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 Torpağın әmәlә gәlmәsi üçün mühüm geoloji eralar 

Mәnbәlәr: 

http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm  

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdzeitalter  

http://www.azerbaijan.az/_Maps/_geologic_r.html  

 

Hazırki torpaqların әmәlә gәlmәsi üçün geoloji eralar mühümdür… 

 Trias dövrü (250 mln illәr) 

 Yura dövrü (200 mln illәr) 

 Tabaşir dövrü (150 mln illәr) 

 Paleogen yaxud qәdim tertiç-üçüncü dövrü (65 mln illәr) 

 Neogen yaxud sonrakı tertiç-üçüncü dövrü (25 mln illәr) 

 Dördüncü dövr (1,8 Mio Jahre) 
 
 

1. Mezozoy dövrü  
Mәnbә: http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm   

1.1 Trias 
250 - 205 mln il 

Trias adı eranın "üç hissә"yә bölünmәsi demәkdir:  

qum daşı, müşel әhәng und keyper dövrlәri.  

 

 

"Almaniyanın әrazi"-sindә baş verәn dәyişikliklәr: 
 

 Buntsandstein: 
Almaniyanın әrazisi bu dövrdә tamamilә quruyur. Variskan dağ silsilәlәri külәk vә yağış 
vasitәsilә erroziyaya uğrayır, silsilәlәr qәdim dәniz hövzәlәrindә yaranır vә möhkәmlәnir. 

 Muschel әhәng dövrü 
Dayaz dәniylәrin yaranması, hansında ki buxarlanma vә ölmüş heyvanlardan (muşel!) әhәng 
tәrkibli tәbәqәlәr әmәlә gәlir. 

 

 Keyper: 
Silsilәlәrin әmәlә gәlmәsi, bu silsilәnin әsas materialı almaniyanın әrazisini doldurur. Bunun 
vasitәsilә çox müxtәlif qumlu vә hәmçinin gilli çöküntülәr әmәlә gәlir. 

 

 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 

http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdzeitalter
http://www.azerbaijan.az/_Maps/_geologic_r.html
http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm


 

 

 - 2 - 

geri  

1.2 Yura dövrü 
Mәnbә: http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm   

205 - 135 mln il 

 

 
 

1.2.1 Yura dövründә Almaniya әrazisindә baş verәn proseslәr 
Qәdim dәniz „TETHYS“ -dә müxtәlif әhәng tәrkibli tәbәqәlәr әmәlә gәlir. Hәr yaxın әrazi, su dәrinliyi, 
temperatur vә s. görә dәnizdә müxtәlif tәbәqәlәr yaranmağa başlayır: 

1. Lias (qara-Yura): tünd şifer gillәri. 

2. Doqqer (qәhvәyi-Yura): Gil-dәmir-daş, bunlar dәmir filizi tәbәqәlәrini әmәlә gәtirmişdir.  

3. Malm (Ağ-Yura):Almaniyanın cәnubunda digәr әhәng tәbәqәlәri ilә birlikdә daha sәrt ağ әhәng 
tәbәqәlәri-qatları süngәr vә mәrcan qayalıqları әmәlә gәlir. 

 
 

1.3 Tabaşir dövrü 
135 - 65 mln il 

 

Mәrkәzi Avropada tabaşir dövründә baş verәn proseslәr 

 Tәbәqәlәrin çәkilmәsi ilә ...... 

indiki İtaliya vә Balkanın әrazilәri Avropa ilә toqquşmuşdu. 
Alp dağlarının әmәlә gәlmәsinin başlanğıcı  

http://andiebert.gmxhome.de/diplomarbeit/seite1.html  

 

Tabaşir dövrünün sonuna yaxın dinozavrlar tamamilә ölürlәr. 
(ola bilsin ki meteoritin tәsiri sәbәbilә) 
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2. Kaynozoyda  
Mәnbә: http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm   

 Paleogen (köhnә adı Tertir) 
65-dәn 24 mln. ilә qәdәr 

 Neogen 24-dәn 1,8 mln ilә qәdәr 

 Kvarter-dördüncü dövr 1,8 mln il bu günә kimi 
 

2.1 Paleogen vә Neogen 
65 - 1,8 mln il 

Mәmәli heyvanların vә gül bitkilәrinin inkişafı  

 

2.1.1 Qitәlәr bu günki görünüşünü alır.  

 Tertir dövrünün başlanğıcında "qısamüddәtli" olaraq Avropa vә şimali Amerika arasında 
körpü yaranır, bu da mәmәli heyvanların mübadilәsi imkanını yaradır. 

 Tәbәqәlәrin tektonikası ilә (qitәlәrin şәkilmәsi) yeni-Tertir-dә… 
alplar vә himalay dağ silsilәlәri әmәlә gәlir. 

 

 

2.1.2 Alp dağları vә dağәtәyi sahәlәrinin yaranması 
Mәnbә: http://andiebert.gmxhome.de/diplomarbeit/seite1.html  

Başlanğıcda hündür alp dağları silsilәsi yaranır. 

 

Bununla alpın әtәyindә dәniz hövzәsi yaranır. , 

(bu günki tertir cәnubi bavariyanın dağlıq әrazisindәn ibarәtdir 
tertir-dәnizinin tәbәqәlәrindәn) 

 

dövrün sonuna yaxın alp dağәtәyi әmәlә gәlir  
(Molasse hövzәsi) materik. 

 

intensiv vulkanizm. 
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2.2 Kvarter-dördüncü dövr 
Mәnbә: http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm  

1,8 mln il bu günә qәdәr 

 

 

2.2.1 Buz dövrü 
Temperatur dәyişmәlәri (Yer oxunun yerinin dәyişmәsi?) dünyada mülayim, yağışlı vә quru dövrlәrdә isti 
zonalarda soyuq vә istinin yaranmasına sәbәb olur.  

 Soyuq dövrlәrdә yer tarixinin әn mühüm  buzlaşma dövrüdürIn den Kaltzeiten kommt es zu 
den bedeutendsten Vereisungen der Erdgeschichte (yer kürәsinin üst sәthinin 30 %-dәn çoxu 
buzlaşmışdır).  

 Dәniz sәviyyәsi aşağı düşür vә ölkәlәr arası körpü yaranır. (Mәs: Alyaska-Rusiya) 

 Sonuncu buzlaşma dövründәn sonra (tәxminәn 10.000 il әvvәl) dәniz bu günki şәklini alır.  
 

Sonuncu dörd buzlaşma dövrlәrindә buzlaqlar toqquşur… 

 Cәnubi Almaniyada „Münxen“ -ә qәdәr 

 Şimali Almaniyada Skandinaviya üzәrindәn „Hamburq“-a qәdәr 
 

2.2.2 Morenin formalaşması 
Buzlaşma dövrlәri arasında (istilәşmә) buzların әrimәsindәn böyük çaylar әmәlә gәlir, hansılar ki dağ si-
silәlәrini özlәri ilә aparır vә әtәklәrdә buzlaq tәbәqәlәri әmәlә gәtirir (Moren tәpәlәri).  

 

 

2.2.3 Hal hazirki löss sahәlәrinin formalaşması 

 Müvafiq buzlaşma dövründәn sonra mövcud olan dağ silsilәlәri (morenlәr) qum vә çınqıl ilә 
yanaşı hәmçinin yumşaq dәnәvәr lillә zәngin löss tәrkibinә malik olur.. 

 Buzlaq vә qardan azad olmuş әrazilәr arasındakı temperatur fәrqi ilә qasırğa yarandı, bu 
lössü dağ silsilәlәrindәn kәnara atdı. 

Lil vә dәnәvәr qumun әmәlә gәlmәsi  

Bu dövrdә hökmran löss dağları әmәlә gәlmişdir. (Fransada Gau- und aşağı bavariyada Gäulagen). 
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 Torpağın münbitliyi 

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/05/17.htm 
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1. Torpağın münbitliyinә tәsir edәn amillәr 
Torpaq çox mürәkkәb fiziki, kimyәvi vә bioloji sistemdir.  
Fermer bu sistemi müşahidә etmәli vә torpağın münbitliyini saxlamaq vә yuksәltmәk üçün әhәmiyyәtli 
tәdbirlәr hәyata keçirmәlidir. 

 

Torpağın münbitliyinә tәsir edir… 

 daş, 

 ondan әmәlә gәlәn torpaq  

 üzvi tәrkib hissәlәrinin miqdarı (humus), 

 torpaq hәyatıç canlı orqanizmlәr 

 Hava vә iqlim tәsirlәri 

 insanlar 
 

Torpağın münbitliyi haqqında danışdıqda aşağıdakı ayrı-ayrı xüsusiyyәt vә hallara diqqәt yetirmәk lazımdır. 
Buraya aiddir… 
 

1. daşlar vә onların aşınmasından yaranan mәhsullar, necә ki, 

a) ilkin vә  

b) ikincili minerallar vә onların 

o kimyәvi vә  

o fiziki xüsusiyyәtlәri 
 

2.  Torpaq növlәri vә onların xüsusiyyәtlәri, belә ki... 

a) üzvi maddәlәri nisbәti (tәbii azad olunma, saxlama qabiliyyәti vә müәyyәn olunması) 

b) pH-dәrәcәsi / әhәng tәrkibi 

c) İşlәnә bilmә qabiliyyәti 
 

3.  Torpağın növündәn asılı olan torpaq tiplәri vә onların bitkiçiliyә aid xüsusiyyәtlәri… 
 

4.  torpağın növü vә tipindәn asılı fiziki xüsusiyyәtlәr, belә ki, 

a) mәsamә hәcmi 

b) mәsamәlәrin paylanması vә  

c) su vә hava ehtiyatına tәsirlәr 
 

5.  üzvi tәrkib hissәlәrindә (humus) yerlәşdiyi yerdәn asılı olan miqdarı 
 

6.  Torpağın bioloji fәaliyyәti, yәni torpaqda hәyatın, canlı orqanizmlәrin növü vә hәcmi  
 

7.  Torpağın münbitliyinin yaxşılaşdırılması vә saxlanması üçün bitkiçilik tәdbirlәri 

Torpağın mühafizәsi qanununa görә hәr bir fermer „yaxşı peşәkar tәcrübә“ çәrçivәsindә 
bunun üçün cavabdehdir! 

geri 

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/05/17.htm
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geri 
2. Gelologiya vә daş növlәri 
2.1 Azәrbaycanın geoloji xәritәsi 
Mәnbә: http://www.azerbaijan.az/_Maps/_geologic_r.html  

 

 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 

 

Qәbәlә әtrafı әrazi… 

Geoloji baxımdan „Mezozoy“da aşağıdakı 
silsilәlәr üzәrindә yerlәşir… 

 

 Jura (J):  
Әlvan qum daşı, muşel әhәng dövrü, 
keyper 

 Tәbaşir (K) 

 

 

 

 

 

 

Cәnubi Almaniyanın geoloji xәritәsi:  

https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/umweltatlas/hinweis_gfa/index.htm  

 

http://www.azerbaijan.az/_Maps/_geologic_r.html
https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/umweltatlas/hinweis_gfa/index.htm
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geri  

3. Torpağın formalaşması proseslәri 
Mәnbә: http://www.wzw.tum.de  

Torpaq müxtәlif daş növlәrindәn (yuxarıdakı sәhifә) digәr faktorlardan asılı olaraq әmәlә gәlir.  

 

4. Daşların aşınması 
Mәnbә http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/02.htm  

Aşınma adlanır... 

 Müxtәlif kimyәvi vә fiziki proseslәrin birgә tәsiri,  

 Hansılar ki,daşların ayrı.ayrı hissәlәrini ayırır, dәyişir vә parçalayır.  

 Son mәhsul torpaqdır, bu müxtәlif daş növlәrindәn asılı olan xüsusiyyәtlәrә (=torpağın 
mәhsuldarlığı, münbitliyi) malikdir. 

 
 

4.1 Fiziki aşınma 
Temperatur- vә şaxtanın tәsiri: 

Daşlar vahid rәngә malik deyil (onlar çox müxtәlif lәkәlәrlә örtülmüş ola bilir) vә çox zәif istilik ötürücü-
dürlәr. 
 

Bu gunәş işığı nәticәsindә aşağıdakı görünüşә malik olur 

a) Tünd sahәlәri daha tez isinir/ açıq rәngli sahәlәrә nisbәtәn 

b) Üst tәrәfi vә günәşә olan tәrәf daha intensiv isinir 

Temperatur fәrqlәri gәrilmә vә çatlamalara sәbәb olur. 
 

Su bu çatlara axır... 

Çatlarda buzun genişlәnmәsi ilә daşlar dağılır. Çox intensiv parçalanma tәsiri (mәs: hündür dağlarda) 

 

Duzun dağılması... 

Duzlu su çatlarda qalır vә buxarlanır. Yaranan duz kristalları böyük hissәni әhatә edir vә çat olan hissәni 
zaman keçdikcә dağıdır.  

