaşmışdır.  

Bununla yanaşı, istehsal amillərinin qiymət riski ona görə yaranır ki, kənd təsərrüfatı 

resurslarının qiymətləri vaxt keçdikcə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Yanacağın, gübrənin və kənd 

təsərrüfatı kimyəvi maddələrinin qiyməti həm kənd təsərrüfatı, həm də qeyri-kənd təsərrüfatı 

məqsədləri üçün onlardan istifadəyə tələbin dəyişməsi, həmçinin valyuta məzənnələrinin və dünya 

istehsalının dəyişməsi nəticəsində istehsal amillərinin qiymət riski də dəyişir.  

Maliyyə riski hər hansı bir müddət ərzində (əksərən bir il və ya istehsal dövrü) bir təsərrüfatın 

xalis gəlirinin dəyişkənliyini ifadə edir və kənd təsərrüfatı istehsalçıları, tədarükçüləri və aqrobiznes 

üçün problem yaradır. Orta hesabla, fermer təsərrüfatının illik xalis gəliri kənd təsərrüfatı 

istehsalçıları üçün mənfəət əldə etməyə kifayət edə bilər, lakin gəlirlərin qeyri-sabit olması bəzi kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarının müflisləşməsinə gətirib çıxara bilər. Əgər müəyyən bir ildə fermer 

təsərrüfatının xalis gəliri azdırsa və ya mənfidirsə, istehsalçının maddi çətinliklərlə üzləşməsi ehtimalı 

yüksəkdir. Fermer təsərrüfatının qeyri-sabit təmiz gəliri fermerlər üçün xüsusi çətinliklər yaradır. 

Maliyyə riskinin idarə olunması, planlaşdırılmış faiz və əsas ödənişlər tələb edən qısamüddətli və ya 

uzunmüddətli maliyyə alan fermerlər üçün xüsusilə vacibdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları maliyyə 

risklərinin idarə olunması üçün müxtəlif strategiyalar tətbiq edirlər: 

 daha aşağı risk səviyyəsinə malik müəssisələrə investisiyaların verilməsi;  

 müəssisələrin diversifikasiyası; 

 borcun aktivlərə nisbətən aşağı səviyyədə olması və adekvat maliyyə ehtiyatlarının 

saxlanılması;  

 fermer təsərrüfatları daxilində gəlir mənbələrinin inkişafı. 

Siyasi risk tənzimləyici orqanların və dövlətin siyasi sistemində baş verən dəyişikliklər 

səbəbindən yaranır. Belə ki, siyasi riski yaradan mənbələr ekoloji problemlər, biznes təcrübələri, 

maliyyə məsələləri, beynəlxalq ticarət münasibətləri və dövlət dəstəyi proqramları ilə məşğul olurlar.  
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Hüquqi risk kənd təsərrüfatı istehsalının bir çox aspektləri ilə bağlıdır. Məsələn, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edən firmaların fərqli öhdəlikləri, ətraf mühitin deqradasiyası, səs-küy və havanın 

çirklənməsi, müqavilələrin qanunsuz ləğvi, xəsarət almaq, müqavilələrin icrası və mülkiyyət 

hüquqları ola bilər. 

Şəxsi risk rəhbər və ya işçilər üçün yaralanma, xəstəlik və ya ölüm təhdidini əhatə edir. 

İstehsalçı üçün kənd təsərrüfatı öz mahiyyətinə görə təhlükəli məşğuliyyətdir. Boşanma və şəxsi 

əlaqələrin digər pisləşməsi də maliyyə çətinliklərinə səbəb ola bilər. 

Tədqiqatlardan məlum olur ki, kənd təsərrüfatı istehsalçıları təsərrüfatların xalis gəlirindəki 

dəyişkənliyi idarə etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı 

ehtiyatlarına çəkilən xərclər və ildən-ilə onlardan istifadə edilməsi, xammal və məhsuldarlıq 

qiymətlərindən daha sabitdir. Buna görə də, xalis mənfəətin dəyişkənliyini azaltmaq cəhdləri istehsal 

(gəlir) riski və məhsul qiymətlərinə yönəlməyə meyllidir.  

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 2020-ci ilin yanvar ayının 1-də Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin “Aqrar sığorta predmetinin Tərkibi” haqqında qərarına əsasən aqrar sığortanın 

əhatə etdiyi bitki və heyvanların siyahısı təsdiqlənmişdir. Bu qərara əsasən, bitkiçilik sahəsində 

buğda, arpa, qarğıdalı, kartof, şəkər çuğunduru, portağal, limon, naringi, çay, tütün, çəltik, üzüm, 

fındıq, pambıq, heyvandarlıq üzrə isə 1 yaşdan 7 yaşa qədər südlük inək və camışlar, akvakultura 

məhsulu üzrə isə balıqlar sığorta olunur. Göründüyü kimi aqrar sığorta ilkin mərhələdə bütün əsas 

bitkiləri əhatə edir, bu bitkilər isə ölkədəki ümumi əkin sahəsinin 84%-ni təşkil edir[3]. 

 Bununla yanaşı, aqrar sığorta üzrə təminat verilən risklərin tərkibi Nazirlər Kabinetinin 2019-

cu il 17 dekabr tarixli qərarına əsasən taxıllar, paxlalılar və yağlı bitkilərdə – dəni, lifli bitkilərdə – 

lifi, əsas məhsulu kök və dibində olan bitkilərdə – kök və dibi, əsas məhsulu yarpaq olan bitkilərdə – 

yarpağı, meyvəsi yeyilən bitkilərdə – meyvəni, yem bitkilərində isə bütün yaşıl hissəyə təminat verir. 

