
Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası 

Hazırladı: Mirsahib Eminov 

Qeyd: Bu leksiya materialı Frederick P.Stutz və Barney Warf tərəfindən yazılmış “World Economy” 
dərsliyi əsasında UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Mirsahib Eminov 
tərəfindən universitetin tələbələri üçün hazırlanmışdır.  

 Dünya iqtisadiyyatı fənni 

VI Mövzu – Dünyanın kənd təsərrüfatı və onun inkişaf xüsusiyyətləri 

 

VI BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ 

• Dunyanın sənayeyə qədərki aqrar təsərrufat formaları və regionlarını təsvir etmək. 

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

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

• Ərzaq istehsalının muasir formalarına ekologiya dostu alternativ kimi dayanıqlı kənd 

təsərrufatını acıqlamaq. 

• Torpaqdan istifadə formalarını oyrənmək baxımından Von Thunen modelini təhlil etmək 

 

Kənd təsərrüfatı (k/t) iqtisadiyyatın sahə strukturu ayırımında özünəməxsus yer tutan və 

demək olarki bütün iqtisadiyyatlarda bu və ya digər formada təmsil olunan bir sektordur.K/t 

tarixən ən qədim məşğuliyyət növlərindən hesab olunur.Mənimsəmə təsərrüfatı ilə bağlı olan 

sahələri(ovçuluq,yığıcılıq və s.) çıxmaq şərtilə bu sahədən daha qədim məşğuliyyət növü 

yoxdur.İstehsal təsərrüfatına keçiddən başlayaraq bu günə kimi bu sahə dünya əhalisinin əksər 

hissəsinin məşğul olduğu iqtisadiyyat sahəsidir. 

Tarixi konteksdən baxmış olsaq k/t sahəsində böyük coğrafi kəşflər dövrünə kimi əsasən 

dominantlıq “köhnə dünya” ölkələrində(Çin,Hindistan və s.) olmuşdur.Lakin XVI əsrdən etibarən 

bu məsələ öz aktuallığını itirməyə başladı və “yeni dünya”nın kəşfi bu prosesi daha da 

sürətləndirdi.İlk avropalılıarın Amerika qitəsinə ayaq qoyması ilə burda olduğu kimi dünya da k/t 

istehsalında dəyişikliklər yaranmağa başladı.Avropa kolonizmi nəticəsində burda 2 tip k/t 

istehsalı foması yarandı: 

1.  Ailə-fermer təsərrüfatları istehsalı forması  

2.  Plantasiya istehsal forması 

 



1-ci tipə aid olan təsərrüfatlar daha çox Şimali Amerika, Yeni Zellandiya, Avstraliya və 

Cənubi Afrikada,2-tipə aid olanlar isə daha çox Latın  Amerikası,Tropik Afrika,Şərqi və Cənub-

Şərqi Asiya regionunda formalaşmağa başladı. 

K/t toplam məhsul qiymətləri ilə baxdığımız zaman sənayedən və xidmət sektorundan 

geri qalsa da iqtisadi fəal əhalinin məşğulluq faizi ən yüksək olan  sahə hesab olunur(bax 

aşağıdakı cədvələ). Bu sahə xüsusilə İOÖ-də önəm kəsb edir.Çünki İEÖ-də bu sahədə çalışanların 

xüsusi çəkisi toplam məşğulluqda kiçik paya sahib olsa da İOÖ-də bu prosesin tam əksini görmək 

mümkündür.Məsələn, ABŞ və İngiltərədə k/t-da çalışanların sayı toplam iqtisadi fəal əhalinin 

təxminən 2%-ni təşkil etdiyi halda Afrika və Asiya qitəsi üzrə bu sahədə orta göstərici təxminən 

60-70%-dir.Bu göstərici üzrə digər bir faktı da diqqətdən qaçırmayaq ki, ABŞ, İngiltərə, Fransa, 

Almaniya, Yaponiya kimi ölkələrdə k/t-da məşğulluq faizi aşağı olsa da illik məhsul ixracında 

dünyada lider ölkələrdən hesab olunurlar. İlk öncə bir sektor kimi k/t ilə bağlı ümumi mənzərəyə 

diqqət yetirək (cədvəl 1): 

