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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı. Yer kürəsinin təbii florası 500 mindən 
artıq bitki növünü özündə birləşdirir. Bitki məhsullarına artan 
tələbat yeni sənaye əhəmiyyətli bitkilərin yayıldığı bölgələri, 
onların məhsuldarlığının yüksəldilməsini və yeni beçərmə zona-
larının  öyrənilməsini tələb edir. Bu baxımdan basma kimi cənaye 
əhəmiyyətli bitkinin öyrənilməsi də vacib məsələlərdən biridir. 
Son illərdə basma boyayıcı, kosmetik və təbii dərman  preparatı 
kimi dünyada geniş tətbiq olunur.       

Basma bitkisini respublikamızda, o çümlədən Gəncə - Qazax 
və Şirvan bölgələrində geniş plantasiyalar şəklində becərməklə 
nəinki respublikamızın xaricdən asılılığına son qoymaq olar, ha-
belə bu məhsulun dünya bazarına çıxarılmasına da nail olmaq 
mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yerli şəraitdə becə-
rilib istehsal olunan basma tozu keyfiyyət göstəricilərinə görə 
xaricdən alınan basma tozundan üstündür. Odur ki, bu bitkinin 
tədqiqat apardığımız bölgələrin təbii şəraitinə uyğunlaşmasının 
öyrənilməsi aktuallığı baxımından diqqətəlayiqdir. Monoqrafiya 
Azərbaycan Respublikasının Gəncə - Qazax və Şirvan bölgələri-
nin dağətəyi hissələrində qoyulmuş təcrübələrin nəticələrinin mü-
qayisəlii təhlili əsasında tərtib olunmuşdur. Azərbaycanın Gəncə - 
Qazax və Şirvan bölgələrində basma bitkisinin öyrənilməsinə həsr 
edilmiş bu elmi - tədqiqat işi ilk elmi əhəmiyyətə malik olan təd-
qiqatdır. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Basma yeni texniki bit-
kilərdən ən qiymətlisi sayılır. Basma tozu xüsusilə qiymətlidir. Bu 
toz əsas saç rəngləyicilərinin içərisində ən geniş istifadə olu-
nanıdır. 

Basma tozu parça və xalçaların rənglənməsində, həmçinin 
tibdə müalicə vasitəsi kimi istifadə edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, 
Azərbaycanın quru subtropik zonalarında basma bitkisinin mü-
vəffəqiyyətlə becərilməsi və onlardan yüksək məhsul alınması 
mümkündür. Bu bitkinin göstərilən qiymətli cəhətlərini nəzərə 
alaraq onların respublikamızın Gəncə-Qazax və Şirvan bölgələrin-
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də aqrobioloji və aqrotexniki xüsusiyyətlərinin araşdırılması qarşı-
ya məqsəd qoyulmuşdur. 

Elmi yenilik və nəzəri məsələlər. Aparılan tədqiqat işində əl-
də olunan yenilik ondan ibarətdir ki, ilk dəfə basma kimi qiymətli 
texniki  bitkinin respublikamızın Gəncə - Qazax və Şirvan bölgə-
lərində də becərilərək keyfiyyətli quru yarpaq və toxum məhsulu 
əldə edilməsinin mümkünlüyü və yolları öyrənilmişdir. 

Gəncə - Qazax və Şirvan bölgələrində basma toxumlarının sə-
pilməsi üçün ilk dəfə olaraq ən əlverişli səpin müddəti, səpin nor-
ması  və  toxumların   basdırılma  dərinliyi müəyyən edilmişdir. 
Basma bitkisindən yüksək keyfiyyətli toxum və yarpaq məhsulu 
əldə etmək üçün əlverişli bölgələr elmi cəhətdən araşdırılıb 
dəqiqləşdirilmiş, hər iki bölgədə basma bitkisinin çiçəkləmə bio-
logiyası və meyvəvermə xüsusiyyətləri, yaruslar üzrə toplanmış 
basma toxumlarının laboratoriyada cücərmə enerjisi və qabiliyyəti 
öyrənilmişdir. 

Praktiki əhəmiyyəti. Hər iki bölgədə (Gəncə - Qazax və 
Şirvan) yetişdirdiyimiz basma bitkisindən topladığımız məhsullar 
Zaqatala Ətriyyat-Kosmetika fabrikinin laboratoriyasında analiz 
edilmişdir. Onun yüksək keyfiyyətə malik olması və mövcud stan-
dartın (OCT 18- 19 -79) tələblərinə cavab verməsi təsdiq olun-
muşdur. 

Azərbaycanın Gəncə - Qazax və Şirvan  bölgələrində  gələ-
cəkdə sənaye miqyaslı basma plantasiyalarının salınmasında, 
əlaqədar toxumçuluq təsərrüfatlarında, yarpaq və toxum məhsulu 
əldə etmək üçün əlverişli təbii şəraitin  seçilməsində  tədqiqat ma-
teriallarından istifadə olunacaqdır. 

Tətbiqi. Əldə etdiyimiz nəticələr ADKТA - nın Qovlar-Sarı 
təcrübə təsərrüfatında və Kürdəmir rayonundakı ”Həna” istehsalat 
kooperativinin sahəsində tətbiq edilmiş və yaxşı nəticələr 
alınmışdır. Тoxum və yarpaq məhsulu üçün plantasiyalarının ayrı-
lıqda bölgələr üzrə salınmasına dair təkliflərimiz gələcəkdə 
yaranacaq təsərrüfatlarda öz əksini tapacaqdır. 
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Aprobasiya. Tədqiqatın əsas məğzi ADAU-nun Ekologiya 
mühəndisliyi və meşəçilik, Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrala-
rının illik hesabat yığıncaqlarında (2001-2004 - cü illər), Aqro-
nomluq fakültəsinin metodik komissiyasının yekun iclaslarında  
(2001-2004-cü illər) və ADKTA-nın 2001-2004-cü illər üzrə pro-
fessor müəllim heyyətinin və aspirantlarının elmi-tədqiqat işlərinin 
yekunlarına həsr edilmiş elmi konfranslarında (Gəncə 2001 - 2004 - 
cü illər) müzakirə edilmişdir. 
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I FƏSİL. ТƏCRÜBƏ APARILAN BÖLGƏLƏRİN ТƏBİİ 
ŞƏRAİТİ 

 
GƏNCƏ - QAZAX BÖLGƏSİ 

 
Coğrafi mövqeyi. Gəncə - Qazax bölgəsi respublikanın qərb 

hissəsində yerləşir, cənubdan Ermənistan və qərbdən Gürcüstan 
dövlətləri ilə sərhəddir, Ağstafa, Daşkəsən, Qazax, Gədəbəy, 
Goranboy, Samux, Tovuz, Göygöl, Şəmkir rayonlarının eləcə də 
Gəncə, Dəliməmmədli və Naftalan şəhərlərinin inzibati ərazilərini 
özündə birləşdirir. Ümumi sahəsi 1228731 ha olmaqla respublika 
ərazisinin 12,9 %-ni əhatə edir. Ölkənin inkişaf etmiş iqtisadi 
bölgələrindən biridir (31, s. 222).  

Relyefi əsasən düzənlik və qismən dağlıqdır. Şərti olaraq 
rayonun relyefi düzənlik, dağətəyi düzənlik qurşaqlarla ayrılır. 
Şərq tərəfində Kür çayı boyu uzanan maili düzənlikdə Ceyrançöl 
massivi yerləşir. Bu massivin torpaq ehtiyatlarından əsasən qış 
otlaqları kimi istifadə olunur (31, s. 236).  

Çoxillik hidrometeoroloji  məlumatların təhlili göstərir ki, 
tədqiq olunan ərazi üçüncü qrup aqroiqlim rayonuna daxil ol-
maqla onun iqlimi quru, subtropik və mülayim isti kimi səciy-
yələnir. İl ərzində qızmar günlərin sayı orta hesabla 90-95 arasın-
da dəyişir. Havanın  orta  illik  temperaturu 14,0 0C-dir.  Atmosfer 
çöküntülərinin orta illik miqdarı 267,1 mm olmaqla, əsasən ilin 
yaz və payız aylarında daxil olur. Havanın ən aşağı temperaturu 
yanvar ayında (3,0 0C), ən yüksək temperatur iyul və avqust 
aylarına təsadüf etməklə orta hesabla 26,35 0C təşkil edir. Fəal 
temperaturun orta illik cəmi 3500 - 4000 0C arasında tərəddüd 
edir. Havanın orta nisbi rütubəti ildən asılı olaraq əsasən 60-73% 
arasında dəyişir. Ərazinin iqlim xüsusiyyətlərinin torpaqların 
xassələrinin və torpaq örtüyünün müəyyən komponentlərinin 
formalaşmasında rolu böyükdür.  

Bitki örtüyü. Kiçik Qafqazın şimal-şərq dağətəyi düzənlik və 
Küryanı ovalıq hissəsində yerləşən Gəncə - Qazax bölgəsinin bitki 
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örtüyü bir çox tədqiqatçılar tərəfindən  öyrənilmişdir. Bitki örtüyü 
əsasən şaquli zonallıq qanunu əsasında yayılmaqla bərabər, in-
trazonal, ekstrazonal və azonal bitkilik tipləri də rast gəlinir. Ədə-
biyyat məlumatları əsasında bu ərazi üçün  aşağıdakı bitki qrup-
laşmalarının yayıldığı müəyyən edilmişdir: 1.  Yovşanlı-taxıllı qu-
ru bozqırlar. 2.Yovşanlı-gəvənli quru bozqırlar. 3. Gəngizli yarım-
səhralar. 5. Yovşanlı şorangəli səhralar. 6. Şorangəli səhralar, ça-
la-çəmən bitkiliyi (1). 

Kolluq və seyrək ağac bitkiləri ilə təkrarlanan meşə altından 
çıxmış sahələr Gəncəçay, Şəmkirçay, Zəyəmçay çaylarının alçaq 
dağlıq hövzələrində, çayların ətrafında və onların subasarında 
yayılmışdır. Vaxtı ilə meşə və kolluqlardan ibarət olan bu sahə-
lərdə hal-hazırda meşə altından çıxmış çəmənlər yayılmışdır (13).   

Gəncə - Qazax bölgəsində iqlimin quruluğu, yağıntının az 
düşməsi bitki örtüyündə kserofitləşmə prosesini sürətləndirir. Ona 
görə də bəzi yerlərdə ot durumu seyrək olur. Burada quraqlığa 
davamlı çoxillik ot bitkiləri üstünlük təşkil edir. Onların ərazidə 
paylanması relyefin quruluşu ilə sıx əlaqədardır. Ot durumunun 
bolluğu torpaq-qrunt nəmlənmə şəraitindən daha çox asılıdır. Ona 
görə də burada relyefin şimal-qərb yamaclarında yovşanlı-topallı, 
cənub yamaclarda isə gəvənli-tıs-tıslı-taxıllı, gəvənli-topallı-
kəklikotulu, gəvənli-topallı bozqırlar yayılır. Bu formasiyalarda 
müxtəlif yövşan növləri (Artemisia lerchiana, A. absinthium, A. 
caucasica, A. campestris, A. Scoparia), yapon tanqalotu (Bromus 
yaponicus), nazikbaldır (Koeleria abbovii), çobantoxmağı (Da-
ctylis glomerata), səhra ayrığı (Agropuron desertorum) çəmən tül-
küquyruğu (Alopecrus pratensis), daha çox yayılır. Kür çayı 
ətrafında bozqır  fitosenozları kənd təsərrüfatı bitkiləri altında 
becərilmişdir. Onların izləri yalnız lokal sahələri əhatə edir.  

Gəncə - Qazax bölgəsində yarımsəhra və səhra bitkilik tiplə-
rində təbiilik xüsusiyyətləri demək olar ki, qalmamışdır. Yovşanlı-
efemerli (Artemisetum lerchianae), gəngizli (Salsoletum nodu-
losae, Kalidietum caspicae), şahsevdilik (Halostachyietum belan-
gerianae), qarağanlıq (Salsoletum dendroides) formasiyaları əsrlər 



 

8 
 

boyu antropogen təsirlər altında qaldığından xüsusiyyətlərini 
itirərək, yalnız lokal talalar şəklində qalmışdır. Bitki örtüyü isə 
yarımsəhra və quru çöl tipinə daxildir. Burada əsasən kserofit 
yarımkol bitkiləri yayılmaqla çöl ot bitkiləri üstünlük təşkil edir 
ki, onların da arasında taxıl edifikatorları, paxlalılar, müxtəlif 
çoxillik otlar, o cümlədən yovşan, gəngiz, şoranotu, qarağan və 
efemeroidlər çox rast gəlinir. Kolluqların orta boyu 50-130 sm, ot 
bitkilərinin boyu isə 15-45 sm arasında dəyişir (1, s. 24). Relyefin 
çökək yerlərində qrunt sularının səthə yaxın olduğu ərazilərdə və 
subasarlarda qamışa da rast gəlinir. Ərazinin bitki örtüyü çox  rən-
garəngdir. Ərazinin düzənlik hissəsi əsasən taxıl fəsiləsinə mən-
sub bitkilərdən təşkil  olunmuşdur.  Bölgədə  geniş   ərazini  əhatə 
edən Ceyrançöl qış otaqlarında yarımsəhra bitki qrupundan, 
əsasən efemer və efemeroidlər üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə, 
bitki örtüyünün flora tərkibi olduqca kasıbdır. Səhra tipli bitki 
örtüyü yarımsəhra bitki örtüyünə nisbətən məhdud şəkildə 
yayılmışdır. Dağətəyi düzənliyin yuxarı sərhəddində və orta 
dağlıq qurşaqda bozqır bitki örtüyü əsasən çoxillik yabanı taxıl 
bitkilərindən təşkil olunmuşdur (31, s. 224).  

 Bozqır sahələrdə ot örtüyü daha sıx və yüksək bioloji 
məhsuldarlığı ilə səciyyələnir. Düzən ərazilərin bəzi yerlərində 
ayrı-ayrı talalar şəklində şoran və bataqlıq bitkilərin yayıldığı 
sahələrə də rast gəlinir. 

Ərazidə əkinçilik və maldarlığın inkişaf etməsi nəticəsində 
meşə örtüyü demək olar ki, heç bir yerdə öz təbii sərhədində 
qalmamış, bir çox yerlərdə subalp meşə örtüyü tamamilə sıradan 
çıxmış, onu dağ çəmənləri, meşə - kolluqlar və ya şiddətli örtülü 
sahələrin faizi xüsusilə son 10-15 ildə əsaslı şəkildə aşağı 
düşmüşdür. Bundan başqa, Kür çayı vadisində meşə örtüyü məhv 
edilmiş sahələr isə yulğun kolları, söyüdlük, qamışlıq, bataqlıq 
bitkiləri ilə əvəz olunmuşdur. Yenikənd və Şəmkir su elektrik 
stansiyalarının tikintisi ilə əlaqədar olaraq Tuqay meşələri qırılıb 
məhv edilmişdir. Hal-hazırda Tuqay meşələrinə rayon ərazisində 
talalar şəklində rast gəlinir.  
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Qısa icmaldan məlum olur ki, Gəncə - Qazax bölgəsinin özü-
nə məxsus təbii coğrafi şəraiti olmaqla fitosenoloji və floristik xü-
susiyyətlərə malikdir. Floristik zənginliyi ilə səciyyələnən səhra, 
yarımsəhra, bozqır, Tuqay tipli təbii kompleksləri əmələ gətirən 
dominant və edifikatorlar, o cümlədən nadir relikt və endemlər 
insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində demək olar ki, məhv 
edilmişdir. Bölgədə baş verən təbii neqativ proseslər – su ero-
ziyası, defolyasiya, təkrar şorlaşma, deqradasiyalarla nəticələn-
mişdir. Bölgədə ekoloji tarazlığın tamamilə pozulma təhlükəsi ya-
ranmışdır (31, s. 226).  

