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Hazırki konfrans görkəmli alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 

illiyinə həsr edilir. Onun respublikada botaniki tədqiqatlara rəhbərlik etdiyi dövr 1988-2008-ci illəri əhatə edir.  

Tariximizin səhifələrini vərəqlədikcə əmin oluruq ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində dövlət siyasəti məhz ulu öndər Heydər Əliyevin Prezidentliyi dövründə formalaĢmağa baĢlamıĢdır. 

Sonrakı illərdə respublikamızın zəngin bitki aləminin öyrənilməsi, bitki ehtiyatlarının qorunması və səmərəli istifadəsi 

sahəsində innovativ yanaĢmaların tətbiqinə və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına böyük diqqət yetirilmiĢdir. Hal-

hazırda cənab Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunması və səmərəli istifadə olunması 

məsələlərinə xüsusi önəm verilir, Azərbaycan alimlərinin dünya elminə inteqrasiya prosesi davam edir. Hazırda, AMEA 

Botanika Ġnstitutu respublikada bitkilər aləminin müxtəlifliyinin qorunub saxlanılması və onun davamlı inkiĢafında 

tədqiqat mərkəzi olaraq, Bitkilərin Mühafizəsi üzrə Qlobal və Milli Strategiya məqsədlərinin həyata keçirilməsinə 

yönələn problemlərin həlli istiqamətində innovativ araĢdırmalar apararaq, dünyanın aparıcı elm mərkəzləri ilə 

əməkdaĢlıq edir. Azərbaycanda bitki örtüyünün öyrənilməsi üzrə bir sıra Ġnstitut və təĢkilatlarda ardıcıl tədqiqatlar həyata 

keçirilir. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin bütün üzvlərinin bu fəaliyyəti yaxın gələcəkdə botanika elminin müxtəlif 

sahələrində müasir çağırıĢlara cavab verərək, zamanın ən vacib tələblərindən biri kimi biomüxtəlifliyin mühafizəsi üzrə 

tədbirlərin gücləndirilməsinə yönəldiləcəkdir. 

 

 

 
 

 

The current conference is dedicated to the 90th anniversary of prominent scientist Vahid Jalal oglu Hajiyev, 

academician of the Azerbaijan National Academy of Sciences. The period he led the botanical researches in the Republic, 

covers the years 1988-2008. Turning the pages of history, we are convinced that after the independence of Azerbaijan, 

the state policy in the field of environmental protection has begun to form during the presidency of the national leader 

Heydar Aliyev. In the following years, great attention has been paid to the application of innovative approaches and 

training of highly qualified personnel in the field of the study of the rich plant world in Azerbaijan, protection and 

rational use of plant resources. At present, Mr. President Ilham Aliyev attaches great importance to the protection and 

rational use of biodiversity in our country and integration process of Azerbaijani scientists into world science continues. 

Currently, the Institute of Botany of ANAS is a center of study in the conservation and sustainable development of 

diversity of plant world in the Republic and cooperates with the world's leading scientific centers by conducting 

innovative research on solving problems directed to the implementation of aims of the Global and National Strategy for 

Plant Conservation. Sequential studies are carried out in a number of Institutes and organizations for the study of plant 

cover in Azerbaijan. This activity of all members of the Azerbaijan Botanists Society will be aimed at strengthening 

actions on biodiversity conservation in the near future, as one of the most important requirements of time by meeting 

modern challenges in various fields of botanical science. 

 

 

 
 

 

Конференция посвящена 90-летию видного ученого, действительного члена Национальной Академии Наук 

Азербайджана Вахида Джалал оглы Гаджиева. Его деятельность, как руководителя ботанических 

исследований республики, охватывает 1988-2008 гг. Перелистывая страницы истории, после обретения 

независимости Азербайджана именно в период Президентства национального лидера Гейдара  Алиева началось 

формирование государственной политики в области охраны окружающей среды. В последующие годы большое 

внимание уделялось вовлечению инновационных подходов к исследованиям богатого растительного мира 

Азербайджана, сохранению и рациональному использованию растительных ресурсов и подготовке 

высококвалифицированных кадров. интеграция в мировую науку. В настоящее время со стороны Президента 

Ильхама Алиева уделяется большое внимание вопросам сохранения и рациональноого использования 

биоразнообразия, процесс интеграции азербайджанских ученых в мировую науку продолжается. Институт 

Ботаники НАНА, будучи центром изучения, сохранения  и устойчивого развития разнообразия растительного 

мира в республике, проводит  инновационные исследования и сотрудничает с мировыми научными центрами  в 

реализации задач, направленных на решение проблем Глобальной и Национальной Стратегии Сохранения 

Растений.  Последовательное изучение растительного покрова Азербайджана проводится также и в ряде других 

институтов и организаций республики. Эта деятельность всех членов Ботанического Общества Азербайджана в 

грядущие годы, отвечая современным вызовам  в различных областях ботанической науки, будет направлена на 

одно из важнейщих требований современности - усиление действий по сохранению биоразнообразия. 
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AKADEMĠK VAHĠD CƏLAL OĞLU HACIYEVĠN 

ELMĠ-PEDAQOJĠ VƏ TƏġKĠLATĠ FƏALĠYYƏTĠ 

 

Bu il görkəmli geobotanik alim, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Mili Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü, 1988-ci ildən 2008-ci ilə qədər 20 il ərzində Botanika Ġnstitutuna 

rəhbərlik etmiĢ Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin anadan olmasının 90 ili tamam olmuĢdur.  

V.C.Hacıyev 1928-ci ildə Azərbaycanın ġuĢa Ģəhərində dünyaya göz açmıĢdır. 1943-cü ildə 

Tərtər Ģəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Ģəhərində Azərbaycan Dövlət Kənd 

Təsərrüfatı Ġnstitutunun (indiki Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası) tarlaçılıq fakultəsinə 

daxil olmuĢdur. Tələbəlik illərindən baĢlayaraq botanikaya maraq göstərən V.C.Hacıyev tələbə elmi 

cəmiyyətlərində də fəal iĢtirak etmiĢdir. Ġnstitutu bitirdikdən sonra (1947) o, Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyində geobotanik kimi fəaliyyətini davam etdirir.  

Elmi tədqiqatlarını daha dərindən davam etdirmək arzusu onu 1949-cu ildə Leninqrad 

(indiki Sankt-Peterburq) Ģəhərindəki keçmiĢ SSRĠ EA-nın V.L.Komarov adına Botanika 

Ġnstitutunun aspiranturasına istiqamətləndirir. Burada o, geobotanikanın nəzəri problemlərini 

hərtərəfli öyrənərək, məĢhur florist, b.e.d., professor Y.Q.Bobrovun elmi rəhbərliyi altında 

Azərbaycan flora və bitki örtüyünə dair eksperimental tədqiqatlar aparır və 1952-ci ildə 

―Azərbaycanın quraqlığa davamlı paxlalı yem bitkiləri və onlardan qıĢ otlaqlarında istifadə 

imkanları‖ mövzusunda namizədlik dissertasiya iĢini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək Azərbaycana 

qayıdır. Sonraki illərdə V.Haciyevın respublika ərazisində yüksək dağ çəmənlərinin geobotaniki 

tədqiqi üzrə gərgin elmi axtarıĢlarının nəticələri öz bəhrəsini verir. 1966-cı ildə o, ―Böyük Qafqazın 

yüksək dağ bitkiliyi (Az.SSR daxilində), onun dinamikası və təsərrüfat əhəmiyyəti‖ mövzusunda 

müvəffəqiyyətlə doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. 

V.C.Hacıyevin elmi-təĢkilati fəaliyyəti çoxpilləli olmuĢdur. O, 1952-1957-ci illər ərzində 

Azərbaycan EA-nın Botanika Ġnstitutunda kiçik və daha sonra baĢ elmi iĢçi vəzifələrində 

çalıĢmıĢdır. 1957-1958-ci illərdə Botanika bağının direktoru vəzifəsini icra etmək ona həvalə 

olunmuĢdur. 1958-1972- ci illərdə isə Botanika Institunun elmi iĢlər üzrə direktor müavini 

vəzifəsində fəalliyət göstərmiĢdir. 

Artıq çəmənçilik üzrə yeganə mütəxəssis kimi tanınan V.C.Hacıyev Azərbaycan 

respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən 1972-1973-cü illərdə Botanika Ġnstitutunda 

əsasını qoyduğu Geobotanika Ģöbəsinin müdiri vəzifəsində qalaraq Yemçilik və Otlaqlar elmi-

tədqiqat institutuna direktor təyin edilir. Lakin alim 1978-ci ildə Azərb.SSR EA-nın Botanika 

Ġnstitutuna qayıtmıĢ, 1988-ci ilə qədər elmi iĢlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalıĢmıĢdır. 

Uzun illər respublikada botanika elminin hərtərəfli inkiĢafına həsr olunmuĢ fəaliyyəti akademik 

V.C.Hacıyevi bacarıqlı və istedadlı elmi təĢkilatçı kimi səciyyələndirməyə əsas vermiĢdir.  Alimin 

elmi səviyyəsi, yaxĢı təĢkilatçılıq bacarığı EA Rəyasət Heyətinə  əsas vermiĢdir ki, o  1988-ci ildə  

Ġnstitutun direktoru vəzifəsinə təyin edilmiĢdir. Onun rəhbərlik etdiyi müddət ərzində Ġnstitutda 

aparılan elmi-tədqiqat iĢləri daha müasir istiqamət almıĢ və bu da öz növbəsində yeni ixtisaslar üzrə 

laboratoriyaların açılmasına və strukturun təkmilləĢdirməsinə təkan vermiĢdir.  

Həmin illərdə V.C.Hacıyev yalnız Azərbaycanda deyil, eyni zamanda keçmiĢ Ümumittifaq 

səviyyəsində məĢhur mütəxəssis hesab edilərək, elmi fəaliyyətinin əhatə dairəsini geniĢləndirərək, 

Böyük Qafqazın, hətta Kiçik Qafqaz və TalıĢın yüksək dağ çəmənlərini hərtərəfli və dərindən 

öyrənməyə baĢlayır. Tədqiqatlarında  geobotanikanın klassik metodları, həmçinin müasir 

metodlardan, o cümlədən, bitki örtüyünün aerokosmik və məsafə metodlarından istifadə etməklə o, 

Azərbaycanın qıĢ (1,5 mln. ha) və yay (0,5 mln. ha) otlaqlarının tədqiqi və pasportlaĢdırılımasını 

aparılmiĢdır. Həmin tədqiqatların nəticələri əsasında Azərbaycan Kənd Təsərrüyatı Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiĢ ―Yem sahələrinin geobotaniki tədqiqi metodikası‖ tərtib olunmuĢdur. 

Direktiv orqanlarının göstəriĢlərinə əsasən, V.C.Hacıyev biyan köklərinin sənaye ehtiyatlarının, 

eyni zamanda Azərbaycanda kağız-sellüloz sənayesinin inkiĢafı üçün qarğı bitkilərinin yerüstü 

kütləsinin ehtiyatının müəyyənləĢdirilməsi üçün təĢkil olunmuĢ iĢlərə rəhbərlik etmiĢdir. 



      

 

Alimin uzun illərdən bəri apardığı hərtərəfli elmi müĢahidələri və çöl tədqiqatları zamanı 

topladığı zəngin materiallar ardıcıl olaraq bir neçə sanballı monoqrafiyalarında öz əksini tapmıĢdır. 

meydana çıxmasına əsas vermiĢdir. Bunların içərisində 2 hissədən ibarət həmmüəlif olduğu 

―Azərbaycanın otlaq və biçənəklərinin yem bitkiləri‖  (I hissə, 1965; II hissə, 1969) kitabları iĢıq 

üzü gördükdən sonra tez bir zamanda yemçilik sahəsində  çalıĢanların, geobotanika və flora ilə 

məĢğul olan tədqiqatçıların, heyvandarlıq və s. kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin stolüstü kitabına 

çevrilmiĢdir. Həmçinin o, Azərbaycanda yüksək dağ bitkiliyinə həsr olunmuĢ ―Böyük Qafqazın 

yüksək dağ bitkiliyi (Az.SSR daxilində) və onun təsərrüfat əhəmiyyəti‖ (1970), ―Böyük Qafqazın 

yüksək dağ bitkiliyi formasiyalarının dinamikası və məhsuldarlığı‖ (1974) monoqrafiyalarını nəĢr 

etdirmıĢdir. Həmin əsərlərdə dağ yamaclarının bərpasında və heyvandarlığın inkiĢafında xüsusi 

əhəmiyyəti olan Böyük Qafqazın yüksək dağ bitkiliyinin tam floristik təhlili verilmiĢ, dominant və 

subdominant bitki formasiyalarının geobotaniki səciyyəsi və bitki örtüyünün dinamikası, ekzogen 

və endogen, xüsusilə antropogen amillərin təsiri açıqlanmıĢdır. Bu dəyərli əsərlər V.C.Hacıyevin 

Azərbaycan ərazisi daxilində olan yüksək dağ çəmənlərinin görkəmli tədqiqatçısı kimi 

tanınmasında və yeni tədqiqatçılar nəslinin inkiĢafında  müstəsna rol oynamıĢdır.  

―TalıĢın yüksək dağ çəmənlərinin florası və bitkiliyi‖ (1979) əsərində o, TalıĢın yüksək dağ 

bitkiliyi tərkibində rast gəlinən endemik növləri əmələ gəlmələrinə görə bir sıra qruplara ayırmıĢ, bu 

endemik növlərdən bəzisinin üçüncü dövrün sonu və dördüncü dövrün əvvəllərində öz klassik 

əmələgəlmə mərkəzlərindən ayrıldığını, bəzilərinin isə növdaxili hibridləĢmə nəticəsində avtoxton 

yolla əmələ gələrək formalaĢdığını qeyd etmiĢdir. Alim TalıĢın endem növlərinin Hirkan mənĢəli 

bitkilər olmaqla genetik cəhətdən Mərkəzi Anadolu və Ġran növəmələgəlmə mərkəzləri ilə sıx qo-

humluq əlaqələri ilə bağlı olduğu fikrini irəli sürmüĢdür. Ġlk dəfə olaraq TalıĢın yüksək dağ-çəmən 

bitki tiplərinin formalaĢmasının əsas fitosenoloji parametrlərinin dinamikasını araĢdıraraq, geobo-

tanika və floristika sahəsində çox mühüm elmi və tətbiqi nəticələrin alınmasınına nail olmuĢdur.  

Vahid Hacıyevin elmi tədqiqatları içərisində faydalı, nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

bitkilərin öyrənilməsi baxımından Moskvada 1985-ci ildə nəĢr edilən ―Zaqatala qoruğu‖ adlı iri 

həcmli əsəri də diqqəti cəlb edir. Əsərdə Zaqatala qoruğunun təĢkilindən, onun flora və bitki-

liyindən, yayılmıĢ nadir bitkilərinin qorunmasından ətraflı bəhs olunur və elmi tövsiyələr verilir.  

1990-cı ildə V.Haciyev tərəfindən nəĢr edilmiĢ ―Kiçik Qafqazın bitki örtüyü‖ adlı 

monoqrafiyasında müəllif Alp qurĢağının petrofil bitki qruplaĢmasının Qafqazın qədim kriofil 

bitkilərindən biri kimi səciyyələndirmiĢ, qayalı, daĢlı və çınqıllı sahələrdə rast gəlinən bitkilərin isə 

pleystosen və yuxarı miosen dövründə avtoxron yolla əmələ gəldiklərini açıqlamıĢdır. Müəllif 

həmçinin bölgənin xinofil bitkilərinin qədim buzlaĢmaya qədər əmələ gəlməsi və formalaĢması 

barədə qeydlər etmiĢdir.  

AMEA müxbir-üzvü S.H.Musayevin həmmüəllifliyi ilə 1996-cı ildə nəĢr edilmiĢ 

«Azərbaycanın Qırmızı və YaĢıl kitablarına tövsiyə olunan bitki və bitki formasiyaları» adlı kitabı 

da bu baxımdan böyük maraqla qarĢılanmıĢdır. Əsərdə nadir və ya məhv olmağa məruz qalan 416 

bitki növləri haqqında, otlaq və biçənəklərimizdə sıradan çıxmıĢ bitki formasiyaları haqqında də-

yərli məlumatlar toplanmıĢdır.      

V.C.Hacıyevin geniĢ elmi tədqiqatları bitkilərin təsnifatı sahəsini də əhatə etmiĢdir. Belə ki, 

müəlliflərindən biri olduğu 8 cildlik ―Флора Азербайджана‖ əsərinin Y-YIII cildləri üçün o, 5 

fəsilə, 25 cinsə aid iĢlədiyi 84 növün elmi təsvirini vermiĢdir. V.C.Hacıyev həmçinin 1989-cu ildə 

kollektivin ümumi səyi nəticəsində nəĢr edilmiĢ «Azərbaycanın Qırmızı kitabı» adlı əsərinin 

tərtibatçilarından biri olmuĢ, Azərbaycan florasının nadir, relikt və endem 140 növlərin  yayılması, 

qorunmasına dair təkliflər vermiĢdir.  

Respublikamızda və həmçinin keçmiĢ Sovet Ġttifaqı və digər xarici ölkələrdə də nəĢr edilmiĢ 

350-dən çox elmi əsərləri, o cümlədən 7 monoqrafiyanın müəllifi olaraq, V.C.Hacıyev həmçinin 

flora, bitki örtüyü və bitki ehtiyatlarına  həsr edilmiĢ 30-dan yuxarı kitabın, o cümlədən dərslik və 

terminoloji lüğətlərin elmi redaktorudur. Eyni zamanda V.C.Hacıyev geobotanikanın əksər 

sahələrinə - xəritələĢdirməyə, yemçiliyin baĢlıca problemlərinə, fitomeliorasiyaya, bitki 



      

 

ehtiyatlarına və onun qorunmasına dair  bir sıra elmi məqalə və əsərlərin müəllifi olmüĢdur. 1979-

cu və 1987-ci illərdə tərtib etdiyi müxtəlif miqyaslarda ―Azərbaycan bitki örtüyü‖ xəritələrində ilk 

dəfə olaraq yüksək dağ çəmənlərinin bitki örtüyü rayonlaĢdırılmıĢ və assosiasiya səviyyəsində 

təsnifatı verilmiĢdir. V.C.Hacıyevin rəhbərliyi və bilavasitə iĢtirakı ilə 1992-ci ildə yenidən 

hazırlanmıĢ və sonrakı illərdə rus və ingilis dillərində nəĢr edilmiĢ «Azərbaycanın bitki örtüyü» 

xəritəsi respublikanın bitki örtüyünün, bitkiliyinin, qismən florasının tam aynasıdır.  Alimin ―Bilik‖ 

cəmiyyəti xətti ilə Azərbaycanın yay-qıĢ otlaqlarının səmərəli Ġstifadəsi və yaxĢılaĢdırılması 

yollarına dair bir neçə elmi-kütləvi kitabçaları,  təbii bitki örtüyünə antropogen təsirlə əlaqədar 

məsələlərə və  müasir bitki örtüyünün tarixi inkiĢafı və formalaĢmasına həsr olunmuĢ əsərləri də 

diqqətəlayiqdir.  

Elmi nailiyyətlərinə görə V.C.Hacıyev 1970-ci ildə professor, 1983-cü ildə Azərb. SSR EA-

nın müxbir üzvü, 1989-cu ildə isə Azərb.SSR EA-nın həqiq üzvü seçilmiĢdir. 

V.C.Hacıyevin elmi xidmətləri öz müasirləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 

1975-ci ildə V.Q.Xrijanovski və A.T.Ġsgəndərov tərəfindən Azərbaycanda  Roza L.  cinslərinin və 

b.e.d. R.Q.Əsgərovanın Gagea yeni növü tapılmıĢdır ki, bu da aparıcı geobotanik kimi uzun illər 

Azərbaycanın bitki örtüyünü tədqiq etmiĢ Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin Ģərəfinə adlandırılımıĢdır. Bu 

yeni növ məĢhur göstərici - «Index Kewensis» nə daxil edilmiĢdir. 

V.C.Hacıyev botanikanın inkiĢafı və təbliği sahəsində çox çalıĢmıĢ və xarici ölkə alimlərinin 

diqqətini Azərbaycanda aparılan tədqiqat iĢlərinə yönəldə bilmiĢdir. O, 1985-ci ildə AMEA müxbir-

üzvü S.H.Musayev ilə birlikdə Ġngiltərənin Sautqempton Universitetində ilə əməkdaĢlıqda 

Azərbaycan florasının paxlalılara dair sorğular əsasında geniĢ materiallar hazırlamıĢ, 1994-cü ildə 

Dünya paxlalıları bankına daxil etmiĢdir. V.C.Hacıyevin tədqiqat iĢləri beynəlxalq elm aləminin 

diqqətindən yayınmamıĢdır. 1986-cı ildə o, tanınmıĢ fitosenoloq kimi Ġsveçrəyə ezam edilmiĢ, bir 

sıra elmi-tədqiqat institutlarında məruzə ilə çıxıĢ etmiĢdir.  Akademik V.C.Hacıyev 1990-1991-ci 

illərdə  ABġ, Yaponiya, Avstriya, Türkiyə və Ġtaliyada keçirilmiĢ Beynəlxalq forumlarda iĢtirak 

edərək, Azərbaycanın flora və bitkiliyinə, bitki ehtiyatlarının öyrənilməsinə dair əhatəli məruzələrlə 

çıxıĢ etmiĢdir.  V.C.Hacıyev həmçinin 1992-ci ildə Macarıstana ezam edilmiĢ və «Qafqazın sənaye 

əhəmiyyətli bitkiləri» mövzusunda mühazirə kursu oxumuĢdur. 

1993-cü ildən sonra cənab H.Ə.Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢı bütün sahələrdə olduğu kimi 

elm aləmində də dirçəliĢ yaratdı. Müstəqil Azərbaycanın dünyanın bütün ölkələri ilə sərbəst elmi 

əlaqələrinin möhkəmlənməsi, alimlərimizin müxtəlif beynəlxalq konfrans və forumlarda iĢtirakı və 

birgə layihələr üzərində çalıĢmaları üçün geniĢ imkanlar açildı. O zaman akademik V.C.Hacıyevin 

xarici dövlətlərə elmi səfərləri daha intensiv olmuĢdur.  Müxtəlif vaxtlarda Avstraliya (1993), Ġran 

Ġslam Respublikası (1993, 1999), Ġsveçrə  (Bern Ģ., 1994; Tiçino Ģ. , 2001), Türkiyə (Ġzmir Ģ. 1995), 

Braziliya (1996), Yunanıstan (Tesoloniki, 1997),  PolĢa (Krakov Ģ.,1997), Almaniya  (BraunĢveyq 

Ģ., 1998), ABġ (Sent-Luis Ģ.,1999), ġimali Kipr (1999), Gürcüstan (1999), Orta Asiya (1999, 2000), 

Ġsveç (Conkopinq Ģ., 2002) və baĢqa ölkələrdə keçirilmiĢ beynəlxilq səviyyəli müĢavirələrdə onun 

iĢtirakı və respublika üçün aktual olan bozqır bitkiliyinin təhlili, Azərbaycan florasının 

genobankının qorunması, Transqafqaz səhra bitkiliyinin təsnifat prinsipləri, Azərbaycanın 

yarımsəhralarında otlaq mozaikliyinin dinamikası, yüksək dağ otlaqlarının təbii bitkiliyinə zəlzələ 

faktorunun monitorinq tədqiqi, Azərbaycanın meĢə genetik ehtiyatlarına və s. həsr olunmuĢ 

məruzələri Azərbaycan flora və bitkiliynə xarici mütəxəssislərin marağını artırmıĢdır.  

V.C.Hacıyev görkəmli alim-tədqiqatçı, bacarıqlı təĢkilatçı olmaqla bərabər həm də qayğıkeĢ 

müəllim kimi tanınmıĢdır. O, gənclərin geobotanika sahəsində dərin bilik əldə etməsi üçün elmi 

fəaliyyəti ilə yanaĢı 1956-cı ildən ömrünün sonunadək pedaqoji fəaliyyətini də davam etdirməyi 

özünə borc bilmiĢ, öz bilik və təcrübəsini ali məktəb tələbələrinə, aspirantlara, gənc bioloq və elmi 

iĢçilərə həmiĢə həvəslə çatdırmağa çalıĢmıĢdır və əməyi hədər getməmiĢdir. V.C.Hacıyev 

tərəfindən geobotanik və biogeosenoloqlardan ibarət böyük bir məktəb yaradılmıĢdır. Onun 

rəhbərliyi altında 3 doktorluq və 36 namizədlik dissertasiyası hazırlanmıĢdır. 



      

 

V.C.Hacıyev Azərbaycanda geobotanika məktəbinin yaradıcısı, uzun illər Ġnstiutun Elmi 

ġurasının və Ġnstitutun nəzdindəki ĠxtisaslaĢdırılmıĢ Müdafiə ġurasının, həmçinin Azərbaycan 

Botaniklər Cəmiyyətinin sədri olmuĢdur. Akademik V.C.Hacıyevin  xidmətləri Dövlət tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmiĢ və o, ―ġöhrət‖, ―ġərəf niĢanı‖ ordenlərinə, «Əmək veteranı» medalına, 

Azərbaycan respublikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanına, eləcə də XTNS-nin 1 qızıl, 2 gümüĢ 

medallarına layiq görülmüĢdür. Ġntensiv elmi və ictimai fəaliyyətinə görə akademik V.C.Hacıyev  

dəfələrlə bir sıra beynəlxalq elmi təĢkilatların ―Fəxri fərman‖ları və görkəmli elm xadimlərinin 

adına təsis edilmiĢ medallarla mükafatlandırılmıĢdır.  

Artıq 10 ildir ki, Vahid müəllim aramızda deyil. Onun yoxluğu istər respublika, istərsə də 

beynəlxalq elm aləmi və eləcə də akademikin tez-tez göründüyü mavi ekran və maraqlı söhbətlərini 

dinləmiĢ radio izləyiciləri və bütövlükdə ictimaiyyət üçün böyük itkidir.   

Akademik V.C.Hacıyev Qafqaz florasının istedadlı mütəxəssisi, Azərbaycan təbiətinin əsil 

fanatı olub, onu vətənpərvərcəsinə sevirdi. O insan zəkasının tələb olunduğu bir çox sahələrdə 

özünü sınamıĢ və istədiyinə nail olmuĢdu. Vahid müəllimi yaxından tanıyanlar onun sanballı elmi 

əsərlərin, monoqrafiyaların müəllifi olmaqla yanaĢı, klassik sənət nümunələrini ifadəli Ģəkildə əzbər 

söylədiyinin dəfələrlə Ģahidi olmuĢ və özünün də gözəl Ģerlərin müəllifi olduğunu yaxĢı bilirlər.  

Təbiətin vurğunu, hər bir cücərtinin, otun, kolun, ağacın  qədrini bilən, bircə baxıĢla bitkini 

identifikasiya edə bilmək kimi dərin elmi intuisiya, hafizə və fenomenal nomenklatur biliyə 

əsaslanan qeyri-adi bacarıq sahibi V.C.Hacıyev həm də gözəl təĢkilatçılıq qabiliyyətinə malik bir 

insan idi. Əməksevərliyi, qayğıkeĢliyi, ətrafdakılara xoĢ niyyətli münasibəti, obyektivliyi, daim öz 

üzərində iĢləmək vərdiĢi ona hamının rəğbət və hörmətini qazandırmıĢdır.   

Vahid müəllim bizim üçün tək müəllim deyil, yeri gələndə ata, ən yaxın dost və arxa olmağı 

bacaran Ģəxsiyyət idi. Ġndi onun ardıcılları, Botanika Ġnstitutunun əməkdaĢları onun tövsiyələrini 

həyata keçirməyə çalıĢaraq, alp çəmənlərindən baĢlamıĢ bozqır yaylalara qədər qarıĢ-qarıĢ gəzirlər. 

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika Ġnstitutunda müasir səviyyədə 

monitorinqlər həyata keçirilir, Azərbaycan florasının hərtərəfli tədqiqi davam etdirilir, yeni  elmi 

nailiyyətlər əldə edilir.  Akademik Vahid Hacıyev unudulmur, həmiĢə hörmətlə yad edilir.  

 

Allahdan ona rəhmət diləyirik ! 

 

                                                                                            Validə M.Əli-zadə   

AMEA Botanika Ġnstitutunun direktoru, 

                                                                                            AMEA-nın həqiqi üzvü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə I 

Bitki sistematikası, təkamülü, müxtəlifliyi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərinin Qırmızı Siyahısı:  

IUCN kateqoriyaları və meyarlarının regional səviyyələrdə tətbiqi  

qaydalarına dair qeydlər 

 
Validə M. Əli-zadə 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

vm_alizade@yahoo.com 

 

Məqalədə regional səviyyədə növlərin itmə təhlükəsinin müəyyən edilməsi üçün Beynəlxalq Təbiəti 

Mühafizə Ġttifaqının (IUCN) Qırmızı Siyahısına görə qiymətləndirmənin tətbiqi qaydaları nəzərdən keçirilir. 

 

Açar sözləri: Qırmızı Siyahı növləri,  BTMİ- nin qiymətləndirmə sistemı, tədbiqi qaydaları. 

 

Müasir dövrdə əvvəllər mövcud olan bir çox bitki növləri yer üzündən silinmiĢ, Qırmızı kitaba daxil 

edilmiĢ yüzlərlə növ isə nəslin kəsilməsi təhlükəsi altındadır. ġübhəsiz ki, planetimizdə floranın 

rəngarəngliyinin saxlanılması yolunda ən mühüm vəzifələrdən biri nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin istər 

regional, istərsə də dünya miqyasında  inventarlaĢdırılmasından ibarətdir.  Qırmızı  Siyahıya daxil edilən 

bitkilər insanlar tərəfindən xüsusi mühafizə və qayğı ilə əhatə olunmalıdır. 

Təhlükə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi Beynəlxalq Təbiəti Mühafizəsi Ġttifaqı (IUCN) tərəfindən qəbul 

edilmiĢ kateqoriyalar və kriteriyalar sistemi - itmiĢlər  (EX), kritik vəziyyətdə olanlar (CR), zəiflər (VU), 

nəsli kəsilməkdə olanlar (EN), təhlükəli vəziyyətə yaxın olanlar (NT), daha az təhlükəli vəziyyətdə olanlar 

(LC), informasiya çatıĢmazlığı (DD) əsasında həyata keçirilmiĢdir. IUCN-nin qaydalarına uyğun olaraq 

kateqoriyalar yalnız yabanı növlərin populyasiyaları üçün onların təbii arealı çərçivəsində təyin edilməlidir.  

Növün nəslinin kəsilməsinin yüksək risk kateqoriyasına aid edilməsi onun təbiətdə nəslinin kəsilməsinin 

yüksək ehtimallığını ifadə edir. Yalnız zamana görə yüksək risk kateqoriyasına aid edilmiĢ növlərin 

əksəriyyətinin daha aĢağı risk kateqoriyasına aid edilən növlərə nisbətən yaxın zamanda nəslinin kəsilmə 

ehtimallığı (onlar üçün səmərəli mühafizə tədbirləri tətbiq edilmədiyi təqdirdə) da eynilə yüksəkdir.  

Növlərin ―kritik təhlükə həddində olanlar‖ (CR), ―nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar‖ (EN)  və ―nəsli kəsil-

məyə həssas olanlar‖ (VU) kateqoriyalarına aid edilməsi üçün miqdari meyarlar Ģkalası mövcuddur. Növlə-

rin mühafizə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bu sistemdən intensiv istifadəyə baxmayaraq, onun tətbiqi 

çox vaxt xüsusi vəsaitlərdə müzakirə olunan  qaydalar barədə məlumatın olmaması ilə üzləĢir. Bu boĢluğu 

doldurmaq məqsədilə məqalədə regional səviyyədə növlərin yox olma riskinin müəyyənləĢdirilməsində 

Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Ġttifaqının (IUCN) Qırmızı Siahısının tətbiqi üçün qayda və istisnalara baxılır. 

Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Ġttifaqının (BTMĠ) Qırmızı Siahısının (IUCN Red List Categories and 

Criteria, 2001) kateqoriyalar və kriteriyaları yüksək qlobal yox olma səviyyəsində növlərin təsnifatı, yəni 

qlobal səviyyədə qiymətləndirmə üçün iĢlənmiĢdir. Regional, milli və yerli səviyyədə əsasən iki imkan var: 

1) regionda çoxalan və ya regiona müntəzəm səfərlərdə hər hansı bir mərhələdə olan növlərin qeyd olunduğu 

Qlobal Qırmızı Siyahının dəyiĢməz alt qruplarının yayımlanması. Çox sayda endemlərin və ya yox olmağa 

yaxın endemlərin olduğu və ya hal-hazırda region daxilində növlərin statusuna aid məlumatların çatıĢmazlığı 

mövcuddursa bu qismən mümkün variant ola bilər; 2) növləri yox olma riskinə görə qiymətləndirmək və 

müəyyən regionda Qırmızı Siyahının dərc olunması. Xüsusi coğrafi müəyyən olunmuĢ regionda növlərin yox 

olma riskinin qiymətləndirilməsi və Qırmızı Siyahının nəĢri üçün regional qorunmanı qiymətləndirmək məq-

sədilə mühüm səbəblər mövcüddur. Ġlk variant sadə olsa da, ikincisi çoxalma fazasında olmayan popul-

yasiyaların və yerli olmayan taksonların geosiyasi sərhədlər üzrə populyasiyaların qiymətləndirilməsi daxil 

olmaqla qlobal səviyyədə rast gəlinməyən bir sıra məsələləri əhatə edir.  

Regional səviyyədə qiymətləndirmədə həm də Qırmızı Siyahının kateqoriya və kriteriyalarının növlərin 

nisbi sayına görə yox olma riskini əks etdirməsinə baxmayaraq, qorunma tədbirləri üçün prioritetlərin müəy-

yənləĢdirilməsi prosesində müxtəlif əlavə mülahizələrin tələb oluna biləcəyini qismən qəbul etmək lazımdır. 

Buna görə də regional səviyyədə IUCN-nin Qırmızı Siyahısının kateqoriya və kriteriyalarının tətbiqinə kö-

mək məqsədilə xüsusi qaydalar hazırlanmıĢdır. Kreyq Hilton-Teylor tərəfindən hazırlanmıĢ bu qayda və 

istisnalar onun rəhbərliyi ilə keçirilən ĠUCN-nin təlim kurslarında müəllif tərəfindən qiymətləndirilmiĢdir. 

Bunlar aĢağıdakı qeydlərdə öz əksini tapır və növlərin məhv olma riskini regional, milli və yerli səviyyədə 

müəyyənləĢdirmək üçün düzgün qiymətləndirmənin tətbiqini nəzərdə tutur.  

Kriteriy A – populyasiyanın davamlı azalması, Sub-populyasiyalar - A1 – keçmiĢdə populyasiyanın 



      

 

azalmasi muĢahidə olunub (bu yanaĢma mühitin xarakterilə də müəyyən oluna bilər). A1 digər kriteriyalarla 

olmur. A2- keçmiĢdə populyasiyanın azalması müĢahidə olunub və hazırda davam edir (səbəbi 

göstərilməlidir). A3 –gələcəkdə populyasiyanın azalması gözlənilir (10 il ya da 3 nəsil 100 ildən çox 

olmamaqla), burada sub-kriteriy (a) istafadə oluna bilməz. A4 – populyasiyanın azalması keçmiĢdə və 

gələcəkdə 3 nəsli nəzərdə tutmaqla. Burada 5 variant var –a) bilavasitə müĢahidə, b) bolluq indeksi c) 

yayılma ərazisi və yaĢama ərazisi –keyfiyyət nəzərdə tutulur d) istifadə səviyyəsinin potensialı ya real 

istifadəsinin nəticəsində azalma e) patogen faktorlar, çirklənmə, hibridləĢmə və   s. Burada bütün ölçülər 3 

nəsil ya 10 il nəzərdə tutulur). 50% - VU, 70% - EN, 90% - CR. 

Kriteriy B – taksonun geografik yayılmasının azalması - ən çox istifadə olunur Taksonun sayında güclü  

fluktuasiyalar  (tərəddüdlər) müĢahidə olunur.  B1 ya B2 seçilir  B1 –yayılma ərazisi B2 –yaĢama ərazisi  a) 

b) c) hamısı kombinasiyada istifadə olunur. B1-də 3 kriteriyadan (abc) ancaq 2  kriteriy istifadə olunur. 

Lokalitetin anlayıĢı - əsas təhlükə faktorudur. Böyük qiymətin istifadəsinə fikir verilib, kriteriyaları nəzərdə 

saxlamaq lazımdır. Kriteriy B və sub kriteriy b arasında fərq – B -dəqiq məlumatlar, b – dəqiqlik azdır, 

gələcəyə ekstrapolyasiya olunur. 

Kriteriy C – populyasiyanın ölçüsü kiçikdir və azalma müəyyən  sürətlə, müəyyən vaxtda davam edir. 

Ümümi sayı nəzərdə tutulur. Kreyq Xilton – Teylor riskin təyin edilməsi sistemində populyasyanın sayı   - 

müəyyən növün bütün arealda yetiĢmiĢ fərdlərin sayı, sub-populyasiya isə geografik aralanmıĢ takson qrupu 

hesab olunur. C1 kriteriy A 4 oxĢayır, ancaq populyasiyanın ölçüsündən asılı deyil. C1-də  populyasiyanın 

ölçüsü yox sürəti azalır.  Nəslin yaĢama müddətini bilmək lazımdır. C1 yetiĢmiĢ fərdlərin ümümi sayi 10 

mindən azdırsa- VU kateqoriyasıdır, 2,5 mindən azdırsa – EN, 10 mindən azdırsa – CR kategoriya aiddır. 10 

mindən  çox – kriteriy yaramır. 

C2 davam edən dəyiĢikliklər hər bir müddət  (azalma sürətinə aid deyil, ancaq populyasiyanın strukturuna 

aiddir). 

Sub kriteryalar-a)populyasiyanın ölçüsü, b) fərdlərin böyük hissəsi 1 populyasiya aiddir -  kateqriya VU 

YaxĢi elmi materiallar olmalıdır. 

Kriteriy B və C –adətən birillik bitkilərdə rast gəlinir. 

Populyasiyaların güclü aralanması vəziyyətində arealın fraqmentləĢməsi əhəmiyyətli dərəcədə üzə çıxır. 

Növün yayılma ərazisi fərqlənir. Növün yaĢayıĢ ərazisi növün yayılma ərazisindən həmiĢə kiçikdir. Bunların 

ərazisi xüsüsi setka ilə (kvadratlar ilə) müəyyən edilir. Adətən 3x3 km ya da 4x4 km götürülür. 

Kriteriy B və VU D2 ikisi də geoqrafik ölçülərə aiddir. Fərqi ondadır ki, VU D2  - kiçik ərazidir,  harda 

risk faktoru tez bu növə təsir edə bilər. Lokalitet böyükdə ola bilər (məsələn su bitkiləri üçün). Lokaliteti 

müəyyən etmək üçün əsas təhlükə faktorlar üzə çıxarılmalıdır və digər faktorlardan fərqlənməlidir (məsələn 

ağacların kəsilməsi və yanğın –iki müxtəlif faktordur). Lokalitetlər 5-10 təyin ola bilər. 

Kriteriy D – dar məhdudlaĢdırılmıĢ areal. D1 – 1000 növdən az VU,  – 250 növdən az EN, 50 növdən az-

CR.  Gələcəkdə dəyiĢikliklər  təhlükəsi olarsa, o zaman kriteriy A, olmazda kriteyir D seçilməlidir. 

Kriteriy D -Populyasiyanın ölçüsü vacibdir. VU D1 və D2. D2-də  populyasiya yayılmaya malikdir və insan 

fəaliyyətinə məruz qalır (ancaq VU kateqoriyası üçün istifadə olunur). D2 də yaĢama ərazisi 20 km və 5 

lokalitetdən azdır (dəqiq məlumatlar yoxdur). Qısa zamanda növ kritik vəziyyətə keçə bilər – təhlükə 

nəzərdə tutulmalıdır. YaĢama ərazisi 30 km  yaxın – növün məhdudlaĢdırılmıĢ yayılması D2- yaĢama ərazisi 

məhdudlaĢdırılmıĢ (20 km az) ya da 5 lokalitetdən az olmalıdır CR. 

Kriteriy E – populyasiyanın həyat qabiliyətinin kəmiyyət təhlili -  az istifadə olunur.  CR – müəyyən 

vaxtda 50% itmə ehtimalı , EN -20% və VU – 10%. 