 

 
 

4.2 Kimyәvi aşınma 
Mәnbә: http://www.wzw.tum.de  

4.2.1 Suyun vasitәsilә duzun parçalanması, hәll olması 

 Mәs: Әhәng daşları (kalsiumkarbonat CaCO3) 

 Gips tәrkibli daşlar (kalsiumsulfat CaSO4) 
 

4.2.2 Turşular tәrәfindәn әhәng daşının parçalanması 
Kimyәvi reaksiya (hәmçinin qәhvә maşının әhәngdәn tәmizlәnmәsi zamanı da baş verir): 

CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3
- (suda hәll olan) 

 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 
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geri 4.3 Daşlar müxtәlif üsulda asan aşına bilәndir 
Qaba struktura malik olan daşlar (mәs: qranit, plutonik daş) zәrif struktura malik olan daşlara (mәs:qara 
mәrmәr) nisbәtәn daha asan aşınandır. 
 

Müxtәlif daş növlәrinin aşınma sırası: 

Aşınma Daşın növü daraus entstehende Böden... 

sürәtli Әhәng daşı Yumşaq fundamentli, gilli(ağır), әhәng tәrkibli 

 Qum daşı qumlu, turş, bәrk әsaslı(qәhvәyi torpaqlar) 

orta Löss Bәrk әsaslı, qida maddәlәri ilә zәngin 

 Qranit Qaba qumlu, turş, qida maddәlәri az, zәif fundamentli 

yavaş Qara mәrmәr Qida maddәlәri ilә zәngin, tez-tez bәrk әsaslı, gilli 

 

Hәmçinin minerallar çox fәrqli aşınandır: 

Aşınma Silikat forması Eigenschaften... 

asan Zәncirvari sili-
katlar 

qida maddәlәri ilә çox zәngin, tünd (mәs. qara 
mәrmәrdә) 

orta Qlimmer Metallik parıldayan, qida maddәsi zәif (qranitdә) 

ağır Feldspat-sahә 
şpadı 

Müxtәlif formalar, qida maddәlәri ilә zәngin 

mümkün deyil kvars Tәrkibindә qida mәddәlәri yoxdur, tәrkibi tәmiz 
qum (mәs. qranitdә) 

 

 

5. Minerallar 
Mәnbә: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/03.htm! 

5.1 İlkin minerallar 
İlkin minerallar daşların („kristallar“) tәrkib hissәsidir vә onlara öz fәrqli xüsusiyyәtlәrini verirlәr (rәng, 
aşınma qabiliyyәti,qida maddәsi tәrkibi vә torpağın münbitliyi). İlkin minerallara kvars vә silikatlar aiddir.  

Onların kimyәvi birlәşmәsi әrimiş maqmadan, yәni maqmanın soyuması zamanı әmәlә gәlmişdir. 

 

5.1.1 Kvars ( SiO2) 
 

Kvars silisium atomları ilә çox bәrabәr sәviyyәdә formalaşmış kristaldır, bu iki 
oksigen atomları ilә әhatә olunmuşdur. (SiO2)  
 
 

Kristal struktura malik olması sәbәbilә kvars çox möhkәmdir vә aşınmır. Kvars qum 
daşı vә qranitin aşınması olan torpaqların tәrkibindә çoxdur. 
 

Kvars bitkilәrin qidalanması üçün mәna kәsb etmir, çünki... 

○ Qida maddәlәrindәn azaddır  

○ Yük daşıyıcı deyildir (üzvi maddәlәrinin mübadilәsi yoxdur)  
 

Mәlumat:http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/oxide_2_5.html  
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geri 
5.1.2 Silikatlar 
 

Silikatlar minerallar qrupunun çox zәngin formasıdır!  

Müxtәlif qruplar aşağıdakılardır: 

a) Feldşpat (= çәrçivә strukturlu)  

b) qlimmer (yarpaq strukturlu) 

c) Piroksene, Amfibol (zәncirvari silikatlar) 

 

a) Bu mineralların әsasını tәşkil edir… 

 

○ Silisium vә aluminium atomlarından ibarәtdir, 
bunlar oksigen atomları ilә birlәşmişdir. 

○ Bununla tipik silisium –teraedr vә aluminium-
oktaedr әmәlә gәlir. 

○ Böyük boz şarlar oksigen atomlarıdır, kiçik 
qara şarlar isә hәr bir halda Si yaxud Al.  

 

 

b) Silikatlar neqativ yuk daşıyıcılarıdır  

Silikatlar soyumuş lavada, kristall dövründә silisium (Si4+ ), aluminium (Al3+ ), maqnezium (Mg2+), kal-
sium Ca2+ yaxud digәr müsbәt qida maddәlәri ionları (mәs. mikroelementlәr)  olan yerdә „formalaşmış“-
dır. Bununla yaranmışdır… 

Kristal qәfәsdә mәnfi yük artıqlığı.  
 

Torpağım münbitliyi üçün tәcrübi әhәmiyyәti: 

 Bununla silikatlar daimi olaraq mәnfi yük daşıyıcılarıdır. 

 Bununla onlar müsbәt üzvi maddәlәri ionlarını özündә saxlayır, üzvi maddәlәrinin saxlan-
ması  

( hәmçinin ikinci gil mineralları). 

 

c) Silikatlar aşınır vә üzvi maddәlәri sәrbәst olur... 

Silikatlar kvarsa nisbәtәn daha asan aşınır, onlar bәrabәr formalaşmamışdır. Onlar kristal qәfәslәrindә dә 
qida maddәlәrini saxlayır. Aşınma, parçalanma zamanı bu üzvi maddәlәri sәrbәst olur: 

Silikatlar tәbii qida maddәlәri mәnbәlәridir 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 
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5.1.2.1 Qlimmer 

Bu silikatlar yarpaqcıq quruluşuna malikdir, eynilә gil minerallarında (yalnız çox böyük!)… 

 Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - 

Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - 

KKKKKKKKKKKKK – qatlararası kalium - KKKKKKKKKK 

Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - 

Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - 

Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - 

KKKKKKKKKKKKK – qatlararası kalium - KKKKKKKKKK 

Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - 

Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - Al - O - 

Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - Si - O - 

 

 

○ Silisium-qatı 

○ Aluminium-qatı 

○ Silisium-qatı vә 

○ Bunların arasında kalium 

 

 

 

 

geri 

 

Üzvi maddәsi tәrkibinә görә fәrqlәndirilir… 

 Biotit: qara rәngli, maqnezium, kaliumla 

 Muskovit: ağ rәngli, aluminium vә kaliumla zәngin 
 

Torpaq üçün әhәmiyyәti vә xüsusiyyәtlәri: 

o Asan aşınma (yarpaqcıq mәnbәlәri açıq) 

o Kaliumla tәchizat 

o Gil mineralları üçün әsaslı bünövrә  

 

 

5.1.2.2 Feldşpat 
Mәnbә: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/silicate.html  

Si-Tetraeder-lәr bütün künclәrdәn üç ölçülü rabitә ilә birlәşmişdir. Silisiumun bir hissәsi aluminium ilә әvәz 
olunmuşdur, bununla da qәfәsdә mәnfi yüklәr yaranır.  

Bu mәnfi yüklәr kationlar vasitәsilә, kalium,natrium vә kalsiumda olduğu kimi fәrqlәnirlәr. 
Bununla müxtәlif feldşpatlar әmәlә gәlir vә üzvi maddәlәri tәrkibinә görә bunlar fәrqlәnirlәr, mәs. 

 
 

 

○ Orthoklas, kaliumla zәngin 

○ Albit,  natriumla zәngin 

○ Anorthit, kalsiumla zәngin 

 

Xüsusiyyәtlәri: 

○ Nisbi çәtin aşınan (sәbәb: qәfәsvari quruluş) 

○ Qida maddәlәri tәdarük edir 

○ Gil minerallarının әsasını tәşkil edirsind (bax!) 
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geri 5.1.2.3 Piroksen und Amfibollar 

Qara vә tünd yaşıl rәngli minerallar (mәs. qara mәrmәrdә), bunların әksәriyyәti zәncirvari struktura malikdir. 
Zәncirlәrdә Si atomunu ehtiyat hissәsi Al ilә әvәz olunmağa başlamışdır. Bununla mәnfi yuklәnmәlәr әmәlә 
gәmişdir (feldşpat), bunlar zәncirlәr arasında Ca-,Mg- vә Fe-ionları ilә fәrqlәndirilirlәr.  
 

Torpaq üçün әhәmiyyәti vә xüsusiyyәtlәri: 

 Çox asan aşınma 

 Qida maddәlәri ilә zәngin, kalium azlıq tәşkil edir!! 

 Gil minerallarının әsasını tәşkil edir 
 

 

 

5.2 İkinvili minerallar (gil mineralları) 
Mәnbә: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/03.htm  

 

5.2.1 Әmәlә gәlmәsi 
Gil mineralları qlimmerin aşınması zamanı yaranır (ilkin mineral, yuxarıdakı sәhifә): 

Qlimmer  Illit  Montmorillonit vә Vermikulit 

Bununla kaliumun tәrkibi 10 %-dәn 5 % üzәrindә tәxminәn 1% azalır. 

 

ölçüsü Gil mineralı ölçüsü 

Tәrkibi 

H2O nun artması, spesifik üst sәthi vә kation mübadilә hәcmi 

 

 

5.2.2 Qat strukturu 
İkinci minerallar (gil mineralları) eynilә ilkin minerallar (mәs. qlimmer) kimi qat strukturuna malikdir. İkinci 
minerallara aiddir… 

 İkiqat gil mineralı (kaolinit, bitkiçilikdә rolu yoxdur) 

 Bitkiçilik üçün böyük әhәmiyyәti olan üçqatlı gil mineralı… 
Illit, Vermiculit, Montmorillonit und Smectit  
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 geri 

Üç qatlı mineralların tәsviri formaları (burada Illit)… 

 

 Mübadilә olunan kationlar
 

Mübadilә olunmayan kationlar Illit: 

Üzvi maddәlәri ilә tәchiz etmә üçün 
mühüm gil mineralı Tam genişlәnәn

 
Kәnardan genişlәnәn

 
genişlәnmәyәn  
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Şәk.20 Üçqatlı mineralın genişlәnmәyәn qatla,biri qismәn (kәnardan) genişlәnәn vә digәri tamamilә 
genişlәnәn  ( fermikulit yaxud smektitiv) qatla sxemi 

 

 

 

İllitin qurulması (ortada): 

 Silisium qatı 

 Aluminium qatı  

 Silisium qatı 

 Vә bunların arasında kalium 

 Şәk.18 İki qatlı dioktedrik mineralın  (kaolinit), dioktedrik (illitin), trioktaedrik 
üç qat mineralın (xlorit)struktur modeli  

Sağdakı şәkil xloritRechte: 

Xlorit  „dağılmış“ gil mineralıdır, çünki ara qatlar aluminium tәrәfindәn bloklaşdırılır (turş torpaqlardalә 
proses, daha çox sәrbәst aluminium olan yerlәrdә). 

 

 

Qatın üst sahәsi-gil mineralının strukturu (Smectit) 

 

Qatın qurulması ilә birlәşmә prosesi üçün lazım olan 
sahәçox böyükdür:  

1 qramm gilin birlәşmә sahәsi 100-dәn 800 m2-ә 
qәdәr!! 

 

 

 

 

 

Mәnbә: http://www.lfl.bayern.de/iab  Şәk.3 smektit (gil mineralı,çox böyüdülmüş) 

 

 

 

 

http://www.lfl.bayern.de/iab
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5.2.3 Nә üçün gil mineralları mәnfi yüklәnmişdir? 
Gil minerallarının mәnfi yuklәnmәsi müsbәt üzvi maddәlәri ionlarının, belә ki kali-
um,maqnezium,ammonium vә müxtәlif mikroelementlәrin saxlanması üçün mühümdür.  

Bunlar gil minerallarının sәthәn kristallaşması zamanı izomorf (eyni ölçülü) әvәzedicilәr tәrәfindәn… von… 

 Si4+ -ionları Al3+ - ionları tәrәfindәn yaxud 

 Al3+ - ionları  Mg2+ - ionları tәrәfindәn  
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…kristal qәfәslәrdә.Kristalların әmәlә gәlmәsi zamanı müsbәt yüklәr azalır vә mәnfi yüklәr isә artır: 

Bununla kalium vә digәr müsbәt qida maddәlәri ehtiyat kimi gübrәlәnә bilәr. 

 

 

5.2.4 Bitkiçilik üçün vacib xüsusiyyәtlәr 
Gil minerallarının xüsusiyyәtlәri haqqında biliklәr üzvi maddәlәri dinamikası vә strukturunun qurulması 
(zәrrәcik strukturu) üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edir. 

Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr lazımlıdır: 

 

1.  Gil mineralları nәfi yük daşıyıcılarıdır: 

Kristal qәfәsdә izomorf әvәzedicinin (yuxarıda sәh.) aşağıdakı kimi mәnfi yük  artıqlığı vardır. 

Bu torpağın münbitliyi üçün әhәmiyyәt kәsb edir: 

 Müsbәt yüklәnmiş üzvi maddәlәrin ionlarının birlәşmәsi  

 Ağır metalların,bitki mühafizәsi vasitәlәrinin qalıqlarının birlәşmәsi vә s. 
 