ŞİRVAN   BÖLGƏSİ 
Coğrafi mövqeyi. Şirvan mürəkkəb təbii şəraitə və əlverişli 

coğrafi mövqeyə malik olub, Mingəçevir su anbarından Hacıqabul 
gölünə, Kür çayından Babadağ (3632 m) silsiləsinə qədər olan 
ərazini əhatə edir. Тəsərrüfatçılıq baxımından aran və dağlıq 
yarımbölgələrə ayrılır. Basma bitkisinin dağlıq Şirvanda açıq 
sahədə becərilməsinin mümkün olmadığını, təcrübə sahələrimizin 
Kür dağarası çökəklik vilayətinin Küdrü-Şirvan rayonun (Kür-
dəmir inzibati rayonunun Karrar yaşayış məntəqəsində) ərazidə 
yerləşdiyini nəzərə alıb, biz dissertasiyanın bu fəslində aran 
Şirvanın təbii şəraitinin qısa şərhini veririk. 

Şirvanın aran hissəsi Kür-Araz ovalığının şimalında yerləşib, 
onun sol sahil hissəsini əhatə edir. Aran Şirvan bütövlükdə Şir-
vanın 52,13 %-ni əhatə edən ərazi olub, onun mütləq yüksəkliyi 0-
200 m arasındadır. Aran Şirvan 2 fiziki-çoğrafi rayonun (Küdrü-
Şirvan, Mərkəzi Aran) ərazisində yerləşir (6). Şirvan düzünün 
öndağlıqların ətəkləri ilə sıfır metr mütləq yüksəklik arasında 
qalan geniş zolağı Küdrü-Şirvan, Mingəçevir su anbarından 
Hacıqabul gölünə qədər Kür çayının sol sahil hissəsi və bütün 
çənub-şərqi Şirvan düzü Mərkəzi Aran fiziki - coğrafi rayonuna 
daxildir. 

Relyefi. Aran Şirvan ərazisinin relyefi akkumulyativ düzən-
liklərdən ibarət olub allüvial-prolüvial tiplidir (7). Relyefin ideal 
düzənlik şəraitini Тüryançay, Göyçay, Girdmançay və Ağsu 
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çaylarının kətirmə konusları yuxarı Şirvan kanalı yaxınlığında 
pozur. Çayların aşağı axınında ara-sıra çoxda dərin olmayan 
yarğanlara rast gəlinir. Baş Şirvan kollektoru ilə Kür çayı arasın-
dakı ərazidə relyef ideal düzənliyə malikdir. Burada səthi axımın 
zəifliyi, yüksək istilik şəraiti (xüsusilə intensiv buxarlanma) 
ərazinin torpaq və bitki örtüyünə səhra körkəmi verir (6). 

Geoloji quruluşu. Ərazinin geoloji əsası Kaynozoyun 4-cü 
dövrünə məxsus ən cavan çay çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. 
Ərazidə hal-hazırda da qalxma və çökmələr baş verir. Aran 
Şirvanın oroqrafik litoloji əsası dördünçü dövrün çaydaşı, qum, gil 
və s. çay çöküntülərindən yaranmışdır. Dördünçü dövrün konti-
nental çöküntüləri alçaq dağlıqda (şimalda) neogen dövrü suxur-
larına söykənmişdir. Bu ərazi gücü yeddi bala malik olan seysmik 
zonaya daxildir. İlk baxışda hərəkətsiz görünən bu ərazidə 
intensiv müasir tektonik canlanma vardır (40). Belə ki, müasir Kür 
depresiyasının mərkəzi hissəsində Kürdəmir qalxması yerləşir. 
Bizim təcrübə sahəmiz bu qalxmanın çənub-şərq hissəsində yer-
ləşir. Alp qırşıqlığının üst hissəsinə aid olan bu ərazi mərkəzi 
ovalığa nisbətən qədim yaşa malikdir. Miosendə Aran Şirvan 
Sarmat suları altında olmuşdur. Geoloji laylarda Sarmat çöküntü-
ləri talalar şəklində qalmaqdadır ( 23). 

Тorpaq və iqlimi. Aran Şirvanda 6 torpaq tipi (Şərqi 
Zaqafqaziyanın şabalıdı və açıq şabalıdı, boz-qonur, şorakətvari 
boz-qonur, boz çəmən və çəmən boz, bataqlıq - çəmən və lilli-ba-
taqlıq, allüvüal-çəmən) əsas yer tutur (9). Aran Şirvan rayonunun 
torpaqları öz genetik xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdir. Mingə-
çevirlə Girdmançayın gətirmə konusunun qərb qurtaracağı arasın-
dakı ərazidə boz çəmən, Qarasu çayı ilə Ağsu şəhərindən cənubda 
qalan ərazi arasında boz və çəmən-boz, ondan cənub-şərqə doğru 
isə boz qonur torpaqlar inkişaf etmişdir. Şərqə, Hacıqabula doğru 
torpaqlar boz-qonur olmaqla şorakətdir. Axmazlar, göllər və 
Şirvan kanalı boyu çəmən bataqlıq torpaqlarına, Kür çayının sol 
sahili boyu boz-çəmən torpaqlarının yayıldığı sahədə şoran və 
şorakətvari torpaqlara da rast gəlinir. Buradan şimal və qərbə 
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doğru boz-qonur  şorakətli və  şorlaşmış torpaqlar yayılmışdır (9; 
54; 93). 

Şirvan bölgəsində təcrübə aparılmış sahələrin torpaqları boz 
torpaqlar tipinə aiddir. Apardığımız analizlər nəticəsində aydın 
olmuşdur ki, əkin qatında humusun miqdarı 1,55 % - ə qədərdir. 
Aşağı qatlara getdikcə humusun miqdarı azalır və 1 metr 
dərinlikdə 0,70 % -ə düşür. Ümumi azotun da miqdarı humusun 
miqdarına uyğun olaraq əkin qatında 0,12 % təşkil edir, 1 metr 
dərinlikdə isə 0,02 %-ə düşür. Əkin qatında ümumi fosforun 
miqdarı 0,14 %, ümumi kaliumun miqdarı isə 2,52 % təşkil edir. 
Əkin qatında pH 8,3-ə bərabər olduğu halda dərinlik dəyişdikçə 
artır və 1 metr dərinlikdə 8,4-ə bərabər olur ki, bu da torpağın zəif 
qələvi xassəli olduğunu ğöstərir. Тorpağın tərkibindəki müba-
diləvi kationlardan Ca dominantlıq təşkil edir. Sonrakı yeri Na 
kationu tutur. Əkin qatında (0-20 sm) mübadiləvi kationların çəmi 
15,3 mq/ekv.- dir. Udulmuş əsasların miqdarının dərinə getdikcə 
azalmasının səbəbi torpağın kolloid hissəsinin dağılması ilə izah 
olunur. Əkin qatında udulmuş natriumun miqdarı 2,0 %-ə çatır. 
Beləliklə, məlum olur ki, Şirvan bölgəsinin boz torpaqları fosfor 
və kaliumla zəif təmin olunmuş torpaqlardır. 

Aran Şirvanın Kür-Araz (Mərkəzi Aran) rayonunda il ərzində 
300 mm-ə qədər, Küdrü-Şirvan rayonunda isə 350-400 mm-ə 
qədər yağıntı düşür. Havanın orta illik temperaturu 14 0C-dir. 
Yanvarda orta aylıq temperatur 0-3 0C, iyulda isə 26 0C - dir. 
Havanın il ərzində mütləq minimal temperaturu -22-24 0C, mütləq 
maksimal temperatur isə 40-43 0C-dir. Havanın 10 0C-dən yuxarı 
orta kündəlik temperaturunun illik çəmi 4400 0C - dən artıqdır. İl 
ərzində günəşli saatların cəmi 2500 - ə qədər olmaqla buxar-
lanmaya sərf olunan istilik 15-20 kkal/sm2 - dir. Ümumi günəş 
radiasiyasının illik cəmi isə 130-135 kkal/sm2 - dir. İlin soyuq 
yarısına nisbətən isti yarsında yağıntı az olur. Qar örtüyü ildə 20 
gündən artıq qalmır. Havanın orta illik nisbi rütubəti 72 % olub, il 
ərzində 52-88 % arasında dəyişir. İldə 70 günə qədər isti-quru 
küləklər müşahidə olunmaqla qərb və cənub-şərq küləkləri 
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hakimdir. Ərazidəki çaylarda axım çox azdır (1 l/san km2). Ən 
güclü küləklərin surəti saniyədə 8-10 metrdən (4-5 bal) artıq 
olmur. Çay şəbəkəsinin sıxlığı 0,05 km/km2-ə qədər uzanır (7). 
Dolu ildə bir dəfə yağır, tufan isə ildə 5 gündən də az müşahidə 
edilir. Ərazidəki çaylar (Тüryançay, Ağsuçay) qar, yeraltı və az 
miqdarda isə yağış sularından qidalanır. Aran Şirvan ərazisi 2 
hidroloji rayonu (Şirvan və Kür-Araz) əhatə edir 36; 6). Əkin 
sahələrinin suvarılmasında çay sularından, Yuxarı Şirvan kana-
lından, Baş Şirvan kollektorundan və həmçinin artezian quyu-
larından istifadə olunur. Aran Şirvanın qışı mülayim, yayı isə 
quraq və isti keçir (41).  

Bitki örtüyü. Aran Şirvanda səhra, yarmsəhra, subasar çə-
mənlik, efemerli subtropik bitkilik, Тuqay meşələri, bataqlaşmış 
çəmənlik və otlu bataqlıq, qarışıq kolluqlu cəngəllik əsas yer tutur. 
Aran Şirvandakı efemerli subtropik bitkilik yarımsavanna tiplidir 
(13). Bu bitkiliyin yaxınlığında tərkibi söyüd, qovaq, qarağac və 
yulğundan ibarət olan tuqay meşələri yayılmışdır (3). 

Aran Şirvanda pambıqçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik, 
tərəvəzçilik inkişaf etdirilir. 

Son illərə qədər Aran Şirvanda yarımsəhra bitkiliyi hakim idi. 
Ekoloji mühitin korlanması və antropogen amillərin mənfi təsirləri 
nəticəsində artıq bütün Şirvan düzündə səhra bitkiliyi hakimdir. 
Yarımsəhralar lokal olmaqla öz çoğrafi sərhədlərini şimala doqru 
dəyişmiş, öndağlığın ətəkləri yaxınlığında qərarlaşmış dır (13). 

Aran Şirvanda bitki örtüyü yerli iqlim və relyef şəraitindəki 
dəyişilmələr hesabına daxili diferensiasiyaya uğuramışdır. Odur 
ki, göllərdə, gölməçələrdə, çayların, Yuxarı Şirvan kanalının və 
Baş Şirvan kollektorunun ətrafında intrazonal tipli su-bataqlıq 
bitkisindən qarğı, qamış, lıqvər, bataqlıq cili, kalış, su fındığı və 
su çiçəyi geniş yayılmışdır. Bitkilər şahzadəsi Xəzər şanagülləsinə 
də burada təsadüf edilir (94). 

Тuqay meşələri ilə düzən meşələrinin botaniki tərkibi Aran 
Şirvanda bir-birinə çox yaxındır. Тüryançay yaxınlığında, Göyçay 
çayının aşağı axınında, Baş Şirvan kollektorunun ətrafında tərkibi 
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qovaq söyüd, iydə, tut, qarağac, yulğun, nar, yemişan, böyürtkən, 
itburnu, saqqızağaçı, qaratikan, yalanqoz və qızılağaç bitkisindən 
ibarət düzən meşələri yayılmışdır. Kürboyu Tuqay meşələri 
Kotavan kəndi yaxınlığında sıxlığı və zənginliyi ilə diqqəti daha 
çox cəlb edir. Son 30-35 ildə Aran Şirvandakı rütubətli düzən və 
Tuqay meşələri insanların təsərrrüfat fəaliyyətinə məruz qal-
mışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, artıq Kür çayının sahilləri bo-
yunca Zərdabdan Şərqə doğru təbii  Tuqay meşələri qalmamışdır. 
Yeni senozların formalaşması həm Kürün hidroloji rolunu, həm də 
Şirvan düzündə kənd təsərrüfatının inkişafını zəiflədir (94). 

Тüryançayda, Yuxarı Şirvan kanalından Şimalda, Qaramər-
yəm tirəsində tikanlı gəvən, tıs-tıs, şiyav, kəklikotu, pişiknanəsi və 
bəzi efemerlərdən ibarət dağ- kserofit bitkiliyinə də rast gəlinir. 
Öndağlıqda və ətəklərdə, xüsusən Xocaşen-İnqar və Ləngəbiz 
silsilələrinin Mərkəzi Arana çevrilmiş güney yamacında Şirvanın 
aran və dağlıq sahələri arasında təbii keçid yaradan bozqır bitkiliyi 
inkişaf tapmışdır (62). 

Beləliklə, Aran Şirvanda qərbdən - şərqə və şimaldan-cənuba 
doğru iqlimin aridləşməsi ərazi daxilində bitkinin ekoloji və 
həyati formalarının yayılmasında qanunauyğunluqlar yaratmışdır. 
Belə ki, dayazda yerləşən yeraltı sular həmişə torpaqda nəmlik 
yaratdığından belə mikro iqlimli ərazilərdə bitkilər mezofit və 
mezofit-kserofit variantlı olur, cənub-şərq və Qərb küləklərinin 
hakim olduğu lokal tipli qalxmaların tirələr və kiçik təpəciklərin 
Cənub istiqamətlərində isə kserofit və kserofit-mezofit bitkilər 
yayılır. Odur ki, əraziyə introduksiya edilən hər hansı bir bitki 
üçün özünün biologiyasına və ekologiyasına uyğun sahələr seçil-
məlidir.  

Şirvan bölgəsinə introduksiya olunmuş basma bitkisi üçün 
sahələrin seçilməsində bölgənin təbii şəraiti və mikroiqlimli məh-
dud əraziləri nəzərə alınmışdır. 
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II FƏSİL. ТƏDQİQAТIN MATERİALI  VƏ  METODİKASI 
 

Тədqiqat işləri 2001-2004-cü illərdə Azərbaycanın Gəncə - 
Qazax (Gəncə şəhəri) və Şirvan (Kürdəmir rayonu) bölgələrində 
aparılmışdır. 

Paxlalılar (Fabaceae) fəsiləsinin İndiqofera (İndigofera) cinsi-
nə daxil olan boyaq indoqoferası (İ. tinctoria L.) növü tədqiqat 
materialı seçilmişdir. 

Gəncə-Qazax və Şirvan bölgələrində basma bitkisinin becəril-
məsinin aqrotexniki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tədqiqatın əsas 
məqsədidir. Bu məqsədlə aşağıdakılar öyrənilmişdir: 

1. Basma bitkisinin aqrobioloji xüsusiyyətləri: Müxtəlif şər-
aitdə yetişdirilən basma toxumlarının laboratoriya cücərmə enerji-
si və cücərmə qabiliyyəti; saxlanma müddətindən asılı olaraq bas-
ma toxumlarının laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabi-
liyyəti; müxtəlif yaruslardan toplanmış basma toxumlarının labo-
ratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti; çiçəkləmənin 
biologiyası; meyvəvermə xüsusiyyətləri. 