Hər kriteriyin təyin edilməsi CR, EN ya VU kateqoriyasına  aiddir. Bir  kriteriya  cavab verirsə  kifayətdir, 

ancaq bütün kriteriyalar nəzərə alınmalıdır. Əsas prinsip – harda təhlükə faktoru böyükdür, o kriteriya seçilir. 

IUCN-nin qaydalarına uyğun olaraq kateqoriyalar yalnız yabanı növlərin populyasiyaları üçün onların 

təbii arealı çərçivəsində təyin edilməlidir. Növün coğrafi yayılma ərazisində olan populyasiyaların hazırki 

statusu haqqında dəqiq məlumatlar əldə etmək üçün Qırmızı siyahının ideal qiymətləndirilməsi tam, 

sistematik çöl icmalına əsaslanmalıdır. Praktiki olaraq bu nadir hallarda mümkün olduğundan 

qiymətləndirmə, ehtimal ki, herbari və icmal məlumatları və ekspert bilgilərinin istifadəsindən asılı olaraq 

qalır və Qırmızı siyahı növlərinin qiymətləndirilməsi zamanı kateqoriyanın təyin edilməsi üçün obyektivlik, 

Ģəffaflıq və dəqiqliyi artıran 5 kəmiyyət meyarı tətbiq edilir. A meyarı populyasiyaların ölçülərinin 

keçmiĢdə, indi və gələcəkdə azalmasına; B meyarı azalan və/və ya müstəsna dəyiĢmələrlə davam edən 

fraqmentləĢmə ilə birlikdə sahənin coğrafi ölçüsünə; C meyarı bir yarımpopulyasiyada böyük nisbətdə və/və 

ya müstəsna dəyiĢmələrlə azalmaqda davam edən populyasiyanın kiçik ölçülərinə; D meyarı populyasiyanın 

çox kiçik və ya məhdud ölçüsünə və E meyarı itmə riskinin keyfiyyət təhlilinə əsaslanır.   
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Məqalədə, Laləkimilər fəsiləsinə daxil olan ġahtərələr cinsinin tədqiqi vəziyyəti və muxtar respublikada 

mövcud növlərinin yayılma zonası, bioloji xüsusiyyətləri verilmiĢdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Fumaria L. cinsinin 3 növü yayılmıĢdır. Bu cinsə daxil olan növlər olduqca əhəmiyyətli olmaqla, xalq 

təbabətində geniĢ istifadə edilir. 

Açar sözlər: Fumaria, Fumaria schleicheri, şahtərə, sistematika, cins, növ 

 

GiriĢ 

Papaveraceae fəsiləsinin Azərbaycanda 7 cinsə daxil olan 45-dən çox növü yayılmıĢdır. Yarpaqları 

növbəli, qarĢılıqlı və ya dəstələrlə yerləĢir. Yarpaq ayası adətən bir neçə qat bölümlüdür və ya bəzi növlərdə 

tam ayalı olub, yarpaqaltlıqları olmur. Yarpaq və gövdələrdə ağ və ya narıncı rəngli süd Ģirəsi daĢıyan 

borular olur, lakin bəzi nümayəndələrində məsələn Fumaria L. və Hypecoum L. cinslərinə daxil olan 

növlərində süd Ģirəsi olmur. Bu əlamətə görə əvvəllər həmin cinslər ayrıca fəsilə kimi təqdim edilirdi. 

Tədqiqatlar nəticəsində bir çox ədəbiyyatlarda Fumaria L. cinsi və Hypecoum L. cinsi Papaveraceae 

fəsiləsinin tərkibindən ayrılmıĢ və ayrıca fəsilə kimi göstərilmiĢdir. ―Флора СССР‖ əsərində fəsilənin 3 

yarımfəsiləsinə (Hypecoideae, Papaveroideae və Fumarioideae) daxil olan 10 cinsə aid 27 növünün muxtar 

respublikada yayıldığı qeyd olunmuĢdur [6, 7]. ―Флора Азербайджана‖ fundamental tədqiqat əsərində 

Papaveraceae fəsiləsinin 7 cinsi və 40 növünün təsviri öz əksini tapmıĢdır. Naxçıvan Muxtar Respub-

likasında yayılan 6 cins və 18 növünün təsviri bu əsərdə verilmiĢdir [8]. ―Флора Армении‖ əsərində 

Papaveraceae fəsiləsi yarımfəsilələr Ģəklində deyil, sərbəst 3 fəsilə Ģəklində göstərilmiĢdir. Papaveraceae 

fəsiləsi 4 cins və 22 növdə təsvir edilmiĢdir [11]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat iĢi 20014-2018- ci illərdə Naxçıvan MR-in bütün ərazilərində marĢrut metodları ilə həyata 

keçirilmiĢdir. Bu zaman floristik və geobotaniki üsullardan istifadə olunmuĢdur [5, 6, 7]. 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

T.H. Talıbov və Ə.ġ. Ġbrahimov S.K. Çerepanovun tədqiqat iĢini əsas götürərək fəsiləni yarımfəsilələr 

Ģəklində deyil, ayrı-ayrı 3 fəsilə Ģəklində göstərilmiĢdir. Papaveraceae fəsiləsinin 4 cinsi (Papaver L., 

Roemeria Med., Glaucium Adans., Chelidonium L.) və 20 (Chelidonium majus L., Glaucium corniculatum 

(L.) J. Rudolph, G. grandiflorum Boiss. et Huet, G. elegans Fisch. et C.A. Mey., Roemeria hybrida (L.) DC., 

R. refracta DC., Papaver bracteatum Lindl., P. orientale L., P. persicum Lindl., P. armeniacum (L.) DC. (P. 

urbanianum Fedde), P. ocellatum Woronow, P. fugax Poir., P. macrostomum Boiss. et Huet, P. commutatum 

Fisch. et C.A.Mey., P. dubium L., P. laevigatum Bieb., P. minus (Boiv.), P. arenarium Bieb., P. bipinnatum 

C.A.Mey., P. somniferum L.) növünün, Hypecoaceae fəsiləsinin 1 cinsi (Hypecoum L.) və 1 növünün 

(Hypecoum pendulum L.), Fumariaceae fəsiləsinin 2 cinsi (Corydalis Medic., Fumaria L.) və bura daxil olan 

7 növünün (Corydalis erdelii Zucc., C. persica Cham. et Schlecht., C. angustifolia (Bieb.) DC., C. alpestris 

C.A. Mey., Fumaria schleicheri Soy.-Willem., F. vaillantii Loisel., F. asepala Boiss.) sistematik təhlili 

verilmiĢdir [5, s. 89-91]. Həmçinin ―Конспект флоры Kавказа‖ tədqiqat əsərində Papaveraceae fəsiləsinin 

2 yarımfəsiləsinə (Chelidonioideae W. R. Ernst və Papaveroideae Eaton) daxil olan və 5 cinsə (Chelidonium 

L., Glaucium Mill., Papaver L., Roemeria Medic., Argemone L.) aid 41 növü müəyyənləĢdirilərək 

verilmiĢdir. Bunlardan 4 cinsə aid (Chelidonium L., Glaucium Mill., Papaver L., Roemeria Medic.) 22 

növün (Ch. majus L., G. grandiflorum Boiss. et A. Huet, G. corniculatum (L.) Rudolph, G. elegans Fisch. et 

C. A. Mey., P. bracteatum Lindl., P. orientale L., P. persicum Lindl., P. fugax Poir. P. armeniacum (L.) 

DC., P. zangezuricum Mikheev, P. ocellatum Woronow, P. minus (Bel.), P. macrostomum Boiss. et A. Huet, 

P. somniferum L., P. commutatum Fisch. et C. A. Mey., P. arenarium Bieb., P. bipinnatum C. A. Mey., P. 

schelkownikowii N. Busch, P. lacerum Popov, P. maeoticum Klokov, R. refracta DC., R. hybrida (L.) DC.) 

muxtar respublikada yayıldığı qeyd olunmuĢdur [8, s. 109- 119]. Bu tədqiqat əsərində də Fumariaceae və 

Hypecoaceae ayrıca fəsilə kimi verilmiĢdir [8, s. 119-126]. 
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A.M. Əsgərov Papaveraceae Juss. fəsiləsinin 7 cinsi və 45 növünün sistematik təhlilini verilmiĢdir. 

Bunlardan 7 cinsə aid 28 növün muxtar respublika ərazisi üçün xarakterik olduğu göstərilmiĢdir [2, s. 141-

144]. E.M. Qurbanov ―Ali bitkilərin sistematikası‖ adlı dərs vəsaitlərində Papaveraceae fəsiləsini 3 

yarımfəsiləyə (Papaveroideae, Fumarioideae və Hypecoideae) bölmüĢ və buraya daxil olan bəzi növlərin 

xarakterik xüsusiyyətlərini təsvir etmiĢdir [3, s. 166-169; 4, s. 78-86 ]. 

Fumarioideae A. Bn in Aschers. Fl. Prov. Brandenburg I (1864) 48 excl. Hypecoideae; Prantl u. Kündig 

in Engl. Natürl. Pflanzenf. III, 2 (1891) 197. – ġahtərələr. Kasa yarpaqları kiçik, uzunsov, üçbucaq və ya 

pulcuqĢəkillidir. Bəzən kasa yarpaqları hiss olunmayacaq dərəcədə kiçik olur, bəzən də olmur. Kasa 

yarpaqları çiçəyin digər hissələrini çiçək açılana kimi əhatə edə bilməyəcək qədər kiçik olur. Ləçəklərin sayı 

4 ədəd olur, iki cərgədə düzülürlər. Xarici ləçəklər eyni ölçülüdür (simmetrik). Ləçəklərin əsası mahmızlı, 

kisəĢəkilli çıxıntılıdır. Çiçəklər ziqomorfdur – yalnız üstdəki bir ləçək aydın nəzərə çarpan mahmızĢəkillidir. 

Daxili ləçəklər bir-birlərinə uc hissələri vasitəsi ilə birləĢirlər. Erkəkciyin sayı 2-dir, xarici ləçəklərlə qarĢı-

qarĢıya düzülür. Erkəkcik sapı yuxarıdan 3 hissəyə ayrılır. Hər ayrılmıĢ erkəkcik sapının üzərində 3 tozluq 

olur. Ortadakı tozluq ikiyuvalıdır. DiĢicik ağızcığı yastılaĢmıĢ, müxtəlif formalı, əsasən qanadĢəkillidir. 

Meyvəsi 2 taya ayrılan qınĢəkilli qutucuqdur. Plasenta arakəsməsizdir, nadir hallarda birtoxumlu fındıqcadır. 

Toxumları adətən qara, parlaq çox hallarda çıxıntılı olur. Bitki üçər və ya lələkĢəkilli yarpaqlarla örtülü olur. 

Süd Ģirəsi olmur. 

Fumaria L.- Sp. Pl. (1753) 699 (ex p.); Gen. Pl. Ed. 5 (1754) 314 (ex p.); Hammar. Monogr. Fumar. 

(1857) 2 (ex p.); Pugsley in Journ. Linn. Soc. XLIV (1919)  250. – Fumaria sect. Sphaerocapnos DC. Syst. 

II (1821) 131 [9, с. 706] - ġahtərə 

Çiçək qrupu budaqlanmayan, incə zarĢəkilli çiçəkaltlıqlarla örtülü nazik və ensiz fırça Ģəkillidir. Kasa 

yarpaqları asan töküləndir. Tac kiçikdir, adətən bənövĢəyi-çəhrayı rəngdədir, nadir hallarda ağ rəngdə olur. 

Tacı əmələ gətirən ləçəklərin yuxarı hissələri isə tünd rənglidir. Ləçəklərin əsası mahmızlıdır, kisəĢəkilli 

çıxıntılıdır. Ləçəkləri fərqli olur. Yuxarıdakı ləçəklər mahmızĢəkillidir, nisbətən enli və kisəĢəkilli 

çıxıntılarla nəhayətlənir. Bu çıxıntılar  bəzən iti uclu, bəzən isə kort qurtarır. Daxili ləçəklər ensiz və uc 

hissələri ilə bir-birinə birləĢmiĢ Ģəkildə olurlar. Meyvəsi fındıqçameyvədir, dairəvi və ya yumurtavaridir. 

Diametri 1,5-3,0 mm olur. Bəzən kənarlardan sıxılmıĢ, yuxarıdan basılmıĢ, kort və ya azca itiĢəkillidir. 

Birillik bitkilərdir. Ġncə səpələnmiĢ lələkvari yarpaqlarla örtülmüĢdür. Bu cinsə daxil olan bitkilər əsasən 

çəmənliklərdə bitir. Xarici üst ləçək ensizdir və yuxarı hissədən kənarları birləĢmə yerinə qədər qatlanmıĢ 

vəziyyətdədir 

Fumaria asepala Boiss. Fl. Or. I. 91867) 135; Hausskn in Flora LVI, 461; Pugsley, I. c., 321, n
ᴼ
 45. – 

Kasacıqsız Ģahtərə. Gövdəsi 10-15 sm hündürlükdədir. Budaqlanma gövdənin əsasından baĢ verir. 

Yarpaqları üçqat lələkvaridir, iti uclu və hamar hissələrdən təĢkil olunub. Çiçək qrupu oturaqdır, az çiçəkli 

və sıxılmıĢdır. Çiçək yatağı qısa, qalın və meyvə saplağına bərabər və ya uzun, 1 – 1, 5 mm uzunluğunda 

olur. Kasa yarpaqları olmur. Çiçək tacı (4)5-6 uzunluğunda, ağ rəngdə, qalın ləçəklidir, yalnız daxili 

ləçəklərin yuxarı hissələri çəhrayı ləkəli olur. Xarici ləçəklər ağ rəngdədir, yuxarı hissələrində çəhrayı 

ləkələri olmur. Daxili ləçəklərinin yuxarı hissələrində tünd bənövĢəyi ləkəsi olur. Kasa yarpaqları yoxdur. 

AĢağı və yuxarı ləçəklər üst hissədə girintili-çıxıntılıdır. Meyvəsi dəyirmi-yumurtavaridir. Fındıqça meyvəsi 

kiçikdir, 1,5 – 1, 8 mm uzunluğundadır. Azca çıxıntısı olur [9, с.716]. DaĢlı yamaclarda yayılır. Apardığımız 

tədqiqatlar zamanı bu növə Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndi ətrafında rast gəldik. 

Fumaria vaillantii Loisl. in Desvaux Journ. Bot. II (1800 358; Hammar, I. c. 14; Hausskn. in Flora. LVI, 

441; Pugsley, I. c. 315, n
0
 43; Ldb. Fl. Ross. I, 105; N. Busch in Fl. cauc. crit. III, 4, 66; Шмальг. Фл. I, 43. 

– F. schrammii Pugsley, I. c. (1919) 319. – Ic.: Rchb. Ic. Fl. Germ. III, tab. 1, fig. 4452. – Exs.: Schultz, 

Herb. norm. N
0
 414. – Vaylant Ģahtərəsi [9, с.715]. Gövdəsi 5-20 sm hündürlükdə, adətən əsasından dağınıq 

Ģəkildə budaqlanır. Nadir hallarda az budaqlanmıĢ olur. Yarpaqları xətvari və sapvari, üçqat lələkvaridir. 

Çiçək qrupu qısa və qalın saplaqlıdır, az çiçəklidir. Meyvəsi uzunsovdur, meyvə saplağı qalın və qısadır, 

təqribən 2 mm uzunluğunda olur. Çiçək yatağı demək olar ki, meyvə saplağına bərabər və ya 1 ´ dəfə ondan 

qısa olur. Kasa yarpaqları təqribən 0,5 mm uzunluqda olub çox kiçikdir və tez töküləndir, bəzən çətin seçilir. 

Kasa yarpaqlarının ölçüsü həmiĢə 1 mm-dən az olur, azca diĢciklidir və asan töküləndir. Çiçək tacı çəhrayı-

bənövĢəyi rəngdədir, qalındır və 5-6 mm uzunluqdadır. Üst ləçək enlidir və yuxarı hissədən bükülür. Alt 

ləçəkləri əsasında enli, uca doğru getdikcə azca bükülür. Meyvəsinin yuxarı hissəsi kütdür. Fındıqça meyvəsi 

yumrudur, aydın hiss olunan çıxıntısı var. Bağlarda, çəmənliklərdə və hətta yaĢayıĢ yerlərinin ətraf 

bölgələrində rast gəlinir. Floristik tədqiqatlar zamanı tərəfimizdən toplanmıĢ nümunələri herbariləĢdirilərək 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar bölməsinə təqdim edilmiĢdir. 



      

 

Fumaria schleicheri Soy-Will. Observ. Pl. France (1828) 17; Hausskn. in Flora LVI, 411, 485; Шмальг. 

Фл. I, 42; N. Busch in Fl. cauc. crit. III, 4, 68; Pugsley I. c. 310, n
ᴼ
 40. -  F. meyeri Stev. Ġn Bull. Soc. Nat. 

Mosc. (1856) II, 288; Rupr. Fl. Cauc. 54. – Ġc.: Hammar, I. c., tab. I (подим F. wirtgeni). – Exs.: Flora exs. 

Austro-hung. N
ᴼ 
2903; Schultz, Herb. Norın. N

ᴼ
 2109; HFR n

ᴼ 
1602. – ġleyxer Ģahtərəsi. ġleyxer Ģahtərəsinin 

gövdəsi 10-30 sm uzunluğundadır. Gövdəsinin əsasında budaqlanır. Budaqları dikduran və ya əyiləndir, 

adətən uzadılmıĢ və biçimli olur. Yarpaqları göyümtül rəngdədir, iki və üçqat lələkvari yayılmıĢ yarpaqlara 

malikdir. Yarpaq hissələri kiçik, hamar, sapĢəkilli və xətvari hissələrdən ibarətdir. Çiçək qrupları uzunsovdur 

və uc hissələrində çoxlu çiçək daĢıyır. Xarici ləçəkləri ensizdir, yuxarıya doğru əyilir və kənar hissələri 

bükülür, qurtaracağı kütdür. Fırçaları yumĢaq və uzunsovdur. Çiçək yatağı 1-1,5 sm uzunluğunda olur. 

Meyvə saplağı və çiçək saplaqları nazikdir, 2,5-4 mm olur və çiçəkaltlığından 2-3 dəfə uzundur. Çiçək tacı 

çəhrayı-bənövĢəyi rəngdədir, incədir və 5-6 mm uzunluğundadır. Yuxarı hissəsində qara ləkəsi olur. Üst 

ləçək kortdur, kənarları ensizdir, aĢağı hissədə içəriyə doğru azca bükülür. Kasa yarpaqları çox kiçik ölçüdə, 

ensiz və tez töküləndir. Onun ölçüsü 1 mm uzunluğundadır. Fındıqça meyvəsi dəyirmi-yumurtavaridir, kənar 

hissədən içəriyə doğru basılmıĢ olur. Yuxarı hissəsində aydın hiss olunan iti uclu çıxıntılıdır. 

Cənubi Qafqazda yayılmıĢ bu növün müxtəlif formalarına rast gəlinir. Burada yayılan ġleyxer Ģahtərə 

növü bitkilərinin yarpaq və gövdələri nisbətən enli, çiçəkaltlıqları qısa və qalın olur. Muxtar respublika 

ərazisində çöl-çəmən və tarlalarda çox geniĢ yayılmıĢdır. Apardığımız ekspedisiyalar zamanı ġleyxer 

Ģahtərəsinə demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün bölgələrində rast gəldik. 
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The article presents the condition of the researches of genus Fumaria L. belonging to the family 

Papaveraceae and biological features of species distributed on the territory of the autonomous republic. 

Three species of genus Fumaria L. have been distributed in the Nakhchivan Autonomous Republic. The 

species of this genus are very important and widely used in folk medicine. 
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В статье рассматривается состояние исследования рода Дымянки относящихся к семействам 

Маковых и биологические характеристика видов, распространенные на территории автономной 

республике. В Нахчыванской Аавтономной Республике распространено 3 виды рода Fumaria L. Виды 

этого рода очень важны и широко используется в народной медицине. 

Ключевые слова. Fumaria, Fumaria schleicheri, Дымянка, систематика, род, вид 
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Bioloji monitorinqin  nəzəri məsələlərinə baxılmıĢ, bəzi sənaye Ģəhərlərinin (Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, 

Qazax, DaĢkəsən,ġirvan) Ģibyələri tədqiq olunaraq urboekosistemlərin lixenobiotasının 24 fəsilə 31 cinsə aid 

63 növdən ibarət olmağı müəyyən edilmiĢdir. Bu zonaların lixenoindikasiya metodu ilə ətraf mühitinin 

çirklənmə səviyyəsi qiymətləndirilmiĢdir. Atmosfer havasının çirklənmə səviyyəsini təyin etmək üçün 

dendoxronoloji, lixeno- metrik  metodlarında istifadə edilmiĢdir. Lixenometrik metodla atmosfer havasının 

çirklənmə səviyyəsi ağac gövdəsində Ģibyələrin miqdarı, gövdədə Ģibyələrin yayılma hündürlüyü və sıxlığı 

və s. göstəricilərə əsaslanır.  

 Açar sözlər: bioindikasiya, biotestləşdirmə, lixenoindikasiya, poletolerantlıq, park zonası 

 

GiriĢ 

―CĠTY EFFECT‖  müasir  biologiya və ekologiyanın ən perspektiv problemlərindən  biridir. Ətraf 

mühitin çirklənmə səviyyəsini qiymətləndirmək üçün artıq bir neçə onilliklərdi ki, lixenoindikasiya 

metodundan istifadə olunur [1,2,5,8]. Son illərdə bir çox Ģəhərlərin Moskva (Sluka,Abramova,1984; Byazrov 

2002), Sankt Peterburq (MalıĢeva, 2003) Yekaterinburq (Paukov, 1997),  Qroznıy (Zakutnova, 1988)  Lvov 

(Kuçeryavıy, 1990), YoĢkar-Ola (Suetina, 1997), Volqa (Liyv,1984), Madrid (Qrespo, Bueno, 1982), Berlin 

(Leuckert,1982), London (Havksvorth, Mc Manus,1982), Myunxen (Macher, 1987),  Paris (Derulle, Qarsia 

Schaeffer, 1983), Praqa (Liska,Vezda, 1990), Qamburq (Germaniya, John, 1989) və s. Ģəhərlərin Ģibyələrinin 

bioindikasiya xüsusiyyətləri tədqiq olunmuĢdur. 

ġibyələrin vasitəsilə lixenoindikasiya probleminin nəzəriyyə və praktikasının öyrənilməsinə dair Ġngiltərə, 

Amerika, Pribaltikada (Skye, 1968, Hawksworth, 1973; Gilbert, 1971, Hilston, Малышева,2004) bir çox 

tədqiqatların nəticələri nəĢr olunmuĢdur.  

Müasir sənaye mərkəzlərinin təbiətə təsir spektri çox geniĢdir. Hal-hazırda artıq katastrofik təbii 

faktorlara çevrilmiĢdir. Nəticədə təbiətlə cəmiyyət arasındakı münasibətlərdə kefiyyət dəyiĢmələrinə gətirib 

çıxarmıĢdır. 

Azərbaycanda lixenoindikasiya  problemi ilk dəfə həyata keçirilir. 

Azərbaycanda Ģibyələrin taksonomik strukturunun kifayət qədər öyrənilməsinə baxmayaraq (Barxalov, 

Novruzov, Alverdiyeva, Zərbəliyev, Bayramova, Qənbərov və s.) biomonitorinq kimi istifadə olunma 

imkanlarına dair az məlumatlar vardır. 

Bu proses Azərbaycanın inkiĢaf etmiĢ rayonları: Mingəçevir, Gəncə, Yevlax, DaĢkəsən, Qazax, ġirvan  

əraziləri üçün də səciyyəvidir [2, 3, 4]. 

 

Tədqiqat metodu 

Planlı tədqiqatlar 2014-2017- ci illərdə Gəncə, Qazax, Mingəçevir, Yevlax, DaĢkəsən, ġirvan Ģəhərlərinin 

urboekosistemlərində aparılmıĢdır.Tədqiqat obyekti kimi Ģibyələr götürülmüĢdür.YiğilmiĢ materialların 

iĢlənməsi və təyini Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında aparılmıĢdır. ġibyələrin təyini 

müvafiq ―Təyinedicilər‖, ―Floralar (Barxalov 1969, 1983; Novruzov 1990, Определителъ 1971-1973; 1975-

1978; 1996,1998,2003,2008) 

ġibyələrin vasitəsilə lixenoindikasiya probleminin nəzəriyyə və praktikasının öyrənilməsinə dair Ġngiltərə, 

Amerika, Pribaltikada (Skye, 1968, Hawksworth, 1973; Gilbert, 1971,Trass,1983; Hilston,Малышева,2004) 

bir çox tədqiqatların nəticələrindən istifadə olunmuĢdur.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Urboekosistemlərin lixenobiotasının təhlili nəticəsində müəyyən qanunauyğunluq aĢkar edilmiĢdir. 

Antropogen yükün təsiri nəticəsində Ģibyə növlərinin miqdarı azalır (Некрасенко, 1999).Ayrı-ayrı Ģibyə 

növlərnin rastgəlmə səviyyəsi dəyiĢilir, (Малышева, 2001) tallomda morfoloji fərqlər (Поташева,1995), 

fotosintezin intensivliyi və baĢqa fizioloji pozulmalar baĢ verir (Шапиро, Равинская,1996) . 

Tədqiq olunan sənaye Ģəhərlərini  lixenobiotası aĢağı səviyyəli növ bolluğuna malikdir. 6 Ģəhərdə 

qoyulmuĢ  60 nümunə meydançasında cəmi 29 fəsilə  41 cinsə, aid  68 növ Ģibyə müəyyən olunmuĢdur.  



      

 

Tədqiq olunan ərazilərdə qazmaqvari formalar üstünlük təĢkil edir.( 28 növ,45%). Yarpaqvari formaların 

payına (22 növ,34,9% ), kolvari (13 növ, 20,6%) düĢür. Tədqiq olunan sənaye Ģəhərlərində gemerofob (45%) 

növlər, orta davamlı (34,9%), gemerofil (20,6%)düĢür. ġəhərlərdən sənaye səviyyəsində istifdə olunma 

səviyyəsi artdıqca orta davamlı növlərin miqdarı artır, gemorofil növlər isə azalır. Ġ.P indeksi əsasında tədqiq 

olunan ərazilərdə atmosfer çirklənməklərinin yüksək səviyyədə olması qeydə alınmıĢdır. Heç bir model 

ərazidə ―normal zona‖ aĢkar olunmamıĢdır. Ancaq ―Ģibyə səhralarnın‖ miqdarı artmıĢdır. Tədqiq olunan  

Фурье –ИК  spektroskopik analizi göstərirki, Arthonia radiata (Pers.) Ach. Candelariella  aurella, 

Candelariella vitellina  bütün model ərazilərdə  çirklənmə mənbəyi oxĢar  olan ərazilər üçün ( kükürd  

anhidridi və kükürdün digər birləĢmələri,azot oksidi və digər ağır metal birləĢmələri)  bu model növlər  hesab 

oluna bilər. ÇirklənmiĢ əraziləri lixenobiotasının təbii ərazilərlə biomorfoloji strukturu ilə müqayisəsi 

taksonomik və biomorfoloji fərqlərin olması biruzə verir. Azərbaycanın sənaye Ģəhərlərində  planlaĢdırma  

iĢlərinin aparılması, 3 ekoloji vəziyyətin  yaxĢılaĢdırması istiqamətində xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi  

vacibdir. 

DaĢkəsən Ģəhərində 32 növ, Qazax Ģəhərində  26 növ, Mingəçevir Ģəhərində 24 növ, Yevlax Ģəhərində 23 

növ, Gəncə və ġirvan Ģəhərlərində isə 17 növ yayılmıĢdır. Gəncə və ġirvan Ģəhərlərinin çirklənmə səviyyəsi 

eynilik təĢkil edir. Tədqiqat ərazisi Ģibyələrinin biomorfoloji analizi göstərici qazmaqvari həyati formaların  

üstünlük təĢkil etməsi ilə xarakterizə olunur. 

 ġəhərinin  lixenoflorasında  əsas  yeri Caloplaca-6, Lecanora-6, Xhantoria-5 cinsləri tutur.  Caloplaca  

cerina C. lobulata C saxicola, C holocarpa, Physcia stellaris, Physconia distorta, Xhantoria parientina, X 

polycarpa, X elegans növləri ġirvanın park və səkiləri üçün  xarakterik növlərdir. 

Urboekosistemlərin mərkəzi və periferik zonaları bir –birində az miqdarda fərqlənir ( 9,71±0,05 и 

9,58±0,03).Park və Ģəhər ətrafı zona indeksin orta göstəricisi  uyğun olaraq (8,78±0,15 и 8,35±0,15) 

bərabərdir.Həmçinin tərəfimizdən Ģəhər mərkəzindən uzaqlaĢdıqca poleotolerantlıq indeksinin orta 

səviyyəsinin azalması müĢahidə olunur. Mərkəzi,perferik, park və Ģəhər ətrafı zonalar üçün poleotolerantlıq 

indeksinin 9,1-10 bala qədər yüksəlir. Poleotolerantlıq indeksinin 8,1 dən 9,0 –a qədəri Ģəhər ətrafı ərazi 

üçün xarakterikdir. Poleotolerantlıq indeksinin 8 baldan aĢağı olması Ģəhər ətrafı və park zonaları üçün 

xarakterikdir. 

Poleotolerantlıq indeksinin 9,0 baldan yuxarı olması atmosfer havasının yüksək dərəcədə çirklənməs ilə 

xarakterizə olunur. Buda tədqiqat  ərazisinin 77,08 % ni əhatə edir.Orta çirklənmə səviyyəsi tədqiqat 

ərazisinin 22,89 % ni təĢkil edir. Atmosferin aĢağı çirklənmə həddi isə tədqiqat ərazisinin 0,03% ni  təĢkil 

edir. 

Tədqiq olunan bütün Ģəhərlərdə rast gələn Arthonia radiata (Pers.) Ach. 

Candelariella aurella, Candelariella vitellina , Lepraria incana  toksitolerant  növlər olub bioloji 

monitorlar kimi tövsiyyə olunmuĢdur. 
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Lichenobiota of some industrial cities of Azerbaijan and  

directions used in biomonitoring 

 

Vagif S. Novruzov, Fidan M. Ġsayeva 

Ganja State University, Ganja, Heydar Aliyev 429, AZ2001 

As a result of the investigations of lichens in some industrial cities (Ganja, Mingechevir, Yevlakh, 

Gazakh, Dashkasan, Shirvan), the composition of lichenobiota of urboecosystem including 63 species from 

31 genera of  24 families was identified. The degree of environmental contamination is estimated. 

 

Key words: lichens, bioindication, urboecosystem, poleotolerant, lichenobiota 

 

Лихенобиота некоторых промышленных городов Азербайджана и направления  

используемые в биомониторинге 

Вагиф С. Новрузов, Фидан М. Исаева 

Гянджинский Государственный Университет, Гянджа, Гайдар Алиев 429, AZ2001 

При обследовании лишайников некоторых промышленных городов (Гянджа, Мингечевир, Евлах, 

Газах, Дашкесан, Ширван), выявлен состав лихенобиоты урбоекосистем включающий 63 вида из 24 

семейств 31 рода. Дана оценка степени загязнения окружающей среды. 

 

Ключевые слова: лишайники, биоиндикация, урбоэкосистема, полеотолерант, лихенобиота 

  



      

 

TalıĢ florasının Üçyarpaq yonca (Trifolium L. s. l.) cinsinin sistematikasında 

mübahisəli məsələlər 
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Məqalədə TalıĢ florasının Üçyarpaq yonca (Trifolium L. s. l.) cinsinin makrotaksonları (yarımcins, 

seksiya) və növləri təhlili edilir. Cinsin sistematikası sahəsində mövcud olan mübahisəli məsələlər araĢdırılır. 

Müəlliflər geniĢ ədəbiyyat, Herbari fondu materiallarının təhlil edilməsi, yeni toplanılan herbari 

materiallarının biomorfoloji tədqiqi və monitorinq materiallarının öyrənilməsi əsasında həmin mübahisəli 

məsələlərin aydınlaĢdırılması üçün yeni elmi mülahizələr təqdim edirlər.  

Açar sözlər: Talış, Üçyarpaq yonca, sistematika, cins, növ 

 

GiriĢ 

Trifolium L. s.l. cinsinin Avrasiya, Afrika, xüsusən, Aralıq dənizi ölkələrinin, mülayim isti və subtropik 

ölkələrində yayılan 255 növü vardır [10; 14]. Cinsin makrotaksonomik təsnifatı, yəni onun müstəqil cinslərə, 

yarımcinslərə, seksiyalara və seriyalara bölünməsində alimlər arasında fikir ayrılıqları mövcuddur [11; 12; 

13; 14]. Bəzi botaniklər bu cinsi yarımcinslərə və seksiyalara ayırmıĢ [5], bəziləri isə  [3] cins daxili 

makrotaksonları müstəqil cinslər statusunda qəbul etmiĢlər: Trifolium L. s.str., Amoria C. Presl, Chrysaspis 

Desv., Calycomorphum Presl, Galearia Presl. 

 

Tədqiqat metodu 

Həmin növlərin ilk təsvir olunduğu elmi mənbələrdəki məlumatlar (protoloq məlumatları), onların 

nomenklatur tipləri, onlara aid mövcud herbari nüsxələri (BAK, AGRĠ-də saxlanılan) öyrənilmiĢ, 2017-ci 

ildə TalıĢın müxtəlif rayonlarına təĢkil edilən ekspedisiyalar zamanı sistematikası mübahisəli olan növlərdən 

bir neçəsi üzrə (T. talyschense Chal., T. lenkoranicum (Grossh.) Roskov, T. issajevii  Chal.) monitorinq 

məlumatları, herbari və toxum materialları toplanılmıĢdır. Həmin məlumatlar kameral Ģəraitdə iĢlənilmiĢ və 

morfobioloji və sistematik üsullarla təhlil edilmiĢdir. ĠĢdə müqayisəli morfoloji,  sistematik, ekoloji, klaster 

analizi üsullarından istifadə olunmuĢdur. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi  

Hazırda cinsin  sistemləri içərisində ən çox qəbul olunanı M. Zohary və D. Heller  [14] tərəfindən təklif 

edilmiĢ sistemdir. Lakin, sonralar N. Ellison et al. [11] cinsdaxili taksonlara aid bir çox növləri molekulyar-

genetik üsulla tədqiq edərək, cinsin makrotaksonlarının sistematikasına bəzi əlavələr etmiĢlər. Aparılan 

tədqiqatlar cinsin 5 müstəqil cinsə - Trifolium L. s.str., Amoria C. Presl, Chrysaspis Desv., Calycomorphum 

Presl, Galearia Presl [3; 13] və ya 4 yarımcinsə - subgen. Trifolium L., subgen. Chronosemium (Ser.) 

Peterm., subgen. Galearia (C. Presl) Hossain, subgen. Calycomorphum C. Presl [5] ayrılmasını 

məqsədəuyğun hesab etməmiĢlər. Bizim son illərdə növlərin morfobioloji dəyiĢkənliyi üzrə apardığımız 

tədqiqatlar [4] və təbiətdə aparılan monitorinqlər bu cinsin TalıĢ növlərini 4 yarımcinsə və onlara aid 9 

seksiyalara ayırmağın daha filogenetik olmasını göstərir (Cəd. 1). 

Çoxcildli ―Azərbaycan florası‖ əsərinin nəĢri baĢa çatdıqdan sonra (1961) görkəmli Azərbaycan botaniki 

Ə. X. Xəlilov tərəfindən TalıĢ florasından elm üçün yeni 5 üçyarpaq yonca növləri təsvir edilmiĢdir: T. 

topczibashovii Chal., T. grossheimii Chal., T. zardabii Chal., T. issajevii  Chal., T. talyschense Chal. [9]. 

Bundan baĢqa, Y. Roskov [8] TalıĢdan Trifolium pratense var. lenkoranicum Grossh. növmüxtəlifliyinin 

statusunun növ səviyyəsinə qaldırmıĢ və onu T. lenkoranicum (Grossh.) Roskov növü kimi təsvir etmiĢdir. 

Botaniki ədəbiyyatda istər Azərbaycanda, istərsə də MDB məkanında  və uzaq xaricdə bu növlərin 

müstəqilliyinə münasibət bir mənalı deyildir. Bəzi mənbələrdə onlar müstəqil növ kimi qəbul edilir, bəzi 

sistematiklər isə onları növ statuslarında qəbul etməyərək yarımnöv (subspecies) və ya növmüxtəlifliyi 

(varietas) kimi verirlər, bəzi mənbələrdə isə onlar tamamilə qəbul olunmur və digər növlərin sinoniminə 

daxil edilir. 

AĢağıda tədqiq edilən 5 növün mübahisəli məqamları haqda məlumat verilir: 

1. T. topczibashovii Chal., 1967, Докл. АН Азерб. ССР 23,9 : 60. 
T. caucasicum növünə yaxındır. Beynəlxalq Bitki Məlumatı mənbələrindən əsas sayılan ĠPNĠ-də 

(Ġnternational Plant Names Ġndex) qeydə alınmasa da,  digər Beynəlxalq Məlumat bazası olan Tropicos-da 



      

 

göstərilmiĢdir. Tükcüklərin forması, yarpaqaltlığının, kasacığın ölçülərinə görə yaxın T. caucasicum 

növündən fərqlənir. Növün statusu dəqiqləĢmə tələb edir. 

2. T. grossheimii Chal., 1969, Изв. АН Азерб. ССР, сер. биол. н. 4:4. 

T. medium növünə yaxındır, ondan kasacıq diĢciklərinin kasacığın borusundan uzun olması, 

yarpaqaltlığının və tacın ölçüləri ilə az fərqlənir. A. Əsgərov [2] bu bitkini müstəqil növ kimi versə də, A. 

Maqulayev [7]  onu T. medium növünün, bəzi mənbələrdə isə (www Plantarium.ru) T. bithynicum Boiss. 

növünün sinonimi hesab edilir. TalıĢdan bu növlər üzrə toplanılan herbari materiallarının məhdud olması bu 

məsələnin həllinə hələlik imkan vermir.  

3. T. lenkoranicum (Grossh.) Roskov, 1990, Бот. журн. 75, 5 : 719 (T. zardabii Chal. 1972, Мат. по 

фл. и сист. высщ. раст. Азербайджана, с. 14 – 25, descr.ross.).  

T. zardabi Chal. növü nomen nudum olduğundan Trifolium cinsinin tədqiqatçılarından olan Y. R. Roskov 

[8] Ə. Xəlilovun bazionim kimi istifadə etdiyi Trifolium pratense var lenkoranicum Grossh. növmüxtəlifliyi 

əsasında (onun Qarabağ populyasiyası əsasında) bu bitkini növ statusunda təsvir etmiĢdir (Ə. Xəlilov da T. 

zardabii növünü məhz bu növmüxtəlifliyinin, Lerik populyasiyası əsasında təsvir etmiĢdir). Y. Roskov bu 

növün latınca diaqnozunu vermiĢ və tipini göstərmiĢdir. Bu zaman o Ə. Xəlilovun iĢinə istinad etməmiĢdir. 

Beləliklə, Ə. Xəlilovun təsvir etdiyi T. zardabii Chal. Y. Roskovun təsvir etdiyi T. lenkoranicum (Grossh.) 

Roskov növünün sinoniminə çevrilmiĢdir. Belə ki,  ―Yosunların, göbələklərin və bitkilərin 

nomenklaturalarının Beynəlxalq Kodeksi‖nin tələblərinə görə 1 yanvar 1935-ci il tarixindən sonra təsvir 

olunmuĢ ali bitki növləri latınca diaqnoza malik olmalıdır, 1 yanvar 1958-ci ildən sonra isə onların 

nomenklatur tipi göstərilməlidir. Bu tələblər ödənilmədikdə yeni takson qeyri-qanuni (nomen illegitimum) 

hesab edilir [6]. 

T. lenkoranicum növü T. pretense növündən əsasən gövdənin və saplağın vız duran ağ tükcüklərlə örtülü 

olması ilə fərqləndirilir. 