Eyni zamanda bu qərara əsasən fermerlər əlavə sığorta haqqı ödəməklə bir sıra başqa risklərdən də 

sığortalana bilərlər. Belə ki, əlavə sığorta haqqı ödəməklə portağal, limon, naringi və üzüm 

bitkilərinin məhsullarında dolu riski nəticəsində yaranan miqdar itkisi ilə yanaşı, keyfiyyət itkisinə 

də təminat verilə bilər. Bütün bunlarla yanaşı fermerlər və kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları əlavə 

sığorta haqqı ödəməklə buğda və arpa bitkilərinin dən hissəsi ilə yanaşı, gövdə hissəsində də yaranan 

miqdar itkisinə təminat əldə edə bilərlər. Bu təminata əsasən sığorta məbləği bitkinin dən hissəsi üzrə 

sığorta məbləğinin 40%-dən çox ola bilməz. Bitki xəstəlikləri, zərərvericilər və xüsusi təhlükəli 

ziyanvericilərin yayılması nəticəsində yaranan miqdar itkisinə də əlavə sığorta haqqı ödəməklə 

təminat əldə etmək olar. 

Aqrar Sığorta Fondu vasitəsilə sığortalanan hər bir fermerə dövlət aqrar sığorta haqlarına 50% 

yardım edəcək. Yəni fermer sığorta haqqının yarısını ödəməyəcək, həmin hissəni dövlət ödəyəcək. 

Məsələn, sığorta haqqı 100 manatdırsa, onun 50 manatını dövlət ödəyəcək, qalan 50 manatını isə 

fermer hissə-hissə sığorta ili ərzində ödəyəcək. Yəni hətta sığorta haqqının yarı hissəsini ödəmək 

belə, fermerlər üçün əlavə yük olmayacaq [2]. 

 Kənd təsərrüfatı sığortası müxtəlif riskləri daşıyan və bir çoxunun reallaşması ciddi nəticələrə 

səbəb olan bir sığorta növü olaraq qalmaqdadır. Bu gün Azərbaycanda mütərəqqi kənd təsərrüfatı 

sığortası sisteminə malik olan ABŞ, Kanada, İspaniya, Türkiyə, İsrailin təcrübəsi öyrənilməklə, aqrar 

sığortanın dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli əsas götürülmüşdür. Məsələn, İsrailin hakim sığortaçısı 

olan “Generali”, ən böyük daxili sığorta qrupunun 70% -nə sahibdir. Digər iki sığortaçı, rezident 
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sığortaçılar (xarici sığorta şirkətlərinin törəmə şirkətləri daxil olmaqla) ilə eyni kapital tələblərinə 

tabe olan filiallar vasitəsilə fəaliyyət göstərirlər. Bu gün ölkəmizdə aqrar istehsalçıların maliyyə 

resurslarına çıxışın məhdudluğu bu sahədə aktiv sığorta mexanizminin, dövlət dəstəkli aqrar sığorta 

mexanizminin olmasının obyektiv reallığa çevirmişdir. 

 

 

 

Nəticə  

 

Aparılan tədqiqatlara əsasən qeyd etmək olar ki, müasir şəraitdə 

 hazır məhsul sığortasının effektiv idarə edilməsi sisteminin formalaşıdırilması; 

 sığorta riskini azaltmaq, yerli sığorta bazarını inkişaf etdirmək və səmərəliliyini artırmaq 

bu sektora xarici investorların cəlb edilməsi üçün sığorta tənzimləmə bazasının 

modernləşdirilməsi; 

 aqrar sahədə hazır məhsulların sığortalanması sahəsində dövlət proqramının qəbul 

edilməsi və bunun əsasında fermerlərin dayanıqlığının artırılması;  

 aqrar sığortaya dövlət dəstəyini müəyyənləşdirərkən sığorta sahəsində bağlanmış sığorta 

müqavilələrinin sayını tədricən artırılması məqsədəuyğundur. 

Aqrar sahədə sığorta üzrə potensialın artırılmasına, təhsilə və innovativ texnologiyalara 

investisiya qoyuluşu nəticəsində də kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq artacaq və milli ərzaq 

təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir.  
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Features of the development of agricultural insurance in Azerbaijan 

 

Summary 

 

The article examines the features of the development of agricultural insurance in Azerbaijan. 

The focus is on the risks that farmers face at any given time and the challenges they face in managing 

them. The factors determining the formation of agricultural insurance in the country are analyzed 

and evaluated. Certain considerations are put forward regarding the application of agricultural 

insurance in Azerbaijan. 
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Особенности развития агрострахования в Азербайджане 

 

Резюме 

 

В статье исследуются особенности развития агрострахования в Азербайджане. 

Основное внимание уделяется рискам, с которыми фермеры сталкиваются в любой момент 

времени, и проблемам, с которыми они сталкиваются при управлении ими. Анализируются и 

оцениваются факторы, определяющие формирование агрострахования в стране. 

Выдвигаются определенные соображения относительно применения аграрного страхования 

в Азербайджане. 

Ключевые слова: аграрное производство, аграрное страхование, актуарные методы, 

риски, убыточность производителей. 
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Xülasə 

 

Məqalədə aqrar sahədə audit xidmətlərinin təşkili məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, kənd 

təsərrüfatı sektorunda müəssisənin müstəqil sahibkarlıq subyekti statusunun gücləndirilməsi məqsədi 

ilə onun fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinə prinsipcə yeni yanaşmalara ehtiyac duyulur. Bu 

istiqamətdə səmərəsiz daxili nəzarətin tədricən aradan qaldırılması və müstəqil audit xidmətlərinin 

yaradılmasına zərurət yaranır. 

Açar sözlər: audit, audit xidməti, kənd təsərrüfatı, maliyyə, daxili nəzarət. 

 

Giriş 

 

Hazırki şəraitdə alimlər (məsələn, V.V. Nitetski) post-sosialist ölkələrdə audit xidmətinin 

yaradılması üçün ilkin şərtləri araşdırarkən bunlardan milli iqtisadiyyatda mülkiyyət formalarında, 

təsərrüfatçılığın təşkilati-hüquqi əsaslarında və idarəetmə strukturunda dəyişikliklər olduğunu qeyd 

edirlər. Bazar şəraitində dövlətlərin təşkilatların maliyyə fəaliyyətlərinə müdaxiləsi məhduddur. 