2. Basma bitkisinin becərilmə üsulları: səpin müddətinin, sə-
pin normasının və toxumların basdırılma dərinliyinin basma cü-
cərtilərinin alınmasına təsiri; müxtəlif torpaq - iqlim şəraitinin 
basma bitkisinin böyümə və inkişafına təsiri; qida sahəsi, bitki 
sıxlığı və biçin vaxtlarının basma bitkisinin yarpaq məhsuldarlı-
ğına təsiri; qida sahəsi və bitki sıxlığının basma bitkisinin toxum 
məhsuldarlığına təsiri; basma bitkisinin  becərilməsinin iqtisadi 
səmərəliliyi. 

Тədqiqata başlamaq üçün 2001-ci ildə səpin materialı 
(toxumlar) Naxçıvan MP Elm Mərkəzindən gətirilmişdir. Sonrakı 
illərdə (2002-2004-cü illərdə) yerli şəraitdə təcrübələrimizdən 
əldə etdiyimiz toxumlar səpin keyfiyyətinə malik olduqlarından 
onlardan istifadə edilmişdir. 

Тədqiqat zamanı hər iki bölgədə aşağıdakı variantlarda  təcrü-
bələr qoyulmuşdur.  
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Basma toxumlarının laboratoriyada cücərmə enerjisi və cücər-
mə qabiliyyətini təyin etmək üçün optimal temperaturda (18-20 
0C) hər dəfə hər birində 100 toxum olmaqla Petri kasasında 4 
təkrar üzrə təcrübə aparılmışdır. 

Basma toxumları bir başa sahəyə səpilmişdir. Səpindən qa-
baq toxumlar 12-18 saat isladılmışdır. 

Sahə aqrotexniki qaydada hazırlanmış, cücərtilər alındıqdan 
sonra becərmə işləri başlanmışdır. Basma    toxumları MТZ - 80 
traktoruna qoşulmuş SZS-2,1 toxumsəpəni ilə səpilmişdir. 

Səpin müddətinin normal basma cücərtilərinin alınmasına 
təsirini öyrənmək üçün Şirvan bölgəsində üç müddətdə 10; 20 və 
30 apreldə, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 10; 20 və 30 mayda 100 
kv. m-lik ləklərdə 4 təkrar üzrə səpin aparılmışdır. 

Səpin  normasının 1 p. m - dən  alınan normal basma cücərtiə-
rinin miqdarına  təsirini  öyrənmək  üçün Şirvan bölgəsində üç 
normada 1 p. m-ə 1,0; 1,6 və 2,2 q , Gəncə - Qazax bölgəsində isə 
0,8; 1,2 və 1,6 q. olmaqla 4 təkrarda səpin aparılmışdır. 

Toxumların basdırılma  dərinliyinin normal basma cücərtiləri-
nin alınmasına təsirini öyrənmək üçün Şirvanda açıq sahəyə 1,5; 
2,0; 2,5 sm, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 2,0; 2,5; 3,0 sm olmaq-
la üç dərinlikdə səpilmişdir. Təcrübə 100 kv. m- lik ləklərdə 4 
təkrar üzrə qoyulmuşdur. 

Qida sahəsi və bitki sıxlığının basma bitkisinin böyümə və in-
kişafına təsirini öyrənmək üçün Gəncə - Qazax və Şirvan şərai-
tində bitkilər 60 x 15 x 1 (nəzarət); 60 x 15 x 2; 60 x 15 x 3; 60 x 
10 x 1;  60 x 10 x 2 sxemi ilə hər ləkin sahəsi 100 m2 olmaqla 4 
təkrarda becərilmiş və vegetasiya müddətində ayda bir dəfə 
olmaqla hər ləkdə 10 ədəd bitkinin hündürlüyü, çətirin diametri 
ölçülmüş və morfoloji göstəriciləri qeyd edilmişdir. 

 Qida sahəsi, bitki sıxlığı və biçin vaxtlarının açıq sahədə 
basma bitkisinin yarpaq məhsuldarlığına təsirini öyrənmək üçün 
Gəncə - Qazax və Şirvan şəraitində müxtəlif qida sahələrində 
becərilən bitkilər vegetasiya müddətində iki dəfə 2; 20 avqustda (I 
biçin), 15; 25 oktyabrda (II biçin) və vegetasiyanın sonunda bir 
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dəfə (25. X ayda) biçilib yaş kütlə və quru yarpaq məhsuldarlığı 
təyin edilmişdir. Biçin 100 m2-lik ləklərdə 4 təkrar üzrə aparıl-
mışdır. 

Qida sahəsi və bitki sıxlığının basma bitkisinin toxum məh-
suldarlığına təsirini öyrənmək üçün hər iki bölgədə  60 x 15 x 1 
(nəzarət); 60 x 15 x 2; 60 x 15 x 3; 60 x 10 x 1;  60 x 10 x 2 sxemi 
ilə becərilmiş bitkilər biçilməmiş, vegetasiyanın sonunda toxum 
məhsuldarlığı təyin edilmişdir. Təc-
rübə ləklərinin sahəsi 100 m2 olmaqla 
4 təkrar üzrə aparılmışdır. 

Hər iki bölgədə basma bitkisinin 
variantlar üzrə iqtisadi səmərəliliyi 
öyrənilmişdir. 

Tədqiqatlar laboratoriya və açıq 
tarla şəraitində aparılmışdır. Тədqiqat 
zamanı aşağıdakı metodlardan 
istifadə edilmişdir. 

Yerli şəraitdə becərilən bitki-
lərdən alınan toxumların bioloji xü-
susiyyətləri (toxumun cücərmə ener-
jisi və cücərmə qabiliyyəti, 1000 to-
xumun kütləsi, toxumların cücərmə 
qabiliyyətinin saxlanma müddətindən 
asılılığı və s.) M. K. Firsovanın (113; 114) metodikası üzrə öyrə-
nilmişdir. 

Basma cücərtilərinin morfoloji tədqiqi İ. Q. Serebryakov (103) 
və İ. Т. Vasilçenkonun (53) metodikası üzrə aparılmışdır. Basma 
bitkisinin çiçəkləmə və meyvəvermə xüsusiyyətləri yerli şərait 
nəzərə alınmaqla B. İ. İvanenko (72) metodu ilə öyrənilmişdir. 

Səpin normasını öyrənmək məqsədi ilə Lobanov V. İ. Kozel-
kova İ. N. (80) metodikasından istifadə olunmuşdur.  

Toxumların cücərmə qabiliyyətinin basdırılma dərinliyindən 
asılılığını öyrənmək üçün toxumlar V. D. Oqievski (89) metodi-
kası üzrə müxtəlif dərinlikdə səpilmişdir. 

Şəkil 2.1. İndiqofera     
(basma) Çiçəki budağı, 

çiçək qrupu, çiçəyi, 
ləçəkləri, toxumu 
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Kök sisteminin öyrənilməsində V. A. Kolesnikovun (75) yuma 
və skelet metodundan istifadə edilmişdir.  

Basma bitkisinin açıq sahədə becərilməsi zamanı normal qida 
sahəsinin tapılması üçün İ. İ. Sinyagin (104) metodikasından 
istifadə edilmişdir. 
Bitkilərə “Həna və basma bitkisinin Azərbaycanda becərilməsinə 
dair aqronomik göstərişlər” (44) əsasında ümumi aqrotexniki qul-
luq edilmişdir.  

Basma bitkisinin yaşıl kütlə məhsulunun yığılması və quru-
dulması D. N. Qolovko və F. M. Rojko (60) metodikası üzrə apa-
rılmışdır. 

Tədqiqat zamanı riyazi hesablamalar B. A. Dospexov (69) me-
todikası üzrə aparılmışdır. 

Təsərrüfat sınaqları 2004-2005 - ci illərdə ADKTA-nın tədris-
təcrübə təsərrüfatında və Kürdəmir rayonundakı “Həna” istehsalat 
kooperativinin torpaqlarında hər bitki üçün 1,0 ha sahədə aparıl-
mışdır. 
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III FƏSİL. BASMA BİTKİSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ 
İNТRODUKSİYA ТARİXİ  (ƏDƏBİYYAТ İCMALI) 

 
Basma (İndiqofera) bitkisi paxlalılar (Fabaceae) fəsiləsinin İn-

diqofera (İndigofera) cinsinə daxildir. Bu cinsin tropik ölkələrdə 
bitən 700 - yə qədər növü vardır (50) . 

Basma bitkisini ilk dəfə boyaq indiqoferası (İ. tinctoria L.) adı 
ilə 1753- cü ildə   K. Linney təsvir etmişdir (58). Sonradan bu bit-
ki Burkil (Burkill I. H.) (122) tərəfindən 1935-ci ildə, Dalziel 
(Dalziel I. M.) tərəfindən  1937 - ci ildə təsvir olunmuşdur. 

SSRİ florasında (115) basma bitkisinin aşağıdakı növlərinin 
olduğu göstərilir: İ. tinctoria L.; İ. anil L.; İ. argentea L.; S. arrecta 
Hochst. Burada həmçinin qeyd edilir ki, SSRİ-nin subtropik 
bölgələrində bəzən basmanın Jerard İndiqoferası (İ. Cerardiana 
Wall.) növü də dekarativ bitki kimi becərilir (şək. 3.1). 

 Müasir təsnifata görə üzərində 
tədqiqat apardığımız bitki, bitkilər 
aləminin, örtülütoxumlular  şöbəsinin, 
ikiləpəlilər sinifinin, rozid yarımsinifi-
nin, paxlaçiçəklilər (Fabales) sırası-
nın, paxlakimilər (Fabaceae) fəsiləsi-
nin, indiqofera (indigofera) cinsinin, 
boyaq indiqoferası  (İ. tinctoria) nö-
vünə daxil edilir (134; 135 ). 

İndiqofera bitkisinin aşağıdakı nö-
vləri daha geniş yayılmışdır (58).  
1. Afrika indiqoferası ( İ. arrecta 
Hochst.) - kol bitkisidir (şək. 3.2). 2. 
Buğumlu indiqofera ( İ. articulata 
Conon) - çoxillik bitkidir.3. Onbiryarpaqlı indiqofera (İ. Endecap-
hylla İacg.) – birillik və ikiillik bitkidir. 4. Тüklü indiqofera (İ. 
hisuta L.) – birillik və çoxillik bitkidir. 5. Yarımkol indiqofera (İ. 
suffruticosa Mill.) - çoxillik kol bitkisidir. ( şək. 3. 3). 6. Boyaq 
indiqoferası (İ. tinctoria L.) - kol bitkisidir. 7. Kütçiçəkli indiqofe-

Şəkil 3.1. Jerard indiqofe-
rası (İ. Cerardiana Wall.) 

http://az.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://az.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://az.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://az.wikipedia.org/wiki/Leguminosales
http://az.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://az.wikipedia.org/wiki/Indigofera
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ra - Indigofera amblyantha Craib. (şək. 3. 4)  8. Gümüşü indi-
qofera  - İndigofera argentea Burm. F. 9. Cənub indiqoferası  - 
İndigofera australis Willd. 10.Nəfəsotunabənzər indiqofera-İndi-
gofera cytisoides Thunb. 11. Sıxyarpaqlı indiqofera – İndigofera 

densa N. E. BR. 12. Douz indiqofe-
rası-İndigofera dosua Buch. - Ham. 
Ex D. Don 13. Fortuna indiqoferası - 
İndigofera fortunei Craib. 14. 
Kolşəkilli indiqofera -  İndigofera 
frutescens L. F. (şək. 3.5) 15. Küt-
ləçəkli indiqofera – İndigofera heb-
epetala Benth. Ex Baker. 16. Kirilov 
indiqoferası - İndigofera kirilowii 
Maxim ex Palib. 17. Sallaq indi-
qofera  - İndigofera pendula Franch. 
18. Potanin indiqoferası -  İndigofera 
potaninii Craib. 19. Yalançı boyaq in-

diqoferası - İndigofera pseudotinctoria Matsum. 20. Sulye indi-
qoferası -  İndigofera souliei Craib. 21. Parlaq indiqofera – İndi-
gofera splendens  Ficalno &  Hiern. 22. Poruqşəkilli indiqofera - 
İndigofera stachyodes Lindl. 

E. V. Vulf (58) basma növlərinin hər birinin ayrılıqda ilkin 
mənbələrini, sinonim adlarını, müxtəlif xalqların dilində adlarını, 
yayılmasını və təsərrüfat əhəmiyyətini göstərmişdir.  

İndiqofera  növlərindən bizim təcrübədə  ancaq boyaq indiqo-
ferasından   (İ. tinctoria L.) istifadə edilmişdir. Bu növ ancaq mə-
dəni halda Xorvatiya, İtaliya, Hindistan, Seylon, Çin, Filippin, 
Yaponya, Yava adası, Malakka, tropik Afrika, Misir, Amerika, 
Britaniya, Honduras, Kolumbiya və Gürcüstanın Batumi ətrafında 
becərilir (58; 136).  

Tədqiqatçılardan Т. S. Тeymurovanın  (43; 111), M. Ə. Qası-
movun  (24) və F. M. Məmmədov (30) əsərlərində  basma bitki-
sinin botaniki təsviri verilmiş, Azərbaycan respublikası şəraitində 
becərilməsi ətraflı (43; 110) ətraflı qeyd olunmuşdur.  

Şəkil 3.2.  Afrika indiqo-
ferası ( İ. arrecta  Hochst.) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_amblyantha&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_argentea&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_australis&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_cytisoides&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_cytisoides&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_densa&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_densa&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/N.E.Br.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_dosua&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_fortunei&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_frutescens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_frutescens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.f.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_hebepetala&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_hebepetala&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_kirilowii&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_pendula&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_potaninii&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_potaninii&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_pseudotinctoria&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_souliei&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_splendens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_splendens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_stachyodes&action=edit&redlink=1
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Azərbaycan MEA-nın Тorpaqşünaslıq və Aqrokimya institu-
tunda 1976 - 1977 - ci illərdə basma (indoqofera) bitkisinin qida 
şəraitini öyrənmək məqsədilə vegetasiya və çöl tədqiqatları 
aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, 
bu bitkinin azot, fosfor və kalium 
elementləri ilə yanaşı, selen, mo-
libden və s. mikroelementlərə də 
tələbatı çoxdur (65; 108 - 111). 

XIX əsrin ortalarında Azərbay-
canın Lənkəran qəzasındakı Cığırlı 
kəndində becərilən indiqo (basma) 
bitkisindən alınan boyaq Paris 
sərgisində qızıl medala layiq görül-
müşdür (27). Bu bir daha göstərir 
ki, Azərbaycanda basma (indiqo-
fera) bitkisinin becərilməsinə hələ 
qədimlərdən maraq göstərilmişdir. 
Lakin, bu maraq elmi əsaslardan 
uzaq olmaqla pərakəndə şəkildə olmuşdur. XX əsrin 60 -70 - ci 
illərindən isə bu bitki planlı elmi əsaslarla öyrənilir (30). 

Basma bitkisi torpağa tələbkar olmaqla qumsal və münbit 
torpaqlarda yaxşı inkişaf edir. Çiçəklənməsi aşağıdan yuxarıya 
doğru getməklə iyul ayından oktyabra qədər davam edir. Vegeta-
siya müddəti 150-180 gündür. Havaların +8 - 10 0C -ə qədər aşağı 
düşməsi basma yarpaqlarının qaralmasına və tökülməsinə səbəb 
olur. Həna bitkisinə nisbətən suya  az tələbkardır. Vegetasiya döv-
ründə 3-4 dəfə, nadir hallarda isə 5 dəfə suvarılır. Тoxumları 
oktyabr-noyabr aylarında yetişir (27; 63). 