4. T. issajevii Chal., 1967,  Докл. АН Азерб. ССР, 11 :66. 
T. lappaceum növünə yaxındır, ondan baĢcıq çiçək qrupunun oval (T. lappaceum-da Ģarvari-oval), tacın 

kasacıq diĢciklərindən uzun olması (T. lappaceum-da qısadır) və kasacıq borusunun uzun tükcüklü olması (T. 

lappaceum-da çılpaqdır) əlamətləri ilə seçilir. Bundan baĢqa, saplağın eninə kəsiyində ötürücü topaların sayı 

-10, T. lappaceum-da isə 9-dur. Növün əlavə biomorfoloji tədqiqata ehtiyacı vardır. 

5. T. talyschense Chal., 1950, Бот. матер. Герб. Бот.инста. АНСССР, 12 : 118. 

Bu bitkini müstəqil növ statusunda qəbul etsələr də [1; 2], bəzi mənbələrdə o növmüxtəlifliyi və ya T. 

tumens növünün sinonimi hesab edilir. Trifolium cinsinin monoqrafı M. Zohary onu növmüxtəlifliyi 

statusunda (T. tumens var. talyschense (Khalilov) Zoh.) vermiĢdir. Bəzən isə T. tumens-in sinonimi hesab 

edilir. 

Bizim apardığımız son araĢdırmalara əsasən, müasir TalıĢ florasının Trifolium cinsinin makrotaksonları 

və onlara daxil olan növlər aĢağıdakı cədvəldə verilir. 

 

Cədvəl 1. TalıĢın Trifolium L. cinsinin yarımcinsləri, seksiyaları və növləri 

Yarımcinslər Seksiyalar Növlər 

Subgen I. Trifolium Sect. 1. Stenostoma T. canescens, T. topczibashovii, T. caucasicum, T. 

squamosum, T. echinatum, T. angustifolium 

Sect. 2. Prosbatostoma T. striatum, T. scabrum, T. phleoides, T. 

incarnatum 

Sect. 3. Trifolium  T. medium, T. grossheimii, T. pratense, T. 

lenkoranicum, T. diffusum, +T. alexandrium, T. 

hirtum, T. lappaceum, T. issajevii, T. arvense 

Sect.4.Lotoidea  T. hybridum, T. repens 

Sect. 5. Micrantheum T. retusum, T. glomeratum, T. suffocatum 

Sect. 6. Vesicastrum T. spumosum 

Subgen. II. 

Calycomorphum 

Sect. 7.  

Calycomorphum 

T. subterraneum 

Subgen. III. Galearia Sect. 8. Galearia T. fragiferum, T. bonannii, T. talyschense, T. 

tumens, T. resupinatum, T. tomentosum 

Subgen. IV. 

Chronosemium 

Sect. 9. 

Chronosemium 

T. grandiflorum, T. aureum, T. campestre, T. 

sebastiani, T. micranthum, T. patens  
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Controversions in systematics treatments with Genus trefoil (Trifolium L. s. l.) 

from the flora of Talish 

Aydin Asgarov, Kamala Mammadyarova
 

 
Genetic Resources Institute of ANAS, Azadliq ave. 155, Baku AZ1106, Azerbaijan 

This paper presents the analysis of macrotaxons (subgenus, section) and species of genus Trefoil 

(Trifolium L. s. l.) of the flora of Talish. Controversial issues existing in the field of the systematics of genus 

are clarified. Authors present new suggestions for the clarification of these controversial issues based on 

wide literature review, analysis of material of Herbarium foundation, biomorphological studies of newly 

collected herbarium materials and study of monitoring materials. 

Key words: Talish, Trefoil plant, systematics, genus, species 

 

Спорные вопросы в систематике рода Клевер (Trifolium L. s. l.) флоры Талыша 

Айдын Аскеров,  Кямаля Маммедярова
 

Институт  Генетических Ресурсов, НАНА, Азадлыг пр-т. 155, Баку AZ1106, Азербайджан 

В статье подвергается анализу система макротаксонов и видов рода Клевер (Trifolium L.s.l.) флоры 

Талыша. Авторы основываясь на изучении  обширного свежесобранного материала и обширной 

литературы высказывают свое новое мнение в отношении этих спорных таксонов. 

Ключевые слова: Талыш, клевер, систематика, род, вид 

  



      

 

LandĢaft dizaynında müxtəlif dekorativ kol bitkilərinin istifadəsi 
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Məqalədə AbĢeronda müxtəlif kompozisiyaların yaradılması üçün istifadə edilən, yerli flora və xarici 

ölkələrdən introduksiya olunlmuĢ ən perspektivli dekorativ kol bitkilərinin müəyyən edilməsi, onların 

bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üzrə elmi-tədqiqat iĢinin nəticələri ğöstərilmiĢdir. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, bu bitkilər AbĢeron Ģəraitinə yaxĢı uyğunlaĢır,  perspektivlidir və park, bağ, xiyabanların 

tərtibatında, müxtəlif kompozisiyaların yaradılmasında istifadəsi tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: landşaft, müxtəlif, dekorativ, kol, bitki 

 

GiriĢ 

Bakı Ģəhərinin landĢaft memarlığı əsasında formalaĢmasında kol introdusentləri mühüm rol oynayıb, 

AbĢeron florasının əsasını təĢkil edir. Bakı Ģəhərində yeni salınan sənaye, yaĢayıĢ massivləri, yollar, 

körpülərin ətrafının yaĢıllaĢdırılmasında bir çox dekorativ bitkilərdən istifadə olunması landĢaft memarlığı 

ilə yanaĢı, həm də insanların sosial Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasında, istirahətlərinin təĢkilində əsas amildir. Bu 

tip yaĢıllıqlar genofondun mühafizəsində, biomüxtəlifliyin artırılmasında, ekoloji tarazlığın saxlanılmasında 

da mühüm rol oynayır. ġəhərin yaĢıllaĢdırma sisteminin əsas elementlərinə - parklar, bağlar, yaĢayıĢ və 

sənaye rayonlarının yaĢıllaĢdırma əraziləri, xiyabanlar, küçələr, qoruyucu zonalar daxildir. AbĢeronon 

torpaq-iqlim Ģəraitinə tam uyğunlaĢmıĢ, introduksiya sınağından çıxmıĢ, bioloji, ekoloji və dekorativlik 

xüsusiyyətləri hərtərəfli öyrənilmiĢ kol bitkilərindən yaĢıllaĢdırmada geniĢ istifadə edilir. Kol bitkiləri ilk 

növbədə ona görə qiymətlidir ki, onlardan istifadə edərək sanəni tez zamanda formalaĢdırmaq, əkinlərə 

lazımı həcm vermək olar. YaĢıllaĢdırmada kollardan geniĢ istifadə olunması çətin becərilən və baha baĢa 

gələn ağacların miqdarını azaltmağa imkan verir. Kollar ağaclarla müqayisədə Ģəhər mühitinin əlveriĢsiz 

Ģəraitinə daha davamlıdır, asanlıqla uyğunlaĢır və onların dəqiq yerə əkilməsi az xərc tələb edir. Dekorativ 

baxımdan da kolların bir çox növlərinin, xüsusilə gözəl çiçəkləyənlərin bir sıra üstünlükləri vardır. 

Çiçəklərinin bolluğuna görə onlar bir sıra çiçəkli ot bitkilərindən üstündür. Dekorativ kolların növ və forma 

müxtəlifliyi, onların hündürlüyü, çiçəkləmə müddəti, çiçək qruplarının rəngi və forması erkən yazdan 

payızın axırlarınadək gözəl kompozisiyalar yaratmağa imkan verir.    

Tədqiqat metodu 

Hal-hazırda Bakı Ģ. bağ və parklarında Ģəhərin gələcək yaĢıllaĢdırılması məqsədilə istifadə oluna bilən 

bitkilərin çox miqdarda növ və sortları vardır. Ancaq yerli Ģəraitə davamlı ağac və kol bitkilərinin miqdarı 

hər gün artan yaĢıl əkinlərin sahəsi üçün kifayət deyildir. Bu sahədə introduksiya iĢlərini geniĢləndirmək, 

həmiĢəyaĢıl növ və sortların mədəni Ģəraitdə becərilməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Bu baxımdan 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya Ġnstitutunun ―LandĢaft memarlığı‖ laboratoriyasında 

elmi-tədqiqat iĢləri aparılır. Dendrari landĢaft parkı üslubunda yaradılmıĢdır, burada olan bitki kolleksiyaları 

milli və dünya sərvətidir. Tədqiqat iĢinin əsas məqsədi yerli floradan və müxtəlif ölkələrdən introduksiya 

olunmuĢ dekorativ kol bitkilərinin AbĢeron Ģəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bu 

bitkilərdən istifadə etməklə Dendrarinin və Bakı Ģəhərinin ərazisində müxtəlif formalı dekorativ 

kompozisiyaların yaradılmasıdır. Tədqiqat iĢi yerinə yetirilən zaman bir sıra metodikalardan istifadə 

edilmiĢdir. Vegetativ orqanların morfoloji xüsusiyyətləri Ġ.T.Vasilçenko (1979) və Ġ.Q.Serebryakovun (1952) 

metodikaları ilə öyrənilmiĢdir. Bitkilər üzərində fenoloji müĢahidələr aparmaq məqsədilə N.A.Avrorinin 

(1953), A.Q.Qolovaçın (1962), F.N.Rusanovun (1970) və Rusiya BaĢ Botanika Bağının iĢləyib hazırladıqları 

metodikalardan istifadə olunmuĢdur. Kök sisteminin morfologiyası öyrənilərkən V.A.Kolesnikovun (1971) 

―köklərin tam çıxarılaraq yuyulması‖ metodikasından istifadə edilmiĢdir. Bitkilərin istiyə davamlılığı 

K.A.Axmatov (1972), R.Moles (1992), L.Mucina (1993), quraqlığa davamlılığı isə P.A.Qenkelin (1956) 

metodikaları ilə öyrənilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat iĢi Dendrarinin açıq sahə Ģəraitində aparılmıĢdır. Tədqiqat obyektlərinə sallaq və ya əyriyarpaq 

saqovnik – Cycas revoluta Thunb., dəniz sinerariyası – Cineraria maritima L., sərvəoxĢar və ya boz 

santolina – Santolina chamaecyparissus L., yaĢıl santolina – Santolina virens Mill. aiddir.  Dendrologiya 

Ġnstitutunda aparılmıĢ elmi-tədqiqat iĢində dekorativ kol bitkilərinin AbĢeron Ģəraitində bioekoloji 



      

 

xüsusiyyətləri öyrənilmiĢ, Dendrarinin ərazisində açıq sahə Ģəraitində dekorativ  kol bitkilərindən ibarət 

landĢaft memarlığı üslubunda müxtəlif formalı kompozisiyalar yaradılmıĢdır. Tədqiqat zamanı bitkilərin 

becərilməsi  qələm və Ģitillə aparılmıĢdır. Növlərin əkilməsi üçün açıq sahədə torpaq bellənmiĢ, gübrə 

verilmiĢ, ləklər düzəldilmiĢ və bitkilər əkilmiĢdir. ƏkilmiĢ bitkilərə aqrotexniki qulluq edilmiĢdir. Bitkilərin 

böyümə dinamikasını və fenoloji inkiĢaf fazalarını təyin etmək üçün  vegetasiya  baĢlanandan  qurtarana 

kimi hər 10 gündən bir müĢahidə aparılmıĢdır. Müxtəlif növlərin Ģaxtaya, istiyə, quraqlığa, küləyə 

davamlılığı öyrənilmiĢ və bu təsirlərin nəticələri nəzərə alınmaqla bitkilər becərilmiĢdir.  

Dekorativ kol bitkilərinin mənĢəyi, çiçək yanlığının rəngi və meyvələrin tipləri cədvəldə göstərilmiĢdir. 

 

 Cədvəl. Dekorativ kol bitkilərinin mənĢəyi, çiçək yanlığının rəngi və meyvələrin tipləri. 

№ Növ Floristik zona Çiçək yanlığının rəngi Meyvələrin tipləri 

1 Cycas revoluta Thunb. Asiya Sarı Qoza 

2 Cineraria maritima L. Avropa Sarı Qutucuq 

3 Santolina chamaecy - 

parissus L. 

Avropa Sarı Qutucuq 

4 Santolina virens Mill. Avropa Sarı Qutucuq 

 

Əyriyarpaq saqovnik (Cycas revoluta Thunb.) – hündürlüyü 2 m-ə qədər olan həmiĢəyaĢıl koldur. Vətəni 

Yaponiyadır. OduncaqlaĢmıĢ, keçəvari, budaqlanmayan gövdəyə malikdir. Gövdəsi tökülən yarpaq 

saplaqları ilə sıx örtülmüĢ, lələkbari yarpaqları isə gövdənin ucunda dəstəyə yığılmıĢdır. ĠĢıqlı və 

yarımkölgəli Ģəraitdə bitir, düzünə düĢən günəĢ Ģüalarından qorunmalıdır. Torpaq həmiĢə rütubətli olmalı, 

suvarılma vaxtaĢırı aparılmalıdır. Kol hissələrə bölünməklə, toxumlarla, uc saplaqları ilə çoxaldılır. 

Saqovnikin qabığı və özəklərindən saqo niĢastası alınır. Bəzək bitkisi kimi yaĢıllaĢdırmada istifadə edilir [1]. 

Dendrarinin ərazisində tədqiq olunan bitkilərdən müxtəlif formalı kompozisiyalar düzəldilmiĢdir. 

Onlardan bəzilərinin fotoĢəkli burada göstərilmiĢdir. 

 

Dendrologiya Ġnstitutu AbĢeron yarımadasının mənzərəli guĢələrindən biridir. Burada yerli və xarici 

floradan çox miqdarda subtropik  ağac, kol, ot bitkiləri toplanmıĢdır. Son illərdə introduksiya iĢləri xüsusilə 

geniĢlənmiĢdir. Bu iĢıərin elmi əhəmiyyətindən əlavə yeni dekorativ ağac-kol və ot bitkiləri AbĢeronun xalq 

təsərrüfatı və yaĢıllaĢdırılmasında geniĢ istifadə edilir. 

Dəniz sinerariyası (Cineraria maritima L.) – hündürlüyü 50-60 sm olan çoxillik koldur. Aralıq dənizi 

ölkələrində yayılmıĢdır. Ağ-gümüĢü rəngli yarpaqları bitkiyə dekorativ görünüĢ verir. Aprel-may aylarında 

çiçəkləyir. Çiçəkləri sarı rənglidir. Toxum və qələmlərlə çoxaldılır. Torpağa tələbkar deyil, lakin yüngül 

torpaqlarda daha yaxĢı inkiĢaf edir. Bağ və parklarda canlı çəpərlərin salınmasında,  bordür bitkisi kimi 

istifadə edilir [2]. 

YaĢıl santolina  (Santolina virens Mill.) və sərvəoxĢar və ya boz santolina (Santolina chamaecyparissus 

L.) – hündürlüyü təxminən 0,5 m olan həmiĢəyaĢıl kollardır. Quraqlığa, istiyə və Ģaxtaya davamlıdırlar. 

Qələmlərlə asanlıqla çoxalırlar. Torpağın tərkibinə, nəmiĢliyinə tələbkar deyillər. Bağ və parklarda 

ġəkil 1. Dairə forması      ġəkil 2. Orijinal forma 



      

 

çiçəkliklərin tərtibatında alçaq bordür bitkisi kimi istifadə edilirlər. Tək və qrup əkinlərində istifadə edilə 

bilərlər. Budanmanı və köçürülməni yaxĢı keçirirlər [3]. 

Dendrologiya Ġnstitutunda müxtəlif dekorativ kol bitkiləri üzərində aparılmıĢ elmi-tədqiqat iĢinin 

nəticəsində məlum olmuĢdur ki, bu bitkilər AbĢeron Ģəraitinə yaxĢı uyğunlaĢır, perspektivlidir və landĢaft 

dizaynında, kompozisiyaların tərtibatında istifadə edilə bilər.  
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Use of differents decorative shrubs in the design of landscape   
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The article describes the results of the scientific-research works for the determination of the most 

perspective shrub plants introduced from local flora and foreign countries used to create different 

compositions in Absheron and for the study of their bioecological features. It is determined that these plants 

adapt well in Absheron conditions, very perspective and recommended for use in the decoration of parks, 

gardens and creations of various compositions. 
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Использование различных декоративных кустарников в ландшафтном дизайне 

Тофик С.Мамедов, Шалала А.Гюльмамедова 

Институт Дендрологии НАНА, АZ1044, г.Баку, пос. Мардакяны, ул. Есенина 89 

В статье описаны результаты научно-исследовательской работы по определению наиболее 

перспективных, интродуцированных из местной флоры и зарубежных стран декоративных 

кустарников используемых для создания различных композиций на Апшероне, изучению их 

биоэкологических особенностей. Выявлено, что эти растения хорошо адаптируются в условиях 

Апшерона, являются перспективными и рекомендуются при оформлении парков, садов, скверов, 

создании различных композиций. 

Ключевые слова: ландшафт, различный, декоративный, кустарник, растение 
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Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmıĢ Qırtıckimilər - Poaceae Barnhart. fəsiləsinin növ 

tərkibi, nadir, endemik növləri haqqında məlumat verilir. Çoxillik tədqiqatlar zamanı toplanmıĢ  faktik materiallar və 

ədəbiyyat mənbələrində olan məlumatlar əsasında fəsiləyə 1 cins və 24 növ əlavə olunmuĢdur. Qırtıckimilər fəsiləsində 

mühafizəsi vacib olan 53 növün olduğu müəyyən edilmiĢdir. Onlardan 6 növü endemik, 13 növü bütövlükdə Cənubi 

Qafqazda ancaq Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyinə məxsusdur. Qırtıckimilərin 7 nadir növü Qırmızı kitaba daxil 

edilmiĢdir. 

Açar sözlər: cins, növ, nadir, endemik, mühafizə 
 

GiriĢ 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq-iqlim Ģəraiti, coğrafi vəziyyəti, oroqrafiyası, burada özünəməx-

sus zəngin floraya malik bitki örtüyünün formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Bitki örtüyünün formalaĢmasında 

mühüm rol oynayan coxnövlü fəsilələrlə: Asteraceae Dumort., Fabaceae Lindl., Brassicaceae Burnett, 

Rosaceae Adans., Apiaceae Lindl. və b. ilə yanaĢı Qırtıckimilər fəsiləsi də daxildir. Bu fəsilədə 95 cinsin və 

297 növün olduğu göstərilir [12, s.107-350; 4, s. 62-83]. Aparılan çoxillik tədqiqatlar zamanı əldə olunmĢ 

faktik materiallar və ədəbiyyat mənbələrinin araĢdırılması nəticəsində 1 cins və 24 növ aĢkar edilib, fəsiləyə 

əlavə olunması ilə cinslərin sayı 96-ya, növlərin sayı isə 321-ə çatmıĢdır. Hazırda,  muxtar respublikanın flo-

rası 174 fəsilə və 809 cinsdə cəmlənmiĢ 3021 növlə təmsil olunur [2, s. 82-85]. Bu miqdar Azərbaycan flora-

sının 64,23 %-ni təĢkil edir. 
  

Tədqiqat metodu 

Qırtıckimilər fəsiləsinin qeyd olunan tribalarını oyrənmək üçün ümumi qəbul olunmuĢ f1oristik, sistema-

tik, ekoloji, coğrafi, geobotaniki tədqiqat üsullanndan, müvafiq təyinedicilərdən və metodik gostəriĢlərdən, 

eyni zamanda AMEA Botanika Ġnstitutunun, Naxçıvan Bioresurslar Ġnstitutunun və Naxçıvan Dovlət Uni-

versitetinin Herbari fondundakı faktik materiallarından istifadə olunmuĢdur [1, 4, 11]. Taksonomik dəyiĢik-

liklər, müvafıq əlavələr ―Kонспект флора Кавказа‖ və S.K. Çerepanova uyğun aparılmıĢdır [9, 12]. Qafqaz 

və Azərbaycan floralannın I cildində taksonların adlarında muĢahidə edilən uyğunsuzluqlar və təkrarlanmalar 

aradan qaldırılmıĢdır [ 7, 12]. 
 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Qırtıckimilər fəsiləsinin ərazidə 2 yarımfəsiləsi vardır: 

1. Bambukkimilər yarımfəsiləsi - Bambusoideae Aschers. et Graebn. – Yarpaqları saplaqlı, iri, diametri 5 

sm-dən çox olan ağacvari gövdəli  bitkilərdir. Naxçıvan MR ərazisində bu yarımfəsilənin becərilən Yarpağı-

sünbülcüklü cinsinə rast gəlinir. Yarpağısünbülcüklü - Phyllostachis Sieb. et Zucc. cinsinin 40 növündən, 

keçmiĢ SSSR-də becərilən və yabanılaĢmıĢ 7, Azərdaycanda 1 növü yayılmıĢdır [10,  s. 12-15]. 

Bambukvari yarpağısünbülcüklü - Phyllostachis bambusoides Siebold et Zucc. Naxçıvan MR florasına Ə.ġ. 

Ġbrahimov tərəfindən 1982-ci ildə daxil edilmiĢdir. Çoxillik bitkidir. Hündürlüyü 3-4 bəzən 5-6 m arasında 

dəyiĢir. Naxçıvan MR-də Ordubad rayonunun Dizə və Gilançay kəndlərində vardır. Mezofit bitkidir. Vətəni 

Yaponiyadır.  

2. Həqiqi qırtıclar (taxıllar) yarımfəsiləsi - Pooideae A.Br. Yarpaqları saplaqsız, xırda, gövdəsinin diamet-

ri 5 sm-ə dədər olan ot bitkiləridir. Bu yarımfəsiləyə 95 cinsdə cəmlənmiĢ 320 növ daxildir. Onlar regionun 

mövcud bitkilik tiplərində: səhra, yarımsəhra, dağ kserofit (friqana), dağ bozqır (Qariqa), meĢə, kolluq, çə-

mən (subalp, alp çəmən və bozqırları) və b. Ģaquli zonallıq üzrə qanunauyğun yayılmıĢlar [6, 10, s.12-15; 13, 

s. 26-303]. Qırtıckimilər bir sıra faydalı xüsusiyyətləri ilə yanaĢı, əsasən yem və qida bitkiləri olub, qıĢ və 

yay otlaqlarının, kəndətrafı örüĢ və biçənəklərində heyvandarlığın möhkəm yem bazasını təĢkil edirlər [1, s. 

88-91; 3, s. 203-225; 7, s.154-155; 8, s. 248-377; 9, 12, s. 62-83;]. Qırtıckimilər fəsiləsinin nümayəndələri 

arasında 53 nadir və itmək təhlükəsi altinda olan qərtıc bitkilərinin olduğu da müəyyən edilmiĢdir (cəd). 

 

Cədvəl. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir və itmək təhlükəsi altında olan taxıl bitkiləri 
№ Bitkinin latınca adı Bitkinin  azərbaycanca adı Yayıldığı yer Qoruma üsulu 

1.  Agrostis olympica (Boiss.) Bor   Olimpiya tarlaotu Ləkətağ  3 
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2.  Alopecurus aucheri Boiss.  OĢer  tülküquyruğu ġahbuz, Ordubad  3 

3.  Arrhenatherum kotschyi Boiss.  Koçi rayqrası Vayxır, Saray b.  3 

4.  Aegilops persica Boiss.   Ġran buğdayıotu Darıdağ 1 

5.  Avenella flexuosa (L.) Drej.   Qıvrım  avenella Aracıqdağ 3 

6.  Avenula armeniaca (Schischk.) Holub Erməni yulafcası Yuxarı Buzqov 3 

7.  Achnatherum ordubadense  Tzvel.   Ordubad çiyi Xorxat, Sarıtəpə 3 

8.  Bromopsis  nachiczevanica (Tzvel.) Holub  Naxçıvan  dəlicəotu Yuxarı dağlıq 3 

9.  Bromus tzvelevii  S. G.Mussajev  Tzvel tonqalotu Nəsirvaz kəndi 3 

10.  B. racemosus L. Dəstəli tonqalotu Əlincə Dalası 2 

11.  Boissiera squarrosa (Soland.) Nevski   KilkəĢli  buassiye                            Çalxanqala  2 

12.  Cutandia rigenscens (Grossh.) Tzvel. Sərtvari  kutandiya Duzdağ 1 

13.  Scleropoa rigida (L.) Griseb.    Bərk sərtdiĢə Qarababa, Kükü 2 

14.  Elytrigia heidemaniae  Tzvel. Heydeman ayrığı Urmıs, BaĢkənd 3 

15.  E. turcica P.E. McGuire Türkiyə ayrığı Nehrəm-LərəĢam 3 

16.  Holcus annuus Salzm.ex C.A.Mey. Birillik buxarıca Ordubad-Kilit  3 

17.  Heteranthelium  piliferum (Soland.) Hochst Tükvari heterantelinm                                 Akulis, Haçadağ  2 

18.  Henrardia  persica (Boiss.) Hubb.  Ġran  henrardiyası Duzdağ 3 

19.  Koeleria  bitczenachica (Tzvel) Tzvel. Biçənək nazikbaldırı Biçənək. Batabat 3 

20.  K. kurdica Ujhelyi Kürd nazikbaldırı ġahbuz ,Culfa,  2 

21.  K.  albovii   Domin.   Albov nazikbaldırı Keçəldağ 2 

22.  Lolium loliaceum  (Chaub.) Hand.-Mazz.  Bizvarı quramat           Aracıq, Dəmirli 3 

23.  Milium transcaucasicum Tzvel.  Cənubi Qafqaz  quĢdarısı Biçənək, Batabat,  3 

24.  M. effusum L.   Sallaq quĢdarısı Kola, Duman  3 

25.  Melica schischkinii J. lljinsk.  ġiĢkin  KalıĢvəri Qabaqyal  2 

26.  Piptatherum molimioides Boiss. YaĢılımtıl düyüsov Urmus  3 

27.  Poa araratnca Trautv.   Ağrıdağ qırtıcı Ardıcdağ, Vəlidağ  3 

28.  P. longifolia Trin.  Uzunyarpaq  qırtıc Parağa, Ağyurt  2 

29.  Rhizoctphalus oritntalis Boiss.  ġərq  kökübaĢcıqlı Çalxanqala  2 

30.  Secale anatolicum (Boiss.) Tzvel Anadolu çovdarı Əyridağ, Parağa  2 

31.  S. vavilovii  Grossh. Vavilov çovdarı Araz sahili, DərəĢam 3 

32.  S. daralagesi Thunb  Dərələyəz çovdarı   Dərələyəz 3 

33.  Stipa arabica Trin. et Rupr. Ərəb Ģiyavı Nehrəm-DərəĢam 1 

34.  S. transcaucasicica Qrossh.  Cənubi Qafqaz Ģiyavı Нахçıvan dağlıq  3 

35.  S. pontica (Smirn.) Tzvel.               Pontik  Ģiyavı Нахçıvan a.dağ.  3 

36.  S. araxensis (Grossh.) Tzvel.  Araz Ģiyavı Nehrəm- DərəĢam  3 

37.  S. lejophilla (Smirn.) Tzvel.  Tüksüzyarpaq Ģiyavı               Badamlı-ġada 2 

38.  S. caucasica Schmalh.   Qafqaz Ģiyavı Culfa düz darıdağ 3 

39.  S. ehrenbergiana Trin. et Rupr.  Erenburq Ģiyavı Нахçıvan dağlıq 3 

40.  S.  pennata L.   Lələkli Ģiyav Badamlı, Biçənək  1 

41.  S. barbata Desf.  Saqqallı Ģiyav Duzdağ 1 

42.  S. gaubae Bor  Qauba Ģiyavı              Naxçıvan ətrafı 3 

43.  S. desertorum (Roshev.) Tzvel. Səhralıq Ģiyavı Duzdağ 2 

44.  S.  issaevii Mussajev et Sadychov Ġsayev Ģiyavı Külüs  1 

45.  S. karjaginii Mussajev et Sadychov Qaryagin  Ģiyavı Lizbirt kındi  2 

46. S S. x kolakovskyi Tzvel. Kolokovski Ģiyavı Dizə kəndi 3 

47.  S. hohenackeriana Trin. et Rupr. Hohenasker Ģiyavı Zəngəzur 3 

48.  Stipagrostis szovitsiana (Rupr.) Mussajev  ġoviç nəhəng Ģiyavı  Biləv,Behrud                 1 

49.  Triticum araraticum Jakubz.   Ağrıdağ buğdası Çalxanqala, Payız  3 

50.  T. turanicum  Jakubz.  Turan  buğdası Yuxarı Buzqov 3 

51.  T. boeoticum Boiss.  Yabanı birdənli buğdası AĢağı dağlıq 2 

52.  T. monococcum L. Birdənli buğda Buğdaə kinlərində 3 

53.  T. vavilovii Jacubz. Vavilov buğdası Çalxanqala 3 

Qeyd: 1. Populyasiyaların vəziyyətinə nəzarət; 2. Mədəni kulturaya daxil etmək; 3. Növlərin vəziyyətinə nə-

zarət və tam mühafizə 

Cədvəldə verilmiĢ 53 növdən 6-sı: Elytrigia heydemaniae Tzvel. - Heydeman ayrığı, Secale vavilovii 

Grossh. - Vavilov çovdarı, Bromus tzvelevii Mussajev - Tzvel tonqalotu, Koeleria bitczenachica (Tzvel.) 

Tzvel. - Biçənək nazikbaldırı, Stipa issaevii Mussajev et Sadychov - Ġsayev Ģiyavı, S. karjaginii Mussajev et 

Sadychov - Qaryagin Ģiyavı endemik bitkilərdir. 6 növ: Elytrigia turcica P.E. McGuire., Aegilops persica 

Boiss., Triticum turanicum Jacubz., Bromus racemosus L., Stipa barbata Desf., S. gaubae Bor., Piptatherum 

molinioides Boiss., Achnatherum ordubadense  Tzvel.  və 8 variasiya isə: Secale vavilovii Grossh. subsp. 

afganicum (Vav.) Tzvel., Avenella flexuosa (L.) Drej. subsp. corsica (Tausch.) Holub., Stipa arabica Trin. et 

Rupr. subsp. prilipkoana (Grossh.) Tzvel, S. caucasica Schmalh. subsp. drobovii Tzvel., S.caucasica 

Schmalh. subsp. desertorum (Roshev.) Tzvel., S. hohenackeriana Trin. et Rupr. subsp. Nachiczevanica 

Tzvel.- Cənubi Qafqazda ancaq Naxçıvan MR-ın ərazisində rast gəlinir [9, s. 269, 288, 297, 349, 350]. 

7 nadir növ - Triticum monococcum L., Triticum araraticum Jakubz., Secale vavilovii Grossh., Bromus 

tzvelevii  S.G. Mussajev, Scleropoa rigida (L.) Griseb., Stipa  issaevii S.G. Mussajev et Sadychov, Stipa kar-



      

 

jaginii S.G Mussajev et Sadychov. - Naxçıvan MR-in ―Qırmızı Kitab‖ na daxil edilmiĢdir. Nadir, endemik, 

məhv olmaq təhlükəsinə məruz qalan qırtıckimilərim qorunması, bərpası və təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin 

introduksiya üsulu ilə mədəni kulturata keçirilıəsi vacib dövlət əhəmiyyətli problem məsələdir [7, 9, 11]. 
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The rare, endemic species of poaceae family of the 

Nakhchivan Autonomous Republic and their protection 
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The article provides information on the species composition of the Poaceae Barnhart family, their 

rareness, endemic species that common for the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic. As a 

result, for many years of research of collected factual materials and literary data, 1 genus and 24 species 

were added to the family. It is determined that 13 species from 53 rare plant species listed in the South 

Caucasus are only in the floristic biodiversity of the Nakhchivan Autonomous Republic. 
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Редкие, эндемичные виды мятликовые Нахчыванской Автономной 

Республики и их охраны 
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В статье приводятся сведения видовой состав, редкие, эндемичные виды Семейство Poaceae 

Barnhart распространенные на территории Нахчыванской Автономной Республики.  В результате при 

многолетних исследований собранных фактических материалов и литературных данных  к семейству 

добавлено 1 род и 24 видов. Установлено что, из 53 редких растений указанные в таблице 6 видов 

являются эндемики, а 13 видов вес Южного Кавказа относится только флористические 

биоразнообразию Нахчыванской Автономной Республики. 

Ключевые слова: род, вид, редкий, эндемик, охрана  



      

 

ġahdağ Milli Parkı florasının bioekoloji xüsusiyyətləri 
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Məqalədə, ġahdağ Milli Parkında yayılan növlərin həyati formaları və ekoloji xüsusiyyətləri barədə 

məlumat verilmiĢdir. ġahdağ MP florasının əsas hissəsini 986 növlə hemikriptofitlər, 306 növlə terofitlər 

təmsil edir ki, bu da floranın 80,6%-ni təĢkil edir, qalan 19,4% yeri 174 növlə fanerofitlər, 88 növlə 

kriptofitlər, 47 növlə xamefitlər,   2 növlə epilitlər tutur. Hemikriptofitlərin 6%-i kollar (96 növ), 3,9% isə 

ağaclardır (64 növ). ġahdağ Milli Parkı ərazisində 252 növ (91%) Qаfqаz, 25 növ Аzərbаycаn еndеmiki 

məskunlaĢmıĢdı.  

Açar sözlər: flora, növ, həyat formaları, ekoloji qrup, endemik 

 

GiriĢ 

Floristik tədqiqat iĢlərinin aparılması regionun bitkiliyinin öyrənilməsi baxımından olduqca vacibdir. Bu 

istiqamətdə aparılmıĢ tədqiqat iĢlərinin analizi   və ekspedisiyalar  zamanı əldə edilmiĢ bitki nümunələrinin 

təyin edilməsi nəticəsində ġahdağ MP ərazisinin florası tam öyrənilmiĢ, sxematik təsviri iĢlənilmiĢ və 

sistematik analizi verilmiĢdir. Tədqiqаt dövründə ġahdağ MP ərazisi flоrаsındаkı 1603 növdən ibаrət аli 

bitkilərin sхеmаtik təsviri iĢlənib hаzırlаnmıĢdır. ġahdağ MP florasında 31 növ sporlu və 1572 növ toxumlu 

(12 növ çılpaqtoxumlu, 1560 növ örtülütoxumlu, o cümlədən, 294 növ birləpəli, 1266 növ ikiləpəli) bitki 

yayıldığı müəyyən edilmiĢdir.  Bu bitkilərin hər birinin özünəməxsus həyati formaları vardır. Ümumiyyətlə, 

həyati forma bitkinin (fərdin) həyatı boyunca xarici mühitlə uyğunlaĢmıĢ Ģəkildə mövcud olduğu formadır. 

Alimlər hesab edir ki, "həyat forması - ətraf mühit Ģəraitinə uzun müddət adaptasiya edilməsinin nəticəsinin 

bitkilərin xarici görünüĢü ilə ifadə olunmasıdır". ġennikova [7] görə, "bitki növü, forma və ətraf mühitə 

uyğunlaĢmasına görə, bir həyati formada birləĢir". 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat iĢi 2012- 2017– ci illərdə ġahdağ Milli Parkında aparılmıĢdır. Parkın ümumi ərazisi 130.501.5. 

hektardır ki, bunun da təxminən 93980 hektarını meĢələr təĢkil edir. Ərazinin 36521 hektarı isə Dövlət 

Ehtiyyat Fonduna aid olan örüĢ və biçənəklərin payına düĢür. Tədqiqat zamanı ġahdağ Milli Parkının 

florasının konspekti hazrlanmıĢdır [2, 4, 6], Hər hansı bir ərazi florasında torpaq-ekoloji Ģəraitin 

indiqatorluğu həyati formalar üzrə göstəriciləri müəyyən etməyə zəmin yaradır. Bu baxımdan ərazinin 

florasında bitki növlərinin həyati formaları biomorflar üzrə Ġ.Q.Serebyakov [5]  və J. Raunkier [9] sisteminə 

əsaslanaraq təsnif edilmiĢdir. Ərazinin bitkilərinin ekoloji qruplar üzrə paylanma dinamikası ġennikov [7] 

metodu ilə həyata keçirilmiĢ, ekoloji və fitosenotik tədqiqatlarda bitkilərin müxtəlif rütubətlənmə dərəcəsinə 

malik yaĢayıĢ yerləri, mövsüm və gün ərzində iĢığın, istiliyin və rütubətin təsiri nəzərə alınaraq təsnif 

edilmiĢdir.  ġahdağ MP-nın ərazisinin nadir və nəslikəsilmək təhlükəsi altında olan növlərinin siyahısı 

hazırlanmıĢdır [1].  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Regionda yayılmıĢ bitkilər sporlular və toxumlular olmaqla əsas iki Ģöbədə, doqquz sinifdə 

(Lycopodiopsida, Equisetopsida, Bryopsida, Ophioglossopsida, Polypodiopsida, Pinopsida, 

Chlamydosperamtopsida, Liliopsida və Magnoliopsida) cəmlənmiĢdir. Lycopodiopsida 1 fəsilə (0,8%), 1 

cins (0,2%) və 1 növlə (0,06%), Chlamydosperamtopsida1 fəsilə (0,8%), 1 cins (0,2%) və 2 növlə (0,13%), 

Bryopsida 1 fəsilə (0,8%), 2cins (0,4%) və 2 növlə (0,13%), Equisetopsida1 fəsilə (0,8%), 1 cins (0,2%) və 4 

növlə (0,3%),Ophioglossopsida 2 fəsilə (1,7%), 2 cins (0,4%) və 2 növlə (0,13%), Polypodiopsida 9 fəsilə 

(7,5%), 15 cins (2,7%) və 22 növlə (1,4%), Pinopsida 3fəsilə (2,5%), 3 cins (0,5%) və 10 növlə(0,6%), 

Liliopsida 23 fəsilə (19,2%), 105 cins (18,9%) və 294 növlə (18,3%), Magnoliopsida isə 79 fəsilə (65,8%), 

427 cins (76,7%) və 1266 növlə (79%) təmsil olunurlar. ġahdağ florasında ali bitkilər üzrə əsas yeri 

Asteraceaefəsiləsi 66 cins (11,8%), 184 növlə (11,5%), Poaceaefəsiləsi 50 cins (9,0%), 131 növlə (8,2%), 

Brassicaceae  fəsiləsi 35 cins (6,3%), 71 növlə (4,5%), Apiaceae fəsiləsi 35 cins (6,3%), 58  növlə (3,6%), 

Lamiaceae fəsiləsi 28 cins  (5,02%), 82 növlə (5,1%), Fabaceae fəsiləsi 26 cins (4,5%), 136 növlə (8,5%), 

Rosaceae fəsiləsi 25 cins (4,5%), 101 növlə (6,3%), Caryophyllaceae 21 cins (3,6%), 66 növlə (4,1%), 

Boraginaceae 18 cins (3,2%) 40 növlə (2,5%), Orchidaceae 16 cins (2,9%), 29 növlə (1,8%), 



      

 

Ranunculaceae 14 cins (2,5%), 45 növlə (2,8%), Scrophulariaceae 12 cins (2,2%), 58 növlə (3,6%), 

Polygonaceae 8 cins (1,4%), 26 növlə (1,6%), Cyperaceae 8 cins (1,4%), 53 növlə (3,3%) təmsil olunurlar. 

Qalan 106 fəsilə 1-7 cinsdən ibarət olmaqla region florasının 35% -ni təĢkil edirlər. 

Bitki örtüyünün ekoloji-fitosenoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərinin araĢdırılmasında bitki növlərinin 

həyati formalarına görə öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.  Beləki, bitkilərin həyati formaları yer 

üzündə bərabər paylanmır. Hər bir iqlim zonası özünəməxsus həyat növlərinin spektrinə malikdir. Bitkilərin 

morfoloji xüsusiyyətlərinə görə həyati formalarının təsnifatlaĢdırılması onların bitdiyi mühitə 

uyğunlaĢmalarını əks etdirə bilər. 