2.  Gil minerallarının tәrkibindә çoxlu tәbii kalium vardır:  

Qatlararasında vә әtrafda mövcud olan kalium uzun müddәt әrzindә torpağın hәll olması üçün torpağa verilә 
bilәr. Әksәr torpaqlarda (mәs. fransız keyper lage) kalium üçün yüksәk miqdarda tәbii maddә vardır!  

әhәmiyyәtli tәbii kalium mәnbәlәri! 

 

3.  Gil mineralları qırıntıların yaranmasında iştirak edir 

Gil minerallarının әhәng, hums yaxud digәr üzvi birlәşmәlәrlә torpağı stabillәşdirәn xüsusiyyәtlәrlә әlaqәsi 
vardır. 

Gil minerallarının mәnfi yüklәnmәsi müsbәt kalsium ionlarının vә humus maddәlәrinin (humus turşuları) 
birlәşmәsinә tәsir edir. Bu çox güclü strukturun yaranmasına sәbәb olur.  

 

Quruluşu:  

MG          Ca2+          MG 

 

Ca2+            Ca2+
 

 

MG 

geri 

TM = gil mineralı 
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Torpağın münbitliyi üçün tәcrübi әhәmiyyәti: 

 Gil mineralları yük daşıyıcı kimi hissәciklәrin qurulmasında әhәmiyyәtlidir. Әhәng (Ca2+), 
humus vә torpaq canlılarının  ifrazatı (bakteriyaların seliyi) ilә әlaqәdә iştirak edir.  

geri 

 Ölü (MG) vә canlı (göbәlәk) yaxud üzvi maddәlәrin (humus strukturu) arasında әlaqә 
vasitәsilә canlı inkişaf yaranır. 

Mәnbә: http://bisz.suedzucker.de/Duengung/  

4. Gil minerallarının yüksәk genişlәnmә vә daralma xassәsi vardır 

Gil minerallarının yuxarı sәthindә hәmçinin su saxlanıla bilәr. Bu ağır torpaqlar vә gillәrin xarakterik ge-
nişlәnmәsi vә daralması üşün bir sәbәbdir. 

 

Kapil 
yar su 
ölü su 

Adsorbsi
yalı su 

Su dipolu gil minerallarının yuxarı sәthindәn çәkilir. su 

 

Mәnası: Torpağın  

hissәciyi ○ Köklәr qopa bilәr 

○ Gilli torpaqların yumşaldılması 
 

 

Mәnbә:  

5. pH sәviyyәsi çox aşağı olduqda gil minerallarından aluminium sәrbәst olur: 

Turşuluğu güclü olan torpaqlarda gedәn proseslәr: 

1. Aluminium gil minerallarının qatlarını bloklaşdırır.  

MG – Turşuluğu çox olan torpaqların mәhvi. 

2. Aluminium kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin kökünә zәhәr kimi tәsir edir. 

Turşuların zәrәrvermәsinin mühüm sәbәbi (mәs. arpa!) 

3.  Aluminium- (vә dәmir-) ionları fosfatla birlәşir. Bu zaman aluminiumfosfat- vә dәmir fosfatı- duz-
ları әmәlә gәlir ki, bunlar aşağı pH sәviyyәsindә çәtin hәll olunandır:  

Fosfatın tәyini! 

Fosfat turş torpaqlarda tәyin olunur… 

○ ştrengit vә 

○ variscit ilә 

 

fosfat çatışmazlığı әhәnglәnmә ilә aradan 
qaldırıla bilәr. 

 

 

Xülasә: 

Gil mineralları... 

 qat-qatqurulmuş, mürәkkәb „kristallardır“ 

 qatlarda mәnfi yüklәr daşıyırlar, çünki kristal qәfәsinin әmәlә gәlmәsi zamanı  Si4+   ionu Al3+ 
yaxud Mg2+ әvәz olunmuşdur. 

 ona görә müsbәt üzvi maddәlәr üçün, necә ki K+, Mg2+, NH4
+ (daimi olaraq kation 

mübadilәsi) çox mühüm saxlanma yeridir.  

 Yüklәnmәsinә görә canlı inkişafda iştirak edir (hissәlәrin birlәşmәsi,qurulması…) 

 Yüklәnmәsinә görә suyu birlәşdirir (genişlәnmә vә sıxılma, daralma…) 

 Lazımlı tәbii üzvi maddә tәchizatçısıdır (K+, Mg+,mikroelementlәr…)   
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geri 6. Kalloidlәr vә mübadilә olunma hәcmi 
Torpaqda üzvi maddәlәrin saxlanması üçün Kolloidlәr cavabdehlik daşıyır. Burada torpağın bütün hissә-
ciklәri nәzәrdә tutulur, bunlar üzvi maddә ionlarını vә su molekullarını özündә saxlaya bilirlәr. 

 Yüxarı sәthinin böyük olmasına görә vә... 

 Mәnfi, hәmçinin müsbәt yüklәnmә sәviyyәsinә görә  
 

Bu hissәciklәr (Kolloidlәr) bunlardır... 

o Gil mineralları  

o Lil (az mәna kәsb edir) 

o Humus vә 

o Oksidlәr (= oksigen birlәşmәlәri) 

 

 

İonlar üçün ümumi saxlama tutumu aşağıdakı kimi tәsvir olunur… 

1. Kationların mübadilә hәcmi (KMH) 
Kationların mübadilә hәcmi (KMH) bunun üçün bir ölçü kimi götürülür, mәs. torpağın nә qәdәr 
müsbәt üzvi maddә (mәs. K+, Mg2+, NH4

+, Ca2+) saxlaya bilmә qabiliyyәti. 
 

Mübadilә 

(gil mineralı) 

Mübadilә 

edәn

Yağış suyu
Kation mübadilәsi 

 

2. Anionların mübadilә hәcmi (AMH) 
Anionların mübadilә hәcmi (AMH) bunun üçün bir ölçü kimi götürülür, mәs. torpağın nә qәdәr 
mәnfi üzvi maddә ist (mәs. NO3

-, SO4
2-, HPO4

2-) saxlaya bilmә qabiliyyәti. 
 

http://www.wzw.tum.de/  

Yağış suyu
Anion mübadilәsi 
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geri 
6.1 Kationların davamlı (daimi)mübadilә hәcmi 
Gil mineralları (vә az miqdarda lil) kristal strukturlarında (yuxarıda sәh.)davamlı olaraq mәnfi yüklәnmә 
saxlayırlar. Ona görә onlar davamlı olaraq, yәni pH-dan asılı olmayaraq, müsbәt üzvi maddә ionlarını sax-
laya bilirlәr: 

 

Bu şәkildә gil mineralı göstәrilir, 

○ Yuxarı sәthlәrdә pH-sәviyyәsindәn asılı dәyişәn 
yüklәnmә ilә 

vә... 

○ Kristal qatlarda davamlı, daimi mәnfi yüklәnmә  
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Dәyişәn 

 yüklәnmә Daimi yüklәnmә 

2:1 –mineral qatında yüklәnmә nisbәtlәri 

Mәnbә: http://www.wzw.tum.de/  

 

 

6.2 Dәyişәn (pH- dan asılı) mübadilә hәcmi 
Turş torpaqlar (az pH sәviyyәli) H+ -ionlarına yüksәk konsentrasiyaya malikdir.  Bu turşu ionları oksidlәrdә 
vә hәmçinin gil minerallarının üst sәthindә saxlana bilirlәr (yuxarıda).  

Bununla bu kolloidlәr... 

a) Müsbәt yüklәnir vә mәnfi üzvi maddә ionlarını özündә saxlaya bilir yaxud…  

b) Yüklәnmәmiş, әgәr onlar әvvәlcәdәn mәnfi yüklәnmişdirsә 

 

Qalxan pH sәviyyәsi ilә (azalan H+- konsentrasiyası) bu dәyişәn kolloidlәrin müsbәt yüklәri azalır vә mәnfi 
yüklәri artır. Ona görә daha doğrusu: 

 Azalan pH sәviyyәsindә anion mübadilә hәcmi (AAK) artır  

 Artan pH sәviyyәsindә isә anion mübadilә hәcmi (AAK) azalır  
 

 

Kationların mübadilә hәcmi torpaqların normal pH sәviyyәsindә gil minerallarının davamlı yüklәnmәsindәn 
asılıdır. Buna görә… 

 Bizim mineral torpaqlarda normal vә yüksәk miqdarda gil tәrkibli gil minerallarının daimi 
mәnfi yüklәnmәsi üstünlük tәşkil edir..  

 pH sәviyyәsinin anion mübadilәsi hәcminә (AAK) az tәsiri vardır. 
 

 

 

http://www.wzw.tum.de/
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geri 6.3 Anionların mübadilә olunması hәcmi 
Mәnbә : http://www.wzw.tum.de/  

Anionların mübadilә oluna bilmә hәcmi AAK yalnız dәyişәn (pH.dan asılı) yük daşıyıcılardan asılıdır... 

Dәmir oksidi vә dәmirhidroksidi  
(Fe2O3, FeOH) 

Mәnfi yüklәnmiş üzvi maddә ionları aşağıdakı sıra üzrә fәrqli güclәrdә әvәz olunur: 
 

Әn güclü fosfat PO4
3- , әn zәif nitrat NO3

- 
 

Burada sonrakı izahı verilir... 

a)  turş torpaqlarda fosfatın daha az mövcud olması: 

o Fosfat dәyişәn yük daşıyıcılarla möhkәm bağlanmışdır, mәs. dәmir oksidi 
vә... 

o Fosfat duz formasında tәyin olunur (dәmir vә aluminium fosfat) 
 

Fosfatın yaxşı әldә olmunması üçün optimal pH sәviyyәsi  

6-dan 6,5-ә qәdәr olması vacibdir!  
 

b) nitratın yüksәk yuyla bilmә tәhlükәsi 

o Nitrat dәyişәn yük daşıyıcılarla çox zәif bağlanır 

 

 

 

6.4 Mübadilә proseslәri vә әsaslı doyma 
Kolloidlәr üzvi maddә saxlanmasına xidmәt edir. Onlar (gübrә) üzvi maddәlәri qәbul edir vә yavaş-yavaş vә 
fasilәsiz konsentrasiyadan asılı torpağın suyuna yenidәn qaytarır. 

Kök 
Torpağın hәll 
olması 

Torpaq hissәciyi 

 

Yuxarıdakı tәsvirdә bu proseslәr kalsium misalında göstәrilmişdir: 

 Karbon dörd oksidin CO2 daxil olması ilә torpaqda H2CO3 karbonat әmәlә gәlir. 

 Karbonat turşu ionlarını H+ hәll olmuş torpağa (torpaq suyu) geri qaytarır 

  H+ ionları mәnfi yüklәnmiş gil minerallarında (torpaq hissәciklәri) saxlanır vә  
bununla kalsium ionlarını Ca2+  gil minerallarının üst sәthindәn çıxardırlar.  

 Kalsium ionların köklәr tәrәfindәn sorulur (mübadilәdә 2 H+-ionlarına qarşı) 
 

 

 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 

http://www.wzw.tum.de/


 

 

 - 18 - 

 
geri 

Әsaslı doyma: 

Bu gil mineralının yuxarı sәthinin müәyyәn faiz hissәsidir, "baza-ionları" ilә zәbt olunub, xüsusilә...  

 Kalsium Ca2+, 

 Maqnezium Mg2  
 

Әsaslı doyma nә qәdәr yüksәk olarsa o qәdәr dә üzvi maddә çox mövcud olar. 
Turş torpaqlarda әsaslı doyma, belәliklә az olur yaxud çatışmır. 

 

 

6.5 Kationaların mübadilә hәcminin (KAK) qiymәtlәndirilmәsi vә әvәzlәnmәsi 
Üzvi maddәlәrin miqdarı, hansı ki torpaqda saxlanır, sadә hesablama ilә qiymәtlәndirilә bilәr.Üzvi maddәlәr 
kolloidlәrdә saxlanır. Bunlar xüsusilә aşağıdakılardır...  

 Humus vә 

 gil mineralları (az hәcmdә hәmçinin lil) 
 

 

6.5.1 Yerüstü mübadilә 
Üzvi maddәlәr kolloidlәrin mübadilә edilәn yuxarı sәthindә saxlanır: 
 

 
Üz sәthi 

hәr qram gilin yerüstü mübadilәsi.. 

○ gil mineralı Illit tәq. 100 m²  

○ gil mineralı Vermiculit tәq. 800 m²  

○ Humus tәq. 900 m² 
 

Tәәccüblü! 

Tәrkibindә 20 %  (= tәq. 70ton)gil olan 1 ha әkin sahәsindә әn azı 
7.000 km² yerüstü mübadilәsi vardır.  