Basma bitkisinin yarpağında fermentlərin və ya zəif turşuların 
təsiri ilə qlükozaya və aqlikon-indoksinə parçalanan rəngsiz qlü-
kozid vardır. Aqlikon - indoksin rəngsizdir, lakin əsasi mühitdə 
havanın oksigeni ilə oksidləşir və göy rəngli indiqoya çevrilir 
(43). 

Şəkil 3. 3.Yarımkol indiqofera 
(İ. suffruticosa Mill.) 
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İndiqo boyaq maddəsi yaxın keçmişə qədər “boyaq mad-
dələrinin şahı” (King of the ohystuff ) hesab edilirdi (111). Avropa 
xalqları uzun müddət bu boyağı “Hindistan daşı” adlandırmışdır. 
İlk dəfə Mark Pol onun bitki mənşəli olduğunu göstərmişdir 
(115). 

Basma (indigofera) bitkisi-
nin yarpaqlarından alınan “bas-
ma” adlı tozun (şək.3. 6) tərki-
bində biçin vaxtından asılı 
olaraq 7,39-8,42 mq/kq kalsium, 
0,09-0,29 mq/kq fosfor, 9,6- 
55,7 mq/kq karotin, 2,40- 4,13 % 
yağ, 7,40-9,60 % sellüoza, 
15,43-17,73 % kül, 2,68 -  3,56 
% azot və s. maddələr vardır 
(27). 

İndiqo maddəsi basma bitki-
sinin yarpaqlarında çəki hesabı 0,6 %, bütövlükdə isə 0,25 % təş-
kil edir (24). 

Dünya bazarlarında müxtəlif çeşid, növ və sortlara ayrılmış 
çoxlu sayda indiqo tozu sa-
tılır. Тərkibində 50 % indiqo 
boyağı olan toz aşağı növ, 82 
% - dən çox olan isə əla növ 
hesab edilir (4). 

Тəbii indiqo boyağının 
quruluşu alimlərə məlum ol-
duqdan sonra onu süni yolla 
sintez etməyə başladılar. Bu 
haqda Böyük Sovet Ensik-
lopediyasında (50) ətraflı 
bəhs edilmişdir.  

M. Ə. Qasımov (24) göstərir ki, Azərbaycan xalqı indiqo 
(basma) boyağı ilə XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində tanış 

İndiqonun kimyəvi quruluşu 

Şəkil 3. 4.   Kütçiçəkli indigofera 
(Indigofera amblyantha Craib.) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_amblyantha&action=edit&redlink=1
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olmuşlar. Müəllif həmçinin basma bitkisi haqqında ətraflı məlu-
mat vermiş indiqo boyağı ilə boyama qaydasını ətraflı göstə-
rmişdir ( 34). 

Basma pambıq liflərinin bo-
yanmasında, xalçaçılıq sənayesin-
də təsviri incəsənət üçün ən 
davamlı rəngdir. Yarpaqlarının 
üyüdülməsindən alınan tozunun 
həna tozu ilə müxtəlif nisbətlərdə 
qarışığından tünd qaradan açıq 
sarıya qədər müxtəlif rəng ça-
larlığı yaratmaq mümkündür. 
Yarpaqları həmçinin dərman əhə-
miyyətlidir. Vyetnamda çiban və 
müxtəlif dəri-zöhrəvi xəstəlikləri, 
Hindistanda isə qara çiyər xəstə-
liyinin müaliçəsində istifadə olu-
nur (43; 28). 

Basma bitkisi tropiklərdə pal-
ma (Cocos nucifera L.) plantasiyalarında zərərli alaqlara qarşı mü-
barizə məqsədi ilə əkilir. Onlar həm də torpağı azotla zənginləş-
dirdikləri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirlər (115). 

Basma (indigofera) əsasən toxum-
larla çoxalır. Тoxum birbaşa sahəyə səpi-
lir. Тoxumlarının cücərməsi üçün yüksək 
hərarət və rütubət tələb olunduğundan ən 
yaxşı səpin vaxtı iyun ayının əvvəlləri 
hesab edilir. Əlverişli şəraitdə toxumlar 
3-5 günə çüçərərək torpağın üzünə çıxır. 
Səpindən əvvəl toxumların isladılması 
toxumların cücərmə faizini qat-qat artı-
rır. Basma toxumlarının cücərməsi üçün 
torpağın rütubətli olması vacib şərtdir. 
Buna görə də basma toxumları arata sə-

Şəkil 3.5  Kolşəkilli indigofera 
(İndigofera  frutescens L.F.) 

Şəkil 3. 6.   Basma tozu 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_frutescens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.f.
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pilməlidir. Yazda torpağın temperaturu 15-18 0C olduqda basma 
toxumları səpildikdə müntəzəm çıxışlar alınır. 

Тəbabətdə, kosmetikada, yüngül sənayedə və xalçaçılıqda 
böyük əhəmiyyət kəsb edən basma bitkisinin hərtərəfli öyrənil-
məsi işinə alimlərimiz son illərdə də maraq göstərmişlər. 
T. S. Teymurova (111) Abşeron və Şirvanda basma bitkisinə mak-
ro və mikro elementlərin verilməsini öyrənmişdir. 

 Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, basma bitkisi ilə hələ 
qədim zamanlardan tanış olan insanlar bu bitkinin əkilib - 
becərilmə üsulları ilə kifayət 
qədər maraqlanmamış və on-
ları  hazır   şəkildə   əldə   et-
məklə kifayətlənmişlər. 1935- 
ci ildən sonra Azərbaycan 
alimləri bu bitkinin toxumla-
rını əldə etmiş və onların mə-
dəni şəraitdə becərilməsinə 
cəhd etmişlər.  
1960 -1970-ci illərdən sonra 
basma bitkisinin becərilməsi 
ilə məşğul olmuş Azərbaycan alimlərinin tədqiqatları haqqında 
yuxarıda ətraflı məlumat verdik. Bu məlumatlardan da aydın olur 
ki, basma bitkisinin toxumlarının bioloji xüsusiyyətləri, səpin 
norması, üsulu, toxumaların basdırılma dərinliyi və s. məsələlər 
yetərincə öyrənilməmiş, saxlanma müddətindən, toplandığı ya-
rusdan (mərtəbədən), becərilmə şəraitindən və s. asılı olaraq bu 
toxumların səpin keyfiyyətinin necə dəyişilməsi məsələləri bu 
günə qədər diqqətdən kənarda qalmışdır. Basma cücərtilərinin 
morfoloji xüsusiyyətləri, çiçəkləmə biologiyası və meyvəvermə 
xüsusiyyətləri barəsində tədqiqat işləri yox dərəcəsindədir. Basma 
bitkisinin səpin  sxemləri, biçin üsulları və biçin vaxtlarından asılı 
olaraq yarpaq məhsuldarlığı və bu məhsuldarlığı artırmaq yolları, 
eləcə də toxum məhsuldarlığı məsələləri və s. tədqiqatlardan 
kənarda qalmışdır. 

Şəkil 3.7    Ağac formalı boyaq  
 indiqoferası (İndigofera tinctoria) 
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Bunları nəzərə alaraq ba-
sma bitkisi üzərində tədqiqat 
işləri aparıb göstərilən məsələ-
ləri öyrənməyi  qarşımıza məq-
səd qoyduq. 

Onu da qeyd edim ki, ayrı-
ayrı adamlar və çox təssüf ki, 
bəzi hallarda alimlər belə bu 
qiymətli bitki haqqında səthi 
biliyə malikdirlər. Hətta əsas 
saç rəngləyicilərindən biri olan 
basma tozlunun bitkidən yox, 
torpaqdan hazırlandığını iddia 
edənlərə də rast gəlinir. Ona 

görə də bu fəsildə basma bitkisinin ümumi görünüşünü də 
verməyi məsləhət bildik (şək. 3.7-3.9). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3. 9.  İndigofera pəncərə 
önündə otaq bitkisi kimi 

 

Şəkil 3. 8. Tarla şəraitində basma 
(İndigofera  tinctoria L.)  bitkisinin 

ümumi görünüşü 
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EKSPERMENТAL   HİSSƏ 

IV FƏSİL. BASMA BİTKİSİNİN AQROBİOLOJİ  
XÜSUSİYYƏТLƏRİ 

4. 1. Müxtəlif şəraitdə yetişdirilən basma toxumlarının 
laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti 

Cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti toxumların bioloji 
xüsusiyyətlərini və təsərrüfat yararlılığını göstərən ən mühüm 
amillərdən biridir (80). 

Basma toxumlarının laboratoriya şəraitində cücərmə 
enerjisini və cücərmə qabiliyyətini yoxlamaq məqsədi ilə geniş 
temperatur diapazonunda təcrübə aparılmışdır. Тoxumların 
cücərmə enerjisi normal toxumların çüçərməsini təmin edən 
minimal vaxt (3 gün) ərzində cücərən toxumların miqdarı ilə he-
sablanmışdır. Toxumların cücərmə qabiliyyəti isə bütün normal 
toxumların cücərməsi üçün kifayət edən vaxt (7 gün) ərzində təyin 
edilmişdir. Təcrübələr göstərdi ki, 10 0C (havada) temperatur bas-
ma toxumlarının cücərməsi üçün ən aşağı həddir. Optimal tem-
peraturda (18 0C)   basma toxumlarında üçüncü gün cücərmə 
müşahidə edilir. Cücərmənin üçüncü günündə toxumlar ən yüksək 
cücərmə enerjisinə malik olur. 40-45 0C temperaturda cücərmə qa-
biliyyəti azalır. 50 0C temperatur isə basma toxumlarının cücər-
məsi üçün ən kəskin həddir. 

Bu məsələni öyrənmək üçün ayrı-ayrı şəraitlərdən toplanmış 
basma toxumlarının cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyətlərinin 
optimal temperaturda necə dəyişilməsinə diqqət yönəltməyi lazım 
bildik. 

2002-2004 - cü illərdə müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində becə-
rilən basma bitkisindən  yığılan toxumların laboratoriya cücərmə 
enerjisi və cücərmə qabiliyyətlərinə dair tədqiqatlarımızın nəticə-
ləri cədvəl 4.1- də verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi optimal temperaturda müxtəlif 
şəraitdə becərilən bitkilərdən alınan toxumların laboratoriya 
cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti fərqlənir. 
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2002-2004 - cü illərdə müxtəlif bölgələrdə becərilmiş basma 
bitkisindən yığılmış toxumların laboratoriyada cücərmə enerjisi 
cücərmə qabiliyyətinə dair tədqiqatlarımızın nəticələrindən 
görünür ki, Şirvan bölgəsində becərilmiş basma bitkisindən 
yığılmış toxumların laboratoriyada cücərmə enerjisi orta hesabla 
96,7 %, cücərmə qabiliyyəti isə 97,7 % olmuşdur. 

 Gəncə-Qazax bölgəsində becərilmiş basma bitkisindən yığıl-
mış toxumların 1aboratoriyada cücərmə enerjisi 97,4 %, cücərmə 
qabiliyyəti isə 99,1 % təşkil etmişdir (cədvəl 4.1). 

Cədvəl 4. 1 
Müxtəlif şəraitdə yetişdirilən basma toxumlarının labora-

toriyada cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti, faizlə 

 
Göründüyü kimi, müxtəlif şəraitlərdə becərilən basma bit-

kisindən alınan toxumların cücərmə enerjisi və cücərmə qabi-
liyyəti fərqlidir. Gəncə-Qazax bölgəsində becərilən basma bit-
kisindən yığılan toxumların laboratoriya cücərmə enerjisi cücərmə 
qabiliyyəti Şirvandan yığılan toxumlara nisbətən 0,7-1,4% artıq 
olmuşdur. 

Тədqiqatlarımız həm də onu bir daha təsdiqlədi ki, 
Azərbaycanın Gəncə -Qazax və Şirvan bölgələrinə introduksiya 
edilmiş basma bitkiləri yerli şəraitə uyğunlaşdıqca bu bitkilərdən 

Тoxumun 
yığıldığı yer 

Cücərmə  enerjisi Cücərmə   qabiliyyəti 

2002 2003 2004 Orta 2002 2003 2004 Orta 

Şirvan 94,7 96,6 98,8 96,7 96,5 97,7 98,9 97,7 

Gəncə - 
Qazax 95,9 97,8 98,6 97,4 97,9 99,8 99,7 99,1 
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toplanmış təzə toxumların cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti 
hər il 2,5-3,0 % artır.  

Müxtəlif şəraitlərdə yetişdirilən basma toxumlarının cücərmə 
enerjisi və cücərmə qabiliyyətinin öyrənilməsindən belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, basma toxumlarının laboratoriyada cücərmə ener-
jisi və cücərmə qabiliyyəti Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan böl-
gəsinə nisbətən yüksək olmuşdur. Bunu Şirvan bölgəsinin torpaq 
şəraitinin basma bitkisi üçün nisbətən əlverişsiz olması ilə izah 
etmək olar. 

4. 2. Saxlanma müddətindən asılı olaraq basma 
toxumlarının laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə 
qabiliyyəti 

Тoxumların cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyətinin 
saxlama müddətindən asılı olaraq dəyişilməsinin öyrənilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, istər basma, istərsə də başqa 
k/t bitkisinin toxumları ilə səpin apararkən yüksək cücərmə 
enerjisi və cücərmə qabiliyyətinə malik toxumların səpilməsi nor-
mal cücərtilərin alınmasına səbəb olur ki, bu da həmin cücərtilərin 
yaxşı inkişaf etməsinə və gələcəkdə daha yüksək məhsul vermə-
sinə zəmin yaradır. 

 Saxlanma müddətinin basma toxumlarının laboratoriya 
cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyətinə necə təsir etdiyini  
tədqiqatlarımızla yoxlamaq  məqsədilə 2000 - ci ilin yanvar ayın-
da) Kürdəmir rayonundakı “Həna” istehsal kooperativindən 2000 
- ci ildə toplanmış basma toxumları gətirilmişdir. Kürdəmir 
rayonunun torpaq-iqlim şəraitində becərilmiş basma bitkisindən 
toplanmış həmin toxumların laboratoriyada cücərmə enerjisi və 
cücərmə qabiliyyəti təyin edilərkən məlum olmuşdur ki, labora-
toriyada cücərmə enerjisi 95,2 %, cücərmə qabiliyyəti isə 96,7 %-
ə bərabər olmuşdur.  Bu toxumlar Şirvan və Gəncə - Qazax bölgə-
lərində açıq sahədə səpilmişdir. 

2001 - ci ildə vegetasiyanın sonunda (okyabr-noyabr ayların-
da) saxlanma müddətinin basma toxumlarının laboratoriya cücər-
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mə enerjisinə və cücərmə qabiliyyətinə necə təsir göstərdiyini öy-
rənmək üçün hər iki bölgədə açıq sahədən basma toxumları 
yığılaraq cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti təyin edilmiş 
(dekabr ayında) və həmin toxumlar səpilməyib saxlanılmışdır. 
Sonrakı illərdə (2002 -2004- cü illər) bu toxumların cücərmə 
enerjisi və cücərmə qabiliyyətlərinin necə dəyişildiyi öyrənilmiş-
dir. Bu sahədəki təcrübələrimizin nəticələri cədvəl 4. 2 - də veril-
mişdir. 