Cədvəl  1. ġahdağ florası bitkilərinin həyati formaları 
№ Həyati formalar Növlərin sayı Ümumi saya görə %-la 

Raunkier sisteminə görə 

1  Fanerofitlər (Ph)  174 10,9 

2  Hemikriptofitlər (Hk) 986 61,5 

3  Terofitlər (Th) 306 19,1 

4  Kriptofitlər (К) 88 5,5 

5  Xamefitlər (Ch) 47 2,9 

6  Epilit (El) 2 0,1 

Cəmi  1603 100 

Serebyakov sisteminə görə 

1  Ağaclar  64 3,9 

2  Ağac/kollar (A/K) 10 0,6 

3  Kollar  96 6 

4  Yarım kollar 24 1,5 

5  Kolcuqlar  5 0,3 

6  Çoxilliklər  1031 64,3 

7  Ġkiilliklər  77 4,8 

8  Birilliklər 266 16,6 

9  Bir/ikiilliklər 30 2 

Cəmi 1603 100 

 

 Cədvəldən göründüyü kimi Raunkier sisteminə görə floranın əsas hissəsini 986 növlə hemikriptofitlər, 306 

növlə terofitlər təmsil edir ki, bu da floranın 80,6%-ni təĢkil edir. Ərazidə fanerofitlər 174 növlə, kriptofitlər 

88 növlə, xamefitlər 47,  epilitlər 2 növ təmsil olunur. Serebyakov sisteminə görə isə çoxillik otlar 1031 

növlə - 64,3%, birilliklər 266 növlə - 16,6 %, ikilliklər 77 növlə - 4,8%, kollar isə 96 növlə 6%, ağaclar 64 

növlə – 3,9% üstünlük təĢkil edirlər. 

Ərazinin bitkilərinin ekoloji qruplar üzrə paylanma dinamikası  həyata keçirilmiĢ, ekoloji və fitosenotik 

tədqiqatlarda bitkilərin müxtəlif rütubətlənmə dərəcəsinə malik yaĢayıĢ yerləri, mövsüm və gün ərzində 

iĢığın, istiliyin və rütubətin təsiri nəzərə alınaraq təsnif edilmiĢdir.  Alınan nəticələr cədvəl 2-də əks 

olunmuĢdur. 

Cədvəl 2. ġahdağ ərazisi bitkilərinin ekoloji qruplar (ġennikov, 1964) üzrə paylanması
№ Ekoloji qruplar Növlərin sayı %-la 

1  Kserofitlər 473 29,5 

2  Kseromezofitlər 196 12,2 

3  Mezofitlər  438 27,3 

4  Mezokserofitlər  434  27,1 

5  Hidromezofit  24 1,5 

6  Hidrofit  32 2 

7  Hiqrofit  5 0,3 

8  Halokserofit  1 0,1 

Cəmi 1603 100 

 

Cədvəldən göründüyü kimi kserofitlər 473 növlə (29,5%) region florasında üstünlük təĢkil edirlər. Mezofitlər 



      

 

isə 438 növlə -27,3%, mezokserofitlər 434 növlə - 27,1%, kseromezofitlər 196 növlə -12,2% təmsil 

olunurlar. 

ġahdağ ərazisinin bitki örtüyünün tərkibində müхtəlif flоristik еlеmеntlərə аid оlаn еndеmik və rеlikt 

bitkilərə rast gəlinir. Ərazi flоrаsındа 277 növ еndеmik [3] bitki yаyılmıĢdır  ki, оnlаrdаn 252 növü (91%) 

Qаfqаz, 25 növü Аzərbаycаn еndеmikidir (9%). Bu da ərazi florasının 17,28%-ni təĢkil edir. 

Tədqiq etdiyimiz ərazidə nadirləĢməsi və ya itməsi müəyyənləĢdirilmiĢ 50 növün Beynəlxalq Siyahının 

meyar və altmeyarlarına uyğun olaraq, 4 kateqoriya üzrə qiymətləndirlməsi aparılmıĢdır [8]. ġahdağ 

ərazisində 26 növ həssas olanlar (VU), 14 növ təhlükəli vəziyyətə yaxın olanlar (NT), 8 növ nəsli kəsilmək 

təhlükəsində olanlar (EN), 2 növ isə kritik təhlükə həddində olanlar (CR) kateqoriyası  üzrə 

qiymətləndirilmiĢdir. 
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Bioecological features of flora of Shahdag National Park  
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The article gives information on the life forms and ecological features of plant species distributed in the 

Shahdag National Park. The main part of the Shahdag flora is occupied by hemicryptophytes and terophytes 

represented by 986 and 306 species, respectively. They constitute 80.6% of the flora studied. The rest 

(19.4%) is occupied by the phanerophytes (174), cryptophytes (88), chamaephytes (47) and epilithophyte (2). 

Of hemicryptophytes, 6% are shrubs (96 species), and 3.9% trees (64 species). 252 plant species (91%) 

common in the Shahdag National Park territory are Caucasian, and 25 species are Azerbaijan's endemic. 
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Биоэкологические особенности флоры Шахдагского   

Национального Парка 

Арзу Б. Мустафаев
1
, Сайяра Д.Ибадуллаева

2 

1
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджан, 
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В статье  дана  информация  о жизненных формах и экологических особенностях  растительных 

видов распространенных на территории Шахдагского Национального Парка. Основную часть 

Шахдагской флоры   занимают гемикриптофиты   и  терофиты  представленные  соответственно  986  

и  306 видами.  Они составляет 80,6%  исследуемой флоры.  Остальную часть (19,4%) занимают 

фанерофиты (174), криптофиты (88), хамефтиы (47) и епилиты (2). Из гемикриптофитов  6%  

являются  кустарниками (96 вида),  а  3,9%  деревьями (64 вида).  252 растительных видов (91%) 

распространенных на территории Шахдагского Национального парка являются Кавказскими, а 25 

вида Азербайджанскими ендемиками. 

Ключевое слово: флора, вид, экологическая группа, жизненные формы, эндемик 



      

 

Mathematical and morphometric analysis of modification variability observed in acorns of 

Holm Oak (Q.ilex L.) and Georgian Oak (Q.iberica Stev). 
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Modification variability for weight of acorns is higher than other signs in both type of studying species 

(Q.ilex L. və Q.iberica Stev.) (according to CVwe=66.34% və CVwe=20.12%). The length (CVl = 19.65%), 

width (CVwi=51.06%) and weight are strongly varied in holm oak comparison to Georgian oak (CVl = 

14.12% and CVwi = 12.5%) 

Key words: Q.ilex L., Q.iberica Stev., variation row, modification variability, morphological 

polymorphism, mathematical analysis 

 

Introduction 

It is universally accepted that the conservation of the natural gene pool of plants in botanical gardens is 

part of the global world strategy for the conservation of biological diversity of flora. Oak spices are 

important plant  for formation of  forests in very dry environment in mountain slopes (1). Oak forests play an 

important role in protection of  soil erosion and in regulation of water regime in mountains. In addition, 

forests of oak are  the best raw material base for  pharmaceutical and construction industries, for 

development of cattle-breeding and poultry farming. In this respect, to preserve of oak spices in-situ and ex-

situ, as well as morphological, molecular and genetical explore keeps its relevance (3). Degradation of 

Quercus biodiversity in the wild is now a matter of global concern. Increased land colonization, changes in 

land use, over-cutting, over-grazing and climatic factors are all contribu-ting factors to destruction of 

Quercus vegetation and continuing threat of extinction to many species of the genus. Thus, efforts should be 

made in order to protect Quercus biodiversity mainly through restoration and rehabilitation programs. 

The genus Quercus L., popularly known as oaks shows highest morphological variations among species 

and populations, especially its leaf characters are the most valuable in the classification and delimitation of 

species . The major reason for the phenotypic diversification of oaks is the high frequency of hybridization 

among species (5). The study of the phenotypic structure allows evaluating the sustainability of the species 

and the individual population as well as learning the level of gene pool maintenance (2)Morphological signs 

are subject to deep change as the last chain of biochemical and physiological reactions, leading to the 

formation of heterogeneity (polymorphisms) in organisms and populations. Heterogeneity is available at 

every level of life and has adaptive significance (2). 

Can morphology of acorns be distinctive for at least some groups of Quercus? To answer that, this study 

has aimed to evaluate the morphological variations among acorns of different groups of Quercus species as 

well as acorns of closely related species. By this way it would be possible to show whether they are 

morphologically different. 

Comparative morphological, molecular-genetic research of oak  species with high ecological, economic 

and biological value preserves its relevance in terms of preservation of high genetic resources of forests. 

 

 Materials and methods 

 Holm oaks acorn samples collected from the research base of the Dendrology Institute in November 

2016, Georgian oaks acorn samples collected from research base of the Botanical Garden in November 2017.  

The width, length, and weight of the seeds were recorded. Acorns weighed on electronic scales (EK-610i-

electronic type scale, with an accuracy of 0.1 mg), the diameter of the acorn (at the widest part), the length 

(from the base to the tip of the seed) was measured with a caliper (with an accuracy of 0.1 cm). The obtained 

figures were systematized, the maximum and minimum limit of each morphological character was 

determined and created the variational row, analyzed with mathematical methods [4.6] 

What characterizes the row  of the variation? How to compare the material studied with other materials? 

These questions can be answered after determining the average mathematical price ( x ) of the row of the 

variations (1) [4] 
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The average mathematical price of morphological features characterizes the basis of modificational 

variability. The average mathematical price is the same parameter that differs slightly from other prices of 

the row of  variation. For the correct characteristic of  the variability used second parameter of variation row-

standard disconnection (ζ). It is calculated by the formula in below (2)[4]: 
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The standard disconnection shows that each variation how many differ  from the average mathematical 

price. Sigma (ζ) is the measure of modification variability 

Variation coefficient (CV) is used to compare the variables wich observed in different sign in the 

population (3) [6]:  
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 The correlation between the morphological signs of the acorns was also investigated. 

 

 Results and Discussion 

The table reflects the limits of the variation row for some morphological features of acorns (length, width 

and weight) in Q. ilex L. and Q.iberica Stev. By analyzing the variation indices, it was determined that in 

holm oak (Q.ilex L.) distribution was symmetric (CV = 19.65%) for length of acorns, but for width (CV = 

51.16%) and weigth (CV = 66.34%) was asymmetric.Variation is average for the length of acorns. The 

variation of width and mass of acorns are stronger than length of acorns. The distribution is symmetric for all 

of three signs in georgian oak. So that, the variation coefficient for the length of acorns is CV = 14.2%, for 

diameter is CV = 12.5%, and for weight  is CV = 20.12%  The variation for all of three sign are middle. The 

variation for mass of acorns is stronger than variation for length and width. 

 

Table 1. The limits of variation row for length, width and weigth of acorns in Q. İlex L and Q.iberica Stev 

speices.  

Specie

s 

       Length(sm)             width (sm)                     weigth (q) 

Q.ilex 

L. 

lmax=3.  

l
=3.29±0.57 

dmax=1.

1 

 

d
=0.86±0.44 

mmax=2.8

5 

 

m
=2.08±0.57 lmin=1.

9 

dmin=0.

7 

mmin=1.55 

Q.iber

ica Stev. 

= 

lmax=2.

5 

 

l =1.8±0.41 

dmax=1.

6 

 

d
=12.9±0.35 

mmax=4  

m
=2.93±0.48 lmin=1.

5 

dmin=1 mmin=1.5 

 

We have observed a strong change in reactionary norms in holm oak. It shows the easily adapt ability of 

this species to changing environmental conditions. In Georgian oak the modification variability is weak in 

compare holm oak. The wide variation in the reaction norm has great importance for the adaptation of the 

organism to natural conditions, so that it ensures the preservation and enhancement of this species, that is, 

diverse according to the reaction norm (2). 

At present in our country instead of evergreen trees and bushs which widely using in greenery of parks 

and alleys, hasnt shadow, imported from foreign countries  by high finances more expedient planting has the 

higth ability to adapt to different natural conditions, evrygreen, durable-‗natural conditioner‘-holm oak and 

georgian oak. Study of polymorphism of mofological signs in various oak species, to carry out 

measurements, mathematical analysis of the obtained results, comparative analysis of population and inter-

population indices has great importance for maintaining high genetic resources of the forests. 
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DaĢ palıd (Q.ilex L.) və Gürcü palıdında (Q.iberica Stev.) qozalarda müĢahidə edilən 

modifikasiya dəyiĢkənliyinin marfometrik və riyazi analizi 

 

Zümrüd Məmmədova, Güllü Əliyeva 
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 Tədqiq olunan hər iki növdə (Q.ilex L. və Q.iberica Stev.) qozanın kütləsinə görə modifikasiya 

dəyiĢkənliyi digər əlamətlərlə müqayisədə daha yüksəkdir (müvafiq olaraq CV=66.34% və CV=20.12%). 

DaĢ palıdda qozanın uzunluğu (CV=19.65%), eni (51.06%) və kütləsi  gürcü palıdı ilə müqayisədə 

(CVl=14.12% və CVe=12.5%) daha güclü variasiya olunur. 

 Açar sözlər: Q.ilex L., Q.iberica Stev., variasiya sırası, modifikasiya dəyişkənliyi, morfoloji polimorfizm, 

riyazi analiz 

 

Математический и мартмометрический анализы модификационный изменчивости 

наблюдали желудей каменного дуба (Q.ilex L.) и грузинского дуба (Q.iberica Stev.) 

 

Зумруд Мамедова, Гулу Алиева 

Институт Дендрологии НАНА, АZ1044, г.Баку, пос. Мардакяны, ул. Есенина 89 

В исследованных обоих видах (Q.ilex L. и Q.iberica Stev.) модификационная изменчивость по 

массе желудей по сравнению с другими признаками ещѐ выше (сообразно CV=66,34% и CV=20,12%). 

У каменного дуба длина (CV=19,65%), ширина (CV=51,06%) и масса по сравнению с грузинским 

дубом ещѐ больше варьирует (CV1=14,12% и CVe=12,5%). 

Ключевые слова: Q.ilex L., Q.iberica Stev., вариационный ряд, модификационная изменчивость, 

морфологический полиморфизм, математический анализ. 

 

 

 

 

  



      

 

К оценке новых редких видов из семейства бурачниковые (Boraginaceae juss.) в Азербайджане 
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В статье приводится оценкастатуса охраны некоторых редких,  исчезающих и эндемичных видов 

из семейства Boraginaceae Juss.,распространенных в Азербайджане,согласно категориям и критериям 

красного списка IUCN. На ряду с морфологическим  описанием растений, представлены 

характеристики мест обитания и сведения о полезных свойствах. Наиболее ценные  виды этих  

растений рекомендованы для включения в «Красный список» редких и исчезающих видов 

Азербайджана. 

Ключевые слова: растения, вид, редкий, эндемичный 

В мире каждый 60-100 тысячный  вид растения находится на грани исчезновения. В нашей стране 

каждый десятый вид является исчезающим. Этому способствуют как антропогенные, так и 

климатические факторы. В опубликованной, в 2013 году  «Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı» 

(2-е издание) впервые дана оценка статуса редких видов в соответствии с категориями и критериями 

IUCN. Цель исследования заключалась в идентификации и  оценке состояния новых редких и 

исчезающих видов растений из семейства Boraginaceae Juss., распространенных  в различных 

районах Азербайджана[7]. 

Материал и методика исследования 

Объектами исследования служили  редкие,  исчезающие, эндемичные, а также обладающие 

полезными свойствами (лекарственные, медоносные, алкалоидные) представители семейства. 

Исследование проводилось общепринятыми в геоботанике методами [4]. Идентификацию растений 

проводили по «Флора Азербайджана» [3], «Azərbaycan florasının konspekti»[2] с учетом дополнений 

С.К.Черепанова[5].Координаты мест произрастания устанавливались с помощью GPS навига-

тора.Оценка видов рассматривалась согласно категориям и критериям красного списка IUCN [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Anchusa officinalis L.- волови клека рственный,анху за лекарственная. 

СтатусCRA3bc.Узколокальный вид, произрастающий  только в Ленкоранском районе(окр. с. 

Кажуба). Имеет малочисленную популяцию. Наблюдается снижение численности популяции и 

снижение качества среды обитания.Угрожающие факторы – расширение инфраструктуры, слабое 

воспроизводство популяции. N38°45'1.90E48°51'56.02 (-27 м над ур.м.). 

Описание: многолетник, c ветвистый,гранистый, отстоящий, негусто мохнатый, зеленоватый, 

выс.40—100 см, листья по краю волнистыемягкие, зеленоватые 5 (10)-12 см дл. и 1 см шир., 

Серые орешки, около 4мм дл., яйцевидные, остро-поперек морщинистые и мелко точечно 

бугорчатые. Цветение- май-июнь,  плодоношениеиюнь -август. Произрастает в близи низинных 

лесов, на влажных лугах, иногда как сорное на приусадебных участках. Лекарственное 

Cerinthe alpestris Kit (C.glabra Mill.)-восковникальпийский. 

Статус:ENA 3bcd;B2b(iii;iv). Узколокальный вид, произрастающий  между Шекинским и Огузском 

районами ( окр.Тикяняайлак).Наблюдается снижение численности популяции и качества среды 

обитания. Угрожающие факторы – слабое воспроизводство популяции, изменение климата, выпас.N 

41°16′. 184′′; E 047°17′. 723′′ (1875 м над ур.м.). 

Описание:многолетнее корневищное растение с густо облиственными, вверху вильчато 

ветвистыми стеблями выс. 30–60 см., желтовато-зеленое; венчик 9–12 мм дл., не более чем на 1/4–1/3 

надрезанный,  широкояйцевидный, венчик с бледно-желтой трубкой и желтыми зубцами или с 

пурпурно-фиолетовым кольцом. Цветение, плодоношение – май, июль. Произрастает на осыпях, 

каменистых и скалистых местах у верхней границы леса, вблизи леса с доминированием 

FagusorientalisLipsky, CarpinusbetulusL. и QuercusmacrantheraFisch.etC. A. Mey. 

ExHohen.Медоносное, алкалоидное. 

Heliotropium szovitsii (Stev.) Bunge – гелиотроп  шовица. 

Статус:ENA3bcd;B2c(iii);C1.Эндемичный вид, произрастающий в окрестностях Ордубадского 

района  Нахчыванской АР и в южной части Карабаха. Наблюдается снижение  численности 

популяции, численности генеративных особей, областии качества среды обитания.Угрожающие 

факторы –  слабое воспроизводство популяции,  изменение климата.N 38°52'28.26" E 46° 0'29.32"(645 

м над ур.м.),N38°54'23.09" E46°33'29.52"(366 м над ур.м.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


      

 

Описание: однолетник,  выс.10-40см. Орешки до 2мм дл., голые, гладкие. ( Джулфинский и 

Ордубадский р-ны,   Нахчыванской АР).  Цветение–май-июнь, плодоношение–июль-

август.Произрастает на сухих  каменистых склонах,  в полупустынях  и остепненных  лугах. Эндемик  

Южного Кавказа. 

Heliotropium tzvelevii T.N.Popova – гелиотроп цвелева. 

Статус:ENA4bcd;B2b(iii,iv);C1. Эндемичный вид, имеющий малочисленную популяцию и 

ограниченный ареал( Джулфинский и Ордубадский р-ны,   Нахчыванской АР). Наблюдается 

продолжающееся снижение численности популяции, генеративных особей, области  и качества 

среды обитания, Угрожающие факторы – климатические и антропогенные N39° 8'32.46" 

E45°31'57.56" (894 м над ур.м.). 

Описание:однолетник, выс. 15-30 см. Эрема 1,5-2 мм дл., яйцевидная, с заостренной верхушкой, 

голая, буроватая.( Джулфинский и Ордубадский р-ны, Нахичеванской АР). Цветение–май,июнь, 

плодоношение– июль, август. Произрастает на  сухих  камненистых склонах, в полупустынях и 

остепненных лугах. Эндемик  Южного Кавказа. 

MyosotisschistoseKhokhr.-незабудка щебнистая . 

Статус:ENA3c. Узколокальный вид имеющий малочисленную популяциюв одном  местообитании  

(окрестности Туфан-гель ).Наблюдается продолжающееся снижение области и качества среды 

обитания. Угрожающие факторы –изменение климата.N 41°09′. 648′′; E 047°56′. 862′′ (3283 м над ур. 

м.). 

Описание: многолетник, образующий дерновины диам.10 см, эремы 1,6-2 мм дл., яйцевидные, 

притупленные, ареолы широкие по бокам вытянутые. Цветение–июнь,июль, плодоношение – 

июль,август.. Произрастает в скально-осыпной растительности субнивального пояса. Медоносное, 

алкалоидное.Эндемик Восточного Кавказа. 

Nonea cyanocalix Pop. ex V.Karimov –ноннеа  чашечкаголубоватая 

Статус: EN A4c+B2(ii;iii). Эндемичный вид с весьма ограниченным ареалом (окр. с.с. Биченак, 

Биченакский перевал  и Зорбулаг  ,Батабат-гель, Нахчыванской АР). Наблюдается продолжающееся 

снижение численности популяции, области обитания и качества среды обитания. Угрожающие 

факторы – интенсивное использование мест обитания под выпас и сенокос.N 39°32´89.4′′ E 

045°48´06.0′′ (2326 м над ур.м.). 

Описание: многолетник, выс.10-25 см, плотно покрыт короткими волосками, венчик крупный, 

дл.10-15 мм, темно-фиолетовый, эрема  дл.около 3мм, яйцевидные или округло-яйцевидные, 

килевидные,покрыты волосками.Цветение – май,июнь,плодоношение июнь -июль.. Произрастает на 

альпийских лугах , на  скалах. Эндемик  Южного Кавказа. 

Nonea daghestanica Kusn – ноннеа дагестанская. 

Статус:ENA2ac+3c.  Видимеет ограниченный ареал (с.с. Конагкенд и Хыналыг Губинского р-

на).Наблюдается продолжающееся снижение численности популяции,  области и качества среды 

обитания . Угрожающие факторы -  изменение климата и  интенсивный выпас. N 41 10′ 549′′; E 048 

09′ 560′′ (1960 м над ур.м.), N 41 10′ 739′′; E 048 07′ 600′′ (2117 м над ур.м. ). 

Описание: многолетник, выс. 20-30 см, венчик темно-красный,орешки горизонтальные 6-8 мм дл., 

толсто сетчато-морщинистые, с зубчатым основанием, слабо-волнистые. Цветение–июнь,июль, 

плодоношение – июль,август.Произрастает в скально-осыпной растительности субнивального пояса, 

иногда на субальпийских лугах. Эндемик Восточного Кавказа. 

Nonea decurrens (C.A.Mey.) G.Don- ноннеанизбегающая 

Статус:EN  A3bcd. Эндемичный узколокальный вид, имеющий малочисленную популяцию, в 

последние годы встречен лишь  в  окрестностях с. Чухурюрд, Шемахинского р-на. Наблюдается 

снижение численности популяции, области и качества среды обитания.  Угрожающие факторы – 

вырубка лесов, сенокос,  интенсивный выпас. N40°42'56.27" E 48°37'24.88"(1079 м над ур.м.). 

Описание: многолетник 30-50 см выс., венчик темновинно– красный. Орешки крупные 7-8 мм 

яйцевидно – шаровидные, морщинистые, опушенные.Цветение – апрель, май, плодоношение – 

май,июль. Призрастает в прилесных и окололесных лугах нижнего горного пояса. Эндемик  Кавказа. 

Onosma gracilis Trautv.- оносмаизящная 

Статус:ENA3c. Узколокальный вид  ( Ордубадский р-н,  Нахчыванской АР). Наблюдается 

снижение численности популяции, области обитания и качества среды обитания. Угрожающие 

факторы - слабое воспроизводство популяции, изменение климата. N 38°53'30.77" E 46° 1'25.54" (772 

м над ур.м.). 



      

 

Описание: многолетнее светлозеленое или желтовато зеленое растение, выс. 20-40 см. 

венчик около 12 мм дл. светло-желтый. Орешки— трѐхгранно-яйцевидные, острые коричневатые, 

блестящие, 4 мм дл. Цветение – май - июль, плодоношение июль-август.Произрастает на каменистых 

склонах  нижнего горного пояса, остепненных лугах. 

Symphytum peregrinum Lebed.-окопникбродячий 

Статус:VU A2c+3c. Вид встречается  лишь в Ленкорань -Астаринской зоне (окр.с. Бурджали и 

Гиркан), имеет малочисленную популяцию. Наблюдается продолжающееся снижение численности 

популяции и области обитания. Угрожающие факторы – слабое воспроизводство, расширение 

инфраструктуры. N 38 40′ 037′′; E 038 48′ 012′′ (11м над ур.м. ). 

Описание: многолетник выс. 30-60 см, с прямым сильно ветвистым с изогнутыми 

шипикамистеблем.Листья снизу менее опушенные, узкие, продолговатые, чашечка в 2-3 раза короче 

венчика, надрезана на ¾, зубцы длинные, островатые, венчик сине-голубой, 15 мм дл. Орешки около 

4 мм дл., почти черные,  полусогнутые,яйцевидные. Цветение – май, июнь,  плодоношение июнь -

июль. Произрастает на влажных лугах в окрестностях низинных лесов, на приусадебных участках. 

Выводы 

В условиях идентификации и консервации новых редких и исчезающих видов на ряду с 

исследованиям  распространения, оценки  состояния популяций, сбора генетического материала и 

интродукции  в альтернативных условиях,следует продолжить мониторинговые полевые работы и 

изучить возможности определения будущих сценариев их сохранения в природе. 
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Azərbaycanda Göyzəbankimilər (Boraginaceae Juss.) fəsiləsinin yeni nadir növlərinin 

qiymətləndirilməsinə dair 

Vüqar N. Kərimov, Rəna T. Abdıyeva, Validə M. Əli-zadə 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Məqalədə IUCN-nin ―Qırmızı Siyahı‖sının kateqoriya və meyarlarına uyğun olaraq Azərbaycanda 

yayılmıĢ Boraginaceae Juss. fəsiləsinin bir neçə nadir, nəsli kəsilməkdə olan və endem növlərinin qorunma 

statusunun qiymətləndirilməsi verilir. Bitkilərin morfoloji təsviri ilə yanaĢı, onların bitmə yerlərinin 

xarakteristikası və faydalı xüsusiyyətlərinə aid məlumatlar təqdim edilmiĢdir. Bu bitkilərin ən qiymətli 

növləri Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərinin "Qırmızı Siyahı"sına daxil edilməsi 

üçün tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: bitki, növ, nadir, endemik  

Regarding the evaluation of new rare species of the family of  

borage (Boraginaceae Juss.) in Azerbaijan 

Vugar N. Karimov, Rena T. Abdiyeva, Valida M. Ali-zade 

 Institute of Botany of NAS of Azerbaijan, Badamdar highway 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The article gives an assessment of the status of protection of some rare, endangered and endemic species 

from the family Boraginaceae Juss., distributed in Azerbaijan, according to the categories and criteria of the 

IUCN Red List. Along with the morphological description of plants, the characteristics of their habitats and 

information on useful properties are presented. The most valuable species of these plants are recommended 

for the inclusion in the "Red List" of rare and endangered species of Azerbaijan. 

Key words: plant, species, rare, endemic  



      

 

Azərbaycan florasının bəzi oduncaqlı  lian 

bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadəsi 

Asif D. Mehralıyev, Elman O. Ġsgəndər, Vaqif M. Novruzov 

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, Bakı, Azərbaycan 
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Məqalə Azərbaycanın təbii florasında rast gəlinən oduncaqlı lian bitkilərinin AbĢeronda introduksiyası, in 

situ və ex situ Ģəraitində müqayisəli mövsümi inkiĢaf ritmi və landĢaft memarlığında tətbiqindən bəhs olunur.  

Açar sözlər: təbii bərpa, landşaft memarlığı, ekoloji tarazlıq, fenologiya, lian bitkiləri 

 

GiriĢ 

Qafqazda Azərbaycan florası özünün zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir. Floramızın tərkibində çox 

müxtəlif bitki qrupları ilə yanaĢı, lian bitkiləri də vardır. ġübhəsiz Azərbaycan meĢələrinə edilən təsirlər 

yəni, insanların müdaxiləsi nəticəsində qırılaraq, tədricən seyrəlməsi, bəzi ərazilərdə isə tamamilə məhv 

olması, orada olan lian bitkilərindən də yan keçmir. Lian bitkilərinin elə növləri vardır ki, onların təbiətdə 

öz-özünə bərpası çox ləng gedir (Clematis vitalba L., Smilax exelsa L.). Ona görə də ümumi floranın, o 

cümlədən oduncaqlı sarmaĢan bitkilərin tədqiqi və mühafizəsi vacib məsələlərdəndir [4,5]. 

Tədqiq edilən bitkilərin müsbət cəhətlərindən biri ondadır ki, onlar digər oduncaqlı bitkilərin bitə 

bilmədiyi sahələrdə müvəffəqiyyətlə böyüyüb inkiĢaf edə bilirlər [3]. Ekoloji amillər (temperatur, rütübət, 

külək) bitkilərin normal böyümə və inkiĢafı üçün əsasdır. Məhz bu üç amilin nizamlanmasında lian bitkiləri 

xüsusi rola malikdir [8]. 

  

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat materialı olaraq 5 növ (Hedera Pastuchovii Woron., Lonicera caprifolium L., Clematis vitalba 

L., Periploca graeca L., Vitis sylvestris C.C.Cmel.) götrülmüĢdür. Tədqiqat iĢləri Azərbaycanın müxtəlif 

botaniki coğrafi ərazilərində, o cümlədən  Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərqində (Quba, Qusar, Altıağac), Kür-

Araz ovalığında və AbĢeronda (Mərkəzi Nəbatat Bağında) yerinə yetirilmiĢdir. Növlərin tədqiqi zamanı bir 

sıra üsullara istinad edilmiĢdir. Növlərin adlandırılması Ç.Çerepanova  [10], A.Əsgərova [1] ―Azərbaycanın 

ağac və kolları‖na [2], tədqiq olunan növlər üzərində fenoloji müĢahidələr Rusiya BaĢ Nəbatat Bağının 

əməkdaĢlarının hazırladığı metodikaya [6], vegetativ yolla çoxaldılma R.X.Turetskaya və F.V.Polikarpova 

[9] istinad olunmuĢdur. Təbii bərpanın gediĢi N.S.Nesterovun təklif etdiyi metodika ilə yerinə yetirilmiĢdir 

[7]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiq olunan bitkilər Azərbaycan florasının oduncaqlı lian növlərindəndir. Bu bitkilərdən 2 növü 

(Hedera Pastuchovii, Vitis sylvestris) Azərbaycanın ―Qırmızı Kitab‖ına daxil edilmiĢdir [4]. Tədqiqatlar 

zamanı məlum olmuĢdur ki, bu bitkilərin olduqları fitosenozlarda struktur pozulmuĢdur. Bu baxımdan, 

həmin növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərini in situ və ex situ Ģəraitində müqayisəli Ģəkildə öyrənmək, nəslinin 

azalmasına səbəb olan amilləri üzə çıxarmaq qarĢıya bir məqsəd kimi qoyulmuĢdur.  

Aparılan fenoloji müĢahidələr göstərmiĢdir ki, vegetasiyanın müddəti baxımından təbii və mədəni Ģərait 

arasında fərq vardır. Belə ki, Pastuxov daĢsarmaĢığı vegetasiyaya in situ Ģəraitində ( Böyük Qafqazın Ģimal-

Ģərqi) ex situ Ģəraitinə (AbĢeron) nisbətən 15 gün gec baĢlayır. Oyanmanın belə gecikməsini ekoloji Ģərait ilə 

izah etmək olar. AbĢeron Ģəraitində isə bu növ  yaz-yay aylarında nisbi rütubətin aĢağı  olması səbəbindən 

çiçəkləmir. Tədqiqat zamanı məlum olmuĢdur ki, tədqiq olan növ, Ģəraitdən asılı olaraq  zəif sürətlə böyüyür. 

Lakin quraqlığa və Ģaxtaya davamlıdır.  

Təcrübi iĢlərin nəticəsi göstərmiĢdir ki, Pastuxov daĢ sarmaĢığını əsasən kölgə və yarım kölgə ərazilərin 

üfiqi və Ģaquli yaĢıllaĢdırılması və mailli ərazilərdə səthi yuyulmanın qarĢısının alınmasında torpaq qoruyucu 

bitki kimi istifadə etmək olar. 

Keçi doqquzdonunun in situ (Altıağac Milli parkı) və ex situ (AbĢeronda) Ģəraitində mövsümi inkiĢaf 

ritminin  müqayisəli təhlili göstərmiĢdir ki, tədqiq olunan növ hər iki Ģəraitdə (təbiətdə Altıağacda, 05.III; 

AbĢeronda 25.II) vegetasiyaya çox tez baĢlayır. Bu xüsusiyyət bitkinin fərdi bioloji xüsusiyyəti ilə əlaqədar 

izah oluna bilər. Fenoloji müĢahidələr zamanı müəyyən fərqlərin olduğu da müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, 

AbĢerona nisbətən Altıağac Milli Parkında keçi doqquzdonunun çiçəkləmə intensivliyi yüksək, müddəti isə 

uzun olmuĢdur. 



      

 

AbĢeronda bu bitki çox zəif çiçəkləməklə bərabər, çiçəkləmənin müddəti (8 gün) qısa olur. Buradan aydın 

olur ki, bitki istisevən deyildir. Lakin vegetasiya müddətinin uzun olması (273 gün), həmçinin xəstəlik və 

ziyanvericilərə davamlılığı onun dekorativ bağçılıqda geniĢ istifadəsinə imkan verir. 

Vizual müĢahidələrimiz göstərmiĢdir ki, bitki istiyə və torpaq qidasına az tələbkar, Ģaxtalara davamlı və 

kölgəsevəndir. MüĢahidələr göstərmiĢdir ki, becərilmə Ģəraitində, günəĢli yerlərdə yarpaqlarda yanıqlar 

əmələ gəlir, bitki zəif inkiĢaf edir və güclü küləklərdən az əziyyət çəkir. Pəncərə və eyvanların, həmçinin 

kiçik ölçülü digər yarımkölgəli ərazilərin Ģaquli yaĢıllaĢdırılmasında tətbiq oluna bilər. 

Tətqiq olunan Vitis sylvestris ex situ Ģəraitində (AbĢeronda) iyunun birinci ongünlüyü, in situ Ģəraitində 

(Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq meĢələrində) isə iyunun sonlarında çiçəklədiyiaĢkar edilmiĢdir. Takson hər iki 

Ģəraitdə intensiv çiçəkləyir və bol meyvə əmələ gətirir. 

Fenoloji fazaların müqayisəli təhlili həm də onu göstərmiĢdir ki, in situ Ģəraitində vegetasiyanın 

baĢlanması ex situ Ģəraitinə nisbətən gec olmaqla yanaĢı, vegetasiya müddəti də qısa olur. Bunun səbəbi 

ekoloji Ģəraitin fərqliliyi ilə izah oluna bilər. Yəni AbĢeronda bitkinin tez oyanması və vegetasiya müddətinin 

Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərqinə nisbətən uzun olması burada istilərin tez, soyuqların isə gec baĢlaması ilə 

əlaqədardır.  

Clematis vitalba bitkisinin fenologiyasının müqayisəli təhlili onu göstərmiĢdir ki, bitki iĢıq və 

istisevəndir. AbĢerona nisbətən Kür-Araz ovalığı Ģəraitində növün vegetasiyaya 9-10 gün tez baĢlaması, 

çiçəkləmə müddətinin 5-6 gün uzun olması, eyni zamanda vegetasiya müddətinin də 15 günə qədər uzun 

olması, yuxarıda qeyd olunanları bir daha təsdiq edir.  

Aparılan müĢahidələr göstərmiĢdir ki, çox isti günlərdə bitkinin yarpaqlarında solma və yanıqlar 

müĢahidə olur. Bitkinin bu xüsusiyyətləri çoxaldılmada, becərilməsi və landĢaft dizaynında yerinin seçilməsi 

zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Tədqiqat zamanı növün təbiətdə və becərilmə Ģəraitində xəstəlikləri və ziyanvericiləri tərəfimizdən 

müĢahidə olunmamıĢdır. 

Periploca graeca-nın tətqiqi zamanı məlum olmuĢdur ki, növ  çox sürətli böyüyəndir. Aparılan 

müĢahidələr göstərmiĢdir ki, tədqiq olunan takson Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərqində 20 m, AbĢeronda isə 12 

m-ə qədər boy ata bilir. Bu bitki qönçə və çiçək dövründə dekorativ olur. Bu dövr AbĢeronda 30 gün, Böyük 

Qafqazda isə 35-40 günə qədər davam edir. Yunan güyəməsinin təbiətdə və AbĢeron Ģəraitində hər hansı 

xəstəliklə sirayətlənməsi tərəfimizdən müĢahidə olunmamıĢdır. Ancaq, ayrı-ayrı illərdə yağmurlu yaz 

aylarında bitkinin cavan zoğları xırda qanlı mənənələrlə zədələnməsi müĢahidə edilmiĢdir. 

Tədqiq olunan növlərin AbĢeron Ģəraitində təbii bərpası da tərəfimizdən tədqiq olunmuĢdur. Məlum 

olmuĢdur ki, MeĢə üzümü və Yunan güyəməsi toxum vasitəsilə öz-özünü bərpa edir və toxmacarların 

sonrakı inkiĢafı normal gedir (cəd.). 

 

Cədvəl. Ex situ Ģəraitində meĢə üzümünün və yunan güyəməsinin  toxum vasitəsi ilə təbii bərpası 

1 m
2
 sahədəki bitkilərin sayı 
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nisbəti, %-

lə 

Üçilliklərin 

ikiilliklərə 

nisbəti, %-

lə 

Üçilliklərin 

birilliklərə 

nisbəti, %-lə 

MeĢə 

üzümü 

I 4 3 3 75 100 75 

II 7 5 4 71.1 80 57 

III 2 – – – – – 

Orta 4 3 2 75 70 50 

Yunan 

güyəmə

si 

I 8 6 3 75 50 37 

II 10 7 4 70 57 40 

III 6 5 3 83,3 60 50 

Orta 8 6 3 75 50 37 

 

MüĢahidələrimiz göstərmiĢdir ki, MeĢə üzümündə toxumla təbii bərpa prosesi quĢlar, Yunan güyəməsində 

isə külək vasitəsilə həyata küçir. Qeyd olunmalıdır ki,  bu növlərdə toxum vasitəsilə təbii bərpa yalnız 

rütubətlə təmin olunmuĢ ərazilərdə müĢahidə edilmiĢdir. Tədqiq etdiyimiz digər növlərdə toxum vasitəsilə 

bərpa müĢahidə olunmamıĢdır. 



      

 

Beləliklə, tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, tədqiq edilən növlər Azərbaycanın bir çox fərqli 

ekoloji Ģəraitə malik olan botaniki-coğrafi ərazilərindən introduksiya olunmasına baxmayaraq AbĢeronun 

quru subtropik iqlim Ģəraitində  normal inkiĢaf edirlər. Ona görə də həmin növlər LandĢaft memarlığının 

Ģaquli  yaĢıllaĢdırılmasında  tətbiq olunmaqla yanaĢı ekoloji tarazlığın qorunub saxlanmasında da 

əhəmiyyətli dərəcədə rol oynaya  bilər. 
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Bioecological features and usage of the some woody  

liana plants of the flora of Azerbaijan  

Asif D. Mehraliyev, Elman O. Isgandar, Vagif M. Novruzov 

Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan 

The article presents data on the introduction of woody lian plants found in the flora of Azerbaijan, 

comparative seasonal rhythms of development under in situ and ex situ conditions and application in the 

landscape architecture. 

Key words: Natural restoration, landscape architecture, ecological balance, phenology, liana plants 

 

Биоэкологические особенности и использование некоторых 

вьющихся древесных растений флоры Азербайджана 

Асиф Д. Мехралиев, Эльман О. Искендер, Вагиф М. Новрузов 

Центральный Ботанический Сад, НАНА, Баку, Азербайджан  

В статье приводятся данные о сравнительных сезонных ритмах развития и приминения в  

ландшафтной архитектуре некоторых вьющихся древесных лиановых растений,  встречающихся в 

естественной флоре Азербайджана в условиях in-situ и ex-situ интродуцированных на Абшероне.  

Ключевые слова: Естественное восстановление, ландшафтная архитектура, экологический 

баланс, фенология, лиановые растения 

  



      

 

Qax-Qəbələ rayonlarında rast gəlinən bəzi nadir oduncaqlı bitki növləri 

Tofiq S. Məmmədov, Aysel S.Seyidli 

AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı, Mərdəkan qəs., Yesenin küç. 89, AZ1044, Azərbaycan 

seyidliaysel8@gmail.com 

 

Əsərdə Qax-Qəbələ rayonlarının florası  öyrənilmiĢ, tədqiq olunan növlərin həyati formaları və bitkilərin 

xorotipləri təyin edilmiĢ, ərazidə nadir və sayı azalmaq təhlükəsində olan növlər  aĢkar olunaraq onların 

təhlükə kateqoriyaları müəyyən edilmiĢdir. 