 
Üzvi maddә

Mәnbә: http://www.lfl.bayern.de/iab  

 
 

Yer üstü mübadilә etmә üçün ionların rәqabәti: 

İonların yer üstü mübadilә üçün mübahisә edirlәr. İonların dartma qüvvәsi daha çox güclü olur, әgәr... 

 onların yüklәnmәlәri daha çox olarsa:    Ca2+ = Mg2+ > K+ 

 torpaq suyunda onlar yüksәk konsentrasiyaya malikdirsә 
 

Bunlar sәbәblәrdir, nә üçün... 

a) Gil minerallarının yuxarı sәthindәn әhәng gübrәsi(Ca2+ !!) vә b. üzvi maddәlәr ayrılır vә sәrbәst 
edir (Ca2+ mübadilә olunur) 

Әhәng gübrәsi qzvi maddәlәrin mövcudluğunu yaxşılaşdırır! 

b) Turş vә kaliumu çox olan torpaqlarda (H+ vә K+ konsentrasiyası torpaq suyunda yüksәk!) tez tez 
maqnezium Mg2+ çatışmır (çıxardılır)  

Turş torpaqlarda maqnezium çatışmazlığı! 
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6.5.2 Әkin üçün yararlı torpaqlarda kationların mübadilә hәcminin KAK nizamlanması 
geri 

Mәnbә: http://www.wzw.tum.de/   

Kationların mübadilәsi KAK torpağın münbitliyi üçün әhәmiyyәtlidir. mmol/kq torpaqda ölçüyә әsasәnni-
zamlanmalar göstәrilәn miqdarlarda dәyişir …  

50   100  150  200  250  
pis   orta   yaxşı   çox yaxşı 

qumlu torpaqlar  az gilli torpaqlar  gilli torpaqlar 

 

Kalsium (Ca2+)üçün hesablama nümunәsi:  

100 mMol Ca2+/kq torpaqda kationların mübadilәsi KAK uyğundur... 

 40 q mol- yaxud atom kütlәsinә... 
10 mMol/kq = 4q 1kq torpaqda 

 1 kq torpaqda, 4 kq uyğun gәlir gilli torpaqda 

 3500 ton olan әkin sahәsindә bu... 
14 ton kalsiumdur  

Normal torpaq bitkilәr üçün üzvi maddәlәrin 
 böyük miqdarını özündә saxlaya bilәr! 

6.5.3 "Sahә"-dә kationların mübadilәsinin KAK qiymәtlәndirilmәsi 
Torpağın kation mübadilәsi hәr şeydәn әvvәl gil tәrkibi vә humus tәrkibinә әsasәn tәyin edilir! Bu hәr iki 
torpaq tәrkib hissәlәri mәlumdur, bu zaman kationların mübadilәsi sahәdә tәyin edilә bilәr.  

 

Üsullar: 

1.  Barmaq testi, nümunәsi ilә әkin sahәsindә gil tәrkibinin qiymәtlәndirilmәsi 

2.  Humus tәrkibinin, miqdarının qiymәtlәndirilmәsi 
Tәqribi rәqәmlәr: 

yüngül, qumlu torpaqlar:       tәq. 1,5 - 2,0 % 
orta,normal rәngli torpaqlar:    tәq. 2,0 - 2,5 % 
orta vә ağır, tünd qara torpaqlar: 2,5%-dәn artıq  ( 4%-ә qәdәr?) 

 

Çәmәn torpaqlarında tәqribәn ikiqat tәrkiblә hesablanmalıdır! 

humusun miqdarının dәqiq tәyin edilmәsi yalnız laboratoriyada mümkündür. 

 

3.  Aşağıdakı qiymәtlәrә görәkationların mübadilәsinin KAK hesablanması, harada ki lil diqqәtdәn 
kәnardır  
(je kq torpaq üçün): 

o 5 mmol hәr 1% gil üçün 

o 20 mmol hәr 1% humus üçün  

Bu rәqәmlәr kortәbii qiymәtlәndirmәlәrdir. Xüsusilә  

humus pH sәviyyәsindәn asılıdır  

vә 1 vә 2 arasında dәyişir  

hesablama düsturu: 

KAK  mmol/kq torpaq = 5 * %ton + 20 * % humus 
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geri 7. Torpağın növlәri 
 

Aşınmanın son mәhsulu çox ya da az miqdarda torpaq hissәciklәridir. Torpağın tәrkib hissәlәri ölçüsünә görә 
aşağıdakı sxemdә verilmişdir.  
 

7.1 Torpağın növlәri üçbucaq şәkilli 
Ayrı-ayrı dәnәvәr ölçülәrin qarışma nisbәti torpaq növü kimi göstәrilir. Dәnәvәr ölçülәr … 

 

 

 Qum: 2000 µm dan 63 µm-a qәdәr 

 lil: 63 µm dan 2 µm-a qәdәr 

 gil: < 2 µm 

 

Torpaq növü =  
Müxtәlif ölçülәrdә qarışma nisbәti Gil

Qum  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torpaq növlәrinin qaba formada paylanmasının hesablanmış qiymәtlәri: 

Torpağın növü: qum az gilli  gilli 

İşarә St, Sl, Slu, Su Ls, Lu, Lts, Lt Ts, Tl, Tu, Tt 

Gil payı %-lә: 0 - 20  20 - 40 40-60… 
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geri 7.2 Torpağın hissәciklәrinin ölçü tәrkibinin müәyyәnedilmә üsulları 

7.2.1 Sahәdә barmaq testi 
Torpağın növü sahәdә nisbi dәqiq barmaq testi il müәyyәn edilә bilәr.  

 

Sahәdә torpağın növünün müәyyәn edilmәsi sxemi 

 

Tәyin olunan әlamәtlәrBestimmende Merkmale %  gil Torpağın növü 

1. Başlanğıc, nümunәlәri әllәrin arasında tez qәlәm qalınlığında uzununa sürt... 

a) sürtülә bilmәyәnlәr-dağılan: „qum“ qrupuna aiddir                           
2. 

b) sürtülә bilәnlәr: „qumlu az gil vә gilli“           4. 

  

2. Baş barmaq vә işarә barmağı ilә birlәşmә qabiliyyәtini yoxlamaq   

a) birlәşmәmiş:                                   daha 3-dә.   

b) birlәşmiş: 14 - 18 gilli qum  

3. Әldә üyütmәk, parçalamaq   

a) Әldә gilli material örünmür: 0 - 9 qum  

b) Әldә gilli material görünür: 10 - 13 az gilli qum  

4. Cәhd, torpaq nümunәsini qәlәm qalınlığından nazik uzununa sürtün   

a) sürtülmәyәn 19 - 24 güclü qumlu torpaq  

b) sürtülәn                                         daha 5-dә.   

5. Nümunәnin qulaq yaxınlığında baş vә işarә barmağı ilә әzin   

a) güclü xartıldama 25 - 30 qumlu torpaq,az gilli 

b) xartıldama yoxdur, yaxud zәif xartıldama         daha 6-da   

6. Әzilmiş nümunәnin sürüşmә sahәsini qiymәtlәndirmәk   

a) sürüşmә sahәsi kütdür 30 - 44 az gilli,münbit  

b) sürüşmә sahәsi parıldayır                          daha 7-dә.   

7. Dişlәrin arasında yoxlamaq   

a) xartıldama 45 - 65 gilli torpaq  

b) yağa oxşar ardıcıllıq, konsistensiya 65-dәn 
yuxarı 

gil 

 

 

Barmaq testi lazımlı üsuldur, bu üsul hәmçinin torpaq tәdqiqat laboratoriyalarında tәtbiq edilir. Tam dәqiq 
tәdqiqatlar üçün әlәk yaxud sedimentasiya analizindәn istifadә edilir. 

 
Mәnbә: http://www.lfl.bayern.de/labor_aktuell  
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geri 
8. Torpağın boşluqları (mәsamәlәrin paylanması, mәsamә) 
 

Torpağın tәbii boşluqları әsasәn asılıdır... 
 

1. torpağın növündәn, yәni torpağın ölçü faktorlarının bir hissәsindәn. 

2. humus miqdarından vә digәr üzvi maddәlәrdәn (mulch) 

o Humus torpağın mәsamәlәrini stabillәşdirir, 

o üz sәthi işlәnmiş üzvi maddәlәr çirklәnmәni vә krustifikasiyanı aradan qaldırır, daha doğ-
rusu azaldır. 

3. Torpağın bioloji fәaliyyәtindәn  

o Torpaq hәyatının, canlı orqanizmlәrin (soxulcanlar...)"yumşaltma fәaliyyәti" vә ifrazat 
mәhsulları әlverişli mәsamәlәrin yaranmasına kımәk edir vә onları stabil saxlayır.  

Canlı struktur, hissә strukturu 
 

Mәsamә tәsir edir... 

o suyun saxlanması imkanı (nFk = bitkilәrә lazım olan su...) 

o hava balansı (hava tutumu Lk) vә hәmçinin 

o İsinmә qabiliyyәtinin olmasırwärmbarkeit (kökün inkişafı, minerallaşma, nitrifikasiya...) 

 

Quruluş vә mәsamә torpağın münbitliyi üçün lazımlı tәsiredici faktorlardır. Fermer torpaq mәsamәlәrini 
yaxşılaşdırmalı vә saxlamalıdır.  

 

 

8.1 Almaniyada torpağın mühafizәsi qanunu  
Mәnbә: http://bundesrecht.juris.de/bbodschg/index.html   

Torpağın mühafizәsi qanununa görә (BBodSchG) fermer cavabdehdir,  

"torpağın mәnfi dәyişikliklәrinin yaranmasının qarşısını almaq vә qayğısına qalmaq " 

 "Torpaq strukturunun saxlanması" üçün mәslәhәt görülür... 
 

a) Çirklәnmәnin aşaldılması, daha doğrusu aradan qaldırılması 

 qaba qırıntılı toxum yatağı (harda әhәmiyyәtlidirsә, yaxud sonra) 

 birbaşa toxum sәpini 
(xüsusilә şәkәr çuğundurur, qarğıdalı vә kartof әkini) 

 

b) Stabil torpaq strukturunu әldә etmәk vә saxlamaq ... 

 Humusun bәrpası ilә (aralıq әkin,saman, üzvi gübrә...) 

 biolojie yumşaltma vә stabillәşmә (dәrin әkin, aralıq әkin...) 
 

c) Torpağın yumşaldılması 

 Kultivasiya (torpağın işlәnmәsi, saman vә peyinә görә...) 

 Dәrindәn yumşaltma yumru yumşaldıcı vallarla (meliorasiya tәdbirlәri,xәrclәr...) 
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geri 8.2 Torpaqda boşluqların ölçülәrә görә paylanması 
Mәsamәlәr öz su saxlaya bilmәsinә görә bölünürlәr: 

o < 1,8 pF = Giri mәsamәlәr (içәrisindә sızmış su vә hava var ) 

o 1,8 dәn 4,2. pF = orta mәsamәlәr (içәrisindәki su bitkilәr üçün kifayәt edir) 

o > 4,2 pF =  kiçik mәsamәlәr (içәrisindәki su bitkilәr üçün kifayәt etmir) 

 

pF qiymәtinin izahı: 
Mәnbә: http://de.wikipedia.org/wiki/Permanenter_Welkepunkt  

Su mәsamәlәrdә müәyyәn kapillyar gücü ilә saxlanır. Bu mәsamәlәrin ölçüsündәn asılıdır. 
 

Bu güc „sorulma yәni tәzyiq gücü“ ilә müqayisә olunur (su 
sütununda sm-ә görә): 

Su sütunlarının uzunluğu: 

(mәnfi) tәzyiq=sovrulma tәyziqi

Suyun sıxlığı dimensiyası  

(sovrulma sıxlığı) 

1 bar = 1000hPa = 1000 sm SS = pF 3,0. 

 pF-qiymәti әlavә gücün sm SS-a görә onluq loqaritmdir 

 

 

Bir pF > 4, 2 quruma dәrәcәsi kimi göstәrilir. 
Köklәr bu gücdә saxlanılan suyu sovura, qәbul edә bilmir. 

 

 

Torpağda qaba,orta vә kiçik mәsamәlәrin bölüşdürülmәsi gil mineralından asılıdır. … 
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○ Qumlu torpaqlar (20%-ә qәdәr gil) 
çoxlu qaba mәsamәlәri varn (hava tutumu yüksәkdir!) 
vә orta mәsamәlәr aylıq tәşkil edir (= kök üçün lazım 
olan su kifayәt qәdәr deyil). 

Kiçik mәsamәl 
Orta mәsamә 
Qaba mәsamә

 

○ Gilli torpaqlar (> 40% gil) kiçik mәsamәlәr çoxluq 
tәşkil edir (ölü su) vә hәmçinin az miqdarda orta 
mәsamәlәr (=kök üçün lazım olan su kifayәt qәdәr 
deyil). 

Gil  

 

 

Az gilli torpaqlar (20 -dәn 40%-ә kimi gil) optimal tәrkib hissәlәrinә malikdir… 

 10-15% qaba mәsamәlәr (yaxşı havalanma vә isitmә) 

 20-25% orta mәsamәlәr (200- 250 mm bitkilәr üçün lazım olan su!) 

 10-15% kiçik mәsamәlәr 
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geri 8.3 Torpağın süngәr ilә müqayisәsi 
Torpaq süngәr ilә müqayisә oluna bilәr werden... 