Səhmdarlar və ya özəl mülkiyyətçilər tərəfindən satın alınması ilə müəssisələrin maliyyə fəaliyyətinin 

səmərəliliyi, mühasibat və hesabatların etibarlılığı ilə maraqlanan yeni subyektlər meydana çıxdı [5, s. 25]. 

 

Kənd təsərrüfatında audit fəaliyyətinin əhəmiyyəti 

 

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı sektorunda audit fəaliyyəti bir neçə vəzifəni yerinə 

yetirməlidir:  

- mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılığını və onların maliyyə və təsərrüfat 

əməliyyatlarının qüvvədə olan hüquqi və normativ aktlara uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi; 

- maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili, eyni zamanda təsərrüfat subyektinin aktiv və 

öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi;  

- təşkilatların mövcud qaydalara, hüquqi statusuna və təsis sənədlərinə uyğunluğunu 

müəyyənləşdirmək üçün mühasibat və maliyyə hesabatlarının araşdırılması. 
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Auditor fəaliyyətinin əsas məqsədi təsərrüfat subyektlərinin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

düzgünlüyünü və onların apardıqları maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara 

uyğunluğunu müəyyən etməkdir [5, s. 15]. 

Deməli, auditin təyin edilməsi aşağıdakı məqsədlə maliyyə hesabatlarının yoxlanılması 

deməkdir: 

- hesabatların düzgünlüyünün təsdiqi və ya qeyri-düzgün olmasının müəyyən edilməsi; 

- yoxlanılan dövrdə məsrəflərin, gəlirlərin və fəaliyyətin maliyyə nəticələrinin uçotda və 

hesabatda dolğun, düzgün və dəqiq əks etdirilməsinin yoxlanılması; 

- uçotun aparılması və hesabatların tərtib edilməsi qaydalarını tənzimləyən qanunvericiliyə 

və normativ sənədlərə, aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın qiymətləndirilməsi 

metodologiyasına əməl olunmasına nəzarət; 

- əsas və xüsusi dövriyyə vəsaitlərindən, maliyyə ehtiyatlarından və borc mənbələrindən daha 

yaxşı istifadə imkanlarının üzə çıxarılması. 

Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında iflas, təsərrüfat subyektlərinin səhmdarları, investorları 

qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməmək halları mövcuddur. Nəticə etibarilə maraqlı tərəflər bir 

çox hallarda iqtisadi fəaliyyətin həcminin azalmasının əsl səbəbləri barədə məlumat ala bilmir və 

kənd təsərrüfatı təşkilatlarının iflas səbəbləri barədə etibarlı məlumata sahib olmurlar. “Аuditor 

xidməti hаqqındа” Аzərbаycаn Respublikаsının Qаnunundа göstərilir ki, аuditor yoxlаmаsı məcburi 

və yа könüllü (təsərrüfаt subyektinin öz təşəbbüsü ilə) olа bilər. Qаnuna görə, öz mаliyyə 

hesаbаtlаrını dərc etdirməli olаn təsərrüfаt subyektləri üçün, hаbelə qаnunla bilаvаsitə nəzərdə 

tutulmuş hаllаrdа həyаtа keçirilməli olan аudit məcburi, digər hаllаrdа isə könüllüdür [1]. 

Audit xidməti, maliyyə hesabatlarının etibarlılığını təsdiqləməklə yanaşı, auditlə əlaqəli 

xidmətlər də göstərə bilər: 

- mühasibat uçotunun bərpası və aparılması,  

- maliyyə (mühasibat) hesabatlarının tərtib edilməsi,  

- konsaltinq xidmətləri;  

- vergi konsaltinqi;  

- idarəetmə üzrə məsləhət;  

- hüquqi konsaltinq;  

- iqtisadi və maliyyə konsaltinqi;  

- mühasibat və informasiya texnologiyalarının tətbiqinin avtomatlaşdırılması. 

Maliyyə hesabatlarının etibarlılığının və fərdi sahibkarlar kimi müstəqil fəaliyyət göstərən 

auditor firmalarının və auditorların konsaltinq fəaliyyətinin təminatı qeyri-dövlət sektorunda maliyyə 

nəzarətini dərinləşdirir və genişləndirir. Bu baxımdan, məsələn, auditorlar tərəfindən təsdiqlənmiş 

maliyyə hesabatları istifadəçilər (investorlar, borc verənlər və s.) tərəfindən müxtəlif əməliyyatlarla 

bağlı qərarlar qəbul etmək üçün məlumat mənbəyidir (kreditlərin verilməsi, investisiyaların 

qoyulması və s.) [4, s. 54]. Auditorların konsaltinq fəaliyyətinə gəldikdə, bu maliyyə mexanizminin 

optimallaşdırılmasına kömək edir. Audit praktikasında yüksək keyfiyyətli yoxlamalar üçün vahid 

audit qaydaları (standartları) tətbiq olunur. Bunlar audit fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün ən vacib 

vasitələrdən biridir. Standartların əhəmiyyətini qiymətləndirən yerli alimlər bunları qeyd edirlər:  

- auditin yüksək keyfiyyətini təmin edirlər;  
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- audit praktikasına yeni elmi nailiyyətlərin tətbiq olunmasına töhfə verirlər;  

- istifadəçilərə audit prosesini başa düşmələrinə kömək edirlər;  

- peşə haqqında ictimai imic yaradırlar;  

- auditora müştəri ilə danışıqlar aparmaqda kömək edirlər;  

- audit prosesinin ayrı-ayrı elementləri arasında əlaqə yaradırlar. 

Maliyyə uçotu məlumatları və digər hər hansı bir məlumat daxili audit üçün nəzarət obyekti 

kimi xidmət edir. Daxili audit istehsal metodlarını qənaət, məhsuldarlıq və səmərəlilik üçün 

qiymətləndirir. Bütün maliyyə və iqtisadi fəaliyyətlərə daxili audit nəzarət edir. 