 

Cədvəl 1. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı ümumi mənzərə 

Ümumdünya məhsulu 72.215 mlrd $ 

Dünyada k/t istehsalı 3.029 mlrd 

K/t istehsalının faizlə dünya istehsalında payı 4.2% 

Dünya əhali sayı 7.080 mln nəfər 

Dünyada iqtisadi fəal əhali sayı 3.338 mln nəfər 

Dünyada k/t-da çalışan əhali sayı 1.325mln nəfər 

Dünyada toplam  k/t-na yararlı torpaq sahəsi 4.912mln ha 

Dünyada toplam tarla və bağ sahələri 1.553 mln ha 

Dünyada toplam otlaq sahələri 3.359mln ha 

Dünya mal ixracı 18.401mlrd $ 

Dünyada k/t məhsulu ixracı 1.656 mlrd $ 

K/t ı məhsullarının dünya ticarətində payı 9% 

 

   Mənbə: BMT(2012) 



İndi isə biz aşağıdakı xəritəyə nəzər yetirməklə dünya üzrə k/t sahəsində çalışanların 

toplam iqtisadi fəal əhali içərisindəki payının ölkələr və regionlar üzrə necə dəyişdiyini görə 

bilərik: 

Şəkil 1. Kənd təsərrüfatında çalışanların payı 

 

K/t-da İEÖ məşğulluq səviyyəsi aşağı olsa da onlar toplam məhsul istehsalında dünyada 

ön sıralardadırlar (Məs. ABŞ, Yaponiya və s.). Toplam məhsul istehsalında fərqlənən dövlətlər 

aşağıdakılardır: 

Cədvəl 2. Toplam məhsul istehsalında fərqlənən dövlətlər 

Sıra 

nömrəsi 

Ölkələr K/t-tı istehsalı 

(mlrd$) 

Pay 

(%-lə) 

1. Çin 829.709 27.4 

2. Hindistan 307.807 10.2 

3. ABŞ 177.331 5.9 

4. İndoneziya 126.820 4.2 

5. Braziliya 100.414 3.3 

6. Nigeriya 85.542 2.8 

7. Yaponiya 69.242 2.3 



8. Rusiya 66.826 2.2 

9. Türkiyə 62.188 2.1 

10. İran 51.043 1.7 

 

K/t istehsalına bir sıra amillər təsir edir bu amilləri aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

1. Torpaq resurlarının qeyri bərabər paylanması 

2.Torpaqların məhsuldarlığı arasındakı fərqlər 3.Təbii 

şərait(İqlim) 

4. K/t-da sənayeləşmə və s. 

1- ci amilin təsiri onda özünü göstərir ki, bəzi ölkələr ərazi cəhətdən kifayət qədər 

böyükdürlər və daha çox k/t yararlı torpaq sahələrinə malikdirlər(Məs. 

Rusiya,Kanada,Çin,ABŞ,Avstraliya və s.) Bəzi ölkələrdə isə kiçik əraziyə malik olduqlarından 

k/t istehsalı sahəsində məhdudiyyətlər yaranır(Məs. Vatikan,San- Marino və s.)Bunu 

aşağıdakı cədvəldə daha aydın görə bilərik: 

Cədvəl 3. 

Sıra 

nömrəsi 

Ölkələr Sahə(1000 ha) %-lə 

1. Çin 519.148 10 

2. ABŞ 411.263 8.4 

3. Avstraliya 409.673 8.3 

4. Braziliya 275.030 5.6 

5. RF 215.250 4.4 

6. Qazaxıstan 209.115 4.3 

7. Hindistan 179.799 3.7 

8. Səudiyyə Ərəbistanı 173.355 3.5 

9. Argentina 147.548 3 

10. Monqolustan 113.507 2.3 

 



Qeyd:Toplam k/t yararlı torpaq sahələrinə görə(otlaqlar,tarlalar,bağlar)(2011) 

1- ci amilin k/t istehsalına təsirinə isə torpaq növlərini müqayisə etməklə nail olmaq olar.Bəzi 

dövlətlər vardır ki onlar geniş əraziyə malik olsalar da ərazi boyunca yayılmış qeyri-məhsuldar 

torpaqlar k/t istehsalına “-“ təsir göstərir (Məs.Böyük səhranın qumları,Tayqanın bataqlıqları 

və s.) bu amilə misal olaraq aşağıdakı xəritəyə baxaq: 

 

Şəkil 2. 