1. Süngәr suyun müәyyәn olunmuş hissәsini ağırlığa qarşı öz mәsamәlәrindә saxlaya bilir. Bu suyun 
torpaqda olan ümumi miqdarını 

         sahә potensialı adlandırırlar.  

Sahә potensialı, tutumu  mm su yüksәkliyi ilә, daha doğrusu l/m2 ilә verilir. Fk.sahә potensialı, tu-
tumu bölüşdürülmәmiş suya uyğun gәlir, hansı ki ölü su vә kapillyar suyundan ibarәtdir.  

 

2. Süngәrin nәm vәziyyәt olmasına baxmayaraq içәrisindә su olmayan mәsamәlәri vardır. Bu 
mәsamәlәr (böyük qaba mәsamәlәr) tәrkibindә hava saxlayır vә ümumilikdә hava tutumu-
nu,potensialını tәsvir edir.  

Torpaqda havanın miqdarı litr/m2  kimi verilir. 
 

3. Suyun süngәrdәn çıxarılması üçün güc sәrf olunur (köklәrin sovurma gücü!), yalnız suyun bir 
hissәsi çıxarıla bilir. Süngәr yenә dә rütubәtli qalır.  
Kökün vasitәsilә çıxarılan su orta mәsamәlәrdә vә kiçik qaba mәsamәlәrdә yerlәşir vә yararlı sahә 
potensialı, tutmu adlanır (nFK).  

4. Süngәrdә hәlә dә qalmış su tәzyiqlә çıxarıla bilmәz. Bus u torpaqda bitkilәr üçün lazım olmur.bu  

ölü su adlanır 

Bu kiçik mәsamәlәrdә böyük güclә saxlanılır, bunlar kök tәrfindәn sovrula bilmir (tәq. 15 bar). 

Torpağın quruma dәrәcәsi-Welke punkt nail olunur  
Mәnbә: http://de.wikipedia.org/wiki/Welkepunkt  

Fk minus nFk bәrabәr ölü su 
 

5. Suyu çıxarılmış süngәr suya qoyulduqda, mәsamәlәr dolana kimi suyu özünә çәkir.  
Kapilyarlar (= orta mәsamәlәr) qrund suyu yaxud dәrindә saxlanmış suyu sovurur vә onu kök olan 
yerә kimi gәtirir. 

Kapillar su 

 

Xülasә: 
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Suyun 
tәzyiqi  Mәsamә 

○ Qaba mәsamәlәrdә yerlәşәn su normalda 
bitki tәrәfindәn әldә oluna bilmir, Mәnimsәni

lәn 
adsorbsiya 
suyu Mәnimsәnilә
n adsorbsiya 
suyu 

Astadan 
hәr.edәn 
Sürәtlә 
әrәkәt edәn

○ Orta mәsamәlәrdәki su ağır yükә qarşı 
saxlanılır vә bununla bitkilәr tәrәfindәn 
qәbul oluna bilir, sovrula bilir. 

Ölü su

 
Süzül 

muş su Kök tәrәfindәn sovrula bilәn su orta ölçülü 
mәsamәlәrdә tapılır! 

= nFk 
Suyun miqdarı 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Welkepunkt
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geri 8.4 Bitkiçilik üçün tәcrübi nәticәlәr 

8.4.1 Qumlu torpaqlar 
Qumlu torpaqlraın çoxlu qaba mәsamәlәri vardır (hava tutumu çox yüksәkdir!) vә az miqdarda orta ölçülü 
mәsamәlәr  
(= bitkilәr tәrәfindәn az mәnimsәnilә bilәn su). 

Burada lazımlı tәdbirlәr... 

Orta ölçülü mәsamәlәr olan sahәni artırmaq vә su itkisini azaltmaq 
 

Su ehtiyatının yaxşılaşdırılması üçün bitkiçik tәdbirlәri: 

o Toxum yığıldıqdan sonra vәrdәnәlәmәk yaxud çevrilmәmiş torpağın işlәnmәsi 

o Yazda yalnız dayaz toxum yeri düzәltmәk  

o Mәhsul yığımından sonra samanın işlәnmәsiStoppelbearbeitung 

o   
(Humus vә üzvi maddәlәr orta ölçülü mәsamәlәr olan hissәsni artırır vә bununla yararlı 
sahә potensialını nFK) 

8.4.2 Gilli torpaqlar 
Çox gilli torpaqların çox hissәsini kiçik mәsamәlәr (ölü su) vә az miqdarda orta ölçülü mәsamәlәr  
(= bitki tәrәfindәn az mәnimsәnilә bilәn su) tәşkil edir. Hәmçinin qaba mәsamә olan hissәsi çox kiçikdir. 

Problem hava-vә su çatışmazlığı! 
 

Hava balansının vә torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması üçün bitkiçilik tәdbirlәrir: 

o Dәrindәn yumşaltmaq vә torpağın sıxılmasının qarşısını almaq (ehtiyatlı işlәmә) 

o Әhәglәmәk (Yanmış әhәng hissә strukturunun düzәldir vә  bununla  toxum horizontunda orta 
ölçülü mәsamәlәr sahәsinin dә qurulmasına kömәk edir. 

o Üzvi maddә vermәk (aralıq әkin, peyin…), bu strukturun yumşaldılması vә stabillәşmәsinә 
kömәk edir.  

o Dәrin kökün әkilmәsi 

8.4.3 Az gilli torpaqlar 
Bunların orta gil payı vardır vә mәsamәlәr optimal olaraq bölünür . 

Az gilli torpaqlar әn münbit torpaqlardır! 

Onlar çox mәhsuldar olur, onların vardır… 

o Yüksәk su saxlama imkanı (nFk), 

o Yaxşı havalanmasıeine gute Durchlüftung (nisbi çoxlu qaba mәsamәlәrrel vә bununla  

o Yaxşı isinmә qabiliyyәti 
 

Lössdәn ibarәt az gilli torpaqların tәrkibindә çox zaman lil vardır, bunlar… 

çirklәnmәyә meyl edir  
(lil әsas hissәdәn birini qura bilmәz) 

Çirklәnmә pis cücәrmәyә sәbәb ola bilәr (mәs. şәkәr çuğunduru, rapsda). 

Bu vәziyyәtdә ona görә vacibdir ki: 

 Toxum vermәzdәn qabaq gübrәlәmәk (münbitliyә kömәk edir) 

 Aralıq bitkilәrin әldә edilmәsi(mәs. şәkәr çuğundurunun becәrilmәsi!) 
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geri 9. Torpaq suyu 
Normal, orta nәmlikdә olan torpaqlarda bitkilәr tәrәfindәn mәnimsәnilә bilәn su orta ölçülü mәsamәlәrdә 
saxlanılır. İzah edildiyi kimi, bitkilәr tәrәfindәn mәnimsәnilә bilәn suyun miqdarı yararlı sahә potensialı 
kimi göstәrilir vә asılıdır…  

 Orta ölçülü mәsamәlәr payından (torpağın növü) vә 

 Torpağın kök işlәnmәsi dәrinliyindәn 
 

9.1.1 Torpağın su saxlama hәcminin qiymәtlәndirilmәsi, hesablanması 
Mәnbә: http://www.weihenstephan.de/bk/pdfs/vorlesungen/bk1_ws/wasser.pdf  

Әkin sahәlәrindә yararlı sahә potensialını qiymәtlәndirmәk üçün  torpaqdan matqab vasitәsilә nümunә,profil 
götürmәk lazımdır. 

 

Digәr üsullar: 

1. Hәmin profil öz sәviyyәsinә, horizontuna uyğun olaraq payanır 

2. Hәr horizonta uyğun olaraq torpağın növü barmaq testi ilә müәyyәn olunur vә qatların qalınlığı 
ölçülür. 

3. Torpağın profilindә köklәrin qalığı yaxud köklәrin izlәri әsas axtarılır vә bununla kökün torpağa 
işlәmә dәrinliyi müәyyәn olunur. 

4. Aşağıdakı cәdvәlә әsasәn yararlı sahә potensialı (nFK) torpağın hәr qatına görә (horizont) torpağa 
kökün işlәmә dәrinliyi daxilindә hesablanır. 

 

nFk hәr sm torpaq qatına (qeyri dәqiq cәdvәl!): 
Mәnbә: http://www.hlug.de/medien/boden/fisbo/bk/bfd50/extdoc/kenn_nfk.html  

nFk Litrdә hәr m2 vә hәr sm kökün işlәmә dәrinliyinә görә (qatın qalınlığı) 

Torpağın 
növü 

Ss Sl Su Ul Ls Lu Lt Tt T 

l/m2+sm 1,1 1,6 1,8 2,0 1,7 1,9 1,6 1,4 1,5 

 

nFk hәr torpaq qatı üçün  =  cәdvәlin qiymәti  *  sm qatın qalınlığı. 

5. Daha sonra nFk hәr fәrdi torpaq qatına görә kökün işlәmә dәrinliyinә kimi yekunlaşdırılır. 

6. Yekun nәticә әkin üçün yararlı torpağın ümumi yararlı sahә potensialını nFk verir.. 

 

nFk –nın ölçüyә görә nizamlanması vә qiymәtlәndirilmәsi (Liter / m2): 

 < 50:   çox az 

 50 – 90:   az 

 91 – 140:   orta 

 141 - 200:  yüksәk 

 > 200:   çox yüksәk 
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9.1.2 Suvarma tәdbirlәri üçün torpağın nәmliyinin ölçülmәsi 
Mәnbәlәr http://de.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_%28Bodenfeuchte%29 

 

Suvarmanın iqtisadi sәmәrәliliyini tәyin etmәk üçün torpağın nәmliyi müәyyәnlәşdirilmәlidir. Buraya aid 
olan ölçmә alәtlәri aşağıdakılardır…  

1. Tensiometer: 
Mәsamәli keramik element hava ilә sıxılmış su ilә dolu boruya bağlanmışdır. Bu element torpağa 
salınır. Torpaqdan element vasitәsilә sovrulan su boruda tәzyiq yaradır. Bu tәzyiq pF-ilә hesablana 
bilәr vә torpağın su tәrkibi üçün bir ölçü kimi götürülә bilәr. 

2. Elektrik keçiriciliyinin ölçülmәsi üçün eletrodlar: 
Sensordakı ölçülmüş elektrik müqavimәti hәmin alәt tәrәfindәn pf ilә hesablana bilәr  

Torpağın nәmliyi (quraqlıq)  
pF > 3,0 (>1000 sm WS) olduqda suvarma lazımdır! 

 

 

9.1.3 Almaniyada mәslәhәt xidmәtlәri 
Mәnbәlәr : http://www.isip2.de/coremedia/generator/isip/MeinISIP/Wetter/DWD/Bodenfeuchte/Bodenfeuchte-neu.html 

 

 

Almaniyada dövlәt mәslәhәt xidmәti (ISIP2.de) vә hava haqqında 
mәlumat xidmәtlәri torpağın aktual nәmliyi vә suvarma vacib 
tәdbirlәri haqqında mәlumatlar verirlәr.  

 

 

Xәritәdә 25.8.2008 tarixinә olan mәlumatlar göstәrilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Helmut Rogler        Kәnd Tәsәrrüfatında Proses vә Layihә İdarәetmә Cәmiyyәti 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_%28Bodenfeuchte%29
http://www.isip2.de/coremedia/generator/isip/MeinISIP/Wetter/DWD/Bodenfeuchte/Bodenfeuchte-neu.html
http://www.isip2.de/coremedia/generator/isip/MeinISIP/Wetter/DWD/Bodenfeuchte/Bodenfeuchte-neu.html


 

 

 - 28 - 

 geri 

9.2 Quraq sahәlәrin suvarılması  
Mәnbә : 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4sserung  
http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4sserungsfeldwirtschaft  
http://de.wikipedia.org/wiki/Versalzung  
http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6pfchenbew%C3%A4sserung  

 

9.2.1 Problem, torpağın şoranlaşması 
Rütubәtli sahәlәrdә torpaq duzları yağış suları ilә yuyulur.  Bunun әksinә olaraq quraq sahәlәrdә duz tor-
pağın üst sәthinә çıxır. 

 

Sәbәblәri: 

 Qrund suyun sәviyyәsinin yüksәk olması (mәs. delta çayında): 
qrund suları yerin üz sәthinә qalxır, buxarlanır vә duzlar torpaqda qalır. 

 Sәhv, çox müntәzәm suvarma: 
su bitkilәr tәrәfindәn istifadә olunmur, buxarlanır vә duz torpaqda qalır. 

 

Tәdbirlәr 

 Müntәzәm suvarma, lakin… 
artıq suyun drenajlar vasitәsilә yönәldilmәsi (boru sistemlәri). Bununla duzlar yuyulur.  

 Yüksәk qrund suları olan torpaqlar … 
susuzlaşdırılmalıdır (suyun çıxarılması). Bununla qrund suyun sәviyyәsi aşağı düşür, 
kapillyarların buxarlanması azalır.  

