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VI BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİVI BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
• Dünyanın sənayeyə qədərki aqrar təsərrüfat formaları və 

regionlarını təsvir etmək.

• Kommersiya məqsədli kənd təsərrüfatı və onun regionları 
haqqında məlumat vermək.

• ABŞ-ın kənd təsərrüfatı siyasətini və onun yetərsizliklərini 
şərh etmək.

• Ərzaq istehsalının müasir formalarına ekologiya dostu 
alternativ kimi dayanıqlı kənd təsərrüfatını açıqlamaq.

• Torpaqdan istifadə formalarını öyrənmək baxımından Von 
Thünen modelini təhlil etmək.





QLOBAL KƏND TƏSƏRRÜFATI QLOBAL KƏND TƏSƏRRÜFATI 
SİSTEMİNİN FORMALAŞMASISİSTEMİNİN FORMALAŞMASI

• Miladdan 1500 il sonraya qədər Yeni və Köhnə 
Dünyanın əksər yerlərində kənd təsərrüfatı.

• Avropa regionunun yaşayış yerlərində ailə 
təsərrüfatının inkişafı.

• Tropik Asiyada, Afrikada və Latın Amerikasında 
plantasiya koloniyalarının inkişafı.
– Əmək tutumluluq
– Ovçuluq və yığıcılığın yox olması



Dünyanın ən böyük 
kauçuk plantasiyası, 
Harbel, Liberiyada. 
36000 hektardan çox 
ərazi və ya Liberiya 
torpaqlarının 30%-i  
“Firestone Tire and 
Rubber Company” 
tərəfindən becərilir. 
Bu şirkət həmçinin 
Braziliya, Qana, 
Qvatemala və 
Filippinlərdə 
plantasiyalar 
qurmudur. 
Plantasiyalar yerli 
cəmiyyətlərə necə 
fayda verir?



Liberiyada Firestone 
plantasiyasında işçi 
kauçuk ağacında yarıq 
açaraq kauçuk mayesi 
toplayır. Kauçuk 
xammalı olan lateks 
ağacdan qaba axıdılır.
Toplama stansiyalarında 
latekslərin bir hissəsi 
qadınlar tərəfindən 
vedrələrlə yığılır. Bu işçi 
Firestone üçün 
işləməsəydi görəsən nə 
edərdi?



BƏRƏKƏTLİ HİLALBƏRƏKƏTLİ HİLAL



ƏKİNİN VƏ HEYVAN ƏHİLLƏŞDİRMƏNİN MƏNŞƏYİƏKİNİN VƏ HEYVAN ƏHİLLƏŞDİRMƏNİN MƏNŞƏYİ

İxtisaslaşmış kənd təsərrüfatının yüksəlişi və Lokal ticarətdə iştirak edən şəhərlər



KƏND TƏSƏRRÜFATININ SƏNAYELƏŞMƏSİKƏND TƏSƏRRÜFATININ SƏNAYELƏŞMƏSİ

• Kapital tutumluluq, enerjidən yüksək 
istifadə, iqtisadi gücün konsentrasiyası, 
ucuz istehsal. 

• Ekoloji təsirlər: tükənəcək torpaq və su 
resursları, çirklənmə, kənd regionlarında 
kənd həyat tərzinin aradan qalxması.  



KƏND TƏSƏRRÜFATININ İŞÇİ KƏND TƏSƏRRÜFATININ İŞÇİ 
QÜVVƏSİNDƏKİ PAYIQÜVVƏSİNDƏKİ PAYI



Dünyada donuz 
ətindən imtina edilən 
ərazilər.