Daxili auditdə istifadə olunan alətlərə daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi, daxili maliyyə 

və idarəetmə hesabatlarının yoxlanılması və qiymətləndirilməsi, kooperativ təşkilatlar siyasətinin 

həyata keçirilməsini təmin edən nəzarət sisteminin təhlili, maliyyə planlarının təhlili aid edilir. 

Daxili auditin əsas funksiyaları bunlardır: 

- daxili qaydalar və nəzarət prosedurları sisteminin yetərliliyinin yoxlanılması;  

- hesablama intizamına uyğunluğun yoxlanılması:  

- mühasibat uçotu metodikasının və texnikasının, maliyyə hesabatlarının etibarlılığının 

araşdırılması. 

Faydalı daxili nəzarət sistemi rəhbərliyə təşkilatın fəaliyyətinin qanunvericiliyin tələblərinə, 

müəssisənin fəaliyyətinin daxili təlimatlara, qəbul edilmiş idarəetmə siyasətinə uyğun olmasına 

imkan verir. Beləliklə, şöbələr və müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə əks əlaqə təmin olunur [8]. 

 

Nəticə 

 

Zamanla müəssisələrin miqyası genişləndikcə və təsərrüfat fəaliyyətlərinin mürəkkəbliyi ilə 

daxili auditin xarakteri dəyişir. Audit, müəyyən edilmiş prosedurlardan kənarlaşmaların adi 

fiksasiyası istiqamətində deyil, daha çox və daha fəal şəkildə bu sistemlərə və prosedurlara daxil 

olaraq onlara düzgün bir qiymət vermək üçün inkişaf etməyə başlamışdır.  
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Summary 

 

The issues of audit services in the agricultural sector are being addressed in the article. It is 

indicated that in order to strengthen the status of an independent enterprise in the agricultural sector, 

new approaches are needed in principle to control its activities. In this direction, there is a need for 

gradual elimination of ineffective internal control and creation of independent audit services.  
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Резюме 

 

В статье рассматривается организация аудиторских услуг в аграрном секторе. 

Отмечается, что для укрепления статуса предприятия как независимого субекта 

предпринимательства в аграрном секторе необходимы принципиально новые подходы к 

контролю его деятельности. В связи с этим необходимо постепенно устранять 

неэффективный ведомственный контроль и создавать независимые аудиторские службы. 

Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, сельскоехозяйство, финансы, внутренний 

контроль. 
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AQRAR SAHƏDƏ MÜHASİBAT UÇOTUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ ROLU 

Elay Cəlal oğlu Zeynallı  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

e-mail: elayzeynalli@yahoo.com 

Xülasə 

 

Məqalə aqrar sahədə uçot və hesabatlılığın inkişafının resursların səmərəliliyinin 

yüksəldilməsindəki roluna həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə aqrar sahədə mühasibat uçotunun 

mahiyyəti, kənd təsərrüfatında uçotun təşkilinin hazırki vəziyyəti, bu sahədə tətbiq olunan yeniliklər 

və atılan addımlar tədqiq olunur. Həmçinin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (ETKİS) 

Avropa Birliyinin Kənd Təsərrüfatı Uçotu Məlumat Şəbəkəsi - FADN (The Farm Accountancy Data 

Network) sistemi ilə müqayisə edilərək gələcək inkişaf istiqamətlərinə baxılır. 

Açar sözlər: uçot, hesabatlılıq, informasiya, EKTİS, FADN. 

 

 

Giriş 

 

Mühasibat uçotu müəssisədə baş verən biznes proseslərin müşahidəsi və qeydinə əsaslanan, 

müəssisənin idarə olunması üçün məlumat təminatını həyata keçirən sistemidir. Bu baxımdan, 

mühasibat uçotunun düzgün təşkili istər iqtisadi subyektlər, istərsə də dövlət, üçün önəmlidir. Bizim 

nümunəmizdə aqrar sahədə mühasibat uçotu vasitəsi ilə müəssisə öz resurslarının həcmi, bazar 

dəyəri, istehsal imkanı (xammal və materialların həcmi) və səmərəliliyin yekun göstəricisi olan 

rentabelliyi ilə bağlı mühüm informasiyalar əldə edir, öz resurslarının həmin istiqamətlərdə daha 

düzgün bölgüsünü aparmaqla dayanıqlı inkişafını təmin edir. Dövlət səviyyəsində isə uçot milli 

iqtisadiyyatda məhsul istehsalı, qiymət səviyyəsi, məşğulluq və müxtəlif məhsullar üzrə 

özünütəminat səviyyəsi, eləcə də regionların tarazlı inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi siyasətinin düzgün 

həyata keçirilməsi üçün informasiya bazasının formalaşmasının əsasını təşkil edir. Məhz buna görə 

də bir çox hallarda mühasibat uçotu uğurlu fəaliyyəti şərtləndirən mühüm bir elementə çevrilir və 

milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi də labüd olur. 
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Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun mövcud vəziyyəti 

 

Bu gün milli iqtisadiyyatın əsas sahələrindən biri kimi kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun 

təşkil olunması və modernləşdirilməsi olduqca vacibdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2019-cu ildə 

Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 5,7% olan kənd təsərrüfatında məşğul əhalinin 36,3%-i çalışır 