 

 

9.2.2 İnteqrasiya olunmuş tәdbirlәr 
Tәsiredici tәdbirlәr ola bilәr … 

a) Torpağın su ilә ehtiyatlı işlәnmәsi, becәrilmәsi: 

 Mәhsul yığımından sonra mümkün qәdәr tez külәşin sәthi işlәnmәsi, 
 

çünki işlәnmәmiş torpaqda birbaşa günәş şüası ilә torpağın kapillyarları ilә hәddindәn çox su 
buxarlanır (şoranlaşma artır!)  

Külәşin işlәnmәsinin iki tәsiri var: 

o Kapillyarlar dağıdılır, yumşaq torpaq aşağıda olan torpağa kölgә salır vә qeyri mәhsul-
dar su itkisi aşağı düşür 

o Әlavә olaraq alaq otlarının toxumlarının cücәrmәsinin qarşısı alınır: 

Alaq otlarına qarşı mexaniki mübarizә 
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b) Suvarmanı bitkinin tәlabatına uyğun aparmaq: 
Yuxarıda qey olunduğu kimi, hәddindәn artıq suvarma buxarlanmaya sәbәb olur. Ona görә… 

geri 

 Bitkilәri (yem bitkilәrini) torpağın nәmliyinә vә bitkinin tәlabatına uyğun suvarmaq 
lazımdır. Almaniyada bunun üçün mәslәhәt xidmәti vardır (yuxarıda sәh.) 

o Sahәlәrin sadә suvarılması yaxud daşqınlar buraya aid deyil. 

o İntensiv vә sәrfәli suvarma texnikası ilә dozalaşdırma mümkündür 

 Üzüm vә meyvәlәr kimi cәrgәarası becәrilәn bitkilәrdә (Almaniyada hәmçinin kartofun 
becәrilmәsindә) 

Damcı üsulu ilә suvarma daha әhәmiyyәtlidir. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6pfchenbew%C3%A4sserung  
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geri 10. Humusun 
10.1 Minerallaşma vә humusun bәrpası 
Mәnbә  http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/04.htm   
Translate: https://www.webtran.de/  
 

Üzvi materialların tәchizatı çox mühümdür… 

 Torpaqdakı canl orqanizmlәrә yem kimi, 

 Humusun qurulması üçün, 

 Üzvi maddәlәrin tәchizatı üçün vә  

 Torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması üçün  
(çürüntü kölgә yaradır vә hәmçinin çirklәnmәnin qarşısını alır). 

 

Bitkilәrin qalıqları, aralıq bitkilәr, peyin, saman, duru peyin, külәş... 

 

Torpaqdakı canlılar üçün yem, 
= üzvi humus 

 

Canlı orqanizmlәr tәrәfindәn xırdalanma vә parçalanma  

= Torpağın „bioloji fәaliyyәtinә“ dәstәk, 

 

 

Bioloji fәaliyyәt (torpaqdakı canlı) asılıdır... 

 üzvi maddә tәrkibindәn (C/N – nisbәti) 

 pH-sәviyyәsi (6,5-dәn yuxarı optimal) 

 su – vә hava balansı (pF 2,5-dә optimal) 

 torpağın temperaturu (nә qәdәr isti, o qәdәr yaxşı) 

 tәchiz olunmuş üzvi maddәlәrin miqdarı 

 

 

Minerallaşma 

Dedikdә başa düşülür: 

Mineral tәrkib hissәlәrinә parçalanma... 

Ammonium (NH4
+), Nitrat (NO3

-), fosfat, Ka-
lium, Maqnezium vә b. 

Bitkilәrin üzvi maddәlәri 

 

Kimyәvi aralıq mәhsullara parçalanma (mәs. 
üzvi turşulara...) 

Humusun qurulması üçün 
yüksәk molekullu әsas element 
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Hәr il tәq. 
 Humusun 2%-i  

minerallaşır  

Humusun qurulması 

Mürәkkәb kimyәvi proseslәr humus maddәlәrinin 
(humin turşuları)yaranmasına sәbәb olur. 

 Boz humin turşuları (mull) 

 Qәhvәyi humin turşularıBraun-
huminsäuren (moder-çürüntü) 

 Fulvo turşuları (xam humus) 
 

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/04.htm
https://www.webtran.de/
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geri 10.2 Humusun formalaşması yer vә torpaqdan asılıdır 
Torpaqda humusun tәbii olaraq yerlәşdiyi yerә әsasәn asılıdır…  

 Torpağın növündәn:  
az miqdarda qumlu, hava yaxşı işlәyәn vә isinәn torpaqlarda 

 Iqlim vә hava: 
nәm vә sәrin torpaqlar (şimal tәrәflәr, orta sıra dağlar) yüksәk miqdardadır 

 

Almaniyada normal mineral torpaqların tәq.  
1-dәn 3%-ә qәdәr humusu vardır 

 

 

10.3 Humus maddәlәrinin xüsusiyyәtlәri 

1. Müsbәt (KAK) vә mәnfi (AAK) üzvi maddә ionlarını yüksәk saxlama imkanı. 
 

+        +                 + 
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_       +          _             + 

+               _           _         + _ 
 

+          +              _ 

Humus pH-sәviyyәsindәn asılı kolloiddir 
(sәh.yuxarıda) vә müsbәt vә mәnfi yük daşıyır. 
Bununla üzvi maddәlәr saxlanıla bilir. 

 

2. Suyu saxlanması imkanı (nFk yararlı sahә potensialının artırılması) 

Humus öz strukturuna görә kapillyarları әldә edir, hansında kı suyu ehtiyat kimi saxlaya bilәr. Tәbii 
üzvi maddә saxlayıcısı 

Humus özü üzvi maddә tәrkibinә malikdir (N!), hansı ki minerallaşma zamanı (hәr il 2%) sәrbәst 
olur.  

 

Öz anionların mübadilә tutumuna әsasәn humus, humusla zәngin torpaq yaxud hәmçinin nitrat müәyyәn 
miqdarda saxlaya bilir. 

 

Torpağın münbitliyi humusun 

 miqdarından çox güclü asılıdır.  

Ona görә torpaqların üzvi gübrәlәrlә gübrәlәnmәsi vacibdir.  
(külәşlә, peyin, aralıq bitki)! 
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 geri 
 

10.4 Humusun miqdarı vә balansı 
Torpağın münbitliyini әldә saxlamaq vә yaxşılaşdırmaq üçün humusun miqdarının sabit saxlanması, daha 
doğrusu artırılması mühümdür.  

 

1. Torpağın hәr işlәnmәsindә,becәrilmәsindә hava torpağa daxil olur,  bu zaman üzvi maddә vә humus 
parçalanır (minerallaşır) 

Torpağın işlәnmәsi humusun miqdarını aşağı salır 

2. Hәr üzvi maddәnin әlavә olunması humusu formalaşdırır. Ona görә… 

 peyinlә gübrәlәmәk 

 növbәli әkin zamanı mümkün qәdәr çoxlu aralıq bitkilәr әkmәk 

 Külәşi xırda doğramaq vә işlәmәk, yaymaq  
 

Almaniyada fermerlәr qanunlarla humusun tәrkibini saxlamaq vә yaxşılaşdırmaq üçün cavabdehdirlәr. Buna 
humusun balanslaşdırılması ilә nәzarәt edilir. Bu göstәrir ki… 

Külәş әn mühüm humus tәdarükçüsüdür! 

 

Misal: 

10 ha şәkәr çuğundurunun, 10 ha toxumluq qarğıdalının vә 30 ha qışlıq taxılın әkilmәsi zamanı (digәr aralıq 
bitki olmadan) әmәlә gәlir… 

 Taxıl külәşinin işlәnmәsi zamanı plus 91 kq/ha artıq  humus karbon  

 Qışlıq taxılda külәşin yığlması zamanı minus 205 kq humus-karbon/ha 
 

Yekun qayda: 

Külәş sahәdә qaldıqda humus balansı hәr zaman müsbәtdir!! 
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geri 
11. pH sәviyyәsinin әhәmiyyәti  
11.1 Torpaqda pH-dan asılı proseslәr 
Az miqdarda gübrә ilә tәchiz olunma torpaqda vә kökdә bir-birindәn asılı olan proseslәrin әksәriyyәti üçün 
cavabdehlik daşıyır. Taxılın tәrkibindә bununla qarşılaşan әlamәtlәr aşağıdakı ümumi anlayışla birlәşdiri-
lir… 

Turşuların zәrәri. 

Turşuların zәrәrinin әlamәtlәri (mәs. qışlıq vә yazlıq arpada): 

 Ümumi olaraq rәngin saralması vә cavan yarpaqların quruması 

 Kiçik,cır pis yetişәn bitkilәr 

 Kökün az inkişafı (lifli kök yoxdur) 
 

 

11.2 Turşuların zәrәr vermısinin sәbәblәri  
Payızda (yaxud yazda) qışlıq arpanın sarı rәngdә olmasının müxtәlif sәbәblәri ola bilәr. Mümkün 
sәbәblәrdәn biri kompleks olaraq „turşuların zәrәr vermәsi“dir: 

 

1. Torpaqda üzvi maddәlәrin dinamikasına maneә 

Azot (N):  
aşağı pH sәviyyәsi ilә bioloji aktivliyin (bakteriya) çәtinlәşmәsi ilә nitrifikasiyanın vә minerallaş-
manın azalması. 

Fosfat (P): 
AL3+ vә Fe2+ zu Fe3(PO4)2 vә AlPO4 ilә fosfatın tәyini, bununla fosfatın fәallığının azalmasıt (P-
gübrәnin verilmәsinә baxmayaraq P çatışmazlığı!). 

Kalsium (Ca): 
Kalsium meristemin inkişafına kömәk edir (hüceyrә divarlarının bәrpası), çatışmazlıq zamanı kökün 
ucunun zәdәlәnmәsi mümkündür.  

Al vә Fe: 
Gil minerallarından Al3+ - vә Fe2+ - ionlarının sәrbәst olamsının yüksәlmәsi. 

 Al = kökdә zәhәr, 

 Al- vә Fe- duzlarının birlәşmәsi ilә fosfatın tәyin olunması 
 

2. Mәhv olmuş torpaq strukturu (çirklәnmә, preslәnmә): 

Turşuların zәrәr yetirmәsi zamanı xüsusilә kalsium Ca2+ çatışmır. Bu hissәlәrin strukturunun qurulmasına 
kömәk edir, bununla… 

 Torpağın strukturunun stabillәşmәsi 

 Havanın daxil olması, yumşaltma 

 Az çirklәnmә(mәs. şәkәr çuğundurunda cücәrmә!) 

 Bioloji fәallığa dәstәk (canlı orqanizmlәr) 

 
3. Köklәrdә ionların hәddindәn artıq antaqonizmi: 

Bu o mәnanı kәsb edir ki, yüksәk miqdarda üzvi maddәnin yaxud (necә ki burda) turşu konsentrasiyasının 
bir tәrәfli verilmәsi ilә digәr qzvi maddәlәr bitkinin kökü tәrәfindәn çıxarılır. 
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geri 11.3 Optimal pH-sәviyyәsi 
Mәnbә : http://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/  

Müxtәliftorpaqların optimal pH sәviyyәsi: 

 Az gilli qum (Sl):               5,8 - 6,2 

 Qumlu az gilli torpaq (Ls) vә lilli torpaq (Lu):      6,3 - 6,8 

 Gilli torpaq (Lt) vәgil (T):                  6,9 - 7,2 
 

Optimal pH dәrәcәlәrindә fәrqliliyin yaranması sәbәblәri 

1.  Ağır torpaqlarda yüksәk gübrәlәmә daha yaxşı strukturun yaranmasına kömәk edir, yüngül torpaqlar 
buraya aid deyil. 

2.  Turşuluq dәrәcәsi yüksәk olduqda әksәr mikroelementlәr çәtin mәnimsәnilir; bu zaman çәtin hәll 
olan duzlar әmәlә gәlir. Bu әsasәn yüngül mikroelementlәri kasıb olan torpaqlarda müşahidә olunur 
(mikroelementlәrin tәbii mәnbәlәri gil minerallarıdır). 

 

Mikroelementlәrin çatışmazlığı üçün xarakterik yerlәr yüksәk gübrәlәnmiş yaxud tәbii olaraq gübrә 
tәrkibli qumlu torpaqlardır. 