Donuz ətindən imtina 
Şimali Afrika və Orta 
Şərqdə Bibliya 
dövründə Yəhudilər 
arasında yayılmağa 
başlamışdır. Donuzlar 
yaşayış tərzinə görə 
ekoloji baxımdan 
natəmiz hesab 
edilmişdir. Bu gün 
dünyanın Müsəlman 
əraziləri donuz 
ətindən imtina edilən 
ən böyük ərazilərdir. 
Hindistan əhalisinin 
yalnız 15%-i 
müsəlmandır və buna 
görə əhalinin önəmli 
hissəsi bu qadağanı 
qəbul etmir. Bununla 
belə Hinduların əsas 
ənənələrinə görə mal 
əti yemək olmaz.







KƏND TƏSƏRRÜFATI RESURSLARININ KƏND TƏSƏRRÜFATI RESURSLARININ 
KEYFİYYƏTİNDƏ MƏKANA GÖRƏ FƏRQLİLİKLƏRKEYFİYYƏTİNDƏ MƏKANA GÖRƏ FƏRQLİLİKLƏR

• Temperaturun və yağıntıların məhsul, xərcə və rentaya təsiri 
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  DOLANIŞIQ MƏQSƏDLİ KƏND TƏSƏRRÜFATIDOLANIŞIQ MƏQSƏDLİ KƏND TƏSƏRRÜFATI

• Əl zəhməti ilə görülən işlər, ailəlikcə görülən işlər, mexaniki 
avadınlıqlarla yox, heyvan gücü hesabına görülən işlər.

• İstehsalın əksər hissəsini təsərrüfatı təşkil edən ailələr 
istehlak edir. 

• Yarımsəhra Afrikada kəndli təsərrüfatına qarşı dolanışıq 
məqsədli intensiv kənd təsərrüfatı. 

• Kənd təsərrüfatı hələ də işlərin əsasını təşkil edir, sahələr 
kiçikdir. 

• Dolanışıq məqsədli kənd təsərrüfatının növləri: (1) dəyişkən 
becərilmə, (2) köçəri çobanlıq, (3) dolanışıq məqsədli 
intensiv kənd təsərrüfatı.



Kənd təsərrüfatı Kənd təsərrüfatı 
SistemləriSistemləri





Qərbi Braziliya Acroda 
yağmur meşələrinin 
məhvini göstərən 
mənzərə. Meşələr mal-
qara üçün müvəqqəti 
otlaqlar yaratmaq 
məqsədilə yandırılmışdır. 
10 il öncəki dövrlə 
müqayisədə bu gün 
xalqın yağmur meşələri 
50% daha sürətlə 
azaldılır. Yağmur 
meşələrinin məhvi bir sıra 
çətin problemlər yaradır 
və ya bu tip problemləri 
dərinləşdirir: bu “istixana” 
effekti doğurur, 
atmosferin 
təmizlənməsinin qarşısını 
alır, böyük miqyaslı sellər 
yaradır və yabanı həyatı 
yox edir.



İndoneziyada düyü 
yığımı əməktutumlu 

kəndli mədəniyyətinə 
nümunədir.



Cənubi Çindəki Yunnanda 
bu çəltik sahələri Şərqi və 
Cənubi-şərqi Asiyada 1 
milyarddan çox insanı 
bəsləyən intensiv çəltik 
təsərrüfatı sisteminə tipik 
nümunədir. Nə vaxt Çin 
texnokratları fermer 
təsərrüfatı yaratmaq və ya 
çay bəndi tikmək, yol 
salmaq və ya kəndin yerini 
dəyişmək qərarı verir, 
bənd tikilir, yol salınır və 
kənd yox olur. Kəndlilərə 
kompensasiya verilə bilər, 
ancaq onlara inkişafın 
qarşısında dayanmağa 
icazə verilməz. Çin 
liderləri uzunmüddətli 
dövrdə bütün 
vətəndaşların ehtiyaclarını 
tarazlaşdırmaq məqsədilə 
rasional qərarlar qəbul 
edirlər. Bu sürətli və 
davamlı iqtisadi artım yüz 
milyonlarla insanı aclıq və 
yoxsulluqdan 
qurtarmışdır.