Açar sözlər: ağac, kol, manitorinq, deqradasiya, meşə 

 

GiriĢ 

Azərbaycan coğrafi vəziyyəti, relyefi, torpağı və iqlimi ilə əlaqədar xüsusi bitki örtüyünə malik olub, 

bioloji müxtəliflik baxımından Qafqazın ən zəngin ölkəsidir.  

Respublikamızda son illərdə müĢahidə edilən iqlim dəyiĢkənliyi, antropogen amillərin təsiri nəticəsində 

təbii və mədəni florada bir sıra qiymətli bitki növləri sürətlə deqradasiyaya uğramıĢ, arealları kiçilmiĢ, 

papulyasiyada fərdlərin sayı azalmıĢ bir çox taksonlar məhv olma təhlükəsi ilə qarĢı-qarĢıya gəlmiĢdir [2].  

Belə ki, antropogen amillər nəticəsində bir çox qiymətli ağac və kol növləri (giləmeyvəli 

qaraçöhrə,uzunsaplaq  palıd, adi Ģabalıd, dəmirağac, sumaqyarpaq göyrüĢ, qanaqmeyvə yalanqoz, dağ 

badamı, qara qоvаq, Hirkan  ağcaqayını, adi qoz, tüklü  palıd) ibarət olan meĢələrin sahəsi xeyli azalmıĢdır. 

Ölkə rəhbərliyi tərəfindən genofondun mühafizəsi, biomüxtəlifliyin bərpası və ekoloji tarazlığın 

saxlanılması istiqamətdə bir çox qanun qəbul edilmiĢ, fərman və sərəncamlar verilmiĢdir. 

Məhz onun nəticəsidir ki, Respublikamızda son 10 il ərzində meĢə sahələri 478000 hektardan 894 min 

hektaradək  artırılaraq ölkə ərazisinin 11,4 %-ni əhatə edir. 

Ölkə rəhbərinin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində son illərdə 9 milli park,13 dövlət təbiət qoruğu 

və 24 dövlət təbiət yasaqlığı yaradılmıĢdır.Yaradılan xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində ―Qırmızı 

Kitaba‖ düĢən fauna və flora növlərinin əksəriyyəti konservasiya altına alınmıĢdır. 

1952-1964-cü illərdə Azərbaycan Dendroflorasının 3 cildliyində 342 növ göstərilmiĢ və onlardan 24, 

1984-cü ildə 28, 1989-cu ildə isə 45, 2013cü ildə isə 50 növ nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı, yəni 

ağac və kol bitkisi olmuĢdur [6]. 

Azərbaycanın təbii florasında olan ağac və kol bitkilərinin növ baxımından təxminən 25%-ə qədəri relikt 

bitkilərdir. Bununla yanaĢı Azərbaycan Dendroflorası müqayisəli təhlil edilmiĢ və məlum olmuĢdur ki, hal-

hazırda respublikamızda nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol növlərinin sayı 42 fəsilə, 71 cinsə aid 

189 növdür [6]. 

Onlardan 67 növ Qafqaz endemi, 40 növü Azərbaycan endemi, 4 növ isə relikt növdür. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat materialı olaraq tədqiqat bölgəsində  yayılmıĢ 11 nadir növ götürülmüĢdür. Floranın 

öyrənilməsində T.S.Məmmədov və b. [5]. Ġsgəndər E.O. [3].  ―Flora Azerbaycana‖ [7]., ―Azərbaycanın ağac 

və kolları‖ [1]. T.S.Məmmədov və b. [5]. Taksonların latınca adları Əsgərov.A.M. [4]. görə verilmiĢdir. 

Bitkilərin təyinində ―Flora Azerbaycana‖ kitablarından istifadə edilmiĢdir [7]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat iĢində Böyük Qafqazın Qax, Qəbələ inzibati rayonlarında  yayılan nadir və nəsli kəsilməkdə 

olan ağac və kol növlərinin areallarının azalmasına və nəslinin yoxa çıxmalarına səbəb olan amilləri 

araĢdırılmıĢ və  təhlükə kateqoriyalarının  müəyyənləĢdirilməsi qarĢıya məqsəd qoyulmuĢdur. 

Tədqiqat iĢində ĠUCN (2001) 3.1 versiyasında qəbul edilmiĢ kateqoriyalardan, taksonların təsnifatı APG 

III-IV sistemlərindən istifadə edilmiĢdir [10,11].. 

AparılmıĢ araĢdırılmalar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, Qax-Qəbələ rayonlarında bəzi növlər bir sıra 

amillərin təsiri nəticəsində  arealı kiçilmiĢ və nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 11 bitki növü 

aĢkar olunmuĢdur (Cəd.).  

 

 

 

 



      

 

Cədvəl. Tədqiqat ərazilərində  rast gəlinən nadir  bitki növləri 

№ Fəsilə Cins Bitkinövləri 

1 Taxaceae S.F.Gray. Taxus L  Taxus baccata L. 

2  Fagaceae Dumort Quercus L.  Quercus longipes Steven 

3   Fagaceae Dumort. Faqus L.  Castanea sativa Mill. 

4 Hammamelidaceae R.Br. Parrotia C.A.Mey. Parrotia persica (DC.) 

C.A.M. 

5  Oleaceae Hoffmgg.Lınk.  

 

Fraxinus L. Fraxinus coriariifolia 

Scheele.  

6 Juglandaceae 

A.Rich.exKunth. 

Pterocarya Kunth. Pterocarya pterocarpa Kunth. 

7 Rosaceae Juss. Amygdalus L.   Amygdalus fenzliana Lipsky) 

8  Salicаcеае Lindl. Pоpulus L.    Populus nigrа L. 

9 Sapindaceae Juss. Acer L.  Acer hyrcanum Fisch. 

&C.A.Mey.  

10   Juglandaceae 

A.Rich.ex Kunth  

Juglans L.  Juglans regia L. 

11  Fagaceae Dumort. Quercus L.    Quercus pubescens Willd. 

 

1. Giləmeyvəli qaraçöhrə (Taxus baccata L.) 

Azərbaycanda yayılması: ġamaхı, Quba, Zaqatala, Qəbələ, Хanlar, Lənkəran və Lerik rayоnları 

ərazilərində təbii halda rast gəlinir. Statusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. CR B1b(i,ii,iv).  

2. Uzunsaplaq palıd (Quercus longipes Steven.) 

Azərbaycanda yayılması: Samur-Dəvəçi, Kür-Araz düzənliyi, Alazan-Əyriçay dərəsi, Lənkəran və 

Kür düzənliklərində rast gəlinir. Statusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. LC. 

3. Adi Ģabalıd (Castanea sativa Mill.) 

Azərbaycanda yayılması: Zaqatala, Qəbələ, Oğuz, Xaçmaz, Xudat, Yuxarı Qarabağ rayonları 

ərazilərində, Alazan-Əyriçay vadisində rast gəlinir. Statusu: Azərbaycanın nadir, relikt növüdür. VU 

A2c+3cd.  

4. Dəmirağac (Parrotia persica (DC.) C.A.M.) 

Azərbaycanda yayılması:Lənkəran, Astara, Masallı, Qəbələ rayonu ərazilərində təbii yayılma 

sahələri vardır. Statusu: Azərbaycanın nadir və relikt növüdür. NT. 

5.  Sumaqyarpaq göyrüĢ (Fraxinus coriariifolia Scheele.) 
Azərbaycanda yayılması: Böyük Qafqazda, TalıĢ-Alazan-Əyriçay vadilərində yayılmıĢdır. Statusu: 

Azərbaycanın nadir relikt növüdür. LC.  

6. Qanadmeyvə yalanqoz (Pterocarya pterocarpa Kunth.) 

Azərbaycanda yаyılmаsı: Quba, Alazan-Əyrıçay çökəkliyində, Lənkəran, Naxçıvan MR-də dağlıq 

yerlərində, Qobustanda (az miqdarda)rast gəlinir. Stаtusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. NT.  

7.  Dağ badamı (Amygdalus fenzliana Lipsky) 

Azərbaycanda yаyılması: TalıĢ bölgəsində, Alazan–Əyriçay çökəkliyində, Naxçıvan MR-nın dağ və 

düzənliyində, Kür-Araz ovalığında (Diabar) rast gəlinir. EN A2abc+3c.Statusu: Azərbaycanın nadir 

bitkisidir. 

8. Qara qоvаq (Populus nigrа L.) 

Azərbaycanda yаyılmаsı: Qubada, Naxçıvan MR-nın dağ və düzən yerlərində, Diabar, Samur-

Dəvəçi ovalığı, St.yaylası, Alazan-Əyriçay çökəkliyində, Kür-Araz düzənliyi və ovalığında təbii 

hаldа yаyılmıĢdır.Stаtusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. LC. 

9. Hirkan  ağcaqayını (Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey.) 

Azərbaycanda yayılması: Böyük və Kiçik Qafqazda-Alazan-Əyriçay vadisində, Naхçıvan MR və 

Lənkəran dağlarında (Diabar) meĢələrin tərkibində təbii halda yayılmıĢdır.Statusu: Azərbaycanın 

nadir bitkisidir. NT. 

10. Adi qoz(Juglans regia L.) 



      

 

Azərbaycanda yаyılmаsı: Quba, Alazan-Əyrıçay çökəkliyində, Lənkəran, Naxçıvan MR-də dağlıq 

yerlərində, Qobustanda (az miqdarda) rast gəlinir. Stаtusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. NT.  

11. Tüklü (Anadolu) palıd  (Quercus pubescens Willd.) 

Azərbaycanda yayılması: Samur-Dəvəçi, Kür-Araz düzənliyi, Alazan-Əyriçay dərəsi, Lənkəran və 

Kür düzənliklərində yayılmıĢdır.Statusu: Azərbaycanın nadir bitkisidir. NT. 

 

Beləliklə aparılmıĢ tədqiqat nəticəsində bölgədə (Qax, Qəbələ) 41 fəsilə, 78 cinsə aid 100 bitki növü aĢkar 

edilmiĢdir. AparılmıĢ təhlillər nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, ərazidə   arealı əhəmiyyətli dərəcədə 

kiçilmiĢ 11 nadir bitki növü vardır. 

Həmin bitkilərin populyasiyasının azalmağa meyilliliyi, məhdud sahələrdə yayılması, yayılma ərazilərinin 

və yaĢayıĢ mühitinin keyfiyyətinin azalması nəsli kəsilmək təhlükəsi yaratdığından bəzi növlər mühafizə 

etmək  məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ―Qırmızı kitab‖ına daxil edilmiĢdir. 
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Some rare wooden species found in Gakh-Gabala  

Tofig S. Mammadov, Aysel S. Seyidli 

Institute of Dendrology of ANAS, Baku, settlement of Mardakan, Yesenin St., 89, AZ1044, Azerbaijan 

The flora of Gakh-Gabala region, the life forms of these species were studied, and the chorotype of rare 

and endangered  plant species in the areas and their hazard categories were determined. 
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Некоторые редкие древестные виды обнаруженные в Гах-Габалинском районах 

Тофик С. Мамедов, Айсел С. Сейидли 

Институт Дендрологии НАНА, Баку, пос. Мардакяны, ул. Есенина 89, AZ1044, Азербайджан 

Изучалась флора Гах-Габалинского района, изучались жизненные формы этого вида и были 

определены хоротипы редких и исчезающих видов растений в районах, где были определены их 

категории опасности. 
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Bozqır yaylasının paxlalı yem bitkilərinin təhlili 
Günay M. Nəsibova

1
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1
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Atatürk pr, 450. Gəncə, Azərbaycan  

2
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Azərbaycanın Bozqır yaylasında yayılan Paxlakimilər (Fabaceae Lindl.) fəsiləsinə aid olan bitki cinsləri 

təhlil edilərək daha çox növlə təmsil olunan cinslər seçilmiĢ, onların yayılma amplitutdu və polimorfluğu   

öyrənilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, növ sayı 6-14 arasında dəyiĢən 5 cins polimorf, 3-5 növlə təmsil olunan 4 

cins orta, 2 növlə təmsil olunan 5 cins azsaylı, 9 cins isə 1 növlə monodominant qrupa aiddir. 

Açar sözlər: Paxlalılar, cins,  polimorf, monodominant 

 

GiriĢ 

Paxlalı bitkilər torpağa çox tələkbar deyildir. Çox müxtəlif torpaqlarda bitir və həmin torpaqların 

münbitləĢməsində çox böyük rol oynayırlar. Paxlalıların əksəriyyəti havanın sərbəst azotunu yaĢıl kütləsi ilə 

mənimsəyərək, gövdəsi vasitəsilə köklərə verir, köklərdə yumru (kök ĢiĢləri) – azotobakterlər əmələ gətirir 

ki, bunlar da torpağın azot ehtiyatının artırılmasında iĢtirak edirlər. Bəzi paxlalı bitki növləri əhali tərəfindən 

yaĢıl gübrə kimi istifadə olunur. Paxlalı bitkilərin kök sisteminin güclü inkiĢaf etməsi istər dağ yamaclarının 

yuyulmasında istərsə də eroziyasında yaxından iĢtirak etməklə bu təbii proseslərin qarĢısının alınmasına 

köməklik edir. Ona görə  Bozqır yaylasında eroziyaya uğramıĢ sahələrində paxlalı bitki növlərinin 

öyrənilməsini qarĢıya məqsəd qoyduq. 

 

Tədqiqat metodu 
Tədqiqat iĢi 2016-2017-cı illərdə Bozqır yaylasında ekspedisiya və çöl tənəzzöhləri üzrə aparılmıĢdır. 

Müxtəlif vaxtlarda regionda rast gəlinən bitkilərin fenoloji müĢahidələri aparmıĢ, herbari materialları 

toplanılmıĢdır. Azərbaycan MEA Botanika Ġnstitutunun herbariumunda topladığımız materiallar 

müqayisə edilmiĢdir. Mаtеriаllаr ADAU-da iĢlənmiĢ, növlərin аdlаrı flоrаlаrdаn [1, 5] və son 

nomenklaturaya görə dəqiqləĢdirilmiĢdir [3]. 

Analizlər ümumiqəbul edilmiĢ metodikaya uyğun həyata keçirilmiĢdir [2,4]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Bitkiliyin botaniki-coğrafi, fitosenoloji və bitki ehtiyatları cəhətdən elmi əsaslarla öyrənilməsinin ən 

baĢlıca mərhələlərindən biri onun növ tərkibinin dəqiq müəyyən edilməsi, öyrənilməsi, inventarlaĢdırılması 

və hərtərəfli təhlil olunmasından ibarətdir.AraĢdırmalar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, Bozqır yaylası 

ərazisində 23 cinsdə cəmlənmiĢ 72 paxlalı bitki növü vardır. Onların yarıdan çoxu otlaq və biçənəklərin 

peykləridir. Ərazinin yay otlaqlarında növlərin yayılma amplitudu aĢkar edilmiĢdir. 

Cədvəl 1-dən məlum olduğu kimi növlərinin çoxluğuna görə fərqlənən cinslər 5-13 növ arasında dəyiĢir. 

Yerdə qalan cinslərdə isə növlər 1-4 arasında dəyiĢir və cəmi 72 növə malikdirlər. Həmçinin aparılan təhlilin 

nəticəsindən görünür ki, növ sayına görə üstün olan 5 cinsin özü də biri digərindən fərqlidir. Belə ki, 

Astragalus L. - Paxladən cinsi 14 (19.4%) növlə birinci, Trifolium L.-Yonca cinsi 7 növlə 2-ci, Vicia L. - 

Lərgə və Trigonella L. -Güldəfnəcinsi 6 növlə 3-cü yeri  tutur. Lathyrus L. - Gülülcə 5 ( 6.9 %) növlə təmsil 

olunur. 4 cins 3-4 növlə, qalan 14 cins 1-2 növlə Bozqır florasında təmsil olunmuĢdur.  Ərazi florasında 

mövcud olan paxlalı növlərin hamısı yem bitkisi deyildir. Elə cinslər də var ki, onlar bitkiliyin 

formalaĢmasında və inkiĢafında əhəmiyyətli dərəcədə böyük rol oynayırlar. Belə cinslərə Astragalus L., 

Trifolium L., Lathyrus L., Medicago L., Onobrychis Hill, Vicia L. və b. misal göstərmək olar. Onların 

əksəriyyəti bitkiliyin edifikatoru, dominantı, subdominantı və assektoru kimi əsas rol oynayırlar (cəd1). 

 

Cədvəl 1. Paxlalı bitki cinslərinin Bozqır yaylsında növ sayı. 

№ Cinslər Növlər Ümumi sayı %-lə 

1.  Astragalus L. – Paxladən, gəvən 14 19.4 

2.  TrifoliumL. – Yonca 7 9.7 

3.  Trigonella L. -Güldəfnə 6 8.3 

4.  Lathyrus L. (Orobus L.) – Gülülcə 5 6.9 

5.  Melilotus Adans.-XəĢənbül 4 5.6 

6.  Medicago L. – Qarayonca 3 4.1 



      

 

7.  Onobrychis Hill – Esparset, xaĢa 4 5.6 

8.  Coronilla L.-Acıyonca 3 4.1 

9.  ViciaL. – Lərgə 6 8.3 

10.  Qalancinslər 1-2 növlətəmsilolunur 14 19.4 

Cəmi:   

 

Cinslər malik olduqları növlərin yem əhəmiyyətinə görə də fərqlənirlər. Yem əhəmiyyətli cinslərə: 

Astragalus L., Hedysarum L., Lathyrus L., Lens Mill., Medicago L., Melilotus Hill, Onobrychis Hill, Ononis 

L., Securigera DC., Trifolium L., Trigonella L., Melilotoides Heist. ex Fabr., Vicia L. daxildir. 

Əsas aparıcı cinslərlə yanaĢı növ sayı az olan cinslərin nümayəndələri də bitkilik tiplərində fitosenozların 

formalaĢmasında və inkiĢafında az rol oynamırlar (Ģək).  

 

ġəkil. Cinslərin yaylılma amplitudu. 

Bozqır yaylasında Paxlakimilərin 9 cinsi (39.1%) monodominantdır. Yəni hər cinsin yeganə 1 növü 

vardır. Onlara: Lagonychium MB.-PiĢik dırnağı, Cercis L.-Ərkəvan,  Caesalpinia L.-Sezalpiniya,  Goebelia 

Bge-Acı biyan,  Securigera DC.-Qılınclı ot, Dorycnium L.-Doriknium və Colutea L.-ġaqqıldaq.  

5 cins (21.7 %) Ononis L.- Ononis, Lotus L.-Qurdotu,  Garagana Lam.-Xostək,  Glycyrrhiza L.-Biyan və  

Hedysarum L.-Köpəkotu 2 növlə təmsil olunan cinslərdir. 4 cinsdə (17.03%) növlərin sayı 3-5 arasında 

dəyiĢir və  14 növü (19.4%) birləĢdirir ki, bu qrup cinslər orta cinslərə aiddir. 5 (21.7%) cinsin növ sayı 

yüksəkdir  6- 14 növ. Onlar polimorf cinslərə aiddirlər. Fəsilənin bütün cinslərində və yay otlaqlarında olan 

növləri miqdarı nisbətlərinə görə 5 qrupa ayırmaq olar (cəd 2). 

Cədvəl 2. Fabaceae Lindl. fəsiləsinin bütün cinslərində növlərin müqayisəli miqdarı nisbəti. 

 

№  

Cinslərin qrupları 

Bütün cinslərində növlərin miqdarı və %-

lə nisbəti 

Cins Növ Cins Növ 

1 6-dan 14-dək (Polimorf) 5 39 21.7 54.1 

3 5-dən 3-dək (Orta) 4 14 17.3 19.4 

4 3-dən 2-dək (Azsaylı) 5  10 21.7 13.8 

5 1 növ (Monodominant) 9  9 39.1 12.5 

Cəmi: 23  72 100 100 

 

Bitkiliyin mürəkkəbləĢməsində və fizionomluğunda çox vaxt ayrı-ayrı fəsilələrin, cinslərin bolluğu deyil, 

ayrılıqda bitki növlərinin kütləviliyi və edifikator rolu ilə müəyyən olunur. Məsələn, Dorycnium  

Astragalus L.

Hedysarum L.

Lathyrus L.

Medicago L.

Onobrychis Hill

Trifolium L.

Trigonella L.

Vicia L.



      

 

intertermedium Ledeb. bir növlə təmsil olunsa da ərazi florasının formalaĢmasında  onlarla növü olan 

cinslərdən daha üstün rol oynayır.   
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Analysis of fodder leguminous crops of steppe meadows 

Gunay M. Nasibova
1
, Sayara J. Ibadullayeva 

2 

1
Azerbaijan State Agrarian University, Ataturk ave.,, 450. Ganja, Azerbaijan 

2
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan

 

 

During the analysis of the widespread on the steppe meadows of Azerbaijan plants related to the family 

Leguminous (Fabaceae Lindl.), genera presented by more numerous species were selected, amplitude of 

their dissemination and polymorphism were studied as well. It was revealed that 4 genera presented by 6-14 

species relate to the group of polymorphic; 5 genera presented by 3-5 species relate to the group of average; 

5 genera presented by 2 species relate to the group of small in numbers; 9 genera presented by 1 species 

relate to the group of monodominant. 

Key words: Leguminous, genus, polymorphic, monodominant 

 

Анализ кормовых бобовых культур степных лугов 
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В ходе анализа распространенных на степных лугах Азербайджана растений, относящихся к 

семейству Бобовые (Fabaceae Lindl.), были отобраны роды, представленные более многочисленными 

видами, а также изучена амплитуда их распространения и полиморфизм. Было выявлено, что 4 рода, 

представленные 6-14 видами относятся к группе полиморфных; 5 родов, представленные 3-5 видами 

относятся к группе средних; 5 родов, представленные 2 видами относятся к группе малочисленных; 9 

родов, представленные 1 видом относятся к группе монодоминантных. 

Ключевые слова: Бобовые, род, полиморфный, монодоминантный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Ботаническая характеристика рода Primula L. и  сравнительное изучение морфологии и 

жизнеспособности пыльцы видов P.Woronowii A. и P.Juliae Kusn. 

Рена К. Гамбарова, Зарнигар Б. Бабаева, Парвана Н. Набиева 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 
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Дана ботаническая характеристика рода Primula L. Впервые приводятся сведения о результатах 

исследования морфологии и жизнеспособности пыльцевых зерен P.Woronowii. A., P.Juliae Kusn. 

Ключевые слова: Primula L. Морфология,  пыльцевые зерка, жизнеспособность 

 

Введение 

Род Primula L. один  из  родов семейства  Primulaceae Vent. предеставлен 23 видами на  Кавказе  из  

них в Азерб. произрастает  8 видов.  По последним данным вид P.Woronowii A. перенесен в  синоним  

P.Sibthorii Hoff  [1]. 

У видов рода  Primula L. цветки в головчатых соцветиях или зонтиках на длинных прикорневых 

цветоножках, выходящих из корневища. Чашечка цилиндрическая, колокольчатая или 

воронковидная, остающаяся, с 5 зубцами или лопастями. Венчик состаит из трубки и плоского или 

воронковидного отгиба. Тычинки в числе 5, с короткими нитями. Пестик один, завязь верхняя, 

столбик нитевидный  с головчатым рыльцем. Семяпочки многочисленные. Плод-шаровидная или 

цилиндрическая коробочка со многими семенами, раскрывающаяся с 5-10 зубцами. Семена 

угловатые. Это многолетние или однолетние травы, стебли простые или ветвистые, листья 

прикорневые. 

Род Primula L. богат декоративными видами. Ряд дикорастущих видов распространены в 

Азербайджане. К ним относится P. heterochroma, P. amoena, P.Juliae, P. Woronowii, P.auriculata, 

которые могут быть использованы для ранней выгонки в садах и парках в качестве декоративных 

многолетников. 

Виды этого рода обладают целым рядом ценных свойств. P.оfficinalis в народной медицине 

известен как лекарственное растение, его корни используют для приготовления отхаркивающих 

средств, которая успешно применяется при бронхите, грудных болезней. В Азербайджане этот вид не 

растет, но вместо него широко распространен очень близкие к нему виды:  Р. macrocаlyx, P. 

Woronowii, P.heterochroma, обладающие теми же свойствами. [2,3] 

Проведено сравнительное исследование морфологии и жизнеспособности пыльцы двух 

представителей рода Primula L. – P.Juliae Kusn., P.Woronowii A, имеющих как лекарственное, так и 

декоративное значение.  

 

Методы  исследования 

 

Материал для исследования собран с растений в местах естественного произрастания в 

окрестностях села Джар (Закатальский р-н) и село ( Или-су Кахский   р-н). Эти виды приурочены в 

основном к влажным местам. 

Пыльце этих видов в Азербайджане не изучено. Морфология и жизнеспособность пыльцевых 

зерен исследовалась на рыльце, собранных из бутонов, готовых к распусканию. 

Анализ препаратов и микрофотографирование пыльцевых зерен выполнен  на микроскопе  МБИ-6 

под имерсенным маслом при увеличении обектив х 90, окуляр х10. [4] 

В сухом состоянии пыльцевые зерна этих видов имеют удлиненно-овальную форму, 

двухклеточные, раскрываются продольными щелями размер их от 30,5 µ до 35,0 µ в диаметре (рис 

1,2). 



      

 

  

  Рисунок 1. Пыльцевые зерна P.Woronowii А.             Рисунок 2. Пыльцевые зерна P. Juliae Kusn. 

 

 

    Ко времени созревания пыльцевых зерен стенка пыльника состоит из тапетума 2-3 средних слоев, 

эпидемиса и фиброзного слоя. Средний слой длительно сохраняется. 

Определение фертильности пылцы ацетокарминовым методом выявило, что процент 

выполненных пыльцевых зерен (окрашивающихся ацетокармином) у них высокий от 70% до 85%. 

Наряду с хорошо окрашивающимися пылцевыми зернами наблюдали определенный процент 15%, 

20% плохо окрашивающихся пыльцевых зерен. 

Однако известно,что окрашивание ацетокармином свидетельствует лишь о хорошей  

выполненности пыльцевых зерен, но не дает точного представления об их жизнеспособности. 

Было проведено проращивание пыльцы на исскуственных питательных средах, которое имело 

целью, также установить условия при которых пыльца сохраняет способность к прорастанию. 

Пыльцу делили на 3 части , из которых одна хранилась в  эксикаторе в комнатных условиях, другая- в 

комнатных условиях без эксикатора, а третья в холодильнике в эксикаторе при температуре 5
0 
C.  

Жизнеспособность пыльцы определялась проращиванием во влажной камере в висячей капле 

раствора сахарозы концентрацией  от 5% до 20%. Установлено, что оптимальной средой для этих 

видов является 15% раствор сахарозы, где пыльца начинала проростать через 40-60 минут после 

посева. 

Наблюдения показали, что свежесобранная пыльца наиболее жизнеспособна. По мере хранения 

жизнеспособность пыльцы постепенно понижается. 

Хранение пыльцы при пониженной температуре увеличивает период времени в течении которого 

пыльца сохраняет свою жизнеспособность. 

 

Выводы 

1. Дана ботаническая характеристика двух видов - P.Woronowii A., P.Juliae Kusn. из рода Primula L. 

2.Морфология пыльцевых зерен типична для данного рода-продолговатые, экваториально - 

трехбороздные, поверхность экзины гладкая. 

В сухам состояни имеет удлиненно-овальную форму. 

3. Процент морфологически нормальных (фертильных) пыльцевых зерен высокий от 70% до 85% 

4. Наилучшие условия для длительного хранения пыльцы низкая температура, т.е. хранение в 

холодильнике в эксикаторе. 

                          

Литература 

1. Конспект флоры Кавказа (отв.ред.акад. А.П.Тахтаджян. k.65) Ред. Г, П. Кудряшова, И.В.Татанов- 

СПБ; М. Товарищество научных изданий КМК, 2012, т.3г.2  662с. 

2. Прилипко Л.И. (1957) Род Primula L.‗‗Флора Азерб‘‘. Изд-во АНСССР, Баку, т.7, с.14-39. 

3.Əsgərov A.M. (2005) Azərbaycanın ali bitkiləri  Azərbaycan  florasının konspekti, cild I , Bakı Elm 204 s. 

4.Былов В.Н., Гринкевиx Н.Г. (1960) Жизнеспособность и условия делительного хранения 

пыльцы,Цветоводство‖, (6) Изд-во М, с.15-16. 

 



      

 

The comparative study of the botanical characteristics of Primula L. genus and  

morphology and life capacity of pollens of species P.Woronovii A. and P. Juliae Kusn  
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The botanical characteristics of genus Primula L. and for the first time the information about the 

morphology and life capacity of the pollens of the species P.Woronovii A. and P. Juliae Kusn. was given in 

the article.  
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Primula L. cinsinin botaniki xüsusiyyətləri və P.Woronoviii A. və P. Juliae Kusn. 

növlərinin tozcuqlarının morfologiyası və həyat qabiliyyəinin müqayisəli öyrənilməsi 
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Məqalədə Primula.L. cinsinin botaniki xüsusiyyətləri və ilk dəfə olaraq P. Woronovii A. və P.Juliae 

Kusn. Növlərinin tozcuqlarının morfologiyası və həyat qabiliyyəti haqqında məlumat verilmiĢdir. 

Açar sözlər: Primula L. morfologiya, tozcuq dənələri, həyat qabiliyyəti 

  



      

 

Böyük Qafqazda (Azərbaycan daxilində) yayılmıĢ 

Dactylorhiza Neck. ex Nevski cinsi növlərinin taksonomiyası 
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Aparılan araĢdırmalar  nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki,tədqiqat ərazisində Dactylorhiza cinsi 4 növ, 

bir yarımnövlə təmsil olunur. Tədqiqat zamanı müqayisəli-morfoloji, sistematik, areoloji, coğrafi metodlar-

dan istifadə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Dactylorhiza, taksonomiya, Orchidaceae 

 

GiriĢ 

Orchidaceae Juss. – Səhləbkimilər çiçəkli bitkilər içərisində yayılmıĢ iri fəsilələrdən biridir. Azərbay-

canın Qırmızı kitabında Orchidaceae fəsiləsindən 24 növ daxil olmuĢdur ki, onlardan 1 növ Dactylorhiza 

cinsinə aiddir [3] (ġəkil 1). BQ-da (Azərbaycan daxilində) fəsilə 17 cinslə təmsil olunur. Bu cinslərdən biri 

Dactylorhiza – Barmaqvari kökcük cinsidir. ―Azərbaycan florasın‖əsərində cins haqqında heç bir məlumata 

rast gəlinmir. Ədəbiyyat məlumatlarının araĢdırılması zamanı,  cinsin 1962 ci ildən Orchis L. cinsindən ayrı-

laraq müstəqil bir cins kimi taksonomik tərkibi müəyyən olunmuĢdur.  

Dactylorhiza cinsinin növləri dünyanın bir çox ərazilərində (Avroasiya, Afrika və ġimali Amerika) ya-

yılmıĢdır. Azərbaycanda  da cinsin 8 növü bitir. 

Cinsin adı yunancadan götürülmüĢ ―daktilos‖ – barmaq, ―riza‖ – kök deməkdir. Cinsin növləri əsasən me-

Ģədə, çəməndə, bataqlıq ərazilərdə bitir. DactylorhizacinsiOrchis cinsindən  bir sıra fərqli xüsusiyyətlərə ma-

likdir. Əsas xarakterik xüsusiyyətləri torpaq altında olan kökü (səhləblərdə yumru kökdür) barmaqvari bö-

lünmüĢ olmasıdır. Yarpaqları uzunsov və ya neĢtərĢəkilli olub, tünd ləkələrin olması ilə fərqlənir. Çiçək qru-

pu çoxçiçəkli olub, sıx çiçək qrupu əmələ gətirir. Çiçəklərin qırmızı, çəhrayı, açıq bənövĢəyi çalarları var.  

Çiçəkyanlığı 6 ləçəklidir. üç ləçək  baĢcığı xatırladır, bir ləçək dodaq adlanır. Dodaq bəzi növlərdə bütöv, 

digərində üçpərlidir. Dodaqda və digər ləçəklərdə tünd ləkə və ya zolaqlar var [3]. AMEA Herbari fondunda 

aparılan araĢdırmalar zamanı Orchiscinsinin tərkibindən ayrılan aĢağıdakı növlərinDactylorhiza cinsinin 

tərkibinə keçməsi müəyyən olunmuĢdur. 

 O.incarnata (L) Soo. 

 O.iberica M.B. 

 O.flavescens (C.Koch.) Holub. 

 O.amblyolobia Nevski. 

 O.triphylla C.Koch. 

 O.sanasauitensis Fleich. 

Aparılan son ədəbiyyat araĢdırmalarına əsasən Dactylorhiza cinsinin BQ (Azərbaycan daxilində) növlə-

rinin taksonomik tərkibi aĢağıdakı kimi verilmiĢdir [1].  

1. D.incarnata (L.) Soo. 

2. D.cataonica (H.Fleischm) Holub. 

3. D.euxina (Nevski) Czer. 

4. D.merovensis (Grossh) Aver. 

5. D.salina (Turcz.ex Lindl.) 

6. D.urvilliana (Steud) H.Baumann et Kuenkele 

7. D.flavescens C.Koch (Holub) 

8. D.iberica (Bieb.ex Willd.)Soo. 

 

Tədqiqat metodu 

Materiallar 2013-2016 –cı illərdə BQ (Azərbaycan daxilində) bir çox ərazilərindən  (Zaqatala, ġəki, 

Oğuz, Qəbələ, Ġsmayıllı, ġamaxı, Quba, Qusar) toplanmıĢdır. Tədqiqat obyekti yığılmıĢ herbari nüsxələridir. 

Tədqiqat zamanı müqayisəli-morfoloji, sistematik, areoloji, coğrafi metodlardan istifadə edilmiĢdir.  

 

 

 



      

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Azərbaycan florasında cinsin təftiĢi zamanı yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ayrıca bir cins olaraq heç bir 

məlumata rast gəlmədik. Dactylorhiza cinsinin Azərbaycanda yayılan növləri yalnız 1999-cu ildə T. 

Qasımova və T. Safquliyeva tərəfindən yazılan məqaləyə istinadən  öyrənilmiĢdir [4]. Cinsin sistematik 

öyrənilməsi bizim tərəfimizdən aparılmıĢdır. Bildiyimiz kimi Dactylorhiza cinsi ilk dəfə 1937- ci ildə 

Neck.ex Nevski tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Molekulyar metodlarla  dünya alimləri tərəfindən aparılan bir 

sıra iĢlər Barmaqvari kökcük (Dactylorhiza) cinsinin sistematik öyrənilməsinə təkan verdi. Müxtəlif dünya 

alimlərinin apardıqları  analizlərin nəticəsi olaraq cinsin yeni taksonomik tərkibi müəyyən olunmuĢdur [5]. 

  

D.viridis                             Coeloglossum viridis 

D.iberica                           O.iberica  

D.euxina                            O.caucasica 

D.umbrosa                        O.sanasautensis 

D.urvilliana                       O.amblyolobia  

D. romana subsp. georgia   O.flavescens  

 

      ġəkil 1. D. flavescens(C.Koch.) Holub. 
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Taxonomy of genus Dactylorhiza Neck. ex Nevski distributed in the Greater Caucasus 

(within Azerbaijan) 

Rana T.Haydarova Parvana Kh.Garakhani 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

 

 

As a result of the study of the genus Dactylorhiza it is determined that genus has 4 species and one 

subspecies in the studied area. During the research comparative-morphological, systematical, geological, 

geographical methods were used. 

Key words: Dactylorhiza, taxonomy, Orchidaceae 

 

 

 



      

 

Таксономия видов рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski на территории Большого Кавказа 

(в пределах Азербайджана) 

Рана Т.Гайдарова, ПарванаХ.Гарахани 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

 

В результате изучения рода Dactylorhiza установлено, что исследования род на территории 

представлен 4 видами, одним подвидом. В ходе исследования использовались сравнительно-

морфологические, систематические, геологические, географические методы. 

Ключевая слова:Dactylorhiza, таксономия Orchidaceae 

  



      

 

Ключ для определения видов рода   

Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) Азербайджана 

Тунзала А. Касумова, Земфира С. Алиева, Таджия. Д. Сафкулиевa 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

zenfira.aliyeva.59@mail.ru 

 

Критически пересмотрен состав рода Acantholimon Boiss. В Азербайджане. Установлено, что на 

территории вместо 13 видов распространены 22 вида, относящихся к 3 секциям. Род Acantholimon 

дополнен 9 видами. Составлен новый ключ для определения азербайджанских видов рода  

Acantholimon. 

Ключевые слова:  Plumbaginaceae, Acantholimon, ключ 

 

Введение 

Настоящая работа является результатом критического пересмотра гербарных материалов 

Азербайджанского Гербария Института Ботаники (ВАК), включающих последние экспедиционные 

сборы, с учетом литературных данных по роду Акантолимон (Acantholimon Boiss.) семейства  

Plumbaginaceae Lindl., с целью выявления таксономического состава рода. 

Выбор темы определен малой изученностью акантолимонов Азербайджана, представляющих также 

значительный интерес как декоративные красивоцветущие растения. 

 

Методы исследования 

 В работе использованы классический сравнительно – морфологический, флортстический,  

систематический и географический методы. Основой работы послужили гербарные образцы,      

хранящиеся в Гербарном фонде Института Ботаники НАН Азербайджана (ВАК) и собственные      

сборы, сделанные во время экспедиций, а также учтены публикации последних лет. 

 

Результаты и обсуждение 

Род Acantholimon, насчитывающий 150 видов, распространен от южной Греции и о-ва Крита до 

западного Тибета, восточного Тянь-Шаня и Тарбагатая. В обработке  свинчатковых  для ―Флоры 

Азербайджана‖       Л.И.Прилипко (1957) рассматривал этот род в составе 14 видов, из которых     

A.scorpius (Jaub.et Spach) Boiss. приводится для Нахчывана (Ордубад) по А.Гроссгейму в 

―Oпределителе  растений Кавказа‖ (1949). В Гербарии Института Ботаники этот вид отсутствует. В 

конспекте А.М.Аскеров (2011) приводит для Азербайджана 13 видов акантолимонов. После этого род 

был критически обработан, что повлекло немало изменений в номенклатуре и объеме видов. Так, 

Цвелев в ‖Конспекте флоры Кавказа― приводит 19 видов акантолимонов для флоры Азербайджана, 

дополнив таксономический состав этого рода 6 видами – A.acerosum (Willd.) Boiss., A.trautvetteri  

Kusn., A.festucaceum (Jaub. et Spach) Boiss., A.vedicum  Mirzoyeva, A.manakyanii  Ogan., A.fedorovii  

Tamamsch. et Mirzoyeva. Позже Т.Н.Талыбов и А.М.Ибрагимов (2015), изучавшие представителей 

рода Acantholimon на территории Нахчывана, включили в состав этого рода еще 3 вида, 

произрастающих в районе исследования – A.puberulum  Boiss. et Bal., A.calvertii  Boiss. и     

A.tragacanthium (Jaub. et Spach) Boiss. Вид  A.armenum Boiss. et Huet подвергнут номенклатурным 

изменениям и отнесен в синонимы вида A.takhtajanii  Ogan. 

Таким образом, в результате систематической обработки накопленных гербарных сборов с 

учетомь литературных данных выяснилось, что в  Азербайджане достоверно известны уже 22 вида, 

которые распределены по 3 секциям следующим образом: sect.  Staticopsis – A.acerosum, A.araxanum, 

A.trautvetteri, A.caryophyllaceum,  A.festucaceum, A.glumaceum, A.sachendicum, A.puberulum, 

A.takhtajanii, A.lepturoides, A.calvertii, A.vedicum, A.hohenackeri, A.fominii, A.schemachense, 

A.tenuiflorum;   

sect.  Acantholimon – A.bracteatum; 

sect. Tragacanthina – A.quinquelobum, A.karelinii, A.manakyanii, A.fedorovii, A.tragacanthinum 
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Ниже приводится новый ключ для определения азербайджанских видов рода Acantholimon. 
 

1. Наружные прицветники колоска крупные, широко перепончато окаймленные. Извилины 2-5 цветковые, 

собранные вместе в крупное головчатое соцветие ……………………….. 1. A.bracteatum       

+  Наружные прицветники колоска всегда менее широкие и менее перепончато окаймленные. Соцветия 

     не бывают головчатыми ………………………………………………………………………………………2. 

2. Весенние и летние листья сильно отличаются: летние – шиловидные или игловидные, весенние – короче, 

шире, плоские …………………………………………………………………………………………………… 3. 