 

Taxıl növlәri turşuluğa davamlılığa görә bölünürlәr: 

Hafer > WR/WW > WG > SoG 

Vәlәmir>QR/QB >QA >YA 

 

 

 

 

 

 

 

12. Torpaq mikroorqanizmlәri torpağın münbitliyinin vacib tәrkib hissәsi kimi 
Mәnbә : 

 http://hypersoil.uni-muenster.de/0/06.htm  

 http://hypersoil.uni-muenster.de/0/06/04.htm    
 

 

Translate: https://www.webtran.de/  
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13. Şpat diaqnoz geri 

Mәnbә : http://www.lfl.bayern.de/iab/bodenschutz/ , Translate: https://www.webtran.de/  

Şpat diaqnozu torpağın münbitliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün mühüm vasitәdir. Şpat diaqnozunun kömәyilә 
aşağıdakı parametrlәr tanına vә qiymәtlәndirilә bilәr: 

 

1. Torpağın strukturu (Struktur 
formaları) 

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Lössdәn yarı qәhvәyi torpağın qaba 
hissәlәri („prizmalar“), 

○ Hansı ki, güclü sıxılmış,preslәnmiş 
torpaqda әmәlә gәlmişdir  
(üzun illәr şumlanmamışdır) 

 

2. Kökün torpağa işlәnmә dәrinliyi 

Sağdakı şәkildә torpağın işlәnmәsi ilә 
preslәnmiş pis strukturu göstәrilir  

 
 

 

3. Külәş vә peyin döşәklәr  

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Kotan dәrinliyindә „tәmiz“ 
saxlanmış külәş döşәklәri 

 

Sağdakı şәkildә göstәrilir 

○ Böz-göy rәngli, graublaue, pis qoxu 
gәlәn rәnglәnmә (reduksiya), 
havanın daxil olması nәticәsindә 
nәm qalmış peyin  

 

 

 

4. Çürümәmiş külәşlәr 

Soldakı şәkildә göstәrilir 

○ Preslәnmә nәticәsindә pis çürümüş 
qarğıdalı külәşi 

 

5. Soxulcanların dәliklәri 

Sağdakı şәkildә göstәrilir 

○ Kifayәt qәdәr soxulcan dәliklәri 
yüksәk bioloji fәallıq vә bununla 
әlverişli minerallaşma şәrtlәrinin 
әlamәti kimi 
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geri 
13.1 Tәcrübi üsullar 

13.1.1 Torpaq blokunun qiymәtlәndirilmәsi 

Torpaq bloku istifadә olunmuş şpat ölçüsündә ehtiyatlı qaldırılır (struktur saxlanmalıdır!) vә әl ilә yaxud 
kiçik alәtlә astadan parçalanmalıdır. 

Bununla müşahidәlәr aparıla bilәr... 

 

1. Mәhsulun geridә qalan işlәnmiş hissәlәri vә torpağın qoxusu ilә bağlı 

a) Müsbәt müşahidә nümunәlәri: 

 Üzvi maddә xırda hissәlәrә ayrılıb, 

 Hәr әvvәlki mәhsul vә vaxta görә yaxşı çürümә.  

 Torpağa mәxsus yaxşı qoxu. 
Sәbәb: 

Yüksәk bioloji aktivlik (Torpaq hәyatı-canlı mikroorqanizmlәr!), torpağın yaxşı havalanması (Struktur). 

 

b) Mәnfi müşahidә nümunәlәri 

 Külәşin qalıqları (әvvәlki ildәn qabaqkı ilin) hәlә dә qalmışdır 

 Xoşa gәlmәyәn qoxu 

 Duru peyin yaxud peyinin yaxınlığında göy rәngdә torpaq buna misaldır 
Sәbәb: 

Çox rütubәtli işlәnmә ilә hava çatışmazlığı, sıx saxlanma vә texniki preslәnmәlәr 

 

 

2. Struktur, sıx saxlanma, preslәnmә, kökün işlәnmә dәrinliyi 

a) Müsbәt müşahidә nümunәlәri: 

 Saçşәkilli köklәr torpağa yayılmışdır 

 Xırda yox, qırıntı kimi struktur 

 Torpaq әl ilә yüngül toxunan zaman parçalanır 
 

Sәbәb: 

Yüksәk bioloji aktivlik  (canlı struktur) yaradan optimal gübrә (Ca stabillәşdirilmişdir!) vә humus tәchizatı. 
Torpağı yaxşılaşdıran vaxtı-vaxtında işlәnmә...  
 

b) Mәnfi mühahidә nümunәlәri 

 Torpaq ümumilikdә sıxılmışdır, 

 Plitәlәr (yüxarı sәthә paralel) dağılır 

 Az miqdarda әsas köklәr, hansılar ki plitәlәrdә inkişafları dayanmәşdır. 
Yaxud hәmçinin.. 

 Üz sәthdә çatların yaranması 

 Az miqdarda aşağıya doğru gedәn çatlarda böyüyәn әsas köklәr  
 

Sәbәb: 

Gübrә çatışmazlığı, az miqdarda canlı orqanizm strukturu, çox miqdarda gil tәrkibi (sıx çatlar), torpağın sәhv 
işlәnmәsi,becәrilmәsi (kotan yaxud digәr becәrmә avadanlıqları) . 
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geri 
13.1.2 Torpağın çevrilmәsi nümunәsi 
 

 

 

 

Yerә qoyulmuş bir әşya yaxud tәmiz torpaq üzәrinә ikinci torpaq blokunun 
çevrilmәsi ilә әlavә müşahidәlәr edilә bilәr... 

 Struktur növü vә 

 Strukturun stabilliyi  
 

 

 

 

 

 

 

1. Qabaqcadan әlverişli struktur müşahidә aparılmışdır, torpaq bloku bu formada qırıntı şәklindә 
parçalanır. 

2. Sıxılma nәticәsindә qaba poliedr yaxud prizma şәkilli strukturlar görünür  

 

Hәmçinin digәr müşahidәlәr … 
burada dәqiqlәşdirilә vә әlavә oluna bilәr, necә ki… 

 Biloji aktivlik (soxulcanlar…) yaxud  

 Üzvi maddәlәrin (külәşin qalıqları…) parçalanması  
 

 

13.2 Torpağın üz sәthinin qiymәtlәndirilmәsi 
Torpağın torpaq blokunun vә çevrilmәsi nümunәsinin aparılması ilә daxilini qiymәtlәndirilmәsi zamanı,onun 
üz sәthinin sadә müşahidә edilmәsi ilә... 

 Çirklәnmә vә  

 Erroziya tәhlükәsi 
Tәyin edilә bilәr. 

 

Çirklәnmә tәhlükәsinin azaldılması tәdbirlәri (mәs. lillә zәngin löss torpaqları): 

 Qaba toxum yatağı 

 Yüksәk gübrә tәchizatı 

 Yüksәk humus tәchizatı (hәmçinin üz sәthdә, Mulch-mulça!) 
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geri 

 Torpağın quruluşu 

Mәnbә : http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/01.htm , http://www.lfl.bayern.de/iab  

 

Torpağın qurulmasına tәsir edәn amillәr 
1.1 Daşlarınvә mineralların aşınması 
Burada әvvәlki dәrsdә (qabaqkı sәh!) aparılmış proseslәr haqqında misallar gәtirilәcәkdir. Silikatların aşın-
masında aşağıdakı üsullar haqqında danışılacaq: 

1.  Qәhvәyi rәngә boyanma: Bu aşınma zamanı sәrbәst olan dәmiri oksidlәşdirir („paslanır“) vә tor-
pağın qәhvәyi rәngә boyanmasına (mәs. qәhvәyi horizont) sәbәb olur. 

2.  Gilin artması: silikatlar aşındıqda qismәn gil minerallarına çevrilir, torpaq gilli olur (torpaq növü 
„gil“). 

 

 

1.2 Humusun qurulması 
Aşınma zamanı birinci bitkilәr vә torpaq mikroorqanizmlәri fәallaşır. Bitki qalıqları torpaqdakı mikroorqa-
nizmlәr tәrәfindәn xırdalanır, parçalanır vә humus maddәlәrinә çevrilir.  

 

Daşların üzvi maddә tәrkibinә vә tәbii pH sәviyyәsinә görә müxtәlif humus formaları (әvvәlki sәh. „humus“) 
әmәlә gәlir: 

1.  Üzvi maddә ilә zәngin humus (mull)... 
üzvi maddә ilә zәngin torpaqlarfda yüksәk pH dәrәcәsi ilә әmәlә gәlir vә ona görә yüksәk bioloji ak-
tivlik yaranır (mәs. qara torpaqlar). Bu humus formasının çox yaxşı kolloid xüsusiyyәtlәri vardır  

 

2. Orta humus (moder-çürüntü)... 
normal yerlәrdә әmәlә gәlir, humus forması „orta“ keyfiyyәt ilә (mәs. bizim iqlim sahәlәrinin әksәr 
torpaqları, qәhvәyi torpaq,psevdoqley-nәm torpaq… ). 

 

3.  Turş humus (xam humus)... 
üzvi maddә az olan turş yerlәrdә әmәlә gәlir,ona görә onlar hәmçinin qida maddәlәri ilә kasıb vә  
çәtin parçalana bilәn qalıq istehsal edir (mәs.iynәyarpaqlı meşәlәrdә podzolik torpaqlar ). Bu humu-
sun çox pis keyfiyyәti var. 

 

 

1.3 Turşulaşma, gübrәnin yuyulması 
Torpaqda aşağıdakı proseslәr zamanı әmәlә gәlәn turşular, 

 Torpaq mikroorqanizmlәrinin fәaliyyәti, 

 Kök ifrazatları,  

 Minerallaşma, üzvi maddә.) 
 

Gübrәni sәrf edir vә digәr torpaq proseslәrinә daxil olur (bax pH sәviyyәsi). Yağışlar gübrәnin yuyulmasına 
s\b\b olur.  
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1.4 Gilin köçürülmәsi 
Gilin köçürülmәsi (=torpağın alt hissәsindә saxlanmış qatın formalaşması) yalnız torpaqda başlayır, hansında 
ki,  

gübrәnin azad olması 

baş verir. Torpağın inkişafә nәticәsindә „çox sürәtlә“ turşulaşan torpaqlarda aluminium gil mineralının koa-
qulyasiyası tapşırığını öz üzәrinә götürür.  
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Aşağıdakı proseslәr mühüm rol oynayır: 
 

 

○ Gübrәnin yuyulması vә torpağın turşulaşmasından 
sonra qırıntılar gil minerallarına „hәll olmuş 
şәkildә daxil olur“ 

○ Gil mineralları sızmış su ilә aşağıya doğru 
köçürülür (qaba vә orta mәsamәlәrә). 

 

○ Onlar torpağın alt hissәsindә saxlanır, әgәr … 

 Orada yenidәn gübrә mövcuddursa  

 әgәr qaba, daha doğrusu orta mәsamәlәr 
kiçik mәsamәlәrә çevrilәrsә. 

 

Bu zaman saxlama qatı әmәlә gәlir 

 

 

 

1.5 Psevdoverqley prosesi 
Mәnbә:http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/07.htm   

Gilin köçürülmәsindәn, hәrәkәtindәn sonra (ikinci pevdoqley) yaxud tәbii saxlama qatında (ilkin psevdoq-
ley) psevdoqley torpaq tipi yaranır. 

 

Proseslәr: 

 Yağış suyu torpağa keçә bilmir (torpağın üstündә su qalır) 

 Qaba mәsamә olan sahәdә oksigen çatışmazlığı. 

 Dәmir,manqan vә digәr üzvi maddә oksidlәri azalır vә ona görә mayelәrә doğru hәrәkәt edir. 
Harda ki su torpağın üstündәdir, bu zamantorpaq açıq rәngә boyanır. 

 

 Hәll olmuş ionlar digәr torpaq sahәlәrinә keçir, hansında ki oksigen mövcuddur vә orada 
yenidәn oksidlәşirlәr (çökürlәr). 

 

Oksigen olan sahәlәr qәhvәyi rәngә boyanır 
 

Bu reduksiya vә oksidlәşmә proseslәri ilә psevdoqleyin tipik lәkәlәnmәsi baş verir 
(s.şәkillәr vә cәdvәllәr). 

geri 
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geri 
1.6 Podsolier prosesi 
Mәnbә: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/08.htm  , Translate: https://www.webtran.de/  
Profil: 

 

Yaxşı keçiricilik qabiliyyәtli, turş torpaqlarda nisbi az gil tәrkibi ilә 
psevdoqley başlaya bilmәz. 

 

Sәbәblәr: 

○ Gilin köçürülmәsi, hansı ki torpağın altına saxlama qatına hәrәkәt 
edir, pH sәviyyәsi aşağı olduğuna görә әksәr hallarda baş vermir 
(Aluminium!). 

○ әgәr başlasa (pH- 5,6-dan artıq), gil tәrkibi saxlama qatının 
qurulması üçün kifayәt etmir.  

Bu torpaqlarda әksәrәrn podsolierlәşmә baş verir. İzahı (gilin köçürülmәsi 
ilә müqayisәdә) 

 

Çox turş, yaxşı keçirici torpaqlarda humus maddәlәrinin (qara rәngdә) vә 
üzvi maddәlәrin (hәmçinin dәmir, aluminium) yuyulması.  

 

 

 

 

Turşular vә digәr… 

üzvi maddәlәr „xelat formalaşdırıcı“ xassәsinә malikdir. 

Vә üzvi maddәlәr vә humusun hissәciklәrini hәll edirlәr. Bu xam humusun olduğu yerdә (yuxarıdakı sәh.) 
baş verir. 

 

 

 

1.7 Ferqley prosesi 
Mәnbә:http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/06.htm  

Freqleyin torpağın inkişafı ilә heç buir әlaqәsi yoxdur, bu  

yüksәk miqdarda qrund suyun tәsiri prosesidir 

nisbi yaxşı keçirici torpaqlarda (mәs.çay vadilәrindә qumlu torpaqlar).  