DÜNYA DÜYÜ İSTEHSALIDÜNYA DÜYÜ İSTEHSALI



KOMMERSİYA MƏQSƏDLİ KƏND TƏSƏRRÜFATIKOMMERSİYA MƏQSƏDLİ KƏND TƏSƏRRÜFATI
Kapital intensivliyinin indikatoru kimi hər 1000 hektar 

üçün düşən traktor sayı



1950-c illərdə 
mərkəzi-pivot 
irriqasiya sisteminin 
inkişafı ABŞ-ın qumlu 
və quru ərazilərində 
rentabelli böyük 
fermer 
təsərrüfatlarının 
formalaşmasına 
imkan yaratdı. Şəkildə 
Montanada yonca 
əkininin sulanması 
göstərilmişdir. Yonca 
mal-qaranın 
kökəldilməsində 
istifadə olunacaqdır. 
Dəyər etibarilə ABŞ-
da ən çox istehsal 
olunan fermer 
məhsulları bunlardır: 
qarğıdalı, mal əti, süd, 
toyuq, donuz əti, 
buğda, pambıq. 



ABŞ-ABŞ-da KOMMERSİYA MƏQSƏDLİda KOMMERSİYA MƏQSƏDLİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KƏND TƏSƏRRÜFATI

• Aqrobiznesin dominantlığı – vertikal inteqrasiya – 
Kapital və intensiv enerji – hibrid toxumlardan asılılıq



QARĞIDALI QARĞIDALI İİSTEHSALISTEHSALI



ABŞ-da buğda yığımı kapital-tutumlu və enerji-tutumlu kənd təsərrüfatına nümunədir. 
Kommersiya məqsədli taxıl əkini qarışıq bitki və mal-qara təsərrüfatından fərqlənir. 
Çünkü taxıl insanların istehlakı üçün ilkin məhsul kimi istehsal edilir. İnkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə taxıl birbaşa fermer ailələri və ya kəndlər tərəfindən istehlak edilir. Halbuki, 
kommerisya məqsədli taxıl istehsalında istehsal olunan taxıl ərzaq istehsalını həyata 
keçirən sənayeçilərə satılır.



DÜNYA DÜNYA BUĞDA BUĞDA İİSTEHSALISTEHSALI



İNKİNKİİŞAF ŞAF ETMƏKDƏ OLANETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ DƏNL ÖLKƏLƏRDƏ DƏNLİİ  
BBİİTKTKİİLARLARİİN MƏHSULDARLIĞI VƏ N MƏHSULDARLIĞI VƏ İİSTEHSALISTEHSALI



QLOBAL DÜNYA ƏHALQLOBAL DÜNYA ƏHALİİSSİİ VƏ TAXIL  VƏ TAXIL İİSTEHSALISTEHSALI



KƏND TƏSƏRRÜFATINDA YÜKSƏLƏN KƏND TƏSƏRRÜFATINDA YÜKSƏLƏN 
REGREGİİONLARARASI VƏ BEYNƏLXALQ TONLARARASI VƏ BEYNƏLXALQ TİİCARƏTCARƏT



İXTİXTİİSASLAŞMIŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI REGSASLAŞMIŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI REGİİONLARIONLARI



Kaliforniyada mal-qara üçün 
açıq qidalanma sistemi.



ABŞ-da korporativ heyvandarlıq təsərrüfatıABŞ-da korporativ heyvandarlıq təsərrüfatı



DÜNYA MAL-QARA İSTEHSALI



ABŞ-da fermer təsərrüfatı 
işçilərinin çoxu illeqal 
imiqrantlardır. Onlar çox aşağı 
məvacib ilə çox uzun saat 
çalışırlar. Kənd təsərrüfatı 
minimum əmək haqqı 
qanunlarından kənardadır və 
aşağı qiymətlərlə təzə meyvə 
və tərəvəz istehsal edən bu 
yoxsul işçilərin çoxu 
işəgötürənlərin istismarına 
açıqdır.