[2]. Bu qədər böyük miqyasa malik olan kənd təsərrüfatı sektorunda əfsuslar olsun ki, mühasibat 

uçotunun təşkili zəruri tələblərə uyğun deyil. Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı prosesində fəaliyyət 

göstərən fərdi sahibkarların, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının sayının çoxluğu (2018-ci ildə istehsal 

olunmuş bitkiçilik məhsullarının 91.8%-i, heyvandarlıq məhsullarının isə 89.6%-i fərdi sahibkar, ailə 

kəndli və ev təsərrüfatlarının payına düşmüşdür [1].) eləcə də həmin şəxslərin mühasibat uçotuna olan 

laqeydliyi və bu sahəyə dair biliklərinin az olması və ya heç olmaması kənd təsərrüfatında mühasibat 

uçotunun təşkili və modernləşdirilməsi qarşısındakı ən böyük əngəldir. Belə ki, 2017-ci ildə 43 kənd 

təsərrüfatı subyektində keçirilmiş sorğuya əsasən yalnız 2 subyektin mühasibat uçotunu elektron 

proqramlarla apardığını (33 subyekt “sadələşmiş” uçot apardığını, yerdə qalan subyektlərin isə uçot 

aparmadığını), yalnız 26 subyektin “Mühasibat uçotu haqqında” qanundan məlumatlı olduğu məlum 

olmuşdur [4]. Sorğuya əsasən subyektlərin əksəriyyəti mövcud problemi zəif peşəkarlıq və informasiya 

resurslarına çıxışın azlığı ilə əlaqələndirmişdir. Diqqət cəlb edən digər bir məqam isə sorğuda iştirak 

edən subyektlərin ancaq 30%-nin gəlirlə fəaliyyət göstərdiklərini bildirməsi olmuşdur, Bu, geniş 

subsidiya və dövlət yardımı şəraitində kənd təsərrüfatı sektoru üçün kifayət qədər aşağı göstəricidir. Bu 

göstərici eyni zamanda digər istehsalçıların (70%) səmərəli fəaliyyətinin olmadığını deməyə əsas verir 

ki, bunun da başlıca səbəbi müvafiq informasiyaların uçotunu aparan mexanizmin olmaması və 

fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməməsidir. Hesab edirik ki, bu da öz növbəsində aqrar sahədə mühasibat 

uçotunun vəziyyətini və inkişafına olan zəruriliyi göstərən bir faktdır. 

 

Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun aparılmasının əhəmiyyəti 

 

Kənd təsərrüfatında düzgün uçot hesabatlılıq sisteminin qurulması dövlət orqanlarının da diqqət 

mərkəzindədir. Dövlət Vergi Xidmətinin açıqladığı məlumata görə kənd təsərrüfatı sahəsində uçotun 

və hesabatlılığın səviyyəsi qənaətbəxş deyildir. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 

tərəfindən müxtəlif dövlət orqanlarına və bələdiyyələrə təqdim olunan hesabatlardakı rəqəmlər 

arasında ciddi uyğunsuzluqlar mövcud olmuş, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları uçot 

aparmamaqla və hesabat təqdim etməməklə 3-cü şəxslərin vergidən yayınmasına şərait yaratmışdır [3]. 

Bu gün dövlət orqanları səviyyəsində kənd təsərrüfatında uçot və hesabatlılığın 

dürüstləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması istiqamətində işlər yerinə yetirilir. Ölkəmizdə ilk dəfə kənd 

təsərrüfatı ilə bağlı olan böyük bir informasiya bazası Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi 

(EKTİS) yaradılmışdır. Həmin sistem şəxslər, bölgələr və sahələr üzrə məhsul istehsalı ilə bağlı 

informasiyaları, müvafiq subsidiyaların əldə edilməsi barədə məlumatları özündə birləşdirən və 

makroiqtisadi məqsədlərə xidmət edən informasiya bazasıdır və bu sahədə müvafiq ehtiyacın 

ödənilməsində böyük rol oynayır. Hesab edirik ki, EKTİS Avropa Birliyinin Kənd Təsərrüfatı Uçotu 

Məlumat Şəbəkəsi (The Farm Accountancy Data Network - FADN) prototipi hesab oluna və fəaliyyəti 

nəticələri ilə bağlı uçot-maliyyə məlumatlarının da daxil edilməsi ilə daha da təkmilləşdirilə bilər. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, FADN 15 iyun 1965-ci ildə Avropa Şurasının 79/65 / EEC qərarı 

ilə qurulmuşdur. Avropa Birliyində FADN sisteminin formalaşması və fəaliyyət göstərməsi kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirləri və fəaliyyətləri haqqında mühasibat uçotu məlumatlarının 
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toplanması məqsədi ilə informasiya şəbəkəsinin yaradılması, Ümumi Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin 

həyata keçirilməsi və inkişaf etdirilməsinə, müxtəlif kateqoriyalı kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

gəlir və fəaliyyətlərini ölçməyə xidmət edir.  

Hazırda bütün Avropa Birliyində 80.000-ə yaxın fermer şəbəkəyə daxildir və təbəqələşmə yolu 

ilə Avropadakı bütün təsərrüfatların təxminən 42%-ni təmsil edir. FADN sisteminin məlumat 

toplayacağı mövzular 2237/77 saylı qanunda açıq şəkildə ifadə edilmişdir. Buna görə FADN sistemi 

aşağıdakı mövzularda məlumat toplayır: 

a) Struktur məlumatlar (torpaq, payçılar, işçi qüvvəsi) 

b) Müəssisənin yerləşdiyi yer barədə məlumat (ekoloji vəziyyət, hündürlük, yerli idarəetmə 

orqanlarında tez-tez sorğulanan məlumatlar) 

c) İstehsal barədə məlumat (əkin sahəsi, hesabat dövründəki istehsal, saxlanılan ehtiyatlar, 

istifadə olunan miqdar, satış) 

d) Real ehtiyatlar haqqında məlumatlar (Satınalmalar, satışlar, məbləğ)  

e) Maliyyə məlumatları (xərc, borclar) [5]. 

Hazırda Azərbaycanda tətbiq olunan EKTİS yuxarıdakı a, b və c bəndlərində qeyd olunan 

informasiyalarla yanaşı FADN-dan fərqli olaraq kənd təsərrüfatı subsidiyaları, o cümlədən 

heyvandarlıq sahəsində müəyyən informasiyaları özündə birləşdirir. 