+   Весенние и летние листья почти одинаковые, колючие ………………………………………………….. 8. 

3. Чашечка красная или ярко-красная …………………………………………………………….… 2. A.calvertii 

+   Чашечка розовая или белая ………………………………………………………………....………………...4. 

4. Чашечка воронковидная ………………………………………………………………………………….…. 5. 

+   Чашечка трубчатая …………………………………………………………………………. 3. A.quinquelobum 

5. Чашечка около 8-9 мм длины, отгиб ее около 1.5-2 мм ширины 

………………………………………………………………………………………………………………...…….6. 

+  Чашечка около 6-7 мм длины ………………………………………………………………………….…….. 7. 

6. Соцветие метелкообразное ………………………………………………………………….. 4. A..manakyanii 

+  Соцветие колосковидное ………………………………………………………………………….. 5. A.karelinii 

7. Отгиб чашечки широкий, 4-5 мм в диам., с более развитыми лопастями 

…………………………………………………………………………………………………. 6. A.tragacanthinum 

+  Отгиб чашечки 3-4 мм в диам. …………………………………………………………………… 7. A.fedorovii 

8. Цветки расположены в редких колосовидных соцветиях, обычно в верхней половине цветоноса и на его 

ветвях ………………………………………………………………………………………………………….… 9. 

+ Цветки в более или менее плотных или рыхловатых двурядных колосьях 

…………………………………………………………………………………………………………………… 18. 

9. Цветоносы  в их верхней части прямые и крепкие, не ломкие. Стержень соцветия голый. Наружный 

прицветник колоска немного короче внутренних ……………………………………............... 8. A.tenuiflorum 

+ Цветоносы в верхней части более или менее резко извилистые и ломкие 

…………………………………………………………………………………………………………………… 10. 

10.  Листья 1.5-2 см длины ………………………………………………………………………………….…. 11. 

 +   Листья 2.5-4 см длины …………………………………………………………………………………….. 15. 

11.  Чашечка крупная, 13-14 мм длины ………………………………………………………………………. 12. 

 +   Чашечка относительно меньше, 9-11 мм длины ………………………………………………………… 13. 

12.  Листья 1.5-2.5 мм ширины, светло-зеленые. Цветоносы равны листьям или превышают их 

………………………………………………………………………………………………………. 9. A.takhtajanii 

 + Листья более широкие. Цветоносы короткие, очень редко равны длине листа 

……………………………………………………………………………………………………... 10. A.puberulum 

13.  Цветоносы опушенные, с известковым налетом ……………………………………………. 11. A.vedicum 

 +  Цветоносы слабо опушенные или голые, без известкового налета 

…………………………………………………………………………………………………………………… 14. 

14.  Чашечка 8-9 мм длины, отгиб 2.5-3 мм шир. Цветоносы голые или в нижней части редко волосистые 

……………………………………………………………………………………………………… 12. A.lepturoides 

 + Чашечка 9-10 мм длины, отгиб 4 мм шир. Цветоносы коротко опушенные 

………………………………………………………………………………………………………….. 13. A.fominii 

15.  Листья линейные или трехгранно-шиловидные ………………………………………………………… 16. 

 +   Листья плоско-остро-трехгранные ……………………………………………………………………….. 17. 

16.  Трубка чашечки 13-15 мм длины, отгиб с красноватыми жилками 

……………………………………………………………………………………………………….. 14. A.acerosum 

  + Трубка чашечки 6-7 мм длины, отгиб с незаметными крыльями 

……………………………………………………………………………………………………. 15. A.festucaceum 

17.  Листья, цветоносы и прицветники колоска голые ......................... ……………………………………….19. 

  +  Листья, цветоносы и внутренние (иногда и наружные) прицветники колоска коротко опушенные 

……………………………     16. A.caryophyllaceum 

18.  Трубка чашечки опушенная ………………………………………………………………….. 17. A.araxanum 

  +  Трубка чашечки голая …………………………………………………………………........... 18. A.trautvetteri 

19.  Соцветия сильно обедненные, часто одноцветковые, почти не возвышаются над подушкой. Листья 

короткие, 5-7, редко 10-15 мм длины ………………………………………………………..  19. A.schemachense 

  +  Соцветия более или менее многоцветковые, возвышающиеся над листьями на ножке. Листья боле 

       длинные, 15-20 мм длины ……………………………………………………………………………..….. 20. 

20.  Листья светлосизые, с известковым налетом, тонкие …………………………………….20. A.hohenackeri 



      

 

+  Листья зеленые, без известкового налета, линейные …………….. ……………………………………..…21. 

21.  Цветоносы в 2-3 раза длинее листьев, ость соцветия пушистая. Прицветники часто темнофиолетовые, более 

или менее тонко пушистые ……………………………………………………………………….. 21. A.glumaceum 

 +  Цветоносы только немного превышают листья или равны им, ось соцветия голая. Прицветники  

      голые, красновато-черноватые …………………………………………………………….…..22. A.sahendicum 
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Azərbaycanda yayılan  Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) cinsinin növlərinin təyinedici  açarı 

Tünzalə A. Qasımova, Zemfira S. Əliyeva, Taciyə C. Safquliyeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Azərbaycanda yayılan Acantholimon Boiss. cinsinin növ tərkibinin təhlili nəticəsində 13 növ əvəzinə 22 

növ göstərilmiĢdir. Acantholimon cinsinin tərkibinə 9 növ əlavə olunmuĢdur. Növlərin yeni təyinedici açarı 

tərtib edilmiĢdir. 

Açar sözlər:  Plumbaginaceae, Acantholimon, açar 

 

Determination key of the species of the  Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) 

distributed in Azerbaijan 

Tunzala A. Gasimova, Zemfira S. Aliyeva, Tajiya J. Safguliyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar highway 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

Composition of the genus Acantholimon Boiss. has been critically revised in Azerbaijan. It was 

established that instead of the 13 species, 22 ones are distributed here. The genus Acantholimon has been 

added by 9 species. A new key has been compiled to determine Acantholimon species of Azerbaijan. 

Key words:  Plumbaginacea, Acantholimon, determination key 

  



      

 

Azərbaycan Florasında yayılan Gagea cinsinin sistematikası 

Aynur S. Ġmanova, Pərvanə X. Qaraxani
 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

imanovaaynur04@gmail.com, p.garakhani@mail.ru 
  

Cinsin araĢdırılması zamanı bir sıra ədəbiyyat materiallarına istinadən, həmçinin herbari materiallarının 

identifikasiyası nəticəsində  nomenklatur dəyiĢikliklər edilmiĢ, taksonomik tərkib yenilənmiĢ, 6 növ 

nomenklatur dəyiĢikliyə məruz qalmıĢ, sinonimə keçirlmiĢdir. 3 növ ilk dəfə olaraq cinsin taksonomik 

tərkibə daxil edimiĢdir. 

Açar sözlər: Gagea, Liliaceae, sistematika, taksonomiya 

 

GiriĢ 

Soğanaqlı ot bitkiləri dünyanın bir çox ölkələrində yayılmıĢdır. Azərbaycanda bu bitkilərə daha çox rast 

gəlinir. Bunların içərisində Zanbaqkimilər fəsiləsi xüsusi yer tutur. Fəsiləyə bir neçə cins (Gagea Salisb, 

Lilium L, Fritillaria L, Tulipa L) daxildir [2]. 1952-ci ildən sonra cinsin sistematikası Azərbaycanda geniĢ 

öyrənilməmiĢdir. 1952-ci ildə  Qazsoğanı (Gagea) cinsini Azərbaycan florasında Y. M. Ġsayev iĢləmiĢ və 

cinsə 18 növ daxil etmiĢdir [3]. Çox illər sonra Qafqaz florasının konspekti hazırlanarkən Ġ. Leviçev 

tərəfindən Gagea cinsi yenidən iĢlənmiĢ və cins hərtərəfli analiz edilmiĢdir [3]. Cinsin adı  ingilis həvəskar 

botaniki Tomas Heccanın Ģərəfinə verilmiĢdir [1]. 

Azərbaycanın müxtəlif botaniki-coğrafi rayonlarından yığılmıĢ herbari materiallarının, və AMEA 

Botanika Ġnstitutunun Herbari fondunda olan herbari nüsxələri identifikasiya edilmiĢ,yeni taksonomik tərkib 

müəyyən edilmiĢdir. 

Qazsoğanı cinsinə aid növlər 4 sm-dən 38-sm-ə qədər hündürlüyündə bitkilərdir.Soğanağı adətən bir olur, 

bəzən bir neçə qız soğancıqlarda ana soğanın stolonuna birləĢmiĢ olur. Bazal yarpaqları bir vəya iki ensiz 

uzun, yastı, çiçək qrupundan uzun olur. Bundan baĢqa çiçək oxunda da 10-a qədər digər yarpaqlarda olur. 

Çiçək qrupu qalxanvari, bir və ya bir neçə çiçəkdən ibarət olur. Çiçəkləri ulduzĢəkilli, çoxda böyük olmayan, 

çiçəkyanlığı sadə, tacvari iki dairədə yerləĢən 6 yarpaqcıqdan ibarət olur. Nektarları həĢəratları özünə cəlb 

etdiyi üçün tozlanmada həĢərat vasitəsilə gedir. Çiçəkləmədən sonra yerüstü hissələr məhv olur.  

Qazsoğanının çiçəkyanlığı 6 sərbəst yarpaqcıqdan ibarətdir. Daxildən  sarı-parlaq bəzən ağımtıl, xaricdən 

kürək hissəsindən yaĢıl zolaq vardır. 6 sərbəst erkəkcik, çiçəkyanlığının əsasına bərkidilmiĢdir. Ağızcıq 

baĢcıq Ģəklində aydın olmayan üç hissəli bəzən üç bölümlü, yumurtalıq üçyuvalı, çoxlu sayda toxumludur. 

Qutucuq üçtilli, üçyuvalıdır[3]. 

 

Tədqiqat metodu 

2009-2018-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə edilən ekspedisiyalar zamanı (Qazax, Ağstafa, 

Tovuz, ġəmkir, Quba,Qusar və.s)çoxlu sayda  herbari materialları toplanılmıĢ, identifikiasiya edilmiĢdir. 

Identifikasiya həm çöl Ģəraitində, həm də laborotoriyada müqayisəli, morfoloji, sistematik, coğrafi 

metodlardan istifadə edilərək sona çatdırılmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Cinsin Azərbaycan florasında araĢdırılması zamanı bir sıra ədəbiyyat materiallarına (Konspekt  Flora 

Kafkaza) istinadən, həmçinin herbari materiallarının identifikasiyası nəticəsindənomenklatur dəyiĢikliklər 

edilmiĢ, taksonomik tərkib yenilənmiĢ, bir sıra növlərin növ statusu dəyiĢilmiĢdir ki, bu dəyiĢikliklər də, 

bizim tərəfimzdən aĢağıda göstərilən cədvəldə öz əksini tapmıĢdır[2]. 

 

Cədvəl. Gagea cinsinin taksonomik  tərkibi 

Azərbaycan florası  Konspekt flora Kafkaz Yeni nomenklatura Endemlər 

1. G. confusa 1. G. bulbifera 1. G.chomutovae 1. G. caroli-kochii 

2. G. helenae 2. G.chlorantha 2. G.setifolia 2. G. chanae 

3. G. chanae 3. G. minima 3. G.turanica 3. G. charadzeae 

4. G. germainae 4. G. confusa 4. G.chlorantha= G.caucasica 4. G. commutata 

5. G. anisanthos 5. G. lutea 5.G.liotardii=G.erubescens 5. G.eleonorae 

6.G. glacialis 6. G.bezengiensis 6. G.turanica=G.gadzhievii 6. G.helenae 

7. G.dubia 7. G. chanae 7.G.chomutovae=G.improvisa 7. G. improvisa 



      

 

8. G. taurica 8. G.helenae 8.G.kunowurensis=G.stipitata 8. G.reticulata 

9. G.alexeenkoana 9. G. charadzeae 9. G.reticulata=G.tenuifolia 9. G.sarmentosa 

10. G. caroli-kochii 10. G.germainae  10. G.sulfurea 

11.G. commutata 11. G.cuneata   

12. G. tenuifolia 12.G.dağhestanica   

13. G. improvisa 13. G. podolica   

14. G. chlorantha 14. G.artemczukii   

15. G. bulbifera  15. G. scythica   

16. G. tenera  16. G.maeotica   

17. G. stipitata 17. G.sarmentosa   

18. G. gageoides 18. G.taurica   

 19. G.eleonorae   

 20. G.alexeenkoana   

 21. G.menitskyi   

 22. G.reticulata   

 23. G.quasitenuifolia   

 24. G.anonyma   

 25. G.commutata   

 26. G.caroli-kochii   

 27. G.liotardii   

 28. G.sulfurea   

 29. G.joannis   

 30. G.glacialis   

 31. G.villosa   

 32. G.tenuissima   

 33. G.bohemica   

 

Nəticə olaraq müəyyən olunmuĢdur ki, Azərbaycan florasında 18 növü təmsil edən Gagea cinsinin 

Levichev tərəfindən Konspekt Flora  Kafkaz əsərində sayı 33-ə çatdırılmıĢdır. Bunlardan 6 növ nomenklatur 

dəyiĢikliyə məruz qalmıĢ, sinonimə keçirlmiĢdir. 3 növ Azərbaycan Florasında ilk dəfə olaraq taksonomik 

tərkibə daxil edimiĢdir. Hal-hazırda aparılan molekulyar analizlərə və son ədəbiyyat araĢdırmalarına əsasən 

Azərbaycan florasında yayılan Gagea cinsinə  29 növ daxildir. Bu növlərdən 10-u endemdir. 
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Systematics of Gagea distributed in the flora of Azerbaijan 

Aynur S. Imanova, Parvana Kh. Garakhani 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

During the study of the genus, with a reference to a number of literary materials, and as a result of 

identification of herbarium materials nomenclature changes were made, taxonomic composition was 

updated, 6 species were subjected to nomenclature changes and moved to synonyms. Three species were 

included to the taxonomic composition of the genus for the first time. 

Key words: Gagea, Liliaceae, systematics, taxonomy 

 

 

 



      

 

Обзор видов рода Gagea Salisb.во флоре Азербайджана 

Айнур С. Иманова, Парвана Х. Гарахани 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

При обработке рода Gagea Salisb.флоры Азербайджана в результате идентификации гербарных 

образцов с учетом ряда литературных данных уточнен таксономия состав рода 6 видов подвергнуты 

номенклатурным изменениям и отнесены в синонимы. Род Gagea дополнен 3 видами, которые 

являются новыми для флоры Азербайджана. 

Ключевые слова: Gagea, Liliaceae, систематика, таксономия 

  



      

 

Azərbaycanın ġimal-Qərb hissəsinin invaziv növləri 

Nərmin M. Əminli, Rəna T. Abdıyeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

nermin9456@gmail.com 
 

Məqalədə Azərbaycanın ġimal-Qərb hissəsində yayılmıĢ  invaziv növlərin siyahısı və onların taksonomik 

və həyat formalarının qısa təhlili verilir. Ġnvaziv növlərinin təsnifatı və regionda yayılması göstərilir. 

Açar sözlər: Şimal-Qərb hissəsi, invaziv növlər, invaziv növlərin təsnifatı  

 

GiriĢ 
Yer kürəsində invaziv (yad, kənardan gəlmə, adventiv) növlərinin  sürətli və geniĢ miqyaslı artımı və 

miqrasiyası müĢahidə edilir. Ġnvaziv bitki növlərinin artımı yerli floralarda  aborogen növlərin sayının 

azalmasına, bəzi hallarda isə yerli bitkiliyinin pozulması ilə nəticələnən bioloji müxtəlifliyin itirilməsinə 

gətirib çıxarır, eyni zamanda da insan sağlamlığı üçün təhlükə yaratmaqla yanaĢı iqtisadiyyatın bir sıra 

sahələrinə zərər verə bilir. Gəlmə növlərin yerli floraya daxil olması təbii ekosistemlərdə və yerli bitki 

növlərinin populyasiyalarının genetik fondunda gələcəkdə bərpa olunmayacaq ciddi dəyiĢikliklərə də gətirib 

çıxarır [18]. Azərbaycan son yüz ildə ciddi antropogen və təbii transformasiyaya məruz qalmıĢdır  

(infrastrukturun geniĢlənməsi, xalq təsərrüfatı sahələri və s.). Həmçinin təbii iqlim dəyiĢiklikləri də buraya 

daxildir. Belə ki, qlobal istiləĢmə atmosferdə karbon qazın miqdarının artmasına və azotun azalmasına 

gətiririb çıxardır. Nəticədə bu proseslər təbiətinin mənfi yöndə dəyiĢilməsinə səbəb olur. Bu da invaziyaların 

asan və sürətli yayılmasına imkan verir. Bu baxımdan yad növlərin öyrənilməsi aktuallıq daĢıyır. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti Azərbaycanın ġimal-Qərb hissəsində yayılan yad invaziv növlərdir. ġimal-Qərb bölgəsi 

ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonunu əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının zəngin bölgələrindən sayılan ġəki-

Zaqatala iqtisadi rayonu Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və ġəki inzibati rayonlarının ərazisini əhatə 

etməklə Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında yerləĢir. Ġqtisadi rayonun ərazisinin ümumi sahəsi 8,96 

min kv. km olmaqla ölkə ərazisinin 10,3 %-ni təĢkil edir [11]. Rusiya Federasiyası ilə sərhəd xətti Samur 

çayı, Sudur silsiləsi və BaĢ Qafqaz silsiləsinin yal hissəsindən keçir. Gürcüstanla sərhədi, əsasən, Qanıx ilə 

Qabırrı çayları və Kür ilə Qabırrı çaylarının suayırıcısı təĢkil edir [14]. Azərbaycanın ġimal - Qərb bölgəsi 

Böyük Qafqaz Ģərq (BQ Ģərq), Böyük Qafqaz qərb (BQ qərb), Alazan-Əyriçay vadisi və Bozqır yaylası kimi 

botaniki-coğrafi rayonları əhatə edir. Bölgənin relyefi yüksək dağlıq və dağətəyi hissələrə bölünür. Ərazinin 

yüksəklik fərqinin böyük olması təbii Ģəraitin müxtəlifliyinə səbəb olmuĢdur. Zona mülayim iqlim Ģəraitinə 

malikdir. Ən soyuq ayın orta temperaturu baxımından qıĢın sərtliyi ərazi üçün yumĢaq (0; -5°C), çox yumĢaq 

(2.5-0°C) və həddən çox yumĢaq (5-2.5°C) Ģəraitdə keçir. Dəniz səviyyəsindən 500-700 m yüksəkliklərə 

qədər sahələrdə subtropik, yuxarılarda isə mülayim, sərin və soyuq iqlim hakimdir [13]. 

Ġnvaziv növlərin fitosenotik xüsusiyyətləri geobotanikada ümumi qəbul olunmuĢ metodlarla [4] 

aparılmıĢdır. Bitkilərin təyini və taksonomik təhlili ―Флора Азербайджана‖ [5] və ―Azərbaycan florasının 

konspekti‖nə [1] görə aparılıb. Növlərin həyat formaları И. Г. Серебряков-a [3] görə təyin edilib. Növlərin 

təsnifatı ümumi qəbul olunmuĢ təsnifat sisteminə görə aparılıb. Sistemə görə invaziv növlər 3 kriteriyaya 

bölünür: vaxta görə (arxeofitlər - yerli floradakı görünüĢü qədim dövrlərdən bəri  arxeoloji tapıntılarda 

məlum olan bitkilər, neofitlər - yaxın vaxtlarda yerli florada ortaya çıxan bitkilər), miqrasiya üsullarına görə 

(ksenofitlər - son zamanlarda digər coğrafi bölgələrdən gələn, ruderal ve segetal habitatlarda rast gəlinən 

xarici mənĢəli bitki növləri, ksenoerqaziofitlər - ksenofitlər və erqaziofitlər arasında aralıq mövqeyə 

sahibdirlər, erqaziofitlər - əvvəlcə ərazilərdə mədəni növ olaraq qəbul edilən, sonra isə ərazini zəbt edən 

növlər), naturalizasiya dərəcəsinə görə  - efemerofitlər (casual alien plants)  iĢğal etdiyi ərazilərdə 1-2 il 

yaĢayan, daha sonra isə çoxala bilməyən və məhv olan növlər, kolonofitlər (naturalized plants) - bir və ya bir 

neçə antropogen yaĢayıĢ mühitində yayılmıĢ növlər, epekofitlər (invasive plants) - bioloji müxtəlifliyə 

təhlükə yaradan, insan fəaliyyətinin nəticəsi olaraq yayılmıĢ bioloji növlər, aqriofitlər (transformers) - təbii 

ekosistemləri əhəmiyyətli dərəcədə iĢğal edən növlər). Efemerofitlər, kolonofitlər - potensial invaziv ad 

altında birləĢdirilir. 

 

 

 

mailto:nermin9456@gmail.com


      

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat apardığımız ərazidə 10 invaziv növə rast gəlinir.  Bu növlərdən 2-si Amaranthaceae Juss.,7-si  

Asteraceae Dumort (= Compositae Giseke), 1-i isə Simarubacea Lindl. fəsiləsinə məxsusdur. 

Amaranthaceae fəsiləsinə 1 cins (Amaranthus L.), Asteraceae fəsiləsinə 6 cins (Ambrosia L., Cyclachaena 

Fresen., ConyzaLess., Galinsoga Ruiz. et Pav., Xanthium L., PhalacrolomaL.), Simarubacea fəsiləsinə isə 1 

cins (Ailanthus Defs.) daxildir. Bu növlərin əksəriyyəti birillik bitkilərdir. Həmin növlər bizim ərazilərə 

əsasən ġimali Amerikadan daxil olmuĢdur. Ġnvaziv statusuna görə növlərin 4-ü epekofit və ksenofit, 3-ü 

aqriofit və ksenofit, 1-i epekofit/ aqriofit və ksenofit, 1-i ksenofit, 1-i isə aqriofit və erqaziofitdir . Bu da onu 

göstərir ki, bu növlər yüksək aqressiv deyil, potensial invaziv növlərdir. AĢağıda tədqiq etdiyimiz invaziv 

növlər haqqında qısa məlumat veririk: 

Amaranthus albus L., ağ pəncər (tərə). Birillik. Çiçəkləmə:  (V) VI-IX, meyvəvermə: payız [5-III]. Ġlkin 

areal - ġimali Amerika.  Tədqiqat ərazidə yayılması - BQ Ģərq., Bozq. yayl., Alaz.- Əyriçay, düzənlikdən 

aĢağı dağ qurĢağına qədər, nəmli yerlərdə, alaqlı sahələrdə, çay vadilərində, əkin sahələrində [5-III]. Ġnvaziv 

statusu - epekofit, ksenofit.  

A. retroflexus L.,qara pəncər (tərə). Birillik. Çiçəkləmə: VI-VIII [5-III]. Ġlkin areal - ġimali Amerika.  

Lakin əksər qitələrdəki çox sayda habitatlarda bilinən bir növ kimi geniĢ yayılmıĢdır [16]. Tədqiqat ərazidə 

yayılması demək olar bütün botaniki-coğrafi rayonlarında rast gəlinir, yayılması düzənlikdən yuxarı dağ 

qurĢağına  qədər, adi ruderal bitki kimi yaĢayıĢ yerlərində, yol kənarlarında, boĢ sahələrdə,  dəmir yollarının 

qıraqlarında, sahilyanı yerlərdə. Ġnvaziv statusu - epekofit, ksenofit. 

Ambrosia artemisiifolia L., yovĢanyarapaq ambroziya. Birillik Çiçəkləmə: VIII-IX, meyvəvermə: IX-X 

[10]. Ġlkin areal - ġimali və Mərkəzi Amerika . Tədqiqat ərazidə yayılması - BQ qərb., BQ Ģərq., Bozq. yayl., 

düzənlikdən dağətəyinə qədər, bostanlarda, əkin sahələrdə, çay plantasiyalarda, zibilli yerlədə. Ġnvaziv 

statusu - epekofit, ksenofit. 

Cyclachena. xanthifolia (Nutt.) Fresen (=Iva xanthiifolia Nutt.) pıtratlı zikloxena. Birillik.  Çiçəkləmə: 

VII-VIII (IX) [12]. Ġlkin areal - ġimali Amerika. Tədqiqat ərazidə yayılması - Alaz. - Əyriç., pozulmuĢ 

ekotoplarda, zibilli yerlərdə, bağçalarda,bostanlarda, yol kənarlarında [8]. Ġnvaziv statusu - epekofit, 

ksenofit.  

Conyza  canadensis (L.) Cronquist (= Erigeron canadensis L.) kanada xırdaləçəyi. Ġkiillik/birillik. 

Çiçəkləmə və meyvəvermə: V-VIII (IX) [10]. Ġlkin areal - ġimali Amerika [7]. Tədqiqat ərazidə yayılması - 

demək olar ki, bütün botaniki-coğrafi rayonlarda, düzənlikdən orta dağ qurĢağına kimi, zibilli yerlərdə, çay 

vadilərındə, bağçalarda, əkin sahələrdə, dəniz qırağında , Ģəhərlərdə, müxtəlif yaĢayıĢ yerlərində, yol 

kənarlarında. Ġnvaziv statusu - aqriofit, ksenofit. 

C. bonariensis(L.) Cronquist (= Erigeron bonariensis L., Erigeron crispus Pourr.) qıvrımxırdaləçək. 

Birillik. Çiçəkləmə: VII, meyvəvermə: VIII [10]. Ġlkin areal - Cənubi Amerika. Tədqiqat ərazidə yayılması - 

BQ qərb., alaqlı yerlər, xüsusilə divar dibləri, səkilər, hasarlar, bəzən isə istifadə edilməyən dəmiryolu 

meydanları [9]. Ġnvaziv statusu - aqriofit, ksenofit. 

Galinsoga  parviflora Cav., xırdaçiçəkli qalinsoqa. Birillik. Çiçəkləmə: VII-VIII,  meyvələmə baĢlayır - 

VIII-IX [10]. Ġlkin areal - Cənubi Amerika [6]. Tədqiqat ərazidə yayılması - BQ, dağlıq çəmənlərdə, 

qayalarda, bəzən də bağlarda. Ġnvaziv statutusu - ksenofit. 

Xanthium strumarium L., adi pıtraq. Birillik. Çiçəkləmə: VI-VIII, Meyvəvermə: VIII-X [10]. Ġlkin areal - 

Amerika. Tədqiqat ərazidə yayılması - BQ qərb., Alaz. - Əyriç., [5-VIII], düzənlikdən orta dağ qurĢağına 

kimi, yol kənarlarında, seyrək meĢələrin sərhətində, əkin sahələrində, çay və dəniz sahillərində, su 

kanallarının ətrafları, yaĢayıĢ yerlərində, alaqlı sahələrdə. Ġnvaziv statusu - epekofit/aqriofit,ksenofit. 

Phalacraloma  annuum (L.) Dumort (= Erigeron annuus (L.) Pers.),  birillik xırdayarpaq. Birillik. 

Çiçəkləmə: VI-X [17]. Ġlkin areal - ġimali Amerika üçün yerli bitkidir və 48 dövlətdən 43-də rast gəlinir. 

Tədqiqat ərazidə yayılması - BQ qərb., BQ Ģərq,  otlaqlar, tərk edilmiĢ çöllər, boĢ ərazilər, yol kənarları, 

dəmir yollarının kənarları. Ġnvaziv statusu -  aqriofit, ksenofit. 

Ailanthus  altissima (Mill.) Swingle, hind yaseni. Ağac. Çiçəkləmə: IV-VII, meyvəvermə: VII-VIII [15]. 

Ġlkin areal - ġimali və Ģərqi Çin. Tədqiqat ərazidə yayılması - Alaz - Əyriç.,. Ġnvaziv statusu - aqriofit, 

erqaziofit. 
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Invasive species of North-Western part of Azerbaijan 

Narmin M. Eminli, Rena T. Abdiyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The list of invasive species, their taxonomic and life forms is briefly analysed on the article in north-

western part of Azerbaijan. Classification of invasive species and their distribution in the region is also 

shown. 

Key words: North-west part, invasive species, distribution, classification of invasive species 

 

Инвазивные виды Северо-3ападной части Азербайджана 

Нермин М. Аминли, Рена Т. Абдыева 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье приводится список произрастающих в северо-западной части Азербайджана инвазивных 

видов растений. Проводится краткий таксономический анализ, анализ жизненных форм, приводится 

статус инвазивности растений а регионе и их распротранение в регионе. 

Ключевые слова: Северо-западная часть, инвазивные виды, распространение, классификационная 

система инвазивных видов 
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Azərbaycan Respublikasının cənubunda Zuvand ərazilərində 

laləvər (Fritillaria) növlərinin yayılması 

Hacıağa M. Səfərov, RəĢad A. Səlimov 

Hirkan milli parkı, Lənkəran rayonu, Bürcəli kəndi 
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Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsi özünün zəngin florası ilə həmiĢə diqqəti cəlb etmiĢdir. Burada 

çoxsaylı növlər arasında nadir endemik növlərinin də yer alması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yerli əhali və 

əksər halda gəlmələr tərəfindən dekorativ əhəmiyyətli bitki növləri toplanılır, bəzək məqsədi ilə istifadə 

olunan bu bitkilərin bir qismi tamamilə yox olmaq təhlükəsi ilə üzləĢir. 

Açar sözlər: Zuvand, bitki, nadir,  laləvər 

 

GiriĢ 

Azərbaycan Respublikasının cənubunda yerləĢən Zuvand zəngin bitki örtüyü ilə həmiĢə diqqət 

mərkəzində olmuĢdur. Burada 800-ə yaxın müxtəlif bitki növlərinə  rast gəlmək olur. Bu bitkilərin arasında 

müalicəvi və dekorativ əhəmiyyətli ot növləri üstünlük təĢkil edir. Dekorativ əhəmiyyətli bitkilərin 

əksəriyyəti az yayılmıĢ, bəzən çox nadir növlərdir. Bu ərazidə rast gəlinən laləvər növləri də bu qəbildən 

olan bitkilərdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat iĢinin məqsədi ərazidə laləvər növlərinin mümkün yeni yayılma yerlərinin araĢdırılması və 

onların əvvəlki yayılma yerlərində hal-hazırdakı vəziyyətinin öyrənilməsi olmuĢdur. Tədqiqatlar əvvəlcə 

təyin olunmuĢ marĢrutlar üzrə aparılmıĢ, tədqiq olunan bitki növlərinin biometrik əlamətləri yerindəcə qeyd 

olunmuĢ, bitkinin ətrafında yer almıĢ digər növlərin herbari nümunələri toplanılmıĢ və bitki qruplarının 

çoxsaylı qeydiyyatları aparılmıĢdır. ToplanmıĢ herbari materialları «Azərbaycan florası»na görə təyin 

edilmiĢ [1], və S.K.Çerepanova görə dəqiqləĢdirilmiĢdir [2].  

  

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyd olunmuĢ 5 laləvər növlərindən 4 növünə Zuvand ərazisində 

rast gəlmək olur. Bu bitkilərin bəzi növləri özünün yüksək dekorativ xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. 

2015- ci il 22-29 aprel tarixində Lerik rayonunun dağlıq ərazisində apardığımız tədqiqatlar zamanı müxtəlif 

maraqlı bitki növləri ilə yanaĢı laləvər (fritillara) növlərinin indiki vəziyyəti və əvvəlki illərdə mövcud təbii 

arealından fərqli olan yeni yerlədə peyda olması diqqətimizi cəlb etdi. 

Fritillaria kurdica Boiss. et Noe. Hündürlüyü 20 sm qədər, zəif gövdəli,  yarpaqların əsasən gövdənin 

yuxarı hissəsində cəm olunub, növbəli düzülüĢə malik, lansetvari 

və ya dar lansetvari ağımtıl rəngdədir. Alt yarpaqları daha enlidir 

(1 sm-dən çox), üst yarpaqları ensiz uzunsovdur. Çiçəkləri tək-tək, 

çiçək yanlığının uzunluğu 2 sm-dək, zəngĢəkilli qəhvəyi-bənövĢəyi 

rəngdədir. Ləçəkləri azacıq iti,  uzunsov formadadır, orta 

hissəsində qeyri dəqiq sarı zolaq var. Ağızcıq uç hissəyə 

ayrılmıĢdır. Aprel ayının sonu, may ayının əvvəllərində çiçəkləyir. 

Yayılma arealı geniĢ deyil. 2007-2013 illərdə aparılmıĢ 

müxtəlif tədqiqatlar zamanı Fritillaria kurdica yanız Pirasora 

yaxılığındakı yüksəklilərdə rast gəlinmiĢdir. Apardığımız 

tədqiqatları son zamanı (28-29 aprel 2015- ci il) bu bitkinin 

Mistan, Kələxan kəndləri yaxınlığında digər yayılma arealın 

Ģəraitlərinə uyğun olaraq quru bozqır, xırda daĢlı və çınqıllı sərt 

aĢırımlarda  tək-tək halda rast gəlinir. Həmçinin nisbətən aĢağı 

hündürlükdə yerləĢən (Lələkəran körpüsü yaxılığında) təqribən 30-

45°-li cənub-Ģərq yamaclarda, yeni ərazidə yayılması 

aĢkarlanmıĢdır. Bitkinin aĢkarlandığı yerlərdə Astragalus fragans Willd., Acantholimon bracteatum (Girard) 

Boiss., Acantholimon hohenakerii Grossh., İris pseudocaucasica Boiss., Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Iris 

medwedewii Fomin, Astragalus zuvanticus A. Grossh.,  Iris lineolata A. Grossh. (Juno pseudocaucasica), 

Ailium turkestanicum Regel, Achillea millefolium L. Muscari neglectum Guss., Colchicum speciosum Stev., 

 
ġəkil 1.  Fritillaria  kurdica  

              Boiss. et Noe. 
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Euphorbia condilocarpa M.B.,  Euphorbia oblongifolia C.Koch., Minuartia meyeri J.Bronm., Festuca 

sulcata E.Hack. Euphorbia marshaliana Boiss.,  Erodium turkmenum A.Grossh.,  Gentiana crusiata L., 

Geranium platypetalum F. et M., Geranium pusillum Burm. Torilis leptophylla  (L.) Rchb. Gagea bulbifera 

Roem., Gagea tenuifolia Fomin. və s. növlər yer almıĢdır. 

Fritilaria kotschyana Herb. Hündürlüyü 20-40 sm qədər, zəif, tüksüz, 

hamar gövdəli, yarpaqların əsasən gövdənin orta hissəsində yuxarı cəm 

olunub, lansetvari və ya dar lansetvari uzunsov, (0,5-1) 1,5 1 sm-dən çox, 

ağımtıl yaĢıl rəngdədir. Alt yarpaqları daha enlidir, üst yarpaqları ensiz 

uzunsovdur. Çiçəkləri tək-tək, zəngĢəkilli, aĢağı əyilmiĢ, çiçək yanlığının 

uzunluğu 2,5-3sm, yaĢılımtıl-qəhvəyi rəngdədir, tünd qəhvəyi rəngdə dəqiq 

olmayan Ģahmatvari cizgiyə malikdir. Ləçəkləri azacıq küt,  ellepsvari 

formadadır, orta hissəsində qeyri dəqiq sarı zolaq var. Sutuncuq özünün 1/3 

uzunluğunu qədər uç ağızcığa ayrılmıĢdır. Aprel ayının sonu, may ayının 

əvvəllərində çiçəkləyir. Çox nadir hallarda rast gəlinir.  

2007-2013 illərdə aparılmıĢ müxtəlif tədqiqatlar zamanı yalnız  Mistan 

kəndindən aralı xırda çayın sol sahilindən yerləĢən yüksəkliyə dogru kölgəli 

yamacda alça kolunun altındakı qurumuĢ hündür otların arasında qeyd 

olunmuĢdur. Son tədqiqat zamanı yeni arealda, Qosmalyon kəndi 

yaxınlığında çayın rütubətli sahillərində kiçik qrup halda bir neçə yerdə 

aĢkarlanmıĢdır. Ətrafında  Muscari neglectum Guss., Muscari grossheimii 

Schichian.,  Heracleum trachyloma F. et. M., Primula macrocalyx Bge., Poa 

pratensis L., Ranunculus hyrcanus A.Grossh., Allium afine Ladeb., Veronica triphyllus L., Veronica 

officinalis L., Fillipendula hexapetala Gilib., Alchimilla hyrcana Bus., Trifolium talyschense Chalilov,  

Trifolium  caucasicum Tausch., Stellaria media (L.) Cyr., Rumex sanguineus L., Rumex pulcher L., 

Taraxacum officinalis Wigg., Potentila bifurca L., Potentila micrantha Ram., Potentila argenta L., Potentila 

anseriana L., Erodium turkmenum A.Grossh., Coronilla cretica L., Capsella bursa pastoris (L.) Medic., 

Astragalus komalianicus Rzazade. Ornithogalum hyrcanum A. Grossh.və c. növlər rast gəlinir. 

Fritilaria grandiflora  A.Grossh. Gövdəsi hamar, 

hündürlüyü 35-50 sm qədər, yarpaqları 5-7 ədəd, növbəli, alt 

yarpaqları lansetvari, enliyi 1,5 sm, üst yarpaqları ensiz (0,5 

cm) uzunsovdur. Çiçəkləri çox iri tək-tək, enli-zəngĢəkilli,  

çiçək yanlığının uzunluğu 3,7-5,2 sm. Ləçəkləri uzunsov, iti,  

tünd qırmizı-qəhvəyi rəngdədir, dəqiq olmayan Ģahmatvari 

cizgiyə malikdir. Erkəkciklər çiçək yanlığından çox qısadır. 

Sutuncuq yarıya qədər uç ağızcığa ayrılmıĢdır. Aprel ayının 

sonu, may ayının əvvəllərində çiçəkləyir. Çox nadir hallarda 

rast gəlinir.  

Arealda Quercus machratera F.et M., Evunymus latifolia 

Mill., Berberis vulgaris L., Eremurus spectabilis M.B., 

Anemone caucasica Willid., Cepholanthera tchihatchewii 

Boiss.,  Geranium platypetalum F. et M., Erodium ciconium 

(L.)Ait., Ornithogalum hyrcanum  A. Grossh. yayılmıĢdır. 

Son tədqiqat zamanı həmçinin, Qosmalyon kəndi yaxınlığında çayın rütubətli sahillərində Fritilaria 

kotschyana qeyd olunmuĢ yeni arealda, tək-tək bir neçə nümunə aĢkarlanmıĢdır. Ətrafında  Muscari 

neglectum Guss., Muscari grossheimii Schichian.,  Poa pratensis L., Ranunculus hyrcanus A.Grossh., Allium 

afine Ladeb., Veronica triphyllus L., Veronica officinalis L., Alchimilla hyrcana Bus., Trifolium talyschense 

Chalilov,  Trifolium  caucasicum Tausch., Stellaria media (L.) Cyr., Rumex sanguineus L., Rumex pulcher 

L., Taraxacum officinalis Wigg., Potentila anseriana L., Coronilla cretica L., Capsella bursa pastoris (L.) 

Medic., Ornithogalum hyrcanum A. Grossh.və c. növlər rast gəlinir 

Fritillaria caucasica Adam. Hündürlüyü 25-30 sm -dək, zəif, tüksüz, hamar gövdəli, yarpaqların sayı 

azdır, üst yapaqlar lansetvari və ya lansetvari uzunsov, alt yarpaqlar enli 2 sm-dək. Çiçəkləri tək-tək, aĢağı 

əyilmiĢ, çiçək yanlığı geniĢ zəngĢəkilli konusvari, 2,5 sm uzunluqda, ağımtıl, bəzən tünd bənövĢəyi rəngdə 

olur, Ģahmatvari cizgiləri yoxdur. Ləçəkləri ellepsvari-lanset formalı, uzərində coxlu damarlar var. Sutuncuq 

uç ağızcığa ayrılmıĢdır. Aprel ayında çiçəkləyir. MeĢə qıraqlarında kolluqlarda, çınqıllı yerlərdə rast gəlinir. 

Amburdərə yaxınlığında kolluqlarda aĢkarlanmıĢdır. Ətrafında Nepeta Buhsei Pojark., Achilleae millefolium 

 
ġəkil 2.  
Fritillaria kotchyana Herb. 
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L., Nepeta betocifolium C.A.Mey., Scilla caucasica Miscz., Arum elongatum Stev., Muscari grossheimii 

Schichian.,  Ornithogalum hyrcanum A. Grossh., Ajuga orientalis L., Ranunculus selectathus L., Echium 

amoenum F. et M., Centaurea depressa M.B., və s. növlər rast gəlinir. 