Cədvəl 4. 2 
Saxlanma müddətindən asılı olaraq basma toxumlarının 

laboratoriyada cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti, faizlə 
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Şirvan 95,1 97,6 94,5 96,3 90,3 91,5 

Gəncə - 
Qazax 96,4 98,2 95,7 97,8 91,4 92,7 

 
Şirvan bölgəsindən toplanmış basma toxumları 2002-ci ildə 

95,1% laboratoriya cücərmə enerjisinə, 97,6 % cücərmə 
qabiliyyətinə olduqları halda, bir il saxlandıqdan sonra cücərmə 
enerjisi 94,5 %-ə , cücərmə qabiliyyəti isə 96,3 % -ə enmişdir. İki 
il saxlandıqdan sonra bu göstəricilər müvafiq olaraq 90,3 % və 
91,5 % təşkil etmişdir. 

Gəncə - Qazax bölgəsindən toplanmış basma toxumlarının 
2002- ci ildə laboratoriya cücərmə enerjisi 96,4 %, cücərmə 
qabiliyyəti isə 98,2 % olmuşdur. Bir il saxlandıqdan sonra basma 
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toxumlarının cücərmə enerjisi 95,7 %-ə, cücərmə qabiliyyəti isə 
97,8 %-ə düşmüşdür. İki il saxlandıqdan sonra bu toxumların 
laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti müvafiq 
olaraq 91,4% və 92,7 % təşkil etmişdir. 

Saxlandıqca basma toxumlarında laboratoriya cücərmə ener-
jisi və qabiliyyətinin azalması özünü göstərir. Belə ki, Şirvan 
bölgəsindən toplanmış basma toxumları iki il saxlandıqda cücər-
mə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti 4,8 - 6,1 %, Gəncə - Qazax 
bölgəsindən toplanmış basma toxumlarınınkı isə 5,0 - 5,5 % azal-
mışdır. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, basma toxumları 
saxlandıqca cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti azalır. Ona 
görə də bu bitkinin toxumları ilə səpin apararkən təzə toxumlardan 
istifadə etmək məqsədəuyğundur.  

 
4. 3. Müxtəlif yaruslardan toplanmış basma toxumlarının 

laboratoriya cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti 
 

Basma bitkisindən keyfiyyətli yarpaq və toxum məhsulu əldə 
etmək üçün yüksək səpin keyfiyyətinə malik olan toxumların 
seçilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir (79). 

Bu bitkidə çiçəkləmə və toxumların yetişməsi vegetasiya 
müddətində aşağıdan yuxarıya doğru getdiyindən, vegetasiyanın 
sonunda bitkinin müxtəlif yaruslarındakı toxumlar eyni dərəcədə 
yetişmiş olmur. Ona görə də açıq sahədə becərilmiş basma bitkisi-
nin müxtəlif yaruslarından toplanmış toxumların laboratoriyada 
cücərmə enerjisini və cücərmə qabiliyyətini öyrənməyi lazım 
bildik. 

Yarus (mərtəbə) basma bitkisində şərti olaraq qəbul edilmiş-
dir. Əsas gövdə üzərində aşağıdan yuxarıya doğru olmaqla 3 ədəd 
budağı əhatə edir. Yəni hər 3 budaq bir mərtəbə (yarus) hesab 
edilir. 
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Müxtəlif bölgələrdə yaruslar üzrə toplanmış basma toxum-
larının laboratoriyada cücərmə enerjisi  və  cücərmə qabiliyyətlə-
rinin öyrənilməsi onu göstərir ki, basma bitkisindən yaruslar üzrə 
yığılmış toxumların cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyətləri bir 
- birindən fərqlənir. Alınmış nəticələr cədvəl 4. 3 - də verilir.   

 
Cədvəl 4. 3 

Müxtəlif yaruslardan toplanmış basma toxumlarının laboratoriyada 
cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti, faizlə 

 
Basma bitkisinin I yarusundan yığılmış toxumlar yuxarı 

yaruslara nisbətən daha yüksək cücərmə qabiliyyətinə malik 
olurlar (24-26 0C - də formalaşdıqlarına görə). Bu qanunauy-
ğunluq hər iki bölgədə aydın hiss olunur. Belə ki, Şirvan böl-
gəsində becərilmiş basma bitkisinin I yarusundan yığılmış to-
xumların laboratoriyada cücərmə enerjisi orta hesabla 96,6 %, 
cücərmə liyyəti isə 97,4 % olduğu halda, IV yarusdan toplanmış 
toxumların müvafiq göstəriciləri 12,0 və 15,0 % (14-17 0C - də 
formalaşmışlar) olmuşdur (cədvəl 4. 3). 

Gəncə - Qazax bölgəsində isə basma bitkisinin I yarusundan 
yığılmış toxumların laboratoriya cücərmə enerjisi orta hesabla 
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r Cücərmə   enerjisi Cücərmə qabiliyyəti 

2002 2003 2004 Orta 2002 2003 2004 Orta 

Şirvan 

I 
II 
III 
IV 

95,2 96,8 97,9 96,6 96,7 97,3 98,2 97,4 
68,2 70,1 72,4 70,2 72,5 73,8 74,5 73,6 
50,4 52,8 54,6 52,6 53,4 54,9 56,8 55,0 
10,2 12,5 13,4 12,0 13,2 14,7 17,3 15,0 

Gəncə - 
Qazax 

I 
II 
III 
IV 

96,5 97,2 98,1 97,2 98,5 99,2 99,8 99,1 
55,4 57,2 64,5 59,0 62,7 63,8 65,2 63,9 
37,5 38,2 40,3 38,6 41,3 42,5 43,2 42,3 
7,8 8,5 10,5 8,9 8,5 10,3 12,4 10,4 
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97,2%, cücərmə qabiliyyəti isə 99,1 % təşkil etmişdir. IV 
yarusdan yığılmış toxumlar isə 8,9 % cücərmə enerjisinə, 10,4 % 
isə cücərmə qabiliyyətinə malik olmuşlar (nisbətən aşağı 
temperaturda formalaşdıqlarına görə).     

Cədvəldən aydın olur ki, Gəncə - Qazax bölgəsində becəril-
miş basma bitkisinin I yarusundan toplanmış toxumların labo-
ratoriyada cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti Şirvan böl-
gəsində becərilən basma bitkisinin I yarusundan toplanmış 
toxumların müvafiq göstəricilərinə nisbətən üstünlük təşkil edir.  

Şirvan bölgəsində havaların nisbətən isti keçməsi ilə əlaqədar 
olaraq yuxarı yarusların toxumları Gəncə - Qazax bölgəsinə 
nisbətən yaxşı yetişir, yüksək cücərmə enerjisi və cücərmə 
qabiliyyətinə malik olur.  

Yaruslar üzrə toplanmış basma toxumlarının laboratoriya 
cücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyətinin öyrənilməsinə dair 
apardığımız tədqiqatdan belə məlum olur ki, basma bitkisinin I 
yarusundan toplanmış toxumların cücərmə enerjisi və cücərmə 
qabiliyyəti yuxarı yaruslardan toplanmış toxumların müvafiq 
göstəricilərinə nisbətən yüksək olur. 

 Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, basma bitkisinin 
çiçəkləməsi aşağıdan yuxarıya doğru gedir. Bu da I yaruslardakı 
toxumların nisbətən isti ayda (avqust 24-26 0C) formalaşdığına 
görə yuxarı yarusdakılara nisbətən daha yaxşı yetişməsinə səbəb 
olur. 

Tədqiqatlarımızdan belə nəticəyə gəldik ki, basma bitkisini 
generativ üsulla çoxaldarkən I yarusdan yığılmış toxumlardan isti-
fadə etməklə daha yüksək çıxım faizinə nail olmaq mümkündür. 

4. 4. Cücərtilərin morfologiyası 

Bitkinin yaşlı formalarının əlamət və xüsusiyyətlərini qabaq-
cadan xəbər vermək məqsədilə bəzi yuvenil (cavan) bitkinin 
formaəmələgətirmə xüsusiyyətlərinin və biologiyasının öyrə-
nilməsi, yaşdəyişmənin və formaəmələgətirmənin ümumi qanun-
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larını aşkara çıxarmağa, bitkinin uzunömürlülüyü sualına cavab 
tapmağa kömək edir (103). 

Cücərtilərin morfologiyasının öyrənilməsi, ayrı-ayrı növ və 
cinslərin cücərmə xüsusiyyətlərinin analizi, onların əmələgəlmə 
tarixini aydınlaşdırmaqda və filogenetik sistematikanın tərtibində 
az əhəmiyyət kəsb etmir (53) . 

Ona görə də basma bitkisinin açıq şəraitdə cücərmə xüsu-
siyyətlərini öyrənməyi qarşıya məqsəd qoyduq. 

Basma bitkisinin kökü mil kök sisteminə malik olub cü-
cərtiləri 15-20 günlükdə bir və yaxud da ki, fiziki zədələnmə ol-
arsa bir neçə  yan köklər əmələ gətirir. Köklərin  nisbətən  yer 
səthinə ən yaxın olan  əmici telləri üzərində azot toplayan qovuq-
cuqlar müşahidə olunur. 

Əlverişli şərait olduqda səpilmiş basma toxumlarından səpinin 
5-7-ci günü kütləvi cücərtilər alınır. Alınmış basma cücərtiləri ilk 
əvvəl çox kövrək olmaqla zəif böyüyürlər. Cücərtilərin əsas kökü 
torpağın daha dərin qatlarına getdikcə və əlavə köklər əmələ 
gəldikdən sonra basma cücərtiləri güclü inkişaf edirlər. Basma 
cücərtilərində 2 ədəd  ləpə yarpağı müşahidə edilir. Onların  
uzunluğu 4-6, eni isə 3-4 mm-ə çatır. Ləpə yarpaqları bozumtul 
yaşıl rəngdə, qısa saplaqlı, tam kənarlı, uc hissəsindən basıq forma 
da olurlar. Əsas gövdə intensiv inkişafa başlayan zaman ləpə 
yarpaqları saralıb tökülürlər. 

4. 5. Çiçəkləmənin biologiyası 

Apardığımız tədqiqatların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, 
becərildiyi torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq basma bitkisinin 
toxumlarının kəmiyyəti və keyfiyyəti müxtəlif olur. İstər yarpaq, 
istərsə də toxum məhsulu əldə etmək məqsədi ilə basma bitkisini 
plantasiyalar halında becərmək üçün onların çiçəkləmə biologiya-
sının öyrənilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Məhz bu baxımdan 
müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində becərilən basma bitkisindən yük-
sək keyfiyyətli toxum məhsulu almaq üçün bitkinin çiçəkləmə 
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biologiyasına aid bəzi məsələlərin öyrənilməsini qarşımıza məq-
səd qoyduq. 

 Тədqiqat zamanı ilk çiçəyin əmələ gəlmə vaxtı, bir çiçəyin 
ömrü, çiçəkyanlığının və çiçəyin quruluşu, tozlanma və s. hərtə-
rəfli öyrənilmişdir. 

Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, basma bitkisinin çiçək-
ləməsi iqlim şəraiti ilə sıx əlaqədardır. İsti və quru iqlim şəraiti 
bitkinin tez çiçəkləməsinə səbəb olur. Basma bitkisində çiçəkləmə 
çıxışlar alındıqdan 50-60 gün sonra başlanır. 

Basma bitkisinin çiçəkləri süpürgə çiçək qrupunda toplanır. 
Belə  çiçək qrupları yarpaq qoltuğunda əmələ gəlir (şək.4.1- 4.2). 
Çiçək qrupunun uzunluğu 15-18 sm-ə çatır. Həmin çiçək qrupun-
dan toplanan çiçəklər isə kiçik - 7 mm olurlar. Çiçək kasacığı ol-
duqca gödək və gümüşü rəngli tükcüklərlə örtülü olur. Çiçək tacı 
qırmızımtıl-sarı rəngdədir. 

Basma bitkisinin çiçəklə-
məsi vegetasiyanın sonuna qə-
dər davam edir. Belə ki, çiçək-
lərin hamısı eyni vaxtda açıl-
mır. Çiçəkləmə əsas və yan bu-
daqlar boyunça aşağıdan  yu-
xarıya  doğru gedir. Vegeta-
siyanın sonlarına yaxın basma 
bitkisinin aşağı yarusunda ye-
tişmiş paxlalar, orta yaruslarda 
hələ yetişməmiş paxlalar, uc 
hissəsində isə çiçəklər müşa-
hidə edilir. Basma bitkisində 
hər iki bölgədə birinci biçini apardıqdan sonra əmələ gəlmiş əsas 
və yan budaqların üzərində də çiçəklər açılır və aşağı yarusda 
toxumlar tamamilə yetişir. 

 Basma bitkisinin çiçək salxımında çiçəklərin açılması da 
salxım boyunça aşağıdan yuxarıya doğuru gedir (şək. 4.3). Çiçək 
salxımında bir çiçəyin ömrü Şirvan bölgəsində 10-15 gün, 

Şəkil 4.1.   Boyaq  indiqoferasının 
(İndigofera tinctoria) çiçəkli budağı 
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Gəncədə isə 13-18 gün davam edir. Həmin müddətdən sonra çiçək 
tacı formalaşmış paxlaların uc hissəsində yapışmış halda qalır. 
Paxlalar tam formalaşdıqdan sonra qurumuş ləçəklər tökülür.  

Basma bitkisi çiçəklərinin Şirvanda 85-90 % -i, Gəncədə isə 
75- 80%-i normal  tozlanaraq vegetasiyanın sonunda yüksək key-
fiyyətli toxum məhsulu verir.  

 
4. 6.  Meyvəvermə xüsusiyyətləri 

 
Basma bitkisi Azərbaycanda  becərilən yeni texniki bitki-

lərdəndir. Hər il  respublika-
mızda bu  bitkinin plantasiya-
ları genişlənməkdədir. Səpin 
materialı ilə plantasiyaları tə-
min etmək üçün yüksək keyfiy-
yətli toxum məhsulu hazırlan-
malıdır. Buna görə də müxtəlif 
torpaq-iqlim şəraitində becə-
rilən basma bitkisində meyvə-
lərin yetişmə vaxtını,  yığım   
vaxtını  və toxumluq   sahələrin  
yaradılması məsələlərini öyrən-
məyi qarşımıza məqsəd qoymu-
şuq. Apardığımız tədqiqat işləri 
göstərdi ki,  Şirvan və Gəncə - Qazax bölgələrində  becərilən 
basma bitkisi normal inkişaf edərək yüksək keyfiyyətli yarpaq və    
toxum məhsulu əmələ gətirir. Bitkilərdə meyvələrin yetişməsi 
vegetasiysının sonuna qədər davam edir. Çiçəklərdə mayalanma  
getdikdən sonra, ilk paxlalar görünməyə başlayır. Bu  vaxt onlar 
parlaq yaşıl rəngli olur. Vegetasiyanın davam etməsi ilə əlaqədar 
olaraq paxlalar böyüyürlər. Qeyd  etmək lazımdır ki, Şirvanda  
yüksək  temperatur  və  quru   iqlim    şəraiti    paxlaların Gəncəyə 
nisbətən tez yetişməsinə səbəb. Basma bitkisinin meyvələrinin ye-
tişməsi vaxtı paxlalar tünd - qəhvəyi rəng alırlar. Lakin, bu zaman 

Şəkil 4. 2.  Basma (İndigofera 
 tinctoria) bitkisinin çiçək salxımı 
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ayrı - ayrı zoğlarda yaşıl meyvələrə və hətta çiçəklərə də rast gəl-
mək olur. Ancaq bu meyvələr 
yetişməyə imkan tapmadıqla-
rına görə yığım müddəti yetkin 
paxlaların meydana gəlməsi ilə 
müəyyənləşdirilir. Bu zaman 
paxlalar içərisindəki toxumlar 
formalaşmış olur. 