 

Nəticə 

 

Kənd təsərrüfatında uçot informasiya sisteminin qurulması ilə bağlı digər bir addım isə vergi 

orqanları tərəfindən şəffaflığın təmini məqsədi ilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının vergi uçotunun 

dəqiqləşdirilməsinin aparılmasıdır. Bu proseslərin məntiqi davamı isə kənd təsərrüfatında mühasibat 

uçotunun düzgün təşkili ilə yekunlaşmalıdır ki, bu isə mikroiqtisadi səviyyədə səmərəliliyin 

yüksəldilməsinə xidmət edəcəkdir. 

Bütün bu işlərin nəticəsində şəffaf uçot sisteminin qurulması istehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının real həcmi barədə düzgün məlumatların əldə edilməsinə, mövcud kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaqlardan istifadə olunmasının səmərəliliyinin artırılmasına, dövlət tərəfindən ayrılan 

subsidiyaların, yardımların, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına verilən kreditlərin məhsul 

istehsalçılarının fəaliyyətinin genişləndirilməsinə səmərəli yönəldilməsi hesabına istehsalın həcminin 

daha böyük templərlə artırılmasına və nəticə etibarilə bu sahədə çalışanların rifahının 

yüksəldilməsinə nail olunmasına xidmət edəcək. 
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The role of improving accounting in the agricultural sector in increasing efficiency 

 

Summary 

 

The article is devoted to the role of improving accounting and reporting in the agricultural 

sector increasing resource efficiency. For this purpose, the essence of accounting in the agricultural 

sector, the current situation of accounting in agriculture, innovations and steps taken in this field are 

studied. Also, the development directions are studied by comparing the EАIS system with the FADN 

system. 

Keywords: accounting, accountability, information, EАIS, FADN. 
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Роль улучшения бухгалтерского учета в аграрном секторе 

в повышении эффективности 

 

Резюме 

 

Статья посвящена роли совершенствования бухгалтерского учета и отчетности в 

аграрном секторе в повышении ресурсо эффективности. С этой целью изучается сущность 

бухгалтерскогоучета в аграрном секторе, современное состояние бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве, инновации и шаги, предпринятые в этой области. Кроме того, 

направления развития изучали путем сравнения системы ИСЭСХ с системы FADN. 

Ключевые слова: учет, отчетность, информация, ИСЭСХ, FADN. 
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Xülasə 

 

Bütün fəaliyyət sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də əmək məhsuldarlığı istehsalın iqtisadi 

səmərəliliyini əks etdirən göstəricilərdən biridir. Əmək məhsuldarlığı sərf edilən əməyin nə qədər 

faydalı olmasını göstərməklə bərabər əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini də xarakterizə 

edir. Əmək məhsuldarlığı orta hesabla bir işçi, yaxud işlənmiş bir adam/saat hesabına nə qədər 

məhsul istehsal edildiyini, pul gəliri, ümumi və xalis gəlir alındığını göstərir. Bu göstəricilər 

vasitəsilə kənd təsərrüfatı müəssisəsinin hansı səviyyədə faydalı fəaliyyət göstərdiyini müəyyən etmək 

və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair təkliflər hazırlamaq mümkün olur. 

Açar sözlər: əmək məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı, təşkilat, istehsal, rentabellik, maya dəyəri. 

 

Giriş 

 

Əmək məhsuldarlığı müəssisələrin ən vacib göstəricilərindən biridir. Kənd təsərrüfatında əmək 

məhsuldarlığı dedikdə bu sahədə çalışanların işinin effektivliyini başa düşmək lazımdır. 

 

Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən amillər 

 

 Əməyin məhsuldarlığının artması onun səmərəliliyinin yüksəlməsi deməkdir. Əmək 

resurslarından istifadənin intensivliyi satışdan daxil olan gəlirin işləyən işçilərin orta siyahı sayına 

olan nisbətini xarakterizə edən, “Əmək məhsuldarlığı” göstəricisinin köməyi ilə müəyyən edilir: 

 

Ə(m) = X : Y 

burada, 

X- satışdan gəliri, Y isə işçilərin orta siyahı sayını göstərir. 

 

Kənd təsərrüfatı müəssisəsində istehsalın miqyası artdıqca, daxili və xarici bazarlarda rəqabət 

gücləndikcə istehsalın effektliliyinin yüksəldilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması daha böyük 

əhəmiyyət kəsb edir [1]. 

mailto:qurbanmirzeyev6@gmail.com
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Ümumiyyətlə müəssisənin işçi heyətindən istifadəsinin effektliliyi iş vaxtı vahidi ərzində 

istehsal olunan məhsulun miqdarı yaxud məhsul vahidi istehsalına əmək məsrəfləri kimi hesablanan 

əmək məhsuldarlığı ilə səciyyələndirilir. Aqrar sahədə personaldan istifadənin intensivliyi 

səviyyəsini təyin etmək üçün ümumiləşdirici, hissəvi və köməkçi göstəricilərdən istifadə olunur. 

Dəyər ifadəsində ümumiləşdirici göstəricilərə bir işçi hesabı ilə orta illik, orta günlük və orta 

saatlıq məhsul istehsalının həcmini, fərdi göstəricilərə natural ifadədə müəyyən növ məhsul vahidinin 

istehsalına vaxt sərfini, köməkçi göstəricilərə isə müəyyən növ iş vahidinin yerinə yetirilməsinə əmək 

məsrəflərini, yaxud vaxt vahidi ərzində yerinə yetirilən işlərin həcmini səciyyələndirən göstəricilər 

aid edilir. 

Həmin göstəricilər sırasında məhsul hasilatı göstəricisi ən çox yayılmış və universal göstərici 

hesab olunur. Bu göstərici istehsal edilmiş məhsulun yaxud görülmüş işlərin həcminin işləyənlərin 

orta siyahı sayına nisbəti kimi hesablanır. [4, s. 189] 

Əmək məhsuldarlığının təhlili zamanı bu göstəricinin dəyişilməsinə qiymət vermək, ona təsir 

göstərən amilləri aşkar etmək və bunların əsasında əmək məhsuldarlığının artırılmasını təmin edən 

mövcud ehtiyatları müəyyən etmək lazımdır. Digər sahələrdə olduğu kimi aqrar sahədə də əmək 

məhsuldarlığına əsas 3 amil təsir göstərir. Bunlara elmi-texniki tərəqqi, istehsalın və əməyin təşkili 

son olaraq sosial psixoloji amillər aid edilir. 