 

 

 

Qeyd: Ön Asiyanın “ən məhsuldar qurşağı” 

2- cü amilin istehsala necə təsir etməsinə gədikdə isə onu bildirmək kifayət edər ki, bəzi 

ərazilərin ekstremal iqlim şəraiti orada k/t istehsalı ilə məşğul olmağa ya imkan vermir ya da ki 

onu baha başa gətirir. 

3- cu amilin təsirinə gəldikdə isə bu əsasən k/t istehsalının hansı tiplərinin tətbiqi ilə 

bağlıdır.Bununla əlaqədar iki istehsal tipini ayırmaq olar: 

a. İntensiv k/t istehsalı 

b. Ekstensiv k/t istehsalı 

Məhz k/t-da sənayeləşmə nəticəsində Şimali Amerikada fermer təsərrüfatlarının sayı 

1935-ci ildə 7 milyondan 2008-ci ildə 1.7 milyona düşmüşdür.Bunun bir sıra səbəbləri olsa da 



ümumi olaraq onu qeyd edək ki sənayeləşmə hektar başına düşən (bitkiçilikdə) məhsuldarlığı 

artırdığından intensiv metodu seçən təsərrüfatlar, rəqabətdə digər üsulu seçən və daha az 

mənfəətlə işləyən təsərrüfatları sıradan çıxarır. 

K/t –da iki istehsal sistemini qeyd etmık olar: 

1. Özünü təmin etmə məqsədli istehsal (subsistence agriculture) 

2. Kommersiya məqsədli istehsal (commercial agriculture) 

Şəkil 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şəkil 4 

 

 

Bu sistemlərin öz növbəsində yarımsistemləri mövcuddur.1-si sistemin 

yarımsistemləri aşağıdakılardır: 

1. Yerdəyişmə ilə becərmə (shifting cultivation) 

2. İntensiv özünü təminetmə(intensive subsistence) 

3. çoban təsərrüfatı və ya köçəri təsərrüfat (pastoral nomadism) 

4. plantasiya (plantation) 

5. kəndli əməyinə söykənən təsərrüfat(peasant-based agriculture) 2-ci 

sistemin yarımsistemləri isə aşağıdakılardır: 

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

2. südçülük təsərrüfatı (dairy farming) 

3. taxılçılıq(grain farming) 

4. heyvandarlıq təsərrüfatları(livestock ranching) 

5. Aralıq dənizi hövzəsi kənd təsərrüfatı  (Mediterranean agriculture) 

6. bostançılıq(truck) 

 

 

 



Yerdəyişmə ilə becərilmə dedikdə əhalinin istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmamış 

torpaqlara köçməsi nəticəsində və ya müəyyən antropogen təsir ilə xam torpaqların istehsal 

dövriyyəsinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.əsasən Cənubi Amerikanın Amazon 

hövzəsində,Cənub-Şərqi Asiyada(İndonesiya),Mərkəzi  Afrika regionunda bu cür istehsal 

sisteminə rast gəlmək olar.İlkin mərhələdə meşələr,ərazinin bitki örtüyü və zərərvericilər 

təmizlənir(əsasən yandırma üsülu  ilə) sonra isə ərazidə k/t bitkilərinin əkin yerləri yaradılır. 

Çoban təsəsrrüfatı və ya köçəri təsərrüfatları ekstensiv özünü təmin etmə kimi də 

anlamaq olar.Bu tip təsərrüfatlarda daimi bir məskunlaşma və yerləşmə xarakterik deyil.Əsasən 

Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə və Mərkəzi Asiyada geniş yayılmışdır. 