 

Yekun 

Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsində dekorativ xüsusiyyətlərə malik bitkilər çoxdur. Onların 

arasında  Laləvər növləri də diqqəti cəlb edir. Son tədqiqat zamanı laləvər növlərinin yeni yayilma yerlərinin 

aĢkarlanması bu bitkiləyin arealının nisbi olaraq geniĢlənməsini göstərir.  Bununla belə laləvərnövləri, 

xüsusi ilə Koçi laləvəri (Fritilaria kotschyana Herb.) və iriçiçək laləvər (Fritilaria grandiflora  A.Grossh.) 

çox nadir növlərdir. Bu növlərin mühafizəsi üçün xüsusi tədbirlərin görülməsi vacibdir. 
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The spread of lily (fritillaria) species in the Zuvand territories 

in the south of the Republic of Azerbaijan 
Hajiagha M. Safarov, Rashad Selimov 

Hyrcan National Park, Lankaran district, Burjali village  

The southern region of the Republic of Azerbaijan has always attracted attention with its rich flora. 

Among the numerous species, rare endemic species are of particular importance. Local people and mostly 

visitors often collect plant species with decorative importance and one part of these plants used for 

decoration face the threat of extinction. 

Key words: Zuvand, plant, rare, hazel grouse 

 

Распространение видов рябчик (fritillaria) на территориях Зуванда  

на юге Азербайджанской Республики 

Гаджиага М. Сафаров, Рашад Селимов 

Национальный Парк Гиркан, Ленкоранский район, Бурджали село 

 

Южный регион Азербайджанской Республики всегда привлекал внимание своей богатой флорой. 

Среди многочисленных видов имеет особое значение редких эндемичные виды. Местное люди  и 

приезжие часто собирают, некоторые из этих растений, в основном декоративные растения которые 

используются для украшения, сталкиваются с угрозой исчезновения. 

Ключевые слова: Зуванд, растение, редкое, рябчик 
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За период май-сентябрь 2016 года исследована альгофлора Акстафачайского водохранилища. 

Приведены краткие данные о систематическом составе и характеристика экологических условий. 

Ключевые слова:Акстафачайское водохранилище, экология, водоросли, систематика. 

 

Введение 

Одним из самых актуальных вопросов в современную эпоху как у нас в стране, так и за 

рубежом,становятся экологические проблемы и способы их разрешения. 

Акстафачайское водохранилище является составной частью всего гидротехнического комплекса, 

образованное в результате перекрытия русла реки Акстафачай. Расположено водохранилище в 

среднегорной зоне Малого Кавказа. Отметка нормального подпорного уровня водохранилище – 

479,5м,отметка уровня мертвого объема – 450 м; отметка полезного водохранилища 110 млн.м . 
Объем мертвого объема 9,0 млн.м³; полезный объем 101 млн.м³. 

Уровень воды в Акстафачайском водохранилище в течении года сильно меняется. В летние 

месяцы объем воды в водохранилище сокращается больше чем на половину. Падение уровня 

разрушает структуру экологических систем водохранилища. Есть предположение,что с падением 

уровня воды в водохранилище происходит массовое развитие ряда токсических синезеленных 

водорослей, среди которых выделялась Anabaenaflos-aquae (Lyng.) Breb. Эта водоросль при резком 

уменьшении объема воды развивалась в массе, вызывая местами ―цветение‖ воды. В местах наиболее 

еѐ скопления ―пятнах цветения‖ наблюдалась массовая гибель гидробионтов. 

Целью наших исследований было изучение альгофлоры данного водохранилища. 

 

Методы исследования 

Материалом для исследований были образцы проб, отобранные за период с мая по сентябрь 2016 

года и обработанные по общепринятым альгологическим методикам [3, 5, 6]. Образцы фитопланкто-

на отбирались из 4-х точек водохранилища. Поверхностно-качественные пробы брались планктонной 

сетью Джеди (газ № 77), а количественные батометром системы Нансена [6]. Камеральные 

исследования фиксированных качественных проб проводились в два приема. В начале в 

фиксированном материале изучались представители тех видов водорослей, для определения которых 

необходимо наличие протопласта клетки: синезеленые, зеленые перидиневые и некоторые 

диатомовые (роды Chaetoceros,  Rhizosolenia,Sceletonema и др.) [2, 4, 5]. 

Определение большинства диатомовых водорослей производили по тонкой структуре их панциря, к 

которым относились роды Сусlotella, Hyalodiscus, Thalаssiosira, Coscinodiscus и др. [6, 7] 

В связи с этим,пробы подвергались обработке кислотами, для освобождения панциря от протопласта 

[3,4]. 

 

Результаты и обсуждение 

За период исследований в Акстафачайском водохранилище в весенне-летний период были 

обнаружены таксоны нижеследующих отделов. 

Переход от весеннего к летнему сезону протекает быстро, но неравномерно в разных участках 

водохранилища,что связано с температурой и химическим составом воды. Количество 

фитопланктона летнего компонента значительно богаче весеннего и они имеют более длительную 

вегетацию. Летний биологический сезон начинается в конце мая и длится почти до конца сентября. 

Переход к нему происходит путем постепенного выпадения из фитопланктона основных 

компонентов весеннего комплекса. Летом в пробах, отобранных в береговых зонах водохранилища  

явно преобладают диатомовые виды бентоса [2,7]. 

Присутствие в планктоне мелководья бентосных видов обычное явление и некоторые из них 

держатся в планктоне довольно долго. В летнем фитопланктоне, в отличие от весеннего, 

превалирующее положение занимают диатомовой водоросли, составиляя 54,2 % от общего числа-



      

 

видов. Вторым по значимости были представители зеленых  - 24,2%., третьим – синезеленые, 

составляющие 15,2%.  

 

№  

n/n 

Отделы Количество таксонов 

Весна Лето 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Cyanophyta 

Euglenophyta 

Dinophyta 

Bacillariophyta 

Xantophyta 

Chlorophyta 

10 

1 

1 

9 

1 

6 

5 

2 

- 

18 

- 

8 

 Всего 28 33 

 

 

Переход от весеннего к летнему сезону протекает быстро, но неравномерно в разных участках 

водохранилища,что связано с температурой и химическим составом воды. Количество 

фитопланктона летнего компонента значительно богаче весеннего и они имеют более длительную 

вегетацию. Летний биологический сезон начинается в конце мая и длится почти до конца сентября. 

Переход к нему происходит путем постепенного выпадения из фитопланктона основных 

компонентов весеннего комплекса. Летом в пробах, отобранных в береговых зонах водохранилища  

явно преобладают диатомовые виды бентоса [2,7]. 

Присутствие в планктоне мелководья бентосных видов обычное явление и некоторые из них 

держатся в планктоне довольно долго. В летнем фитопланктоне, в отличие от весеннего, 

превалирующее положение занимают диатомовой водоросли, составиляя 54,2 % от общего числа-

видов. Вторым по значимости были представители зеленых  - 24,2%., третьим – синезеленые, 

составляющие 15,2%.  

В Акстафачайском водохранилище основным компонентом летнего фитопланктона являлись 

диатомовые, среди которых особенно выделялись представители родов Navıcula и Nitzschia, а также 

Melosira. Из синезеленные часто встречались представители родов Merısmopedia и Cloeocapsa. 

Зеленые водоросли  представлены родами Ankistrodеsmus, Oocystis, Coеlastrum. 
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Akstafaçay su anbarının alqoflorası 
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2016-сi ilin may-sentyabr aylarında Akstafacay su ambarının alqoloflorası tədqiq olunmuĢ, ekoloji Ģəraiti 

və sistematik tərkibi haqqında qısa məlumat verilmiĢdır. 
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The algaflora of Akhstafachay reservoir 
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The algaflora of Akhstafachay reservoir was investigated during the period of May-September 2016. 

Brief data on the systematic composition and characteristics of ecological conditions are given. 
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Разнообразие и значение Гормогониевых водорослей (Cyanoprokaryota) 
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По результатам анализа литературных и многолетних оригинальных исследований гормогониевых 

водорослей планктона азербайджанского сектора Каспийского моря приводятся пополненные данные 

о видовом разнообразии, экологии, значении и распространении  этих видов c учетом новых 

номенклатурных изменений. Зарегистрирован 41 вид (43 внутривидовых таксона) гормогониевых, 

принадлежащих к 2 порядкам (Oscillatoriales, Nostocales), 6 cемействам, 6 подсемействам и 19 родам. 

Ведущее место по видовому богатству занимает пор. Oscillatoriales - 31 вид (33 ввт). 

Ключевые слова: Азербайджан, гормогониевые водоросли, Каспий, разнообразие, фитопланктон  

 

Введение 

Каспийское море – величайший на планете замкнутый, солоноватоводный водоем, 

расположенный на стыке Европы и Азии. Современное состояние Каспийского моря характеризуется 

неустойчивостью экологических условий, которые откладывают свой отпечаток на водные 

экосистемы. Изменения в экологии моря значительно влияют на видовой состав водорослей и 

структуру фитоценозов. Синезеленые водоросли (Cyanoprokaryota), включая гормогониевые 

(Hormogoniophyceae),  являются неотъемлемым компонентом водных экосистем Каспия, играют 

важную роль в жизни моря.  

  

Методы исследования 

Материалом для настоящей работы послужили результаты обобщения и анализа литературных 

данных флористико-систематического и гидробиологического характера [1,8 и мн. др.] и 

многолетних оригинальных исследований [4-7 и др.] гормогониевых водорослей азербайджанского 

сектора Каспийского моря. Класс Hormogoniophyceae приводится согласно  номенклатурным 

изменениям в соответствии с системой J. Komarek et K.Anagnstidis [12]. 

 

Результаты и  обсуждение  

Фитопланктон наиболее распространенная экологическая группа водорослей, один из главных 

звеньев современной гидроэкосистемы Каспийского моря. Древнейшими организмами 

фитопланктона являются синезеленые водоросли (Cyanoprokaryota), включая гормогониевые, 

которые являются неотъемлемым компонентом водных экосистем Каспия, играют важную роль в 

жизни моря. Будучи автотрофами они являются первичными созидателями органического вещества, 

источником кислорода, который необходим для дыхания животных и растений, служат пищей для 

гидробионтов, включая рыб, создавая рыбные богатства моря. Cинезеленые водоросли играют 

немаловажную роль в осадкообразовании Каспия, образуя нефтеподобное соединение сапропель, 

которая, не исключено, что в Каспийском море является предшественником нефти. Гормогониевые 

водоросли, в Каспийском море играют, к сожалению, и отрицательную роль, принося практический 

ущерб.  Вред от них  возможен при  ―цветении ― воды в море, следствием чего является замор рыбы.  

По результатам анализа литературных данных и многолетних оригинальных исследований 

гормогониевых водорослей  планктона азербайджанского сектора Каспийского моря зарегистрирован 

41 вид (43 внутривидовых таксона), из 2 порядков (Oscillatoriales, Nostocales), 6 cемейств, 6 

подсемейств и 19 родов. Пор. Oscillatoriales занимает ведущее место по видовому богатству и 

включает 31 вид (33 ввт), относящиеся к 3 семействам - Pseudanabaenaceae  Anagn. et Komárek, 

Phormidiaceae  Anagn. et Komárek, Oscillatoriaceae (S.F.Gray) Harvey et Kirchner; 6 подсемействам - 

Pseudanabaenoideae Anagn. et Komárek, Spirulinoideae Gomont, Leptolyngbyoideae Anagn. et Komárek, 

Heteroleibleinioideae Anagn. et Komárek, Phormidioideae Anagn. et Komárek,  Oscillatorioideae и 12 

родам - Jaaginema Anagn. et Komárek, Limnothrix Meffert, Pseudanabaena Lauterborn, Spirulina  Turpin 

ex Gomont,  Planktolyngbya Anagn. et Komárek, Heteroleibleinia (Geitler) Hoffmann, Arthrospira 

Stizenberger ex Gomont, Phormidium Kützing ex Gomont, Planktothrix Anagn. et Komárek, 

Porphyrosiphon Kützing ex Gomont, Lyngbya C.Agardh ex Gomont, Oscillatoria Vaucher ex Gomont. На 



      

 

уровне семейств наиболее разнообразно представлены Phormidiaceae – 13 видов (14 ввт) и 

Oscillatoriaceae – 10 видов  (11 ввт). Наибольшая роль принадлежит  родам: Phormidium  – 10 видов 

(11 ввт) и Oscillatoria – 6 видов ( 7 ввт). Хотя  пор. Oscillatoriales представлен наибольшим видовым 

разнообразием, но в планктоне они встречаются, в основном спородически, единично, в виде 

отдельных нитчатых индивидов. Однако нитчатая синезеленая водоросль Limnothrix redekei (Van 

Goor) Meffert (sin. Oscillatoria  redekei Van Goor) в летне-осенний период встречалась довольно часто 

и в отдельные годы достигала большой численности  до 755,2 тыс.кл./л [7]. Н.В. Кондратьева [2] 

отмечает, что этот вид в озерах развивается интенсивно и может вызывать ―цветение ― воды. Из 

токсичных видов этого порядка встречен и типично морской вид Lyngbya majuscula Harvey ex 

Gomont, представленный в планктоне тоже в виде отдельных нитей. 

Пор. Nostocales  в азербайджанском секторе Каспийского моря представлен значительно меньшим 

числом – 10 видами, из 3 семейств (Tolypothrichaceae Hauer, Mareš, Bohunická, Johansen et Berrendero-

Gomes, Aphanizomenonaceae Elenkin, Nostocaceae C.A. Agardh ex Kirchner) и 7 родов  (Tolypothrix 

Kützing ex Bornet et Flahault, Anabaenopsis (Woloszyńska) Miller, Aphanizomenon Morren ex Bornet et 

Flahault, Chrysosporum E. Zapomelová, O. Skácelová, P.Pumann, R.Kopp. & E.Janecek,  Dolichospermum  

(Ralfs ex Bornet & Flahault) P. Wacklin, L. Hoffman & Komárek,  Nodularia Mertens in Jurgens ex Bornet 

et Flahault, Anabaena Bory ex Bornet et Flahault). По видовому разнообразию выделяется сем. 

Aphanizomenonaceae - 8 видов. Хотя пор. Nostocales и представлен небольшим числом видов, но, 

играет немаловажную роль в жизни моря. Некоторые виды, например, Aphanizomenon flos-aquae, 

встречается в азербайджанском секторе моря и известен своей токсичностью. При благоприятных 

условиях ежегодно в конце лета вызывает ―цветение‖ воды. Развиваясь массово в Северном Каспии 

он проникает в Средний и Южный и распространяется вдоль западного побережья. В период 

интенсивного размножения водоросль токсична для рыб, всех водных животных, способна вызывать 

у людей коньюктивит и раздражать кожу человека [3]. 

Виды Anabaena flosaquae (Brebison ex Bornet et Flahaut), Nodularia spumigena Mertens ex Bornet et 

Flahault тоже относятся к токсичным видам, вызывающих ―цветение‖ воды. Последний образует 

токсин нодуларин, который действует на рыб и препятствует развитию икры [10, 9]. Локальное 

―цветение‖ воды в виде небольших пятен в жизни моря играет положительную роль, обогащая его 

воды биогенами. Cильное ―цветение‖ часто ухудшает качество воды и в конечном итоге приводит к 

гибели животных. У человека при отравлении токсинами этих видов развивается аллергия, 

коньюктивит, пищевая интоксикация [11, 9]. При длительном употреблении воды и рыбы из 

водоемов, подверженных интенсивному ―цветению‖ вод, человек заболевает «гаффской» или 

«юксовско-сартланской» болезнями: поражаются почки, нервная и мышечная система, нарушаются 

двигательные функции, что нередко приводит к летальному исходу [10]. Токсины синезеленых 

водорослей по своему действию в несколько раз превосходят такие яды, как кураре и ботулин. 

К часто встречающимся  можно отнести  виды: из родов Chrysosporum – Ch. bergii (Ostenfeld ) E. 

Zapomelová и др., Ch. minor ( Kiselev) Komárek; Anabaenopsis – A. cunnigtonii Taylor, A. tanganyikae 

(G.S.West) Woloszyńska & V. V. Miller; из рода Nodularia: 2 широко распространенных, галофильных 

вида – N. harveyana (Thwaites) Thuret, N. spumigena. N.spumigena обитает в основном в Северном  

Каспии, редко в Среднем и Южном. Тогда как N. harveyana встречается часто по всему морю.  

Таким образом, к настоящему времени в планктоне азербайджанского сектора Каспийского моря, 

по результатам анализа литературных данных и многолетних оригинальных исследований 

гормогониевых водорослей, зарегистрирован 41 вид (43 ввт), принадлежащий к 2 порядкам 

(Oscillatoriales, Nostocales), 6 cемействам, 6 подсемействам и 19 родам. По видовому богатству 

ведущее место занимает пор. Oscillatoriales - 31 вид (33 ввт), из 3 семейств - Pseudanabaenaceae, 

Phormidiaceae, Oscillatoriaceae, 6 подсемейств и 12 родов. Пор. Nostocales  представлен наименьшим 

числом – 10 видами, состоящих из 3 семейств - Tolypothrichaceae, Aphanizomenonaceae, Nostocaceae  

и 7 родов, однако представители этого порядка  играют немаловажную роль в жизни моря.   
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Diversity and importance of Hormogoniophyceae algae of (Cyanoprokaryota) plankton of 

Azerbaijani seсtor of the Caspian Sea 

Maya A. Nuriyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

Based on the results of analysis of literature and long-term original studies of Hormogoniophyceae algae 

of the plankton of Azerbaijani sector of the Caspian Sea, the article provides enriched and clarified data on 

species diversity, ecology, importance and distribution of these species taking into account new 

nomenclatural changes. 41 species (43 intraspecific taxa) of Hormogoniophyceae belonging to 2 orders 

(Oscillatoriales, Nostocales), 6 families, 6 subfamilies and 19 genera are registered. The order 

Oscillatoriales occupies the leading position on species richness with 31 species (33 intraspecific taxa). 

Key words: Azerbaijan, Hormogoniophyceae algae, Caspian Sea, diversity, phytoplankton  

 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda plankton Hormogon (Cyanoprokaryota) yosunların 

müxtəlifliyi və əhəmiyyəti 

Maya Ə. Nuriyeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan 

Məqələdə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda plankton Hormogon yosunlarının mövcud olan 

ədəbiyyat məlumatlarının və çoxillik orijinal alqoloji tədqiqatların təhlili nəticəsində müxtəlifliyi, 

ekologiyası, əhəmiyyəti və yayılması yeni nomenklatur dəyiĢiklıkləri nəzərə alınmaqla  dəqiqləĢdirilmiĢ və 

tamamlanmıĢ məlumatlar verilmiĢdir. 2 sıraya (Oscillatoriales, Nostocales), 6 fəsiləyə, 6 yarımfəsiləyə  və 

19 cinsə aid olan 41 növ (43 növdaxili takson) Hormogon yosunu qeydə alınmıĢdır. Növ zənginliyinə görə  

Oscillatoriales sırası  aparıcı yer tutur  - 31 növ (33 növdaxili takson). 

Açar sözlər: Azərbaycan, Hormogon yosunları, Xəzər, müxtəliflik, fitoplankton  



      

 

Azərbaycan Respublikası florasında Cirsium Mill. cinsinin endem növləri 
 

Ülviyyə S.AlıĢanlı, Arzu Y. Hüseynova, Ġlhamə Ə. Süleymanova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 
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Azərbaycan Respublikası ərazisində aparılan çoxillik tədqiqatlar və ədəbiyyat məlumatlarına əsaslanaraq 

Cirsium Mill. cinsinin növ tərkibi araĢdırılmıĢdır. Müəyyən olunmuĢdur ki, cinsin tərkibində 11 Qafqaz 

endemi var. 

Açar sözlər: cins, Cirsium, endem 

 

GiriĢ 
Yer kürəsinin hər yerində və müxtəlif iqlim Ģəraitində yayılmıĢ, Asteraceae (Dumort.) 

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə daxil olan Cirsium cinsi Avropada, ġimali Amerikada, Sibirdə, Orta və Ön və 

ġərqi Asiyada, ġimali və Mərkəzi Amerikada yayılmaqla yanaĢı 200-dən çox növü özündə birləĢdirir. 

Qanqal cinsinin Qafqazda 60 növü, keçmiĢ SSSR ərazisində isə 111 növü yayılmıĢdı. Azərbaycan florasında 

32 növünün olduğu göstərilmiĢdir [1]. 1961-ci ildə «Флора Азербайджана» əsərinin VIII cildində 

A.Xaradze tərəfindən iĢlənilmiĢdir. Bizim tədqiqatlarımızın nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, hal-hazırda 

cinsin tərkibinə 30 növ daxildir [2]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar 2008-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində aparılmıĢdır.  

Tədqiqat materialı Qanqal (Cirsium) cinsi növləri olmuĢdur. Stasionar tədqiqatlar müxtəlif marĢrutlar 

üzrədüzənlikdən alp dağ qurĢağına qədər bütün sahələrdə aparılmıĢ, əsasən müqayisəli-morfoloji, 

coğrafi, ekoloji, areoloji metodlardan istifadə olunmuĢdur. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Cinsin təsviri ilk dəfə P.Miller tərəfindən verilmiĢdir. Birillik, ikiillik, çoxillik ot, kol və yarımkollardır. 

Gövdə dikduran, yarpaqlar lələkvari-bölümlü, bəzən bütövdür. Səbət iri və ya orta ölçüdə, tək-tək və ya bir 

neçəsi bir yerə yığılmıĢ halda gövdə və budaqların ucunda, bəzən qoltuqda yerləĢir. Sarğı yarpaqcıqları 

kirəmitvari, iti ucludur. Çiçəklər al-qırmızı, bəzən sarı, boruĢəkilli, ikicinslidir. Kəkil çoxcərgəli, uzun 

lələkvari tükcüklüdür. Azərbaycan florasında yayılmıĢ Cirsium cinsinin tərkibinə daxil olan 30 növdən 11-i 

Qafqaz endemidir [3].  

1. C.arachnoideum (Bieb.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caus. 3: 657. – Cnicus arachnoideus Bieb. 1808, Fl. 

Taur.-Caus. 2: 277.  

Mərkəzi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir (―ad latera montis Beschtau et circa thermas 

Constantinomontanus‖). L e c t o t y p u s (Харадзе, 1963: 110: (―Ad latera montis Beschtau) [Bieberstein]‖ 

(LE!). 

2. C.argillosum Petrov ex Charadze, 1958, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 20: 50; Гроссг. 1949, 

Опред. раст. Кавк.: 485, descr. ross. 

ġərqi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir.Typus: ―Azerbajdzania, distr. Khizi, in deslivibus argilloso-gypsaceis 

sec. flum. Mutnjanka prope pag. Alty-Agatsch, alt. 1200 m supra mare, 13 VIII 1938, V. Petrov et Cl. 

Kadyscheva‖ (BAK).  

3. C.daghestanicum Charadze, 1961, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 22: 68. – C.ketzkhovelii 

Charadze, 1961, цит. соч.: 66. – С.tindaicum Charadze, 1961, цит. соч.: 66. 

Dağıstandan təsvir edilmiĢdir. T y p u s: ― Бассейн реки Самур, южный склон хребта Гашелк, 

обращенный к левому берегу реки Самур, зимние пастбища сел. Лучек среднегорный полосы по 

южным смытым крутым открытым склонам, 4VIII1939 A.Axвердов‖(TBI). 

4. C.ciliatum (Murray) Moench. 1802, Suppl. Meth.: 227. – Carduus ciliatus Murray, 1784, Comment. 

Gotting.: 35. 

Göttinqendə bağlarda yetiĢdirilən mənĢəyi məlum olmayan nümunələrdən təsvir edilmiĢdir. 

5. C.strigosum (Bieb.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caus. 3: 558. – Carduus strigosus Bieb. 1800, Beschr. Land. 

Casp. Meere: 194. Cnicusstrigosus (Bieb.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caus. 2: 277. – Cirsium rigidum auct. non 

DC.: Petr. 1912, Вестн. Тифл. бот. сада, 24: 5, p.p. 



      

 

 ġərqi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir. (―e frequentissimis Cardui spesiebus ubique in ruderatis campis et 

agris incultis occurit‖). L e c t o t y p u s: (Харадзе, 1961: 403, 1963: 95): ―Circa opp. Schemachylectus, 

1796 ‖[Bieberstein]‖ (LE!). 

6. C.macrocephalum C.A.Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 70. – C.horridum (Bieb.) Fisch. var. 

eriocephalum Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 533. – C.horridum (Bieb.) Fisch. subsp. prasinolepis Petr. 1914, Изв. 

Кавк. муз. 8, 1 – 2: 47. С.prasinolepis (Petr.) Grossh. 1934,  Фл. Кавк. 4: 181. - ? C.tomentosum auct. non. 

C.A.Mey.: Trautv. 1887, Тр. Петерб. бот.сада, 10, 1: 118.  

ġərqi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir. T y p u s: ―Inter fragmina schist in alpeTufandagh, 31 VII 1830, №171, 

C.A.Meyer‖ (LE!). 

7. C.sinuatum (Trautv.) Boiss. 1875, Fl.Or. 3: 546. – Chamaepeuce sinuata Trautv. 1873, Тр. Петерб. 

бот. сада, 2: 477. Cnicus cynaroides Bieb. 1808, Fl.Taur.-Caus. 2: 280, non (Lam.) Willd. 1803.  – 

Lamyropsis sinuata (Trautv.) Dittrich, 1971, Candollea, 26, 1: 99. – L.charadzeae Kimer. 1981, Зам. сист. 

геогр. раст. (Тбилиси), 37: 31; – Cirsium charadzeae (Kimer) Czer. 1995, Vasc. Pl.Russ. Adj. Stat.: 51. – 

Cirsium cynaroides Bieb. 1819, Fl. Taur.- Caus. 3: 559, non (Lam.) Spreng. 1826, nec Carduus cynaroides 

Lam. 1785. 

Dağıstandan təsvir edilmiĢdir. T y p u s: ―Inter Kurach et Kro, 1873, №305, leg. A.Becker ‖ (LE!). 

8. C.depilatum Boiss.&Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 543. – C.hydrophiloides Charadze, 1961, Зам. 

сист. геогр. раст. (Тбилиси), 22: 76; – C.pubigerum (Desf.) DC. var. glomeratum (Freyn et Sint.) 

P.H.Davis et Parris, 1975, notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33: 430. C.pubigerum auct. non (Desf.) DC.: Petr. 

1960, Mitt. Thuring. Bot. Ges. 2, 1: 26. 

Türkiyədən təsvir edilmiĢdir. T y p u s: ―In humidissubalpinisPontiLazicipropeDjimil (Bal.)‖ (G?). 

9. C.kosmelii (Adams.) Fisch. ex Hohen (C.cosmelii (Adams.) Fisch. ex Hohen. 1833, Bull. Soc. Nat. 

Moscou, 6: 251. – Carduus kosmelii Adams, 1805, in F.Weber u D.Mohr, Beitr. Naturk. 1: 66. 

CnicusmunitusBieb. 1808, Fl.Taur.-Caus. 2: 279, nom. illeg. 

Mərkəzi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir. T y p u s: ―In Iberia circaDuschet et Tiflis‖ (?). 

10. C.pugnax Sommier& Levier, 1895, Nuovo Giorn Bot. Ġtal. n.s. 1: 12. – Carduus horridus Adams, 

1805, in F.Weber u D. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 66. nom. confus. - CnicusmunitusBieb. 1808, Fl.Taur.-Caus. 

2: 279, nom. illeg. excl. typo, quoadplantas. – Cirsiummunitum (Bieb.) Fisch. 1812,Cat. Jard. Pl.Gorenki: 35, 

comb. illeg.;Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caus. 3: 559; P.H.Davis a. Parris, 1975 b, Fl.Turk.  5: 386. – C.munitum 

(Bieb.) Fisch. var. hypopolia Trautv. 1878, Тр. Петерб. бот. сада, 5, 2: 448. – C.horridum (Adams) Petr. 

1912, Тр. Тифл. бот. сада, 12, 1: 19,  nom. confus., C.horridum (Bieb.) Fisch. 1812, comb. illeg.: Харадзе, 

1952, Фл. Груз. 8: 497; она же, 1961, Фл. Азерб. 8: 397. – C.horridum (Bieb.) Fisch. subsp. 

macrocephalum Petr. 1914, Изв. Кавк. муз. 8, 1-2: 46, non C.macrocephalum C.A.Mey. 1831. - 

C.macrocephalum auct. nonC.A.Mey.: Гроссг. 1934, Фл.Кавк. 4: 181, p.p.; он же, 1949, Опред. раст. 

Кавк.: 483, р.р. 

Qərbi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir. (―Cauc. boreo-occid. Kuban, subalp.‖). 

11. C.simplex C.A.Mey. 1831, Verz. Pfl. Caus. Casp. Meer.: 70. 

Qərbi Qafqazdan təsvir edilmiĢdir. (―in pratis humidis alpinis Caucasi ossidentalis [alt. 1200 hexap.]‖) L e 

c t o t y p u s: (Меницкий, 1996: Харадзе, 1969, in herb. LE): ―in pratis alpinis (alt. 7000 ped.) humidis 

versus montem Elborus, 13 VII 1829 [C.Meyer]‖ (LE!). 
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Endemic species of genus Cirsium Mill. in the flora of the Republic of Azerbaijan 

Ulviyya S. Alishanli, Arzu Y. Huseynova, Ilhama A. Suleymanova 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

As a result of multi-year of researches carried out in the territory of the Republic of Azerbaijan and based 

on the literary data species composition of genus Cirsium Mill. was determined. It was identified that 11 

species entering the composition of genus are Caucasian endemics. 

Key words: genus, Cirsium, endemic 

 

Эндемичные виды рода Cirsium Mill. во флоре Азербайджана 

Улвия С.Алышанлы,  Арзу Ю.Гусейнова, Илхама А. Сулейманова 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В результате многолетних исследований, проводимых на территории Азербайджана и на основе 

литературных сведений определен видовой состав рода Cirsium Mill. Установлено, что 11 видов 

входящих в состав рода, являются эндемиками Кавказа. 

Ключевые слова: род, Cirsium, эндемик 

  



      

 

Adi pıtraqın (Xanthium strumarium L.) Quba və Xaçmaz rayonlarında yayılma 

qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri 
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Xanthium strumarium L. növünün Quba və Xaçmaz rayonlarında fitosenotik və bioekoloji 

xüsusiyyətlərinin təhlili aparılıb və invaziv statusu təyyin edilib. Adi pıtraqın -10 – dan  250 m d.s. optimal 

Ģəraiti  qeydə alınıb. Müəyyən edilib ki X. strumarium növünün  morfoloji labilliyi mühüm  adaptiv 

əhəmiyyətə malikdir – köksisteminin formasının dəyiĢməsi  adi pıtraqın arealının geniĢlənməsinə imkan 

verir. 

Açar sözlər: adi pıtraq, yayılma, ekoloji profil, invaziv status, kök sistemi 

 

GiriĢ 
Son illər bütün dünyada invaziv növlərinin  sürətli və geniĢ miqyaslı artımı və miqrasiyası müĢahidə 

edilir. Ġnvaziv bitki növlərin artımı yerli floralarda  aborogen növlərin sayının azalması, bəzi halda isə yerli 

bitkiliyinin pozulması ilə nəticələnən bioloji müxtəlifliyin itirilməsinə gətirib çıxarır, eyni zamanda da insan 

sağlamlığı üçün təhlükə yaratmaqla yanaĢı iqtisadiyyatın bir sıra sahələrinə zərər verə bilər.  Ġnvaziv növləri 

problemi bir sıra beynəlxalq konfranslarda müzakirə edilib, bu problemə görə bir neçə konvensiyalar qəbul 

edilib, qara siyahılar, kitablar, elektron məlumat bazalar yaradılıb [4 və b.]. 

   

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat  iĢi  2016-2017-ci illərdə Quba və Xaçmaz rayonlarında aparılmıĢdır. Geobotaniki rayonlaĢmaya 

görə tədqiqat ərazisi Böyük Qafqazın Quba massıvını (Quba r-nu)və Samur-Dəvəçi ovalığı (Xaçmaz r-nu) 

botaniki-coğrafi rayonları əhatə edir. Tədqiqat obyekti olan X. strumarium - birinci ġimalı, Mərkəzi və 

Cənubi Amerikada  geniĢ yayılmıĢdır [5]. Çox güman ki, onun bizim əraziyə daxil olması  ikinci areal olan 

Qərbi və ya Mərkəzi Avropadan baĢlamıĢ, daha sonra isə insanın müdaxiləsi olmadan məskunlaĢmıĢdır. 

Çöl-tədqiqat iĢinin struktur quruluĢunda  adi pıtraqın növ və populyasiya səviyyəsində öyrənilməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur.  Ədəbiyat araĢdırılmaları qöstərmiĢdir ki invaziv bitkilərin tədqiqat metodikasında əsas yer yad 

növlərinin bioekoloji və fitosenotik imkanlarının və onların yayılma dinamikasının öyrənilməsi və bioloji 

yaĢama optimumlarının müəyyənləĢdirilməsi  mərkəzi  yer tutur. Buna görə tədqiqat iĢimizdə bu faktorlara 

xüsusi  diqqət verilirdi. Tədqiqatlar geobotanikada ümumqəbul olunmuĢ metodlarla aparılmıĢdır [2]. 

Pıtraqotu və onunla bitən bitkilərin % nisbətini müəyyənləĢdirmək üçün fərdlərin meydançalarda horizontal 

proyeksiyasına baxılırdı, bolluğu Braun-Blanket  5- ballı Ģkalası ilə və  faizlə proyektiv örtüyü təyin edilirdi. 

Növün invaziv statusu ümumqəbul olunmuĢ təsnifat sistemi ilə aparılıb [1].Statistik analiz Biometriy[3]  və 

MS Excel 2003 – də Statistica 5,0 statistik proqramlar paketinin köməyi ilə  standart göstəriciləri istifadə 

etməklə (cəm, orta cəmi, korelyasiya əmsalı, xəttasılılığı)  aparılmıĢdır. 

   

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Xaçmaz rayonun ərazilərinin 70% - da adi pıtraqın yayılması qeyd olundu. Quba rayonunda isə növün 

yayılması Xaçmaz rayonundan  bir qədər azdır , 40%  təĢkil edir və rayonun Ģimal-Ģərq və Ģərq hissələrində 

daha çox rast gəlinir. Bunun səbəbi rayonun ərazisinin çox hissəsinin sərt dağlıq relyefinin  olmasıdır. Bu da  

pıtraqın optimal ekoloji yaĢayıĢ Ģərayitinə uyğun deyildir. Quba rayonundan fərqli olaraq Xaçmaz rayonun 

cox hissəsi isə bitkiyə daha uyğun olan aĢağı qurĢaqları əhatə edir.Pıtraqın dəniz səviyyəsindən paylanma 

qanunuyğunluqları müəyyənləĢdirilmiĢdir.  Növünün maĢrutlarda rast gəlmə tezliyi ilə vertikal zonalıqdan 

asılılığı korelyasiya əmsalın (r) hesablanması ilə yoxlanılırdı. Beləki,  adi pıtraqın yüksəklikdən  mənfi 

asılılığı müəyyən edilmiĢdir (r = -0,86). Bu asıllıq 86% təĢkil edir. Müəyyən edilmiĢdir ki,  pıtraqın optimal 

Ģaraiti  -10 – dan 250 m d.s.yüksəklik  təĢkil edir və məhz bu yüksəkliklərdə növün  artması davam edəcək 

(Ģək.1). Tədqiqat aparılan  ərazilərdə  adi pıtraq iĢtirak etdiyi  bitki qruplarının  nisbət payının 

müəyyənləĢdirilməsi  göstərdi ki bu növ Xaçmaz rayonunda  təbii  senozlarda yüksək faizlə rast gəlinir 

(52% ). Quba rayonunda isə əksinə sinantrop senozlarda daha çox məskunlaĢır (54 %). Bu da Xaçmaz 

rayonunun təbii bitki örtüyününün  X.strumarium növünün  ekspansiyasına  həssazlığını göstərir.  

Quba rayonun meĢə sərhəd sahələrində, Queruseta iberica formasiyasında, salınmıĢ ekoloji profilərin  

təsviri göstərirki adi pıtraq  yalnız 2-3 m məsafədə meĢə senozlarına daxil ola bilir çünki, meĢə senozların 



      

 

ekoloji rejimi (kölgəlik, hava və torpaq temperaturu və rütubəti) adi pıtraqın normal inkiĢafına  uyğun deyil 

və çox güman ki, meĢə senozlarında növün ekspansiyası baĢ verməyəcəkdir. Lakin, göbələk xəstəliklərin 

zəruri təsiri, ağacların kütləvi qırılması meĢələrin strukturunun pozulmasına və  səhralaĢmasına  

 

 
 

ġəkil 1. Xanthium strumarium növünün marĢrutlarda rast gəlmə tezliyi ilə vertikal zonallıqdan asılılığı 

(X – meydançalarda rast gəlmə tezliyi; Y- dəniz səviyyəsindən yüksəklik) 

 

gətirə bilər. Bu halda meĢə ekotoplarında ekoloji dəyiĢiklər baĢ verəcək və nəticədə kol və ot bitkilərin, o 

cümlədən pıtraqında daxil olması baĢ verəcək. 

   Xaçmaz rayonunda  pıtraqın sahilboyu bitki örtüyündə hal-hazırda güclü ekspansiyası müĢahidə edilir. 

30 km qədər uzanan sahilyanı zolağında X.strumarium formasiya, aborogen və digər gəlmə, naturalizasiya 

olmuĢ növlərlə müxtəlif  assosiasiyalar və mikroassosiasiyalar yaradır. Bu ərazilərdə  salınmıĢ ekoloji 

profillərin təsviri  göstərir ki adi pıtraq dəniz suyundan  1 m aralıqda yaĢ Ģorangədə  yüksək xlorid tipli 

duzlaĢmaya davamlıdır  və  bitkinin inkiĢafı  burada yaxın zamanlarda da müsbət keçecək .  

Apardığımız müĢahidələrə görə  növün kök sisteminin  forması və morfoloji parametrləri  ekotopun 

Ģəraitindən asılığını göstərir. Belə ki avtomobil yollarının ətrafındakı yağıĢın rütubəti ilə nəmlənən, dağ-meĢə 

və  mülayim rütubətli torpaqlarda  generativ fərdlərin  kök sistemi qısaköklü monosentrik formada olur. 

Sahil zolağının yaĢ Ģorakət, qumlu substratlarda və arx  boyunca, yüksək rütubətli bataqlıq tipli ekotoplarda   

kök sistemi monosentrik qırağa kök atan formaya keçir. Hətta generativ fərdlərdə vegetativ üsulu ilə 

çoxalması müĢahidə edilir. Müəyyən edilmiĢdir ki, rütubət və ĢoranlaĢma dərəcəsinə görə adi pıtraqın kök 

sisteminin eni və uzunluğunda da fərqlər mövcudur. YaĢ Ģorangəli və qumlu substratlarda  bitən fərdlərinin 

kök sistemi nazik (əsas zoğun eni 3 mm-ə qədər), uzun (zoğun uzunluğu 50 sm  qədər) olub, substratın 0-5 

sm səthində yerləĢir. Yüksək rütubətli substratlarda isə  köksistemi daha güclü və inkiĢaflıdır. Əsas zoğun 

qalınlığı 5-7 mm, uzunluğu 20-30 sm-ə qədər, torpağa yerləĢməsi 10 sm dərinliyindədir  (Ģək.2).  

 

 

 
a)                                                                b)                          c) 

 

ġəkil 2. Xanthium strumarim növünün  kök sisteminin formasının bitdiyi Ģəraitdən asılılığı: 

a) yağıĢın rütubəti ilə nəmlənən, dağ-meĢə və  mülayim rütubətli substratlarda 

b) yaĢ Ģorakət, qumlu substratlarda 

c) yüksək rütubətli bataqlıq tipli ekotoplarda    

 

Beləliklə, növün morfoloji labilliyi mühüm adaptiv əhəmiyyətə malikdir – köksisteminin formasının 

dəyiĢməsi  X. strumarium növünün arealının geniĢlənməsinə təkan verir. Demək olar ki, bitki yüksək ekoloji 

plastikliyə malikdir və bu nəzərdən gələcəkdə inkiĢaf edərək məskunlaĢma arealını geniĢləndirəcəkdir. 
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Müəyyən edilmiĢdir ki, Quba rayonunda adi pıtraq daha çox sinantrop ( ruderal-segetal) bitki 

senozlarında (54%) , Xaçmaz rayonunda isə - təbii senozlarda  (52%) rast gəlinir və buda  Xaçmaz 

rayonunun təbii bitki örtüyünün  invaziyalara həssaslığını göstərir. 