ABŞ-da koporativ fermer təsərrüfatı. İşçi televiziya monitorundan baxaraq 
onun kompüterlə hesabladığı yükü yük maşının nə vaxt qəbul edəcəyini görür.



ABŞ-ABŞ-ının KƏND TƏSƏRRÜFATI S KƏND TƏSƏRRÜFATI SİİYASƏTYASƏTİİ –  – 
FERMER QFERMER QİİYMƏTLƏRYMƏTLƏRİİ



1990-2008-ci illər arasında dünya kənd təsərrüfatı qiymətləri.



FERMER SUBSİDİYA PROQRAMLARIFERMER SUBSİDİYA PROQRAMLARI



DİFERENSİAL QAYDADA DƏSTƏK PROQRAMLARINDAN DİFERENSİAL QAYDADA DƏSTƏK PROQRAMLARINDAN 
BÖYÜK KORPORATİV TƏSƏRRÜFATLARIN FAYDALARIBÖYÜK KORPORATİV TƏSƏRRÜFATLARIN FAYDALARI



DAVAMLI KƏND TƏSƏRRÜFATIDAVAMLI KƏND TƏSƏRRÜFATI
• Monokültürə alternativlər və pestisidlərdən və 

enerjidən geniş istifadə.
  
• Kənd təsərrüfatı torpaqları və icmaları üçün sosial, 

ekeoloji, iqtisadi proqramlar. 

• Alternativlər: təbii (orqanik) əkinçilik, aqro-ekologiya, 
vahid idarəetmə, şəhərdə bağçılıq, icmaların 
dəstəklədiyi kənd təsərrüfatı, təbii sistemli kənd 
təsərrüfatı.

• Ekoloji təsirlərin lokal bilgi və 
minimumlaşdırılmasından asılılıq.



VONVON TÜNEN TÜNENİİN YERLƏŞMƏ NƏZƏRN YERLƏŞMƏ NƏZƏRİİYYƏSYYƏSİİ  

• Bu nəzəriyyənin müasir fərziyyələri 

• İzotropik düzənliklər.
 
• Renta:  Von Tünen modelində göstərilən 

İqtisadi Renta, torpaq ağaları və banklara 
ödədiyimiz rentaya qarşı. 

• Von Tünenin modeli:  Taxtanın (ağac) tarixi 
rolu



VONVON TÜNEN TÜNENİİN YERLƏŞMƏ NƏZƏRN YERLƏŞMƏ NƏZƏRİİYYƏSYYƏSİİ

• Hər hansı əkin üçün torpaq rentası aşağıdakı formul ilə 
hesablanır:

Rk = e(p - a) – efk

• Burada,
    R =  k məsafəsində hər ərazi vahidinə düşən torpaq  
           rentası
    e = ərazi vahidinə düşən məhsul istehsalı
    k = bazardan məsafəsi
    p = hər vahid məhsulun bazar qiyməti
    a = məhsul vahidinə düşən istehsal xərci (əmək daxil  
          olmaqla) 
    f = məhsul vahidinə düşən məsafənin hər vahidini daşıma 
         dərəcəsi



VONVON TÜNEN TÜNENİİN YERLƏŞMƏ NƏZƏRN YERLƏŞMƏ NƏZƏRİİYYƏSYYƏSİİ



VONVON TÜNEN TÜNENİİN YERLƏŞMƏ NƏZƏRN YERLƏŞMƏ NƏZƏRİİYYƏSYYƏSİİ
• Bu nəzəriyyə (Johann Heinrich von Thünen tərəfindən XIX əsrin 

əvvəllərində irəli sürülmüşdür) bizə kənd təsərrüfatının lokal təşkilini 
dərk etməyə imkan verir. 