İntensiv özünü təmin etmə əsasən əhalisi sıx məskunlaşmış Cənubi,Şərqi və Cənub-Şərqi 

Asiyada,Mərkəzi və Cənubi Amerikada geniş yayılmışdır.Bu təsərrüfatın səciyyəvi xarakteri əl 

əməyindən geniş istifadə olunması,istehsal prosesinin ailə üzvləri çərçivəsində təşkil 

edilməsi,torpaqların nisbətən məhsuldar olan çay vadilərində olmasıdır.Bu tip istehsalda 

torpaqlar tam “yüklənir”.Bir qarış torpaq belə “kənarda” qalmır.Bəzi yerlərdə hətta ildə 2 dəfə 

məhsul yığılır(double cropping) 

Dünya k/t məhsulları ticarətində mənzərəni müəyyən edən kommerisiya məqsədli k/t 

istehsal sistemidir.Əasən yüksək kapital tutumlu olması,mexanikləşdirmə,kimyalaşdırmadan 

yüksək səviyydə istifadə,ərazi vahidinə düşən məhsul miqdarının çoxluğu ilə xarakterizə 

olunur.Bu baxımdan  dünyada əsas k/t məhsulları ixracının mənzərəsini də bir növ bu sistem 

müəyyən edir.Ölkələr baxımından məsələyə yanaşsaq toplam k/t məhsulları ixracına görə 

fərqlənən ölkələr aşağıdakılardır: 

Cədvəl 4. 

Sıra № Ölkələr İxrac(mlrd$) Payı( %-lə) 

1. ABŞ 171.909 10,4 

2. Hollandiya 103.271 6,2 

3. Almaniya 91.757 5,5 

4. Braziliya 86.435 5,2 

5. Fransa 78.676 4,8 

6. Çin 66.175 4 

7. Kanada 62.834 3,8 

8. İspaniya 49.434 3 

9. Belçika 47.148 2,8 

10. İndoneziya 45.023 2,7 
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Aşağıda isə bəzi k/t məhsullarının becərilməsi ilə bağlı xəritəni nəzərdən keçirək.İlk 

xəritə qarğıdalı əkinlərinin yayılma arealını göstərir. Dominantlıq ABŞ, Çin, Kanada, 

Braziliya, Argentina, Meksika, Fransa, CAR və Hindistana məxsusdur.Digər 2-ci xəritədə isə 

buğda əkinlərinin dünya uzrə yayılması təsvir edilmişdir.Belə qənaətə gəlmək olar ki,ən 

bpyük buğda istehsalçıları ABŞ, Kanada, Çin, Avstraliya, Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə və 

İrandır 

Şəkil 5. 

 
 

Şəkil 6. 
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İqtisadi coğrafiyada k/t-da ərazi istifadəsi ilə bağlı ən təməl model Johann Von Thünenin 

ərazi istifadə modelidir.Bu model k/t istehsalı üçün yer seçilməsində nəqliyyat və məsafənin 

aparıcı ünsür olduğu üstündə qurulmuşdur.Modeli qısaca olaraq nəzərdən keçirək.Model 

aşağıdakı fərziyyələrə əsaslanır: 

1.Nəzərdən keçirilən ərazinin dünyanın digər əraziləri ilə əlaqəsi yoxdur; 2.Həmin 

bölgədə bir mərkəzin(şəhər mərkəzi) olduğu qəbul edilmişdir; 3.Bütün fermerlər 

eyni məhsulu eyni qiymətdən satırlar; 

4.Bütün ərazi geniş,düzdür; eyni məhsuldarlığa malikdir; 5.Nəqliyyat 

bütün istiqamətlərdə eyni xüsusiyyətə malikdir; 6.At və at arabası 

yeganə nəqliyyat vasitəsidir; 

7.Fermerlər bu modeldə “homo economicus” kimidirlər; 

Von Thünen bir sıra məhsullar üzrə tədqiqat aparmış və sonda onların 

yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermişdir: 

-Kartof kimi iri həcmə malik olan bitkilər bazara yaxın yerləşdirilməlidir. 