Basma bitkisinin toxumları 
meyvə adlanan paxlanın içə-
risində yerləşir. Paxlası cizgili, 
silindir formasında, üstü ağımtıl 
tükcüklərlə örtülü olub, uzun-
luğu 3-5 sm, eni isə 0,3 sm-dir. Paxlası açılmayandır, yetişdikdə 
rəngi bozarır. Тoxumları paxlada sıra ilə düzülərək arakəsmələrlə 
əhatə olunmuşdur (şək. 4. 4). Bu arakəsmələr paxlalara üstdən 
baxdıqda da aydın görünür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 4. 4. Boyaq indigoferasının (İndigofera 
tinctoria) yetişməmiş paxlaları 

Şəkil 4. 3. Basma bitkisinin çiçək 
qrupu 
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V  FƏSİL.  BASMA BİТKİSİNİN BECƏRİLMƏ 
ÜSULLARI 

5. 1. Səpin müddətinin basma cücərtilərinin alınmasına 
təsiri 

Basma bitkisindən yüksək keyfiyyətli yarpaq və toxum mə-
hsulu əldə etmək üçün optimal səpin müddətinin təyin edilməsi 
vacib məsələlərdən biridir. Bu məsələni həll etmək üçün müxtəlif 
bölgələrdə və şəraitdə müxtəlif vaxtlarda  basma toxumları səpib 
onlardan normal cücərtilərin alınması üsullarını araşdırmışıq.  

Müxtəlif bölgələrdə tarla şəraitində basma cücərtilərinin 
alınmasına səpin vaxtının təsirini öyrənərkən məlum oldu ki, 
Şirvan bölgəsində 10. IV ayda səpin aparmaqla bir paqon metrdən 
(uzununa ölçülən metr) 19 ədəd normal bitki, 20. IV ayda səpin 
apardıqda 31 ədəd normal bitki, 30. IV ayda səpin apardıqda isə 
28 ədəd normal bitki alınmışdır (cədvəl 5. 1). 

Gəncə - Qazax bölgəsində isə 10. V ayda səpin apardıqda bir 
paqon metrdən orta hesabla 33 ədəd, 20. V ayda səpin apardıqda 
43 ədəd, 30. V ayda səpin apardıqda isə 38 ədəd normal basma 
bitkisi alınmışdır. 

Şirvan bölgəsində torpaqlarının şoran, ağır qranulometrik 
tərkibli olması və qrunt sularının səthə yaxın yerləşməsi səbə-
bindən alınmış basma cücərtilərinin 44-60 %-i məhv olur. Məhz 
buna görə də münasib vaxtlarda tarla şəraitində basma 
toxumlarının səpilməsinə baxmayaraq bir paqon metrdən alınan 
normal basma bitkisinin sayı Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan 
bölgəsinə nisbətən 9-14 ədəd artıq olmuşdur.   

Apardığımız tədqiqatlarla müəyyən etdik ki, açıq sahədə 
basma toxumlarının ən əlverişli səpin vaxtı Şirvan bölgəsində 20. 
IV ay, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 20. V ay hesab edilməlidir. 

5 . 2. Səpin normasının basma cücərtilərinin alınmasına təsiri 

Basma bitkisinin becərilməsində toxumların optimal səpin 
normasının müəyyən edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu  
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məqsədlə basma toxumlarının müxtəlif səpin normasının bir 
paqon metrdən alınan normal basma bitkisinin miqdarına təsiri 
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Şirvan bölgəsində paqon-
metrə 1 qr. basma toxumu səpdikdə orta hesabla 23 ədəd, 1,6 qr. 
basma toxumu səpdikdə 31 ədəd, 2,2 qr. basma toxumu səpdikdə 
isə 25 ədəd normal basma bitkisi əldə olunmuşdur (cədvəl 5. 2). 

Cədvəldən görünür ki, 1 p. m -  dən alınan 20 günlük cücər-
tilərin miqdarı normal bitkinin miqdarına nisbətən 19 - 47 ədəd 
çox olmuşdur. Lakin, bu bölgədə torpağın şoran olması və qrunt 
sularının üzdə olması səbəbindən alınmış cücərtilərin yarıya 
qədəri məhv olmuşdur. Məhz bunları nəzərə alaraq tədqiqata 
başlayan zaman Şirvan bölgəsində basma toxumların səpin 
norması Gəncə - Qazax bölgəsinə nisbətən bir qədər artıq götü-
rülmüşdür. 

Gəncə - Qazax bölgəsində tarla şəraitində basma cücərti-
lərinin alınmasına səpin normasının təsirinin öyrənilməsi göstərdi 
ki, 1 p. m-ə 0,8 qr. basma toxumu səpdikdə alınan 20 günlük 
cücərtilərin miqdarı orta hesabla 48 ədəd, normal bitkinin sayı isə 
28 ədəd, 1,2 qr. basma toxumu səpdikdə müvafiq olaraq 57 və 43 
ədəd, 1,6 qr. basma toxumu səpildikdə isə 77 ədəd cücərti, 34 
ədəd normal basma bitkisi alınmışdır (cədvəl 5. 2). 

Göründüyü kimi bu bölgədə də alınmış çücərtilərin hamısı 
normal inkişaf etməmişdir. Lakin, Şirvan bölgəsində optimal 
səpin normasında (1,6 qr./p.m.) alınmış cücərtilərin 40 % - i məhv 
olduğu halda, Gəncə - Qazax bölgəsində optimal səpin norma-
sında (1,2 qr./p.m) alınmış cücərtilərin cəmi 24,7 % -i məhv ol-
muşdur.   

Beləliklə, müxtəlif bölgələrdə səpin normasının basma cü-
cərtilərinin alınmasına təsirinin öyrənilməsi göstərdi ki, basma to-
xumlarından daha artıq normal bitki almaq üçün bu bitkinin 
toxumlarının Şirvanda açıq sahəyə səpin norması p. m-ə 1,6, Gən-
cə - Qazax bölgəsində isə 1,2 qr. qəbul olunmalıdır. 
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5. 3. Тoxumların basdırılma dərinliyinin basma 
cücərtilərinin alınmasına təsiri  

Тoxumla çoxaldılan bitkilərdə toxumların basdırılma 
dərinliyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Basma kimi xırda toxumlu 
(şək. 5. 1) bitkinin  çoxaldılması zamanı daha diqqətli olmaq tələb 
olunur. Çünki, bu bitkinin toxumları dərinə düşdükdə cücərib 
torpağın üzünə çıxa bilmir. Dayaz basdırma zamanı isə toxumlar 
yüngül olduğundan suvarma zamanı asanlıqla üzə çıxaraq su-
varma suyu ilə yuyulub aparılır və ya sahənin bir yerində toplanır. 
Bu da öz növbəsində seyrək cücərtilərin alınmasına, bəzi hallarda 
isə təkrar səpinlərin aparılmasına səbəb olur. Odur ki, hər bir 
bitkinin toxumlarının optimal basdırılma dərinliyi müəyyən olun-
malıdır. 

2002-2004-cüillərdə Şirvan 
və Gəncə - Qazax bölgələrində 
tədqiqat apararkən açıq sahədə 
basma toxumlarının basdırılma 
dərinliyinin 1 p. m - dən alınan 
normal basma bitkisinin miqda-
rına təsiri öyrənilmişdir. Тarla 
şəraitində toxumların basdırılma 
dərinliyinin basma cüçətilərinin 
alınmasına təsirini öyrənmək 
üçün hər iki bölgədə müxtəlif 
dərinliklər də səpin aparılmışdır.  

Şirvan bölgəsinin torpaqları ağır qranulometrik tərkibə malik 
olduğundan burada basma toxumlarının basdırılma dərinliyi Gə-
ncə - Qazax bölgəsinə nisbətən 0,5 sm az götürülmüşdür.  

Apardığımız tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, Şirvanda ba-
sma toxumunu 1,5 sm dərinlikdə səpməklə 1 p. m-dən orta he-
sabla 22 ədəd, 2,0 sm dərinlikdə səpməklə 31 ədəd, 2,5 sm də-
rinlikdə səpməklə 18 ədəd basma bitkisi alınmışdır.  

Şəkil 5.1.  İsladılmış basma 
 (İ. tinctoria) toxumları 
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Gəncə - Qazax bölgəsində isə basma toxumu 2,0 sm də-
rinlikdə səpildikdə p. m-dən orta hesabla 28 ədəd, 2,5 sm 
dərinlikdə səpildikdə 43 ədəd, 3,0 sm dərinlikdə səpildikdə isə 27 
ədəd normal basma bitkisi əldə olunmuşdur (cədvəl 5. 3). 

Şirvan bölgəsində torpağın şoran və ağır qranulometrik tər-
kibə malik olması alınmış basma cücərtilərinin çoxunun məhv 
olmasına səbəb olur.  

Göründüyü kimi sahədə olan 20 günlük cücərtilərdən orta 
hesabla 16-20 ədədi tələf olmuşdur. 

Gəncə-Qazax bölgəsində isə 2,0 sm dərinlikdə səpin apardıq-
da p. m-dən alınan 20 günlük çücərtilərdən orta hesabla 17 ədədi, 
2,5 sm dərinlikdə səpin apardıqda 14,1 ədədi, 3,0 sm dərinlikdə 
səpin apardıqda isə 15,2 ədədi məhv olmuşdur (cədvəl 5. 3). 

Beləliklə, toxumların basdırılma dərinliyinin basma cücərtilə-
rinin alınmasına təsirinin öyrənilməsindən belə nəticəyə gəldik ki, 
basma toxumlarının Şirvan bölgəsində açıq tarla şəraitində opti-
mal basdırılma dərinliyi 2,0 sm, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 2,5 
sm - dir (16). 

 
5. 4. Müxtəlif  torpaq - iqlim şəraitinin basma bitkisinin 
böyümə və inkişafına təsiri 
 

Bitkinin həyat qabiliyyətinin əsas göstəricilərindən biri 
onların böyüməsi və inkişafıdır. Yeni iqtisadi bölgələrə introdu-
ksiya edilmiş bitkilərin böyümə və inkişaf qanunauyğunluqlarının 
öyrənilməsinin böyük əhəmiyəti vardır. 

 Bitkilər böyümə və inkişaflarının tarixən formalaşmış və 
irsən möhkəmləndirilmiş qanunauyğunluqlarını qoruyub saxlaya 
bilirlər. Lakin, onları yeni becərmə şəraitinə gətirdikdə öz həyat 
funksiyalarını az və ya çox dərəcədə dəyişməli olur. Nəzərə 
alınmalıdır ki, yeni becərmə şəraiti bitkilərdə böyümə və inkişaf 
xüsusiyyətlərinin qismən dəyişilməsinə və müəyyən morfoloji əla-
mətlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Basma bitkisi də Azər-



 

43 
 

baycan şəraitinə introduksiya olunduğuna görə onun da böyümə 
və inkişaf xüsusiyyətlərini dəyişməsi nəzərdə saxlanılmalıdır. 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanın Gəncə - Qazax və 
Şirvan bölgələri şəraitində basma bitkisinin böyümə və inkişaf 
xüsusiyyətlərini öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

2001-2004 - cü illərdə apardığımız tədqiqatlar zamanı müx-
təlif torpaq-iqlim şəraitində becərilən basma bitkisinin böyümə di-
namikası hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə vegeasiyanın 
başlanmasından sonuna qədər hər ayın axırında bitkinin hündür-
lüyü, çətirinin diametri ölçülmüş 
və morfoloji göstəriciləri qeyd 
edilmişdir.  

Apardığımız tədqiqatlar nəti-
cəsində müəyyən edilmişdir ki, 
temperatur və qida sahəsi basma 
bitkisinin yerüstü hissələrinin bö-
yüməsinə güclü təsir edir. Belə ki, 
Şirvan bölgəsində səpin sxemin-
dən asılı olaraq basma bitkisinin 
boyu may ayında orta hesabla 6,0 - 
7,5 sm olursa, iyulda bu göstərici 
22,2 - 35,6, avqustda isə 37,3 - 
53,5 sm-ə çatır.  

Basma çətirinin diametri də bitkinin boyuna müvafiq olaraq 
inkişaf edir. Avqust ayında səpin sxemindən asılı olaraq çətirin 
diametri 30,2 - 41, 5 sm olmuşdur. 

Biçilməyib saxlanılmış bitkilər də isə səpin sxemindən asılı 
olaraq vegetasiyanın sonunda hündürlük orta hesabla 90,2 - 105,3 
sm, çətirin diametri isə 73,5 - 92,5 sm olur (cədvəl 5. 4). 

Göründüyü kimi Şirvan bölgəsində basma bitkisinin hün-
dürlüyünün və çətirinin diametrinin ən intensiv böyüməsi, avqust - 
sentyabr aylarına təsadüf edilir. 

Gəncə - Qazax bölgəsində becərilən basma bitkisinin Şirvan-
da becərilənlərlə müqayisəsi göstərdi ki, bu bölgədə səpinin bir ay  

Şəkil 5. 2   Basma tarlasının 
ümumi görünüşü 
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gec aparılmasına baxmayaraq alınmış cücərtilər ilk əvvəl əlverişli 
torpaq şəraiti olduğuna görə daha intensiv böyüyürlər. Bu 
səbəbdən də sonrakı aylarda bitkinin boyu və çətirlərinin diametri 
Şirvandakılara nisbətən üstün olur (25). 

Gəncə - Qazax bölgəsində basma bitkisinin avqust ayında 
hündürlüyü səpin sxemindən asılı olaraq orta hesabla 40,5 - 60,2 
çətirinin diametri isə 35,3 - 56, 3 sm olmuşdur. 

Biçilməyib   saxlanılmış basma  bitkisində   isə   səpin sxe-
mindən asılı olaraq vegetasiyanın sonunda hündürlük 92,5 -112,5 
sm-ə çətirin diametri isə 77,2 -103,4 sm-ə bərabər olmuşdur 
(cədvəl 5. 4). 

Gəncə - Qazax bölgəsində basma bitkisinin hündürlüyə 
intensiv böyüməsi sentyabr, çətirin intensiv böyüməsi isə avqust-
sentyabr aylarına təsadüf etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi noyabr 
ayında temperaturun aşağı enməsi səbəbindən basma bitkisinin 
yerüstü hissəsi tələf olur. 

Basma bitkisinin vegetativ orqanlarının morfoloji tədqiqindən 
məlum oldu ki, bütün morfoloji göstəricilər Gəncə - Qazax 
bölgəsində becərilən basma bitkisində Şirvanda becərilən bitkilərə 
nisbətən yüksəkdir.  

Vegetasiyanın sonunda Gəncə - Qazax bölgəsində becərilən 
bitkilərdə səpin sxemindən asılı olaraq əsas budaqların sayı orta 
hesabla 3,7 - 6,1 ədəd, yan budaqların sayı isə 16,5 -31,0 ədəd ol-
duğu halda, Şirvanda bu göstəricilər müvafiq olaraq 2,6 - 5,6 və 
14,9 - 25,2 ədəd olmuşdur.  