• Tünen modeli ilə lokal topaq istifadəsinin formalarını izah etmişdir. 
Bu modeldən aşağıdakı nəticələr çıxarıla bilər:

– 1. Torpaq rentası ilə daşınma xərcləri arasında tərs əlaqə vardır.

– 2. Şəhərlərin bazar yerlərindən izolyasiya olunmaq ticarət 
məqsədli fermer təsərrüfatlarını məhdudlaşdırır. 

– 3. Torpaq dəyərləri və torpaqdan istifadənin intensivliyi bazara 
doğru yüksəlir; 

– 4. Əkin növləri bir-birilə rəqabət edir və ən yüksək iqtisadi renta 
prinsipinə görə sifariş edilir.



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• aqrobiznes (agribusiness)

• aqrar subsidiyalar (agricultural subsidies)

• kapital tutumlu istehsal (capital-intensive 
production)

• heyvandarlıq təsərrüfatı (cattle ranching) 

• kommersiya məqsədli kənd təsərrüfatı 
(commercial agriculture) 

• südçülük təsərrüfatı (dairy farming) 

• ikiqat məhsul yığımı (double cropping) 

• bəsləmə yeri (feedlots) 

• ərzaq yardımı proqramı (food stamp program) 
(ABŞ-da)

• dörd sahəli rotasiya sistemi (four-field rotation 
system) 

• özünütəminat məqsədli intensive kənd 
təsərrüfatı (intensive subsistence agriculture)

• əmək tutumlu istehsal (labor-intensive production)

• torpağın deqradasiyası (land degradation)
 
• Aralıq dənizi hövzəsi kənd təsərrüfatı 
  (Mediterranean agriculture) 

• qarışıq bitki və heyvandarlıq təsərrüfatı (mixed 
  crop and livestock farming)

• paritet qiymət (parity price)

• çoban təsərrüfatı (pastoral nomadism)

• kəndli təsərrüfatı (peasant agriculture)

• plantasiya (plantation)

• döşəmə qiyməti (price floor) 

• yerdəyişmə ilə becərmə (shifting 
   cultivation)

• kəsmə və yandırma kənd təsərrüfatı 
   (slash-and-burn agriculture)

• yazlıq buğda (spring wheat) 



• kənd təsərrüfatının mərhələ modeli
    (stage model of agriculture) 

• özünütəminat məqsədli kənd

• təsərrüfatı (subsistence agriculture) 

• dayanıqlı kənd təsərrüfatı (sustainable 
agriculture) 

• kəsmə və yandırma kənd təsərrüfatı (swidden 
agriculture) 

• hədəf qiyməti (target pricing)

• şaquli inteqrasiya (vertical integration)

• Von Thünen modeli (von Thünen model) 

• Buğda Qurşağı (Wheat Belt) 

• qışlıq buğda (winter wheat) 



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
1. ABŞ əhalisinin neçə faizi kənd təsərrüfatında işləyir? Bu nə üçün bu qədər azdır?

2. Avropa koloniyalizminin qlobal kənd təsərrüfatı nümunələri üzərindəki təsirlərini təsvir edin.

3. Plantasiyalar nədir?

4. Boserupın aqrar intensivləşməsi ilə nə nəzərdə tutulur?

5. Kəndli istehsal tərzini xarakterizə edin.

6. Kommerisya məqsədli kənd təsərrüfatının başlıca xarakterik xüsusiyyətləri hansılardır?

7. Zaman keçdikcə ABŞ-da fermer təsərrüfatlarının sayı və miqyasında necə dəyişiklik baş vermişdir? 

8. ABŞ-da kənd təsərrüfatının coğrafiyasını təsvir edin.

9. Aqrar subsidiyaların səbəbləri və təsirləri hansılardır?

10. Davamlı kənd təsərrüfatı kommerisya məqsədli, sənayeləşmiş kənd təsərrüfatı formalarından necə 
fərqlənir?

11. Von Tünen modeli nədir və onu necə izah etmək  olar?
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