 

-Heyvandarlıq təsəsrrüfatları və tez xarab olan məhsullar da bazara yaxın 

yerləşdirilməlidir. 

-Məhsuldarlığı yüksək olan məhsullar bazara daha çox ərazi tələb edən 

məhsullardan   daha yaxın yerləşdirilməlidir; 

Thünen digər şərtləri sabit saxlamaqla, bazara uzaqlığı əsas faktor kimi götürərək 

iç-içə yerləşmiş dairələr şəklində olan 6 ərazi istifadə tipi müəyyən etmişdir: 

 



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

11 

 
 

Şəkil 7. 

  
 
 
 
Birinci zona: mal-qara və tərəvəz istehsalı 

İkinci zona: meşə təsərrüfatı 

Üçüncü zona: intensiv k/t bitkiləri yetişdirilməsi 

Dördüncü zona: az intensiv k/t bitkiləri əkini Beşinci 

zona: ekstensiv k/t istehsalı 

Altıncı zona: heyvandarlıq üçün yem bitkiləri əkimi 
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ƏSAS ANLAYIŞLAR 

• aqrobiznes (agribusiness) 

• aqrar subsidiyalar (agricultural subsidies) 

• kapital tutumlu istehsal (capital-intensive production) 

• heyvandarlıq təsərrufatı (cattle ranching) 

• kommersiya məqsədli kənd təsərrufatı (commercial agriculture) 

• sudculuk təsərrufatı (dairy farming) 

• ikiqat məhsul yığımı (double cropping) 

• bəsləmə yeri (feedlots) 

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

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

• ozunutəminat məqsədli intensive kənd təsərrufatı (intensive subsistence agriculture) 

• əmək tutumlu istehsal (labor-intensive production) 

• torpağın deqradasiyası (land degradation) 

• Aralıq dənizi hovzəsi kənd təsərrufatı 

(Mediterranean agriculture) 

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

• paritet qiymət (parity price) 

• coban təsərrufatı (pastoral nomadism) 

• kəndli təsərrufatı (peasant agriculture) 

• plantasiya (plantation) 

• doşəmə qiyməti (price floor) 

• yerdəyişmə ilə becərmə (shifting cultivation) 

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

• yazlıq buğda (spring wheat) 

• kənd təsərrufatının mərhələ modeli (stage model of agriculture) 

• ozunutəminat məqsədli kənd 

• təsərrufatı (subsistence agriculture) 

• dayanıqlı kənd təsərrufatı (sustainable agriculture) 

• kəsmə və yandırma kənd təsərrufatı (swidden agriculture) 

• hədəf qiyməti (target pricing) 
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• şaquli inteqrasiya (vertical integration) 

• Von Thunen modeli (von Thunen model) 

• Buğda Qurşağı (Wheat Belt) 

• qışlıq buğda (winter wheat) 

 

MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR 

1. ABŞ əhalisinin necə faizi kənd təsərrufatında işləyir? Bu nə ucun bu qədər azdır? 

2. Avropa koloniyalizminin qlobal kənd təsərrufatı numunələri uzərindəki təsirlərini təsvir edin. 

3. Plantasiyalar nədir? 

4. Boserupın aqrar intensivləşməsi ilə nə nəzərdə tutulur? 

5. Kəndli istehsal tərzini xarakterizə edin. 

6. Kommerisya məqsədli kənd təsərrufatının başlıca xarakterik xususiyyətləri hansılardır? 

7. Zaman kecdikcə ABŞ-da fermer təsərrufatlarının sayı və miqyasında necə dəyişiklik baş 

vermişdir? 

8. ABŞ-da kənd təsərrufatının coğrafiyasını təsvir edin. 

9. Aqrar subsidiyaların səbəbləri və təsirləri hansılardır? 

10. Davamlı kənd təsərrufatı kommerisya məqsədli, sənayeləşmiş kənd təsərrufatı formalarından 

necə 

fərqlənir? 

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

 

 