Elmi-texniki tərəqqi aqrar sahə üçün əhəmiyyətli texnika və texnologiyaların 

təkmilləşdirilməsini, avtomatlaşdırma, elm və texnikanın bütün nailiyyətlərinin tətbiqini nəzərdə 

tutur. 

İstehsalın və əməyin təşkilinə aqrar sahədə istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi, 

ixtisaslaşdırılması, iş rejiminin mövsümiliyinin nəzərə alınması, işçi heyətinin ixtisaslarının 

yüksəldilməsi və s. aiddir. 

Sosial-psixoloji amillərə – ixtisasartırma, tibbi xidmətlər, yaşayış evləri ilə təmin olunma və s. 

kimi amilləri demək olar. 

Əmək məhsuldarlığının təhlili üçün aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir: 

 Bir işçinin orta illik istehsalı; 

 Bir işçinin orta günlük istehsalı; 

 Bir işçinin orta saatlıq istehsalı. 

Əmək məhsuldarlığının artması təşkilatın işçilərinin sayına qənaət edilməsinə imkan verir və 

aşağıdakı kimi hesablanır: 

 

Sayqən = Say1 – Say0 x Jv 

 

burada, 

Say1 və Say0 – işçilərin müvafiq olaraq hesabat və baza dövrlərində orta siyahı sayı; 

Jv – məhsulların həcm indeksidir. 

Cavab mənfi alınarsa, qənaət olduğu, müsbət alınarsa, olmadığı mənasını verir [2, s. 137]. 

Aqrar sahədə əmək məhsuldarlığının təhlili prossesində plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsi 

səviyyəsi, onların artıqlaması ilə, yaxud kəsirlə yerinə yetirilməsi səbəbləri və hər bir səbəbin təsiri 

öyrənilir, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə dair plan tapşırıqlarının reallığı əsaslandırılır, 
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müəssisədə mövcud olan əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları aşkara çıxarılır, onlardan 

istifadəni təmin edən konkret təşkilati-texniki tədbirlər hazırlanır, habelə əmək məhsuldarlığının 

artımının istehsalın həcminə, işçilərin sayına, əməyin ödənişi fonduna, məhsulun maya dəyərinə, 

mənfəətin həcmi və istehsalın rentabelliyinə təsiri təyin edilir. 

Təhlilin ilk mərhələsində əmək məhsuldarlığı səviyyəsi və onun dinamikası öyrənilir. Əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi planının hazırlanmasına bazis dövründə gözlənilən əmək 

məhsuldarlığı səviyyəsinin təyin edilməsindən başlanır. Bu halda hər bir işləyən, bir işçi hesabı ilə 

orta hasilatın səviyyəsinə və orta artım tempinə təsir göstərən amillər təhlil edilir [3, s. 405]. 

Təhlil zamanı əvvəlcə hesabat dövründə orta illik siyahı sayının, orta hesabla bir işçi tərəfindən 

işlənmiş günlərin sayının, iş gününün uzunluğunun və bir iş saatı ərzində məhsul istehsalı miqdarının 

plana nisbətən dəyişilməsinin ümumi məhsulun həcminin artmasına təsiri təyin edilir. Təhlil aparılan 

şərti kənd təsərrüfatı müəssisəsindəki sadaladığımız göstəricilər üzrə kənarlaşmalar aşağıdakı 

cədvəldə verilir: 

 

Cədvəl 1. Əmək məhsuldarlığının amilli təhlili üçün göstəricilər 

Göstəricilər Keçən il Hesabat ili Kənarlaşma + , - 

A 1 2 3 

1. Müqayisəyə gələn 

qiymətlərlə 

əmtəəlik 

məhsulun həcmi, 

mln. manat 

40000 41450 +1450 

2. İşçilərin orta illik 

sayı, nəfər 
3500 3410 -90 

3. Bir işçi tərəfindən 

il ərzində 

işlənmişdir, 

adam/gün 

244,5 239,8 -4,7 

4. Bir iş gününün 

uzunluğu, 

adam/saat 

7,8 7,53 -0,27 

5. Bir iş saatı ərzində 

məhsul istehsalı, 

min manat 

6,1504 6,9027 +0,7523 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir  

Verilən məlumatlardan görünür ki hesabat ilində əmtəəlik məhsulun faktiki həcmi keçən ilin 

nəticəsindən 1450 milyon manat çox olmuşdur. Bu kənarlaşmaya əmək resursları və onlardan 

istifadəni xarakterizə edən əsas amillərin təsirini təyin etmək üçün əvvəlcə zəncirvari yerdəyişmə 

üsulunda hesablamalar aparılır. 
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Hesablamalar üzrə yekun məlumatlardan istifadə edərək əsas amillərin istehsalın həcminə 

təsirini hesablayaq: 

1. İşçilərin orta illik siyahı sayının keçən ilə nisbətən 90 nəfər azalması nəticəsində əmtəəlik 

məhsulun faktiki həcmi keçən il ilə müqayisədə 39997 – 41053 = - 1056 mln. manat 

azalmışdır. 

2. Orta hesabla bir işçi tərəfindən işlənmiş adam-günlərin sayının 4,7 adam-gün azalması 

əmtəəlik məhsul istehsalı həcminin 39228 – 39997 = - 769 mln. manat azalmasına səbəb 

olmuşdur. 

3. İş gününün orta uzunluğunun 0,27 adam-saat azalması istehsalın həcminin 37871 – 39228 

= - 1357 mln. manat azalması ilə nəticələnmişdir. 