Əsas gövdə üzərində buğumarasının sayı Gəncədə becərilən 
bitkilərdə (22,3 - 44,9 ədəd) Şirvanda becərilən bitkilərə (19,2 -
38,4 ədəd) nisbətən 3,1 - 6,5 ədəd çoxdur. Basma bitkisində buğu-
marasının uzunluğu Şirvanda orta hesabla 3,0 - 4,5 sm, Gəncədə 
isə 3,5 - 6,3 sm olmuşdur. 

Gəncə - Qazax bölgəsində səpinin sxemindən asılı olaraq bir 
basma bitkisində orta hesabla 1230,2 - 2132,2 ədəd, Şirvan bölgə-
sində isə 1127,4  -1846,2 ədəd yarpaq olmuşdur.  
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Gəncə - Qazax bölgəsində basma yarpağının uzunluğu 2,4  - 
3,5 sm, eni isə 2,3 - 3,3 sm olduğu halda, Şirvanda bu göstəricilər 
müvafiq olaraq 1,4 - 2,7 və 1,0 - 2,2 sm olmuşdur (cədvəl 5. 5 - 5. 
6). 

Müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərinin basma bitkisinin böyümə 
dinamikasına təsirinin öyrənilməsindən bu nəticəyə gəldik ki, 
basma bitkisi ona verilən qida sahəsi nə qədər artıq olarsa o qədər 
də intensiv böyüyür və morfoloji göstəriciləri yüksək olur. Bu hal 
hər iki bölgədə özünü göstərir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, basma bitkiləri Gəncə - 
Qazax bölgəsi şəraitində Şirvan bölgəsinə nisbətən daha yaxşı 
böyüyüb inkişaf edirlər. 

5.  5. Qida sahəsi, bitki sıxlığı və biçin vaxtlarının   basma 
bitkisinin yarpaq məhsuldarlığına təsiri 

 
Bitkilərin bu və ya digər tor-

paq-iqlim şəraitinə introduksiyası 
zamanı qarşıda duran ən mühüm 
vəzifələrdən biri onların məhsul-
darlığının kəmiyyət və keyfiyyətcə 
təyin edilməsidir. Azərbaycan şə-
raiti üçün yeni olan basma bit-
kisinin normal inkişaf edib yüksək 
məhsul verməsi üçün onun be-
cərilmə aqrotexnikasına düzgün 
əməl etmək vacib məsələlərdən bi-
ridir (122). 

2001-2004 - cü illərdə apardı-
ğımız tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, basma bitkisinin yaş 
kütlə və quru yarpaq məhsuldarlığı becərildiyi torpaq - iqlim şə-
raiti və becərilmə aqrotexnikasına daxil olan qida sahəsi, bitki 
sıxlığı və biçin vaxtı ilə sıx əlaqədardır. 

 

Şəkil 5. 3.  Basma (İ. tinctoria) 
bitkisinin lələkşəkilli yarpaqları 



 

47 
 

 
 



 

48 
 

 
 
 



 

49 
 

 
 



 

50 
 

 



 

51 
 

Basma bitkisinin məhsuldarlığına biçin vaxtının təsirini 
öyrənmək məqsədi ilə bitkilər vegetasiya müddətində müxtəlif 
vaxtlarda 2 dəfə və vegetasiyanın sonunda bir dəfə biçilmişdir. I 
biçin hər iki bölgədə bitkinin kütləvi çiçəkləmə vaxtı --avqustun 
əvvəlində və ortalarında, II biçin isə oktyabrın ortalarında və 
axırlarında aparılmışdır. 

I  biçini avqustun  əvvəlində (2. VIII ay), II biçini oktyabrın 
ortalarında (15. X ay) apardıqda Şirvan bölgəsində 60 x 15 x 2 
sxemi ilə səpilmiş basma bitkisindən orta hesabla 135,3 s/ha yaş 
kütlə, 23,0 s/ha quru yarpaq, 60 x15 x 3 sxemi ilə səpilmiş 
bitkilərdən 113,7 s/ha yaş kütlə, 18,2 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x l 
sxemi ilə səpilmiş bit- 
kilərdən 165,8 s/ha yaş 
kütlə, 23,2 s/ha quru yarpaq, 
60 x 10 x 2 sxemi ilə səpi-
lənlərdən isə 137,3 s/ha yaş 
kütlə, 20,6 s/ha quru yarpaq 
məhsulu alınmışdır. Nəzarət 
variantının (60 x 15 x l) yaş 
kütlə məhsuldarlığı 92,4 
s/ha, quru yarpaq məhsul-
darlığı isə 14,8 s/ha olmuş-
dur. 

Gəncə - Qazax bölgəsində 60 x 15 x 2 sxemi ilə səpilmiş bas-
ma bitkisindən iki biçində orta hesabla cəmisi 171,8 s/ha yaş 
kütlə, 29,2 s/ha quru yarpaq, 60 x 15 x 3 sxemi ilə səpilmiş bit-
kilərdən 169,3 s/ha yaş kütlə, 27,1 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 1 
sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 267,1 s/ha yaş kütlə, 37,9 s/ha quru 
yarpaq, 60 x 10 x 2 sxemi ilə səpilmişlərdən isə 231,3 s/ha yaş 
kütlə, 34,2 s/ha quru yarpaq məhsulu əldə olunmuş dur. Bu 
bölgədə nəzarət variantının yaş kütlə məhsuldarlığı 151,2 s/ha, 
quru yarpaq məhsuldarlığı isə 25,7 s/ha təşkil etmişdir (cədvəl 
5.7). 

Şəkil 5. 4.  Müxtəlif vaxtlarda 
biçilmiş basma tozları 
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Göründüyü kimi hər iki bölgədə ən yüksək məhsuldarlıq 60 x 
10 x l sxemi ilə səpilmiş basma bitkisindən alınmışdır. Şirvan 
bölgəsində bu variantın quru yarpaq məhsuldarlığı nəzarətə 
nisbətən 8,4 s/ha, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 12,2 s/ha yüksək 
olmuşdur. 

Cədvəldən aydın görünür ki, basma bitkisinin məhsuldarlığı 
bölgələr üzrə də fərqlənir. Belə ki, I biçini 20 VIII ayda, II  biçinin 
15. X ayda apardıqda Gəncə - Qazax bölgəsində basma bitki-
sindən Şirvan bölgəsində nisbətən varıantlar üzrə orta hesabla 10, 
8 - 14,7 s/ha artıq quru yapaq məhsulu əldə olunmuşdur. I  biçin 
20. VIII ayda, II biçini isə 25. X ayda apardıqda Şirvan bölgəsində  
60 x 15 x 2 sxemi ilə səpilmiş basma bitkisindən iki biçində orta 
hesabla çəmi 152,7 s/ha yaş kütlə, 24,4 s/ha quru yarpaq, 60 x 15 
x 3 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 139,2 s/ha yaş kütlə, 20,8 s/ha 
quru yarpaq, 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 218,9 s/ha 
yaş kütlə, 28,9 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 2 sxemi ilə 
səpilənlərdən isə 193,9 yaş kütlə, 26,5 s/ha quru yarpaq məhsulu 
əldə olunmuşdur. Bu biçin vaxtında nəzarət variantından (60 x 15 
x 1) 123,1 s/ha yaş kütlə, 19,7 s/ha quru yarpaq məhsulu alın-
mışdır. Gəncə - Qazax bölgəsində  I  biçin 20. VIII ayda, II biçini 
25. X ayda apardıqda 60 x 15 x 2 sxemi ilə səpilmiş basma 
bitkisindən orta hesabla iki biçində 164, 6 s/ha yaş kütlə, 26,3 s/ha 
quru yarpaq, 60 x 15  x 3 sxemi ilə səpilmişlərdən 164,3 s/ha yaş 
kütlə, 24,6 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmişlərdən 
249,4 s/ha yaş kütlə, 32,4 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 2 sxemi ilə 
səpilmiş bitkilərdən isə 228,0 s/ha yaş kütlə, 31,9 s/ha quru yarpaq 
məhsulu götürülmüşdür.  

Nəzarət variantından isə 143,8 s/ha quru yarpaq məhsulu 
alınmışdır. Göründüyü kimi bu biçin vaxtlarında da hər iki 
bölgədə ən yüksək məhsul 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş basma 
bitkisindən alınmışdır. Bu variantın quru yarpaq məhsuldarlığı 
Şirvan bölgəsində nəzarətə nisbətən 9,2 s/ha, Gəncə - Qazax 
bölgəsində isə 10,1 s/ha yüksək olmuşdur. 



 

57 
 

I biçini 20. VIII ayda, II biçini 25. X ayda apardıqda Gəncə - 
Qazax bölgəsində basma bitkisinin quru yarpaq məhsuldarlıqı 
Şirvan bölgəsinə nisbətən 2,6 -3,5 s/ha yüksək olmuşdur. 

Тədqiqatlarımız göstərdi ki, basma bitkisinin vegetasiya müd-
dəti ərzində ancaq bir dəfə - vegetasiyanın sonunda biçilməsi 
məhsuldarlığın 40-50% azalmasına səbəb olur. Belə ki, Şirvan 
bölgəsində basma bitkisində ancaq bir dəfə biçin apararkən 60 x 
15 x 2 sxemi ilə səpilmiş bitkisindən 66,1 s/ha yaş kütlə, 11,9 s/ha 
quru yarpaq, 60 x 15 x 3 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 58,1 s/ha 
yaş kütlə, 9,3 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş 
bitkilərdən 89,7 s/ha yaş kütlə, 12,5 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 2 
sxemi isə səpilmiş bitkilərdən isə 71,7 s/ha yaş kütlə, 10,7 s/ha 
quru yarpaq məhsulu əldə olunmuşdur. Nəzarət variantının yaş 
kütlə məhsuldarlığı 50, 6 s/ha quru yarpaq məhsuldarlığı isə 8,1 
s/ha olmuşdur. 

Gəncə - Qazax bölgəsində də bir dəfə biçin aparılarkən basma 
bitkisinin məhsuldarlığı iki dəfə biçin aparan zaman əldə olunmuş 
məhsuldarlıqdan aşağı olmuşdur.  Belə ki, nəzarət variantından 
60,6 s/ha yaş kütlə, 10,3 s/ha quru yarpaq, 60 x 15 x 2 sxemi ilə 
səpilmiş bitkilərdən 85,6 s/ha yaş kütlə, 15,4 s/ha quru yarpaq, 60 
x 15 x 3 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 80,3 s/ha yaş kütlə, 13,6 
s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 124,6 
s/ha yaş kütlə, 18,7 s/ha quru yarpaq, 60 x 10 x 2 sxemi ilə 
səpilmiş bitkilərdən isə 110,2 s/ha yaş kütlə, 17,6 s/ha quru yarpaq 
məhsulu əldə edilmişdir (cədvəl 5.7). 

I biçini avqustun əvvəlində - kütləvi çiçəkləmə dövründə 
aparmaq daha yaxşı nəticə verir. Çünki, çiçəkləmə dövründə biçin 
aparılarkən bitkilər çiçəkləri ilə birlikdə biçilib götürülür. Bu da 
alınan məhsulun ətirli və gözəl olmasına zəmin yaradır. Biçinin 20 
gün gecikdirilməsi  I  biçindən daha artıq məhsul götürməyə 
imkan yaratdığı halda bunun əvəzinə II biçində məhsuldarlıqın 
azalmasına səbəb olur. Cədvəldəki rəqəmlərdən aydın olur ki, 
basma bitkisində I  biçini 20. VIII ayda apardıqda alınan quru 
yarpaq məhsuldarlığı, I biçini 2. VIII ayda apararkən əldə olunan 
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quru yarpaq məhsuldarlığına nisbətən Şirvan bölgəsində variantlar 
üzrə orta hesabla 6,7-8,3 s/ha, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 
müvafiq olaraq 1,2 - 2,1 s/ha artıq olmuşdur.  Bunun əvəzinə II 
biçində (25. X ay) alınan quru yarpaq məhsuldarlığı 15. X ayda 
aparılan II biçindən alınan quru yarpaq məhsuldarlığından variant-
lar üzrə orta hesabla Şirvan bölgəsində 1,8 - 4,9 s/ha, Gəncə - 
Qazax bölgəsində isə müvafiq olaraq 5,5 - 6,7 s/ha az olmuşdur. 

Şirvan bölgəsində basma bitkisində I biçini 20. VIII ayda, II 
biçini 25. X ayda apararkən iki biçindən variantlar üzrə alınan yaş 
kütlə məhsuldarlığı (123,1-218,9 s/ha), I biçin 2. VIII ayda, II 
biçin 15. X ayda apardıqda alınan 25. X ayda apararkən iki biçin-
dən variantlar üzrə alınan  yaş kütlə  məhsuldarlığından (92,4-
165,8 s/ha) variantlar üzrə orta hesabla 30,7 - 53,1 s/ha, quru 
yarpaq məhsuldarlığı isə müvafiq olaraq 4,9 -5,7 s/ha çox 
olmuşdur. 

Gəncə - Qazax bölgəsində isə əksinə, I biçini 20 avqustda, II 
biçini isə 25 oktyabrda apardıqda iki biçindən variantlar üzrə 
alınan yaş kütlə məhsuldarlığı ( 143,8 -249,4 s/ha),  I  biçini 2 av-
qustda, II biçini isə 15 oktyabrda apardıqda alınan yaş kütlə 
məhsuldarlığından (151,2-267,1 s/ha) variantlar üzrə orta hesabla 
7,4 -17,7 s/ha, quruyarpaq məhsuldarlığı isə müvafiq olaraq 3,4 - 
5,5 s/ha az olmuşdur.  

Bu Gəncə - Qazax bölgəsində oktyabrın ortalarından sonra 
havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq basma bitkisinin aşağı 
yarus yarnaqlarının qaralıb tökülməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Müxtəlif şərait və becərmə aqrotexnikasının basma bitkisinin 
yarpaq məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsindən belə nəticəyə 
gəlirik ki, basma bitkisi Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan 
bölgəsinə nisbətən daha yaxşı inkişaf edib artıq məhsul verir. 

Basma bitkisindən daha yüksək yarpaq məhsulu əldə etmək 
üçün hər iki bölgədə optimal səpin sxemi isə 60 x 10 x 1 hesab 
olunur. 
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Vegetasiya ərzində basma bitkisinin iki dəfə biçilməsi məh-
suldarlığın bir dəfə biçilən bitkilərə nisbətən 1,5 - 2,5 dəfə yüksəl-
məsinə səbəb olur.  

Basma bitkisindən daha yüksək məhsul əldə etmək üçün 
Şirvan bölgəsində I biçinin 20 avqust da, II biçinin 25 oktyabrda, 
Gəncə - Qazax bölgəsində isə I biçinin 2 avqustda, II bicinin isə 
15 oktyabrda aparılması məqsədəuyğundur. 

Hesablamalarımız göstərir ki, basma bitkisindən Şirvan 
bölgəsində hər iki biçin zamanı yaş kütlə məhsuldarlıqının 12,8 - 
16,1 %-i, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 14-17 %-i qədər quru 
yarpaq çıxımı əldə olunmuşdur.  

 
5. 6.  Qida sahəsi və bitki sıxlığının basma bitkisinin toxum 
məhsuldarlığına təsiri 

 
Тoxumları ilə çoxalan bitkilərin toxum məhsuldarlığının təyin 

edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Тoxum məhsuldarlığına 
bitkinin becərildiyi torpaq-iqlim şəraitinin və hər bitkiyə verilən 
qida sahəsinin də təsiri vardır. Məhz bu təsirləri öyrənmək üçün 
üzərində tədqiqat apardığımız basma bitkiləri müxtəlif qida 
sahələrində əkilib becərilmişdir. 