 

Proses: 

1.  Yüksәk qrund su olan sahәlәrdә Fe,Mn vә üzvi maddәlәr oksigennin çatışmazlığından (reduksiya) 
hәll olurlar. 

 2.  Hәll olmuş ionlar yuxarıya yüksәk oksigen konsentrasiyası olan yerә hәrәkәt edir. 

3.  Orda oksigenlә (oksidlәşmә) birlәşir vә  yenidәn saxlanır (çökmә) 
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geri 1.8 Erroziya 
Mәnbәlәr : https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/031249/index.php  

 

Erroziya uzun müddәhәmçinin torpağın formalaşmasında iştirak etmişdir. 

Saxlanmış material tәrәfindәn torpağın üst sәthindә üzvi maddәlәr vә su ilә zәngin yeni torpaq tipinin qurul-
ması prosesi baş verir. 

 

Әkin sahәsi baxımından erroziya  

Torpağı dağıdan proses kimi tanınır.  

80.-ci illәrin başlanğıclndan bavariyada bir üsul var, hansı ki hәmin yerin mümkün erroziya tәhlükәsi yaran-
maması üçün istifadә olunur vә erroziya qiymәtlәndirilmәsi aparılır. 

Bununla torpağın erroziyası (A) aşağıdakı parametrlәrә әsasәn tonla ilә vә hektara görә götürülür: 

o Yağışın intensivliyi (R) 

o Torpağın növü (K) 

o Yamacın uzunluğu (L) 

o Yamacın meyli (S) 

o Növbәli әkin (C) 

o Erroziyaya qarşı mühafizә tәdbirlәri (P) 

Bu faktorlar tәnliklә hesablanır: 

A  =  R * K * L * S * C * P 

EHM-Proqramı: https://www.lfl.bayern.de/abag  

 

 

1.9 Turbasiya yaxud torpağın qarışdırılması 

1.9.1 Bio turbasiya 
Üzvi maddә vә humus torpaqdakı mikroorqanizmlәr vasitәsilә dәrin qatlara kimi qarışdırılır. Burada çox 
hökmran humoz A horizontu yaranır. Bu üsulla … 

qara torpaq әmәlә gәlmişdir.  
http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/03.htm  

 

Şәrtlәr: 

 Kontinental iqlim, yәni soyuq qış vә quraq yay (az parçalanma, torpaqdakı mikroorqanizmlәr 
torpağın dәrin qatlarında qorunmaq istәyirlәr) 

 әlverişlisu, hava vә üzvi maddә nisbәtlәri (torpaqdakı mikroorqanizmlәrin kömәyilә) 
 

1.9.2 Hidro turbasiya 
Gilli torpaqlarda qüclü quru maddәnin çoxluq tәşkil etdiyi zaman quraqlıqda 1-2 metr dәrinliyindә enli çatlar 
әmәlә gәlir, hansında kı üzvi material vә qara üz sәthdәki torpaq tökülür. 

Rütubәtli dövrdәn sonra yeni çatlar әmәlә gәlir, proses әvvәldәn başlayır, aşağıdakı kimi: 

 Dәrin qarışdırılma 

 Dәrin, çox güclü humoz vә gillә zәngin yerüstü  
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2. Geologiyadan asılı torpaq tiplәri vә onların xüsusiyyәtlәri 
Mәnbәlәr: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/06.htm , Translate: https://www.webtran.de/  
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2.1 Torpaq horizontu üçün alman göstәricilәri 
Torpağın quruluşunda torpaq qatları müxtәlif rәnglәr vә xüsusiyyәtlәrlә әmәlә gәlir. Bu qatlar horizontlar 
adlanır.  
 

A 
Mineral yerüstü torpaq horizontu üzvi maddәlәrin akkumulyasiyası vә /yaxud mineral maddәlәrin 
azlığı ilә 

Ah 
15%-ә qәdәr akkumulyasiya olunmuş humus,onun miqdarı aşağı düşür,azalır. Humus tünd rәngә 
boyanır. h -Humus. 

Ae 
Turşudan ağarmış, yuyulmuş; üzvi maddәdә, gil vә dәmir azlığı,  
sonra açıq rәngә boyanır (boz). Bh yaxudBs üzәrindә. E- eluvial (yuyulmuş). 

Ahe 
Ae-horizont, qeyri bәrabәr humoz, bәnövşәyi qat, diffuz-buludlu solğun lәkәlәr ilә, 
onun rәngi- Ae 

Al 
Gilin köçürülmәsi ilә әmәlә gәlmişdir, gil azalıb,. 
l lessiviert = yuyulmuş. 

Ap Torpaq müntәzәm işlәnmişdir, әksәr halda әkin sahәsi kimi tәsvir olunur. p -şumlama. 

B 
Rәngin vә maddәnin tәrkibinin saxlanmış maddәlәr ilә xırda daşlara qarşı dәyişmәsi ilә mineral 
torpaq altı horizont torpağın üst sәthindәn vә /yaxud aşınma vasitәsilә әmәlә gәlmişdir. Vә < 75 
hәcm. %  ilә bәrk daş qalıqlarının. 

Bv 
Aşınma ilә qәhәvәyi rәngә boyanıb vә aşağıdakı horizonta qarşı lil ilә qarışıb (eyni üzvi maddә 
ehtimal olunub). Az miqdarda karbon,qırmızı, gil yaxud lillә zәngin vә skelet tәrkibi az.  v -aşınma 

Bh 
Humus maddәlәrinin yuyulması ilә әldә olunur (Illuvialhorizont), hansında kı üzvi maddә Ae-
horizontuna qarşı çәkidә artır. H -humus. 

Bs 
Seskvi oksidlәrinin (Fe, Al)  yuyulması ilә yaranır (Illuvialhorizont), bununla üzәrindә yaxud altın-
dakı horizont. s  seskvid oksid 

Bsh 
Bhs 

Keçid horizontu, hәmin hәrflәr әsas xüsusiyyәtlәri tәsvir edir. 

Bt 
Gillә yuyulma zamanı alınır (Illuvial horizont); Al-a qarşı yüksәk gil tәrkibi, mәsamәlәrdә. güclü 
qәhvәyi rәngdә aydın gil hissәciklәri t -gil. 

C 
Mineral torpaq altı horizont, daş hissәciklәr torpağın alt hissәsindә yerlәşir, qaydaya görә buradan 
çıxmış daş, torpaqdan әmәlә gәlimişdir. 

Cv 
Zәif aşınmış, tәzәlikdә daşa keçid, möhkәm daşlar xırda parçalanmış hissәlәrә aşınmışdır. 

S Suyun toplanmasının tәsiri ilә mineral torpaq horizontu, vaxtdan asılı olaraq yaxud adәtәn havasız. 

Sw 
Suyun toplanmasını istiqamәtlәndirәn; > 80-dәn yuxarı sahәlәrdә% solğun vә pas lәkәlәri; vaxtdan 
asılı olaraq nәm vә yüksәk su keçirmә qabiliyyәtli, aşağıda yerlәşәn horizonta nisbәtәn(Sd). w –
suyu istiqamәtlәndirilmә göstәricisi. 

Sd 
Suyu toplayan; yüksәk saxlama sıxlığıvә aşağı su keçiricilik,yuxarıda göstәrilmiş Sw-a nisbәtәn vә 
mәrmәrlәşdirilmişdir.. d -sıxılma. 

G Qrund suyunun tәsiri ilә mineral torpaq horizontu vә müәyyәn edilmiş hidromorf әlamәtlәr. 

Go 
Oksidlәşmiş; > 10 sahә % pas lәkәlәri, xüsusilә aqreqatın yuxarı sәthindә vә qrund suyun dәyişmә 
sahәsindә әmәlә gәlmişdir. o-oksidlәşmә. 

Gr 
azaldılmış; ildә 300 gündәn artıq nәm, rütubәrli, әgәr su çıxarılmadıqda vә rәng qaradan boza,aöa 
yaxud boz-yaşıldan gör yaşıla kimi; r-azaltma. 

geri 
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geri 2.2 Kvars vә silikatla zәngin, әksәrәn az gilli yerlәrdә torpaq,daş tiplәri 
Mәnbә : http://www.lfl.bayern.de/iab/boden , http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07.htm  

 

Bu,әksәrәn gübrәdәn azad olmuş bu daş növlәrindәn turş, gübrә tәlәb edәn torpaqlar yaranır.  
 

1. Qranit- aşınmış torpaqlar: 
Cәnubi Almniyanın orta dağ silsilәlәri üçün xarakterikdir. Cәnubi Almaniyada buna aid misallar: 
http://www.lfl.bayern.de/iab/boden/profilsuche.htm?auswahl=gebiet&gebiet%5b%5d=8  

 

Burada vulkanik,tәbii gübrәdәn azad olmuş perm dövrünün (300 il bundan әvvәl) eruptif vulkanik 
daşlardan çox yaxud az miqdarda az gilli aşınma baş verir. Burada o qәdәr dә dәrin olmayan 
dayaz torpaq tiplәri әmәlә gәlir.  

 

2. Qum daşlarının aşınmasından әmәlә gәlәn torpaqlar: 
Trias dövrünün qum daşı sedimentasiyası (250 milyon il bundan әvvәl) Almaniyanın cәnubunda 
әhәmiyyәtli paya malikdir. 

Daha yaxşı aşınma ilә әlaqәdar olaraq bunların daha yaxşı keyfiyyәti vardır vә qranitdin aşınmasın-
dan әmәlә gәlәn torpaqlara nisbәtәn dәrin torpaq tipinә malikdir.  

 

Xüsusilә aşağıdakı torpaqlar qranit vә qum daşından әmәlә gәlir: 

 

Xam torpaq 

 

 

 

 

Ranker:  http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/02.htm  

 

 

 

turş qәhvәyi torpaq 

 

 

 

 

podsol: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/08.htm  

 

 

 

 

Translate: https://www.webtran.de/  
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geri  

2.3 Orta sәviyyәli gübrә vә gil tәrkibli yumşaq,keçirici çöküntülәr  
Bu sinfә kaynazoy dövrünün (kaynazoy erası) müxtәlif çöküntülәri aiddir. 
Mәnbә: http://www.paleoweb.net/pal-ges/pal-wann.htm, http://www.lfl.bayern.de/iab/boden  

 Paleogen (keçmiş terier, 65 mln il)  

 Neogen (sonrakı terier, 24 mln il: Cәnubi Almniyada gübrә tәrkibli xırda daşlar 

 Kvarter (1,8 mln il): buzlaşma dövründәn löss 
 

әkin qırıntılarının tәrkibindә inkişafdan asılı olaraq gübrә var yaxud artıq gübrәsizlәşmişdir. pH sәviyyәlәri 
gübrә tәrkibli torpaqlarda tәbii olaraq 6,8-dәn yuxarı olur. Bundan asılı bioloji fәallıq ümumilikdә çox yaxşı 
olur.  

 

1. Lössdәn yaranan torpaq növlәri... 

 Optimal lil sahәsindә (Ls, Lu, Lt) çox yaxşı mәsamәlәr ilә  vә bununla 

 Yüksәk  nFk vә 

 Yüksәk KAK 
 

2. Gübrә tәrkibli dәrin әsasa malik qumlarda (torpaq növü Sl) torpaqlar әmәlә gәlir… 

 Orta yararlı sahә tutmundan yüksәk nFk-na qәdәr (yaxşı kök atma) 

 Aşağı KAK (az miqdarda gil tәrkibi) lakin 

 Yüksәk bioloji aktivlik (pH!) 
Xarakterik rast gәlinәn yerlәr çay vadilәrindә gübrә tәrkibli çöküntülәr 

 

 

Lössün üzәrindә torpaq inkişafları: 
Mәnbә : http://www.lfl.bayern.de/iab/boden  
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yarı rendzina-para rendzina: 
 

 

eutrofik qәhvәyi torpaq: 

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/04.htm  

 

Parabraunerde-yarımçıq qәhvәyi torpaq: 

http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/05.htm  

 

 

 

 

ikinci Psevdoqley 
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2.4 Yura- çöküntülәri (Әhәng daşı) 
Mәnbә : http://www.lfl.bayern.de/iab/boden  

 

Aşınma zamanı ümumilikdә әmәlә gәlir 

○  Sәthi әsasa malik torpaqlar  

○ әsasәn güclü әhәng daşlarından ibarәtdir. 

Hәr yuylmayada, hansı ki әhәng daşının әmәlә gәlmәsindә (dәniz çöküntüsü) iştirak edir, bvu zaman forma-
laşır... 

o çox gilli torpaqlar (gilli) yaxud 

o qumlu, lilli torpaqlara qәdәr  

 

Sәthi әsasın (rendsina!) vә nisbi yüksәk gil tәrkibinin yüksәk pH sәviyyәsinә әsasәnbu torpaqlar göstәri... 

 orta sәviyyәdәn yuxarı sәviyyә kimi KAK 

 az miqdarda nFK 

 yüksәk bioloji aktivlik vә 

 yaxşı humus keyfiyyәti (Mull) 
 

 

Torpağın inkişafı: 

 
 

Xam torpaq 

 

 

 

rendzina 

 

 

 

üzvi maddә ilә zәngin qәhvәyi torpaq yaxud terra fusca 
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