4. Bir adam-saat ərzində faktiki məhsul istehsalı miqdarının keçən ilə nisbətən 0,7523 min 

manat çox olması nəticəsində əmtəəlik məhsulun həcmi 42503 – 37871 = 4632 mln. manat 

artmışdır. Bütün amillərin təsirinin cəmi (-1056) + (-769) + (-1357) + (+4632) = +1450 

mln. manat. 

 

Deməli, hesablamalar düzgündür. Və nəticə olaraq təhlil aparılan kənd təsərrüfatı 

müəssisəsində əmtəəlik məhsulun həcmini artıran tək amil bir adam-saat ərzində məhsul istehsalının 

artması olmuşdur. Müəssisə əmək məhsuldarlığını yüksəltmək üçün digər amillərdə olan mənfi 

kənarlaşmaların səbəbini araşdırmalı və aradan qaldırmalıdır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əməktutumuna təsir göstərən istehsalın texniki səviyyəsi, 

qeyri-məhsuldar iş-vaxtı, istehsalın və əməyin təşkili və s. bu qəbildən olan amillər, habelə məhsul 

istehsalının strukturunun və kooperativləşdirmə səviyyəsinin dəyişilməsi, öz növbəsində, orta hesabla 

bir adam-saata məhsul istehsalının miqdarına, son nəticədə isə əmtəəlik məhsul istehsalının ümumi 

həcminə təsir göstərir. Təhlil zamanı bu qəbildən olan ikinci dərəcəli amillərin əmək məhsuldarlığına 

və istehsalın həcminə təsiri də təyin edilir. 

 

Nəticə 

 

Hazırda ölkəmizdə aqrar sahənin başlıca problemlərindən biri regionların və ayrı-ayrı 

rayonların kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə tam ixtisaslaşmamasıdır. İxtisaslaşmanın bəzi 

sahələrdə zəif şəkildə mövcudluğu aqrar sahəyə ayrılan vəsaitlərdən səmərəli istifadənin, yüksək 

məhsul istehsalının qarşısını alır, digər tərəfdən sahibkarların rentabelli işləməsinə, mülkiyyətçilərin 

gəlirinin normal səviyyə çatmasına imkan vermir. Lakin son dövrlərdə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı 

qəbul olunan proqramlarla bu sahədə sürətli inkişafa və əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə təkan 

verilmişdir.  
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Analysis of labor productivity in agricultural enterprises 

 

Summary 

 

As in all spheres of activity, labor productivity in the agricultural sector is one of the indicators 

of the economic efficiency of production. Labor productivity characterizes the efficiency of the use of 

labor resources, while showing how useful the expended laboris. Labor productivity is the average 

number of hours worked by an employee or employed person, hourly income, gross and net income. 

These indicators can be used to determine the level of profitability of an agricultural enterprise and 

develop proposals to improve its efficiency. 

Keywords: labor productivity, agriculture, organization, production, profitability, cost. 
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Анализ производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Pезюме 

 

Как и во всех сферах деятельности, производительность труда в аграрном секторе 

является одним из показателей экономической эффективности производства. 

Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых 

ресурсов, показывая при этом, насколько полезен затраченный труд. Производительность 

труда - это среднее количество часов, произведенных работником или нанятым лицом, по 

часовой доход, валовой и чистый доход. По этим показателям можно определить уровень 

рентабельности сельскохозяйственного предприятия и разработать предложения 

поповышению его эффективности. 

Ключевые слова: производительность труда, сельское хозяйство, организация, 

производство, рентабельность, себестоимость. 
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Müəlliflərin  nəzərinə! 
 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 

“Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalında 

dərc edilmək üçün məqalə təqdim olunarkən qoyulan tələblər: 

 

 Təqdim olunan məqalələrin strukturu ümumi qəbul olunmuş standartlara və Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi tələblərə uyğun  

olmalıdır. 

 

 Məqalədə başlıq (UOT kodu, 10-12 sözdən çox olmamaqla məqalənin adı, müəllif(lər)in adı, ata 

adı, soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və telefon 

nömrələri ardıcıllıqla göstərilir), xülasə (150-200 sözdən ibarət), giriş (tədqiq olunan mövzunun 

aktuallığı, öyrənilmə səviyyəsi, tədqiqatın hipotezası, araşdırmanın məqsədi göstərilir), tədqiqatın 

metodları, problemin təhlili, nəticə (araşdırma nəticəsində hazırlanmış təkliflər də verilməklə) 

bölmələri, həmçinin mətndə istinadlar göstərilməklə istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı verilməlidir. 

Ədəbiyyatlar çap olunduqları dillərdə əlifba sırası ilə, ardıcıl nömrələnərək göstərilməlidir. 

 

 Məqalələrin həcmi 10-12 standart səhifədən artıq olmamalıdır. Mətni WORD proqramında, 1,15 

intervalda, Times New Roman-12 ölçülü şriftlə yazılmalıdır. 

 

 Məqalələr üç dildə - azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap oluna bilər.  

 

 Məqalənin sonunda (ədəbiyyat siyahısından sonra) yazıldığı dildən əlavə, digər iki dildə xülasə və 

açar sözlər verilməli, xülasələrdə, həmçinin mövzu, müəllif(lər)in adı, ata adı, soyadı, elmi dərəcəsi 

və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və telefon nömrələri göstərilməli, 

məqalə müəllif(lər) tərəfindən imzalanmalıdır. 

 

 Jurnala məqalə baş redaktorun adına məktubla, məqalənin profili üzrə elmi dərəcəli mütəxəssisin 

rəyi ilə, ayrıca faylda çap olunmuş variantda və elektron formada təqdim edilməlidir. Məqalə jurnalın 

ekspertləri tərəfindən verilən müsbət rəydən sonra çap oluna bilər. 

 

 Jurnalın bir nömrəsində müəllif(lər)in iki məqaləsi dərc oluna bilməz.  

 

Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr dərc edilmir və nəşr edilmiş məqalələrin əlyazmaları 

geri qaytarılmır. 

 

Qeyd: Bu şərtlər müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi 

nəşrlərə qoyduğu tələblər nəzərə alınmışdır. 

 



 

 

 