Becərilmə şəraitinin və səpin sxeminin basma bitkisinin 
toxum məhsuldarlığına təsirini öyrənmişik (cədvəl 5. 8). Məlum 
olub ki, Şirvan bölgəsində nəzarət variantından  (60 x 15 x 1) orta 
hesabla (I yarusdan) 22,11 s/ha 60 x 10 x 2 sxemindən 24,63 s/ha, 
60 x 15 x 3 sxemindən 26,69 s/ha, 60 x 10 x 1 sxemindən 27,22 
s/ha, 60 x 10 x 2 sxemindən isə 21, 47 s/ha toxum məhsulu    əldə 
etmək mümkündür. 

Gəncə - Qazax bölgəsində isə nəzarət variantından orta 
hesabla 20,47 s/ha, 60 x 15 x 2 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 
23,62 s/ha, 60 x 15 x 3 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 24,11 s/ha, 
60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən 25,32 s/ha, 60 x 10 x 2 
sxemi ilə səpilmiş bitkilərdən isə 18, 42 s/ha toxum məhsulu 
götürülmüşdür. 
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Hər iki bölgədə ən yüksək toxum məhsulu (I yarusdan) 60 x 
10 x 1 sxemində səpilmiş basma bitkilərindən alınmışdır. Basma 
bitkisində toxum məhsuldarlığı  Şirvan bölgəsində Gəncə- Qazax 
bölgəsinə nisbətən üstünlük təşkil etmişdir. Optimal variantın (60 
x 10 x 1) toxum məhsuldarlığı nəzarətə nisbətən Şirvan bölgə-
sində 5,11 s/ha, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 4,85 s/ha artıq ol-
muşdur. Ümumiyyətlə  basma bitkisinin  toxum məhsuldarlığı Şir-
van şəraitində Gəncə - Qazax bölgəsi şəraitinə nisbətən variantlar 
üzrə orta hesabla 1,9 - 2,98 s/ha yüksək olmuşdur.  

Cədvəl 5. 8 
Qida sahəsi və bitki sıxlığının basma bitkisinin toxum 

məhsuldarlığına təsiri, s/ha - la 
 

 

Səpin sxemi 
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60 x 15 x 1     
nəzarət 21,95 22,14 22,24 22,11 

60 x 15 x 2 24,21 24,55 25,13 24,63 
60 x 15 x 3 26,14 27,41 26,53 26,69 
60 x 10 x 1 27,22 27,53 22,17 27,22 
60 x 10 x 2 20,31 21,74 22,15 21,40 

Gəncə - 
Qazax 

60 x 15 x 1     
nəzarət 19,42 20,55 21,45 20,47 

60 x 15 x 2 23,95 22,79 24,12 23,62 
60 x 15 x 3 23,48 24,15 24,72 24,11 
60 x 10 x 1 24,91 25,44 25,63 25,32 
60 x 10 x 2 17,61 18,55 19,12 18,42 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Şirvan bölgəsinin iqlimi Gəncə - 

Qazax bölgəsinə nisbətən quru və isti olduğundan bu bölgədə 
basma bitkisinin I yarusundakı toxumlar daha yaxşı yetişirlər. 
Buna görə də Gəncə - Qazax bölgəsində becərilən basma bitkisinə 
nisbətən daha artıq və keyfiyyətli toxum məhsulu əldə olunur  
(146). 

5. 7. Тəsərrüfat sınağının nəticələri 
 

Apardığımız tədqiqat zamanı basma bitkisinin becərilməsi və 
yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edilməsinə zəmin yaradan 
variantlar seçilmiş və təsərrüfat şəraitində sınaqdan çıxarılmışdır. 
Тəsərrüfat sınaqları Kürdəmir rayonundakı “Həna” istehsalat 
kooperativində və ADKТA-nın Qovlarsarı tədris-təcrübə təsərrü-
fatının torpaqlarında 1,0 ha sahədə keçirilmişdir. Тəsərrüfat 
sınağının nəticələri barədə akt tərtib edilmişdir.  
Basma bitkisinin toxumları Kür-
dəmir rayonu şəraitində 60 x 10 x 
1 sxemi ilə 20. IV ayda (30 kq/ha) 
səpilmişdir. Alınmış cücərtilərə 
yüksək aqrotexniki qaydada qulluq 
göstərilib kütləvi çiçəkləmə zama-
nı - 20 avqustda və ikinci dəfə 25 
oktyabrda biçilib yaş kütlə və quru 
yarpaq məhsuldarlığı təyin edil-
mişdir. Məlum olmuşdur ki, bu 
təsərrüfat şəraitində basma bitkisi I 
biçin zamanı hektardan 93,1 s yaş 
kütlə, 11,9 sen. quru yarpaq, II bi-
çin zamanı isə 123,3 sen. yaş küt-
lə, 15,8 sen. guru yarpaq məhsulu vermişdir (cədvəl 5. 9). İki bi-
çin zamanı cəmi yaş kütlə məhsuldarlığı 216, 4 s/ha, quru yarpaq 
məhsuldarlığı isə 27,7 s/ha olmuşdur. 

Şəkil 5.5.  Basma (İ. tinctoria) 
toxumları 
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Qovlarsarı tədris-təcrübə təsərrüfatında basma toxumları 20. 
V ayda (60 x 10 x 1 sxemi ilə) səpilmiş (20 kq/ha hesabı ilə) 
yüksək aqrotexniki qaydada beçərilmişdir. 

Basma bitkiləri vegetasiya müddətində 2 dəfə (2. VIII ayda və 
15. X ayda biçilib yaş kütlə və quru yarpaq məhsuldarlığı təyin 
olunmuşdur. Bu təsərrüfat şəraitində basma bitkisi  I  biçin zamanı 
109,3 s/ha yaş kütlə, 15,4 s /ha quru yarpaq, II  biçin zamanı isə 
149,1 s/ha yaş kütlə, 21,1 s/ha quru yarpaq məhsulu vermişdir. İki 
biçində çəmi yaş kütlə məhsuldarlığı 258,4 s/ha, quru yarpaq 
məhsuldarlığı isə 36,5 s/ha olmuşdur.  

Cədvəldən görünür ki, münasib vaxtlarda biçin aparılarkən 
basma bitkisinin quru yarpaq məhsuldarlığı Qovlarsarı tədris-
təçrübə təsərrüfatında Kürdəmir rayonuna nisbətən 8,8 s/ha artıq 
olmuşdur. Basma  bitkisi Kürdəmir rayonu şəraitində yaş 
kütləsinin 12,8 %-i  qədər quru yarpaq  çıxımı verir. Qovlarsarı 
tədris-təcrübə   təsərrüfatında isə basma bitkisi 14,1 % -i qədər 
quru yarpaq vermişdir. 

Apardığımız tədqiqatlardan belə nəticəyə gəldik ki, basma 
bitkisinin yüksək keyfiyyətli yarpaq məhsulu almaq üçün Gəncə - 
Qazax bölgəsində becərilməsi daha faydalı və məqsədəuyğundur. 
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VI FƏSİL. BASMA BİТKİSİ BECƏRİLMƏSİNİN İQТİSADİ 
SƏMƏRƏLİLİYİ 

Böyük iqtisadi əhəmiyyətə malik olan basma bitkisinin 
respublikamızda becərilməsi bir tərəfdən respublikanı bu məhsulun 
xaricdən idxal edilməsindən azad edər, digər tərəfdən isə bu bitkini 
becərən təsərrüfatların iqtisadi göstəricilərinin möhkəmlənməsinə 
səbəb ola bilər. Basma tozunun xaricdən alınması respublika üçün 
çox baha başa gəlir. Ona görə də bu bitkinin respublikamızın Gəncə - 
Qazax və Şirvan bölgələrində becərilməsinin nə dərəcədə səmərəli 
olmasını apardığımız tədqiqatlarda nəzərdən keçirmişik. Məlum olub 
ki, becərildiyi torpaq - iqlim şəraitindən və becərilmə üsullarından 
asılı olaraq bitkinin hər hektardan məhsuldarlığı və buna uyğun 
olaraq iqtisadi səmərəsi də müxtəlif olur. 

Biçin vaxtının dəyişdirilməsi basma bitkisinin yarpaq 
məhsuldarlığına təsir göstərir. Ona görə də bu bitkinin iqtisadi 
səmərəsini hesablayan zaman bölgələr üzrə daha çox yarpaq 
məhsulunun əldə olunduğu biçin vaxtlarının məhsuldarlığı (Şirvan 
bölgəsində I biçinin 20. VIII, II biçinin 25. X ayda, Gəncə - Qazax 
bölgəsində isə I biçinin 02. VIII, II biçinin isə 15. X ayda 
aparılmasından alınan məhsuldarlıq) iqtisadi cəhətdən təhlil 
edilmişdir. 

Şirvan bölgəsində basma bitkisinin bir hektarından variantlar 
üzrə orta hesabla 43403 – 64609 manat (AZN), Gəncə - Qazax 
bölgəsində isə müvafiq olaraq 57872 - 85957 manat xalis gəlir əldə 
olunmuşdur (2005 - ci il qiymətləri ilə). Bir sentner basma məh-
sulunun maya dəyəri Şirvanda 1004,4 - 1134 manata, Gəncə - Qazax 
bölgəsində isə orta hesabla 972 - 1085,4 manata başa gəlmişdir 
(cədvəl 6. 1). 

Hər bölgə üçün optimal vaxtlarda biçin aparılan zaman ən 
yüksək iqtisadi səmərə hər iki bölgədə 60 x 10 x 1 sxemi ilə səpilmiş 
basma bitkisindən alınmışdır. Şirvanda bu sxemlə səpilmiş basma 
bitkisinin bir hektarından alınan ümumi məhsulun qiyməti 93636 
manat, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 122796 manata bərabər olmuş- 
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- dur. Buradan aydın olur ki, daha çox yarpaq məhsulu əldə etmək 
üçün basma bitkisinin 60 x 10 x 1 sxemi ilə əkilməsi istehsalat üçün 
daha səmərəlidir. 

Apardığımız tədqiqatlardan məlum oldu ki, optimal biçin 
vaxtında və səpin sxemində basma bitkisindən alınmış məhsul 
vahidinin maya dəyəri Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan bölgəsinə 
nisbətən 32,4 manat ucuz başa gəlmişdir (33). 

Müxtəlif bölgələrdə becərilən basma bitkisinin iqtisadi 
səmərəliliyinin hesablanmasından belə nəticəyə gəldik ki, hər bölgə 
üçün optimal vaxtlarda biçin aparılarsa, yarpaq məhsulu əldə etmək 
üçün basma bitkisinin Gəncə-Qazax bölgəsində becərilməsi Şirvan 
bölgəsində becərilməsinə nisbətən daha səmərəli və  rentabellidir. 
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NƏТİCƏLƏR 

Gəncə - Qazax və Şirvan bölgələrində basma bitkisinin becəril-
məsinin aqrotexniki xüsusiyyətlərinə dair apardığımız çoxillik elmi - 
tədqiqat işlərini araşdıraraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar. 

1. Basma toxumlarının laboratoriya cüçərmə enerjisi və qabili-
yyəti Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan bölgəsinə nisbətən 0,7 -1,4 % 
yüksək olur. 

2. Basma bitkisinin I yarusundan yığılmış toxumların laborat-
oriyada çüçərmə enerjisi və qabiliyyəti yuxarı yaruslardan yığılan 
toxumlara nisbətən yüksək olur. 

3. Açıq sahədən Şirvan bölgəsində toplanmış basma toxumları 
iki il saxlandıqda çücərmə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti 4,8 - 6,1 % 
azalır. Gəncə - Qazax bölgəsində isə 5, 0 - 5,5 % azalma müşahidə 
edilmişdir. 

4. Basma toxumlarının ən əlverişli səpin vaxtı açıq sahədə 
Şirvan bölgəsində 20. IV ay, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 20. V ay 
hesab edilir. 

5. Basma toxumlarının Şirvan şəraitində açıq sahəyə səpin 
norması 1 p. m-ə 1,6 qr, Gəncə-Qazax bölgəsində isə 1,2 qr.- dır. 

6. Basma toxumlarının açıq tarla şəraitində optimal basdırılma 
dərinliyi Şirvanda 2,0 sm, Gəncə - Qazax bölgəsində isə 2,5 sm - dir. 

7. Hər iki bölgədə basma bitkisi ona verilən qida sahəsi nə qədər 
artıq olursa o qədər də intensiv böyüyür  və  morfoloji göstəriciləri 
yüksək olur. Lakin basma bitkisi Gəncə - Qazax bölgəsində Şirvan 
bölgəsinə nisbətən daha yaxşı böyüyüb inkişaf edir. 

10. Hər iki bölgədə basma bitkisindən  daha yüksək yarpaq 
məhsulu əldə etmək üçün optimal səpin sxemi 60 x 10 x 1 sxemi 
hesab olunur. 

11. Vegetasiya müddətində basma bitkisində iki biçinin 
aparılması yarpaq məhsuldarlığının bir dəfə aparılan biçinə nisbətən 
1,5 - 2,5 dəfə yüksəlməsinə səbəb olur. Basma bitkisindən daha yük-
sək yarpaq məhsulu əldə etmək üçün Şirvan bölgəsində I biçin av-
qustun 20 - də, II biçin oktyabrın 25 - də, Gəncə - Qazax bölgəsində 
isə I biçin avqustun 2 - də, II biçin oktyabrın 15 - də aparılmalıdır. 
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12. Optimal qida sahəsində və biçin vaxtında Şirvan bölgəsində 
basma bitkisi 28,9 s/ha quru yarpaq məhsulu verir. Gəncə - Qazax 
bölgəsində isə basma bitkisindən 37,9 s/ha  quru yarpaq məhsulu 
alınmışdır ki, bu da Şirvana nisbətən 9,0 s/ha çoxdur. 

13. Yüksək keyfiyyətli basma toxumu hər iki bölgədə 60 x 10 x 
1 sxemindən alınmışdır (25,32 - 27,22 s/ha). Bu sxemdə becərilmiş 
basma bitkiləri Şirvan bölgəsində Gəncə - Qazax bölgəsinə nisbətən 
1,9 s/ha artıq toxum məhsulu vermişdir. 

14. Basma bitkisi təsərrüfat şəraitində Gəncə - Qazax bölgəsində 
Şirvan bölgəsinə nisbətən daha yaxşı inkişaf edib, yüksək keyfiyyətli 
yarpaq məhsulu verir. 

15. Optimal variantlarda əkilib becərilmiş basma bitkisinin hər 
hektarından 2005 - cü il qiymətləri ilə Şirvan bölgəsində 64609 
manat (AZN), Gəncə - Qazax bölgəsində isə 85957 manat xalis gəlir 
götürmək mümkündür. 

 
İSТEHSALAТA ТƏKLİFLƏR 

 

Apardığımız elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini araşdıraraq 
istehsalata aşağıdakıları təklif edirik: 

1. Daha yüksək quru yarpaq və toxum məhsulu almaq üçün 
basma bitkilərini hər iki bölgədə 60 x10 x 1 sxemində becərmək 
məqsədəuyqundur.  

2. Basma bitkisinin sahə vahidindən daha çox yarpaq məhsulu 
almaq üçün bitkilər vegetasiya müddətində iki dəfə -avqustun 
əvvəlində, oktyabrın ortaları və axırlarında biçilməlidir.  
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