X.strumarium növünün Quba və Xaçmaz rayonlarında invazion statusu müəyyən edilib -  Quba 

rayonunda adi  pıtraq özünü epekofit  kimi aparırır, Xaçmaz rayonunda isə aqriofitdir. Belə ki Quba 

rayonunda yaxın zamanda növün inkiĢafı stabil olacaq, Xaçmaz rayonunda isə arealı geniĢləcək.  

Müəyyən edilmiĢdir ki, X. strumarium növünün  morfoloji labilliyi mühüm    adaptiv əhəmiyyətə 

malikdir – köksisteminin formasının dəyiĢməsi  adi pıtraqın arealının geniĢlənməsinə təkan verən çoxalma 

tipidir. Aydın olmuĢdur ki adi pıtraqın  yayılması əsasən su (arxlar vasitəsi ilə) və  küləklə baĢ verir.  Sahil 

zolağında isə  X. strumarium sahil zolağı ilə kəsiĢən və Xəzər dənizinə tökülən çoxsaylı çaylarda su yolu ilə, 

küləklə və bostan sahələrindən yığılan tullantılarla. 
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The phytocenotic and bioecological characteristics of invasive species of Xanthium strumarium L. 

(ordinary cocklebur) in Quba and Khachmaz districts of Azerbaijan 

Konul E. Bayramova, Rena Т. Abdıyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

Phytocenotic and bioecological characteristics of Xanthium strumarium L. in Quba and Khachmaz 

districts are carried out in the article. The invasive status of the plant is determined. It is established, that the 

optimal living conditions for the cocklebur are within -10 - 250 m above sea level m in the study area. It is 

established that the shape of the root system of a plant varies depending on the degree of moistening and 

salinity of the substrate. This ability of ordinary cocklebur provides it with high ecological lability. 

Key words:  ordinary cocklebur, distribution, ecological profile, invasive status, root system 

 

Фитоценотическая и биоэкологическая характеристика инвазивного вида Xanthium 

strumarium L. (дуришник обыкновенный) в Губинском и Хачмазском районах Азербайджана 

Кенуль Е. Байрамова, Рена Т. Абдыева 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье проводится фитоценотическая и биоэкологическая характеристика Xanthium strumarium 

L.в Губинском и Хачмазском районах. Определен инвазивный статус растения. Установлено, что в 

районе исследования оптимальные жизненные условия для дуришника находятся в пределах -10  -  

250 м над  ур. м.  Установлено, что форма корневой системы растения изменяется в зависимости от 

степени увлажнения и засоленности субстрата. Эта способность дуришника обеспечивает ему 

высокую экологическую лабильность. 

Ключевые слова: дуришник обыкновенный, распространение, экологический профиль, инвазивный 

статус, корневая система 
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Xaçmaz rayonunun Bryopsida sinfinin plevrokarp mamırlarının növ tərkibinin öyrənilməsi 
 

Aygün V. Məmmədova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Məqalədə Xaçmaz rayonunun  ərazisində  yayılmıĢ  Bryopsida  sinfinin Plevrokarp mamırlarının 

növ tərkibi və  onların  bioekoloji qruplara görə təhlili  verilir. 

Açar  sözlər: mamır, plevrokarp, mezofit,mezo kserofit, fəsilə,cins, növ 

 

GiriĢ 

Tədqiqat obyekti kimi Bryopsida sinfinin plevrokarp mamırları seçilmıĢdir. ĠĢin məqsədi Xaçmaz rayonu 

ərazisində yayılmıĢ Bryopsida sinfinin plevrokarp mamırlarının növ tərkibini və onların bioekologiyasının 

öyrənilməsidir. 

Nəticədə, ədəbiyyat məlumatlarının AMEA botanika Ġnstitutunun lixenobrioloji herbari fondunda 

yerləĢən, Xaçmaz rayonuna aid olan herbari  nümunələrinin və Xaçmaz rayonundan bizim tərəfimizdən 

toplanmıĢ Bryopsida sinfinin plevrokarp mamırların növ tərkibi müəyyən olunmuĢ və bioekologiyası təhlil 

edilmiĢdir [1, 2, 3, 4]. 

 

Tədqiqat metodu 

Xaçmaz rayonunda çöl təcrübələri, tədqiqat obyekti olaraq, plevrokarp mamırlar seçilməklə görülmüĢdür. 

Herbari nümunələri ümumi qəbul edilmiĢ marĢrut metodu üzrə yaz aylarında aparılmıĢdır və təyin edildikdən 

sonra AMEA Botanika institutunun brioloji herbari fondunda saxlanılır. 

Herbari materialları əl lupaları və iĢıq mikroskopları vasitəsilə təyin olunmuĢdur. Quba rayonunun 

ərazisində yayılmıĢ epiqey yarpaqgövdəli mamırlarının təyinatı müvafiq təyinedici kitabların [1, 2, 3, 4, 5, 6]  

köməyi ilə təyin edilmiĢdir. Mamırların sistematik strukturu və latın adları Anderson L.E., Ġqnatov M.S., 

Ġqnatova E.A. sistemlərinə görə aparılmıĢdır [1, 2, 3]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqatlar, Xaçmaz rayonunun müxtəlif meĢə, çəmən, yol kənarı  ərazilərində  aparılmıĢ  və  86  nüsxə  

brioloji  nümunələr  toplanmıĢdır.Herbari  nümunələri  Xaçmaz rayonunun Hülovlu, Qaraqurdlu, Qaraçı, 

Xaspolatova, Tavtac, AĢağıoba, Qımıl, Çinaroba kəndlərinin meĢə, çəmənlik və düzənliyindən  yığılmıĢdır. 

Aparılan tədqiqat iĢləri nəticəsində, Xaçmaz rayonunun plevrokarp mamırlarının  növ  tərkibi  müəyyən  

edilmiĢdir. ToplanmıĢ  və  təyin  olunmuĢ növlər 10 fəsilə,18 cins, 30 növ, 6 növmüxtəlifliyi, ümumilikdə 36 

taksonla  təmsil  olunmuĢdur. Məlum  növlərin sistematik  hissəsi  tərtib  edilmiĢ  və  məlum  olmuĢdur  ki, 

növlərin  geniĢ yayıldığı  fəsilələr: 

Leucodontaceae  fəsiləsi 1 cins Leucodon  cinsi  3 növlə: Leucodon  pendulus  Lindb., Leucodon  

sciuroides  (Hedw. )Schwaegr., Leucodon  immersus Lindb. 

Hypnaceae  fəsiləsi 2 cins: Hypnum  cinsi bu cinsə aid 1 növlə  Hypnum cupressiforme  Hedw., 3 

növmüxtəlifliyi  ilə: Hypnum  cupressiforme Hedw. var.- lacukosum  (Brid.) G.F. Gofman ex Brid., Hypnum  

cupressiforme  Hedw. var.- subjulaceum Mol., Hypnum  cupressiforme  Hedw. var.- mamillatum Brid. və  

Hypnaceae  fəsiləsinin  2ci cinsi Platygyrum  buraya  aid Platygyrum  repen (Brid.) B.S.S.; 

Pseudoleskeaceae fəsiləsi 1 cins Lescuraea cinsi 1 növlə Lescuraea saxicola (B.S.G.) Milde = 

L.mutabilis var.saxicola (B.S.G.) Hag. 

Anomodontaceae  fəsiləsi  1 cins  Anomodon cinsi  4 növlə cins: Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüeb., 

Anomodon rugelii (Muel. Hal.) Keissl., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook.et Tayl., Anomodon longifolius 

(Brid.) Hartm. 

 Neckeraceae  fəsiləsi 1 cins Neckera cinsi  3 növlə:  Neckera besseri (lob.) Jur., Neckera  complanata  

(Hedw.)Hüeb., Neckera crispa Hedw. 

Climaciaceae fəsiləsi Climacium cinsi 1 növlə  Climacium japonicum Lindb.          

Hylocomiaceae fəsiləsi Ctenidium cinsi 1 növlə Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.    

Brachytheciaceae fəsiləsi 4 cins: Palamocladium, Homalothecium, Brachythecium, Eurhynchium cinsləri  

14 növlə: Palamocladium eucloron  (Muel.Hal.) Wijk et Marg, Homalothecium  philippeanum  (Spruce) 

B.S.G., Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins., Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G., 

Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb., Brachythecium  campestre (Muel.Hal.) B.S.G., Brachythecium 

starkei (Brid.) Br.eur., Brachythecium  albicans (Hedw.) Schimp., Brachythecium  glareosum (Bruch.ex 



      

 

Spruce) B.S.G., Brachythecium rivulare B.S.G., Brachythecium velutinum (Hedw.)Schimp., Eurhynchium 

hians (Hedw.) Sande lac., Eurhynchium hians (Hedw.) Sande lac.-var.atrovires (Swartz.) Monk.,  

Eurhynchium  hians  (Hedw.) Sande lac.- var.striatum (Hedw.) Schimp.;  

Pylaisiaceae 2 cinslə: Pylaisia cinsi  Pylaisia  polyantra  növü ilə və Stereodon cinsi Stereodon  

plicatulus Lindb. 

Leskeaceae  fəsiləsi  Leskea cinsi 1 növlə  Leskea polycarpa  Hedw.; 

Thuidiaceae fəsiləsi Abietinella cinsi və bu cinsə aid Abietinella abietina (Hedw.)Fleisch.;                     

 Amblystegiaceae fəsiləsi 4 cins Serpoleskea, Hygroamblystegium, Amblystegium, Leptodictyum  cinsləri 

və hər cinsə aid1 növlə : Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske=Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske, 

Hygroamblystegium varium (Hedw.) Lindb., Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G., Leptodictyum riparium 

(Hedw.) Warnst. 4 növlə təmsil olunaraq Xaçmaz rayonu üçün  dominant  növlərdəndirlər. Dominant 

fəsilələrin növləri əsasən Xaçmaz rayonun qarıĢıq  meĢəsindən, Göl adlanan ərazinin meĢəsindən,  AĢağıoba, 

Müzəffəroba, Hülovlu, Qaraqurdlu, Qaqaçı, Xaspolatova, Tavtac, Qımıl, Çinaroba kəndlərinin ərazilərinə aid 

olan meĢə, çəmənlik və düzənliyindən yığılmıĢdır.                

Aparılan tədqiqat iĢlərinin nəticələri aĢağıdakı cədvəldə öz əksini tapmıĢdır. 
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Təyin olunmuĢ növlərin bioekoloji təhlili də,  aparılmıĢ  və  bioekoloji təhlilə  görə  plevrokarp mamır 

növlərinin 20 növü mezofitlərə, 10 növü  mezokserofitlərə,  6  növü  kseromezofitlərə, 3 növü  

mezohiqrofitlərə  aid  olması  aĢkarlanmıĢdır. 

AparılmıĢ  tədqiqat  iĢləri  nətiçəsində  Azərbaycan  ərazisi  üçün  yeni  olan, plevrokarp  mamırlara  aid  

Climaciaceae  fəsiləsinə,  Climasium  cinsinə  məxsus  olan  Climacium  japonicum  Lindb.  növü   bizim  

tərəfimizdən ilk dəfə Xaçmaz rayonunun ərazisindən aĢkar edilmiĢdir. 

Aparılan  tədqiqat  iĢləri  nəticəsində  Xaçmaz  rayonunun Bryopsida  sinfinin   plevrokarp  mamırlarının   

növ  tərkibi  öyrənilmiĢdir.  Məlum  nəticələrə  görə  10 fəsilə, 18cinsə  aid  olan  33 növ, 6 növmüxtəlifliyi,  

ümumilikdə  39 takson   plevrokarp  mamır  aĢkar  olunmuĢdur.  Herbari  nümunələri  Xaçmaz  rayonunun 

Hülovlu, Qaraqurdlu, Qaraçı, Xaspolatova, Tavtac, AĢağıoba, Müzəffəroba,  kəndlərinin  meĢə, çəmən, 

düzənlik  hissəsindən, əsasən  ağac gövdəsi, çürümüĢ  kötük  üzərindən,  yol  kənarında  bitən  qovaq, palıd, 

vələs ağacların  gövdəsi  üzərindən  toplanmıĢdır.         

Xaçmaz  rayonunda   aparılmıĢ  tədqiqatlar  nətiçəsində  Azərbaycan  ərazisi  üçün  yeni  olan, plevrokarp  

mamırlara  aid  Climaciaceae  fəsiləsinə,  Climacium  cinsinə  aid  olan  Climacium  japonicum  Lindb.  növü   

bizim  tərəfimizdən  ilk  dəfə  aĢkar  edilmiĢdir.      

  Ġstinadlar 

1. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. (2003) Флора мхов средней части Европейской Росии.т.1.,Москва, 

608 с. 

2. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. (2003) Флора мхов средней части Европейской Росии.т.1.,Москва, 

960 с. 

3. Лазаренко А.С. (1955) Определитель лиственных мхов Украины, Киев, Изд.Академии  Наук 

Украинской ССР, 405 с. 

4. Любарская Л.Б. (1986) Конспект флоры лиственных мхов Азербайджана Инстиtута ботаники АН 

Азербайджанской ССР., Баку, 176 с. 

5. Симонов Г.П. (1978) Определитель лиственных мхов Молдавской ССР., Академия Наук 

Молдавской ССР, изд.»штинца», Кишиннев, 166 с. 

Изучение видового состава плеврокарпных мхов класса 

Bryopsida Хачмазского района 

Мамедова  А.В. 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье приводится сведения о видовом составе и биоэкологических группировок плеврокарпных 

мхов Xaчмазского района. 
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Studying the species composition of pleurocarpous mosses of the class  

Bryopsida of Khachmaz district 

Mamedova A.V. 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

    The article presents information on the species composition and bioecological groupings of pleurocarpous 

mosses of the Khachmaz district. 

 Key words: moss, pleurocarpous, mesophytes, mezo xerophyte, family, genus, species 



      

 

AbĢeron dendroflorasında Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıcanın (Ceroplastes japonicus 

Green.) yayılması və ona qarĢı mübarizə tədbirlərininnhazırlanması 
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Məqalədə AbĢeron dendroflorasında aparılan elmi-tədqiqat iĢləri nəticəsində tut bitkisi üzərində Yapon 

yalançı çanaqlı mumlu yastıca (Ceroplastes japonicus Green.) aĢkar edilmiĢ və ona qarĢı əlveriĢli mübarizə 

tədbirləri aparılmıĢdır. Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıca (Ceroplastes japonicus Green.) respublikamızın 

ərazisinə xarici karantin obyekti kimi daxil olmuĢ, bir sıra kənd təsərüfatı, dekorativ və meĢə bitkilərinə zərər 

verir. Tədqiqatlarda bu zərərvericinin AbĢeron dendroflorasına introduksiya olunmuĢ bitkilərə yoluxmasının 

müasir vəziyyətini qiymətləndirmək, artıb çoxalma mənbələrini öyrənərək, onlara qarĢı mübarizə 

tədbirlərinin hazırlanması imkanlarını araĢdırmaqdan ibarət olmuĢdur.  

Açar sözlər: zərərverici, müşahidə, inkişaf, yayılma, mübarizə tədbiri 

 

GiriĢ 
Hər bir ölkənin və regionun sərhədləri xaricində çoxlu sayda müxtəlif arzuolunmaz xəstəlik törədiciləri, 

həmin törədicilərinin keçiriciləri, bitki ziyanvericiləri, alaq otları və s. kimi təhlükəli mikroorqanizmlər 

mövcuddur. Belə mikroorqanizmlər həmin ölkə üçün karantin növlər sayılır. 

Məlum olduğu kimi, son illər AbĢeron bölgəsində bir sıra çoxillik ağac və kol bitkiləri becərilərək sürətlə 

çoxaldılır. Bu bitkilər böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olmaqla bərabər bir sıra karantin xəstəlik 

törədiciləri və zərərvericilərin təsirinə məruz qalaraq normal inkiĢafdan qalır, quruyaraq məhv olurlar [1]. Bu 

kimi mənfi halların aradan qaldırılması, yəni bitkiləri zərərli karantin orqanizmlərdən qorunması 

respublikamız üçün olduqca vacib və əhəmiyyətlidir. Bütün bunları elmi tədqiqat iĢinin bu istiqamətdə 

aparılmasını  zəruri edir və aktuallığını artırır. 

 

Tədqiqat metodu 

Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıcası (Ceroplastes japonicus Green.) nəinki Dendrologiya Ġnstitutun 

ərazisindəki, eyni zamanda bölgəni əhatə edən digər yerlərdə də yerli və introduksiya olunan bitkilərə  ciddi 

ziyan verir. Ona görə də bu istiqamətdə bir sıra elmi tədqiqat iĢlərinin aparılmıĢdır. Tədqiqat iĢləri AbĢeron 

dendroflorasını xarakterizə edən AMEA Dendrologiya Ġnstitutun ərazisində becərilən tut bitkisi üzərində 

aparılmıĢdır.  Problemin aktuallığını nəzərə alaraq  AbĢeron bölgəsinin müxtəlif ərazilərində tut bitkilərində 

fitosanitar monitorinqlər aparılmıĢdır. Bu zaman qiymətli ağac və kol bitkilərində rast gəlinən karantin 

obyektlər (zərərverici həĢəratlar) yığılaraq laboratoriyaya gətirilir, qruplaĢdırılıb mikroskop altında baxılır və 

təsnifatda yerləĢdirilir. ToplanmıĢ materiallar (zərərvericilərinin yumurtaları, sürfə və tırtıllar, puplar) 

laboratoriyaya gətirilir, herbarilər hazırlanır və saxlanılır.  

Laboratoriyaya  gətirilmiĢ yastıca ilə yoluxmuĢ material lupa və ya binokulyar altında baxılaraq müvafiq 

metodikaya uyğun (Bopxcenys H.C, 1950) təyinatlar aparılır, zərərvericinin növü müəyənləĢdirilir[2].  

Xəstəlik və zərərvericinin yayılma faizi, yayılma intensivliyi və ya sıxlığı öyrənilir [3].  

AbĢeron bölgəsində olan müxtəlif bitkilərin karantin yastıca növləri ilə yoluxma dərəcəsinin    

qiymətləndirmək üçün yastıcanın növündən və vurduğu zədənin xarakterindən asılı olaraq xüsusi təyin 

olunmuĢ metodlardan istifadə edilir. Bunun üçün əvvəlcə sahənin müxtəlif yerlərində yastıca ilə yoluxmuĢ 

model ağaclar götürülərək etiket vurulur. Model ağaclarda vegetasiyanın müxtəlif dövrlərində yastıcanın 

növündən asılı olaraq orta hesabla 10 sm
2
 zoğ- budaq və yarpaq səthindən zərərvericinin hesabatı aparılır. 

Hesabatlar vegetasiya dövründə 8-10 dəfə aparıla bilər. Sahənin böyüklüyündən asılı olaraq  nümunə 

bitkilərin sayı 5-10 ədəd olmaqla Ģahmat və ya dioqnal qaydasında götürülərək baxılır. Zərərvericinin sıxlığı 

orta hesabla  1 yarpaq və ya 10 sm
2
 zoğ və ya budaqda olan zərərvericinin miqdarı ilə təyin edilir. Bu zaman 

4 ballı Ģkaladan istifadə olunur: ( Z. Hacıbəyli, 1983) [4]. 

I ball – yastıca  ağac yarpaqlarında tək- təkdir, 10 ədəd; 

II ball – yastıca yarpaq səthində 11-30 ədəddir; 

III ball – yastıca yarpaq səthində 31-50 ədəddir; 

IV ball- yastıca yarpaq səthində 51 ədəddən çoxdur; 



      

 

Yapon çanaqlı qalxanlı mumlu yastıcanın stasionarda fenoloji inkiĢafı öyrənilir. Zərərvericinin qıĢlama 

fazası, qıĢlama yeri, yeni nəslin yaranma dövrü və s. öyrənilmiĢdir. Aprel-may ayından baĢlayaraq noyabrın 

axırlarına qədər 10 gündən bir fenoloji müĢahidələr aparılmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticəsi 

AMEA-nın Dendrologiya Ġnstitutunun ərazisində becərilən çoxsaylı bitkilərə zərərverən karantin 

zərərvericilərin öyrənmək məqsədilə sahədə monitorinq və fenoloji müĢahidələr aparılmıĢ və Yapon çanaqlı 

qalxanlı mumlu yastıcası (Ceroplastes japonicus Green.)  müəyyən edilmiĢdir.  

MüĢahidələrin nəticəsi aĢağıdakı cədvəldə öz əksini tapmıĢdır. 

 

Cədvəl 1. AMEA Dendrologiya Ġnstitutunda Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıca 

(Ceroplastes japonicus Green.) tut bitkisi üzərində aparılan müĢahidələrin nəticəsi. 

 

MüĢahidələrin 

tarixi 

Bitkinin 

fenofazası 

BaxılmıĢ 

bitkilərin sayı 

Onlardan 

sirayətlənmiĢdir 

Zərərvericinin 

inkiĢaf fazası 

Zərərvericinin 

sayı 10 sm
2 

zoğda 

05.05.17 Yarpaqlama 

dövrü 

100 65 Yetkin fərd 11 

17.05.17 Meyvə 

əmələgətirmə 

dövrü 

100 65 Yumurta mərh. 11 

24.05.17  100 65  11 

07.06.17 Meyvənin 

böyüməsi 

100 65 - 11 

16.06.17 Meyvənin 

yetiĢmə dövrü 

100 65 - 11 

26.06.17 Meyvənin 

yetiĢmə dövrü 

100 65 - 11 

05.07.17  100 68 Sürfələrin 

yaranması 

18 

 

 

Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıca (Ceroplastes japonicus Green.) dəfnə, əncir, tut, feyxoa və s. 

bitkilərlə qidalanaraq çoxalır. Yetkin diĢi fərd yarımĢar Ģəkilli olub, diametri 5 mm-ə qədərdir. DiĢi fərdləri 

qidalandığı yerə yapıĢıb hərəkətsiz qalır. Bir diĢi fərd orta hesabla 400-500 ədəd yumurtanı 0,5mm olan 

çanağın altına qoyurlar. Ġyulun 3-5-i qoyulan yumurtalardan sürfələr çıxır, onlar xırda və yüngül olduğundan 

ətrafa yayılır və sağlam bitkiləri yoluxdurur. Sürfələr ən çox yarpaqların damarları ətrafına yapıĢır və onların 

Ģirəsini sorur. Yapon yalançı çanaqlı mumlu yastıcanın qıĢ ehtiyatını məhv etmək məqsədilə zərərvericinin 

yetkin fərdlərinə qarĢı DNOK və VOLK-92 preparatların 1%-li məhlulu ilə 10 fevral 2017-ci il tarixdə 

dərmanlama aparılmıĢdır, 80-85% səmərə alınmıĢdır.  

Sürfələrin yaranma dövründə (3-5 iyul) poliqor (40% k.e.) və desis (25% k.e.) preparatlarından istifadə 

olunmuĢdur. Mübarizənin səmərəsi müvafiq olaraq 92-94% olmuĢdur. Zərərverici ilə mübarizə məqsədilə 

karantin tədbirlərinə riayət olunmalıdır. 

 

Ġstinadlar 

1. T.S.Məmmədov (2002) AbĢeronda yaĢılaĢdırmada istifadəolunan bəzi ağac və kol bitkilərinin bioloji 

xüsusiyyətləri. Bakı. Səh-12-14. 

2. Н.С.Борхсениус (1950) Червецы и щитовки СССР. (Сoccoidea) определитель фауны СССР. М.Л.,  5 

3. И.Я.Поляков, М.П.Персов, В.А.Смирноов (1984) Прогноз развития вредителей и болезней 

селъскохозяйственных кулътур (с практикумом). Л. ―КОЛОС‖, cт.47-52.  6 

4. Хаджибейли. Кокциды субтропической зоны Грузия ―Мецниериба‖,1983.  7 

 

 



      

 

Distribution of the Ceroplastes Japonicus Green.  pest in the Absheron dendroflora and the 

methods of fighting against it 
Zumrud T.Mustafayeva, Shamaddin Sh. Gahramanov, Sabina F.Hajiyeva, Huseyn A.Mamedov 

Institute of Dendrology of ANAS, Baku city, Mardakan settle., S. Yesenin str. 89 

This article describes the identification of Ceroplastes japonicus Green.  on a mulberry plant as a result of 

the research work carried out in the dendroflora of Absheron and methods of struggle were carried out 

against it. CEROPLASTES JAPONİCUS GREEN. on the territory of the Republic of Azerbaijan entered as a 

foreign quarantine objects. It damages a whole series of agricultural, ornamental and forest plants. In our 

studies were assessed the present state of plants introduced into the Absheron dendroflora infected with these 

pests, the pest breeding stock and the influence of methods of struggling against it. 

Keywords: pest, observation, development, distribution, method of struggle 

 

Распространение в Апшеронской дендрофлоре японской восковой ложной щитовки и 

проведение против него методов борьбы 

Зумруд Т. Мустафаева, Шамеддин Ш.Гахраманов, Сабина Ф.Гаджиева, Гусеин Мамедов 

Институт Дендрологии НАНА, Баку, пос. Мардакан., ул. С.Есенина 89. 

В статье описаны выявление японской щитовки на растении шелковице в результате научно-

исследовательской работы проведѐнной на дендрофлоре Апшерона и проведены методы борьбы 

против него. Японская восковоя ложноя щитовка на территорию республики вошѐл как  зарубежный 

карантинный объект, вредит целому ряду сельскохозяйственным, декоративным и лесным растениям. 

В наших исследованиях оценены современное состояние растений интродуцированных в 

Апшеронскую дендрофлору заражѐнных этими вредителями, запас размножения вредителя и влияние 

методов борьбы против него. 

Ключевые слова: вредитель, наблюдение, развитие, распространение, метод борьбы 

  



      

 

AbĢeron Ģəraitində palıd növlərinin birillik toxmacarlarında 

kök sisteminin böyüməsi 
Kəmalə A. Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Üzeyir Hacıbəyli 68. Bakı. Azərbaycan 

k_mammadova@bk.ru 

 

2015-2016-cı illərdə AbĢeron Ģəraitində Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsində yayılan palıd növlərinin 

10-30 günlük toxumacarlarında kök sisteminin böyümə xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. Öyrənilən palıd 

növlərində həyatının birinci ilində kök sistemi çox intensiv inkiĢaf edir. Bu dövrdə kökün uzunluğu gövdənin 

uzunluğundan 2 dəfə artıq olur.  

Açar sözlər: palıd, kök sistemi, toxmacar, meşə, böyümə 

 

GiriĢ 

Fıstıqçiçəklilər fəsiləsinə (Fagaceae Dumort.) aid olan Palıd cinsi (Quercus L.) Azərbaycanda əsas meĢə 

əmələ gətirən cinsdir. 

Palıd meĢələri Respublikanın ümumi meĢə sahəsinin 23,4%-ni təĢkil edərək müxtəlif iqlim və torpaq 

sahələrində yayılmıĢdır. Böyük Qafqaz dağlarının meĢə zonasında palıd meĢələri daha çox sahə tutaraq 

40,4% təĢkil edir. Bu meĢələrin böyük torpaqqoruyucu və suqoruyucu əhəmiyyəti vardır [2]. 

A.P.Bandinə görə, Azərbaycan meĢələrində təbii halda palıdın 9 növü yayılmıĢdır. Bunlardan 5 növü – 

Ģabalıdyarpaq palıd (Quercus castaneifolia C.A.Meyer), ġərq palıdı (Q. macranthera Ficher et Meyer), 

uzunsaplaq palıd (Q.longipes Stev), gürcü palıdı (Q. iberica Stev.), Araz palıdı (Q. araxina (Trautv) 

A.Grossh.) meĢəliklər əmələ gətirir, tüklü palıd (Q.anatolica Schvarz D.Sosn), qıvrımyarpaq palıd 

(Q.crispata Stev.), qızılı palıd (Q. hypochrysa Stev.), dəyirmiyarpaq palıd (Q.erucifolia Stev.) növləri isə 

qarıĢıq halda meĢəliklərin tərkibində yayılmıĢdır.  

S.K.Cerepanova görə Azərbaycanda palıdın 6 növü yayılmıĢdır [5].  

F.Ə.Əmirova görə Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsində 86,4 min hektar meĢə sahəsi vardır və bunun 73 

min hektarı meĢə ilə örtülüdür [3]. 

Bu meĢələrdə palıdın 2 növü qurĢaqlar üzrə yayılaraq dağ meĢə sahəsi əmələ gətirirlər, belə ki, aĢağı 

qurĢaqda gürcü palıdı, yuxarı qurĢaqda Ģərq palıdı dağ meĢəlikləri əmələ gətirir.  

Uzunsaplaq palıd Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsində yerləĢən Samur-Dəvəçi düzənliyində Yalama 

palıdları meĢəsini əmələ gətirir. Bu meĢələrdə tüklü palıda, qıvrımyarpaq palıda rast gəlinir. 

AbĢeronda palıd növlərinin introduksiyasına dair bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən tədqiqat iĢləri aparılmıĢ 

və bir sıra məsələlər öyrənilmiĢdir [1]. 

Bizim tərəfimizdən 2015-2016-cı illərdə AbĢeron Ģəraitində Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsində 

yayılan palıd növlərinin birillik toxmacarlarında kök sisteminin böyümə xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat AMEA-nın Nəbatat bağında aparılmıĢdır. Təcrübə iĢində 3 növ palıdın (Quercus macranthera 

Fisch et C.A.Mey. ex Hohen., Q.iberica Stev., Q.pedunculiflora C.Koch) toxumun cücərməsindən 

vegetasiyanın sonuna qədər aparılan müĢahidələr nəticəsində kök sisteminin böyümə xüsusiyyətləri 

öyrənilmiĢdir. Tədqiqat iĢində S.A.Kolesnikovun kök skletinin yuyulması metodundan istifadə edilmiĢdir 

(4). 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Palıd qozası cücərərkən ilk əvvəl rüĢeym kökcüyü inkiĢaf edərək əsas kökü əmələ gətirir. Palıd 

növlərində cücərti epikatil cücərtidir. Torpaq üzərinə çıxan gövdəciyin üzərində 4-5-6 ədəd pulcuqĢəkilli 

yarpaqcıqlar, sonra isə inkiĢaf etmiĢ yarpaqlar əmələ gələrək assimilyasiya prosesini yerinə yetirir.  

 Öyrənilən palıd növlərində həyatının birinci ilində kök sistemi çox intensiv inkiĢaf edir. Bu dövrdə 

kökün uzunluğu gövdənin uzunluğundan 2 dəfə artıq olur. 10 günlük palıd toxmacarlarında əsas kökün 

uzunluğu 15-19 sm-ə, yerüstü hissənin hündürlüyü 5,5-7 sm-ə çatır. Palıd növlərində həyatının birinci ilində 

kökün dərinə doğru intensiv böyüməsi müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, 30 günlük toxmacarlarda əsas kökün 

uzunluğu 21-22 sm olduqda, hündürlüyü 9-10 sm olmuĢdur. 60 günlük palıd toxmacarlarında əsas kökün 

uzunluğu 24,5-25,5 sm, 90 günlük bitkilərdə 30-34 sm olmuĢdur (cəd. 1). ġəkil 1-də Q. macranthera-nın 10 

günlük toxumacarının, Ģəkil 2-də Q. iberica-nın 90 günlük toxmacarının kök sistemi göstərilmiĢdir. 



      

 

 
 

ġəkil 1. Q. macranthera-nın 10 günlük toxuma  ġəkil 2. Q. iberica-nın 90 günlük  

        carının kök sistemi                   toxmacarının kök sistemi. 

 

Cədvəl 1. AbĢeron Ģəraitində palıd növlərinin 10-90 günlük cücərtilərində kök sisteminin böyüməsi 

Növ YaĢ, 

günlər 

Əsas kök Yan köklər Gövdənin 

boyu, sm Uzunluğu, 

sm 

Kök 

boğazının 

diametri, mm 

Miqdarı, 

ədad 

Uzunluğu, 

sm 

Quercus 

pedunculiflora 

10 18 2 22 0,2-1,5 5,5 

30 21 2 29 0,2-0,3 9 

60 25,5 3 50 0,2-4 10,5 

90 34 4,5 55 0,4-6 19,5 

Q. iberica 10 15 2 34 0,1-2 7 

30 21 3 51 0,2-0,3 10 

60 24,5 3 64 0,2-4 11,5 

90 31 3,5 80 0,2-6,5 13 

Q. macranthera 10 19 1,5 15 0,2-2 5,5 

30 22 3 17 0,2-3 9 

60 25 3 25 0,3-5 10 

90 30 3,5 32 0,4-8 12 

Birinci vegetasiya ilinin sonunda köklə gövdə arasında fərq müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, uzunsaplaq 

palıdda gövdənin hündürlüyü 21 sm, kökün uzunluğu 35 sm olmuĢdur. Gürcü palıdında gövdənin 

hündürlüyü 14 sm, kökün uzunluğu 33 sm olmuĢdur. 

Vegetasiyanın sonunda kökün və gövdənin yaxĢı inkiĢafına görə uzunsaplaq palıd fərqlənmiĢdir. 

Palıd növlərinin 10 günlük toxmacarlarında yan köklər formalaĢmağa baĢlayır. Onlar ilk əvvəl incə və 

qısa olur (0,2-2 sm), 2-ci və 3-cü ayında yan köklər qismən inkiĢaf edərək uzunluğu 5-6 sm-ə çatır. Tədqiq 

edilən hər 3 palıd növündə əsas kök daha yaxĢı inkiĢaf edir və torpağın dərinliyinə iĢləyir. 



      

 

Öyrənilən palıd növlərində kök sisteminin böyüməsi martın axırı, aprelin əvvəli baĢlayır, sentyabr-

oktyabr ayına qədər davam edir. Ġntensiv böyümə may-iyun aylarında müĢahidə edilmiĢdir. Palıd 

toxmacarlarında birinci il kök boğazının diametri 0,3-0,6 sm, uzunluğu 27-36 sm olan mil kök sistemi inkiĢaf 

edir, yerüstü hissə 9,5-21 sm-ə çatır. Birinci dərəcədən yan köklərin uzunluğu 3-13 sm-ə çatır. Ġkinci 

dərəcədən yan köklər zəif inkiĢaf etmiĢdir (Cəd. 2). 

 

Cədvəl 2. AbĢeron Ģəraitində birillik palıd növlərinin kök sisteminin böyüməsi 

Növ YaĢ, il Əsas kök Yan köklər Gövdənin 

boyu, sm Uzunluğu, 

sm 

Kök boğazının 

diametri, sm 

Miqdarı, 

ədad 

Uzunluğu, 

sm 

Quercus 

pedunculiflora 

1 35 0,6 44 0,3-13 21 

Q. iberica 1 33 0,5 34 0,5-3 14 

Q. macranthera 1 27 0,3 42 1-8,5 9,5 

  

Aparılan təcrübə nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olar ki, AbĢeron Ģəraitində tədqiq edilən palıd növləri 

həyatının birinci ilində kök sisteminin yaxĢı inkiĢaf etməsi ilə fərqlənmiĢlər. YaxĢı inkiĢaf etmiĢ əsas kök 

sistemi bu növlərin AbĢeron Ģəraitində torpağın müxtəlif qatlarında olan rütubətdən və onlarda həll olan 

mineral maddələrdən istifadə etməsinə imkanı verir və bu bitkilərin ekoloji Ģəraitə dözümlülüyünü təmin 

edir. 

Ġstinadlar 

1. Ağamirov Ü.M., Qarayev S.Q. (2004) AbĢeronun yaĢıllaĢdırılması üçün perspektivli palıd növləri, 

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləĢdirilməsi. Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. C.IV, Bakı, Elm.  

2. Bandin A.P. (1954) Azərbaycan SSR-in Palıd meĢələri, Bakı, Azərb. SSR EA, 158 s. 

3. Əmirov F.Ə. (2003) Məhsuldar meĢələrin yetiĢdirilməsi, Bakı, 182 s. 

4. Колесников В.А. (1971) Методы изучения корневой системы древесных растений. М. Лесная 

промышленности, стр.152. 

5. Черепанов С.К. (1995) Сосудистые растения России и сопредельных государств/в пределах 

бывшего СССР) Санкт-Петербург, 990 с. 

 

The growth of the root system in annual toxic species of oak species in the Absheron region 

Kamala A. Mamedova 

Azerbaijan State Pedagogical University.  

Uzeyir Hajibeyli 68. Baku. Azerbaijan 

The peculiarities of root system growth in 10, 30, 60, 90-day saplings of oak species (Quercus macranther 

Fisch. et C.A. Mey, ex Hohen., Q.iberica Stev., Q.pedunculiflora C. Koch) forming forests in the northeast of 

the Greater Caucasus (Azerbaijan) under the conditions of Absheron in 2015-2016 are studied. The root 

system of the studied oak species is intensively developing in the first year of its life.  

Key words: oak, root system, seedling, forest, growth 

 

Рост корневой системы в годовом токсичных видах дуба в Апшеронской области 

Кямаля А. Мамедова 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

Узеир Гаджибейли 68, Баку, Азербайджан 

Изучены особенности роста корневой системы в 10, 30, 60, 90-дневных саженцах дубовых пород 

(Quercus macranthera Fisch. et C. A. Mey.ex Hohen., Q.iberica Stev., Q.pedunculiflora C.Koch), 

образующих леса на северо-востоке Большого Кавказа (Азербайджан) в условиях Апшерона в 2015-

2016 годах.  В изученных видах дубовых пород корневая система интенсивно развивается в первый 

год своей жизни. 

Ключевые слова: дуб, корневая система, саженец, лес, рост  



      

 

Comparative-anatomical study of vegetative organs of different genus types  

(Trifoliums. str., Amoria and Chrysaspis) and their taxonomic significance 

Aybeniz K. Huseynova, Aygun S. Sardarova 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk pr. 450, Ganja, Azerbaijan 

teymur-huseynov94@mail.ru 

 

  The results of comparative anatomical studies have shown that taxa (Trifoliums str., Amoria and 

Chrysaspis) are more common in relatively low status than independent genera, because they have more 

similar characteristics from the point of view of the anatomical structure. 

Key words: collateral, polyarx, genus, dorzoventral 

 

Introduction 

As a result of the anatomical analysis, the typical Trifolium s.str. and 2 gender which are divided other 

types  (Amoria C. Presl, Chrysaspis Desv.), include 10 species (Trifolium arvense L., T. medium L., T. 

pratense L., T. canescens Willd., Amoria ambigua (Bieb.) Sojak , A. repens (L.) C. Presl, A. hybrida (L.) C. 

Presl, Chrysaspis aurea (Poll.) Greene, Ch. campestris (Schreb.) Desv., Ch. Spadicea (L.) Greene)  have 

been found fixed and distinct structural indices in the internal structure. 

Thus, the collaterals of the dorzoventral transmission system of the leaf,hypostomatic,intersection circle 

of the body,stack structure of the located transmitter and the presence of cells in the sclerenximation of the is 

a characteristic anatomical structure for both types. 

At the same time, many of the anatomic elements of the Chrysaspis spadicea plant have been identified 

with the Amoria repens type. It has been found that collenxin, dorzoventral structure of the leaf and collateral 

type of leaf  of both species, hypostomic of the mouth and the main parenchymal cells of the root are 

prozenmix type.The result of comparative anatomical studies shows that Trifolium L. s.l. Amoria C. Presl 

and Chrysaspis Desv. as they are more similar in terms of anatomical structure, it is advisable to adopt 

relatively low status (semicentin, segments) rather than their independent breeders. 

 

Main structural elements of the root anatomical structure 

Including to Trifolium s.str. gender (T. pratense, T. medium, T. arvense, T. canescens) species roots are 

round strucure.In the root bark parenchyma cells, a large number of substitutes are collected, the root is in 

the second structure.It consists mainly of two parts, mainly the shell and central cylinder. The shell part 

forms more than half of the total area of the root.The parenchymal cells, which form the shell, are usually 

shaped in the small form and they are in the same order tight form as each other. 

Some nutrients are observed in some areas of the shell cells. They are small, in dark red.These reserve 

ingredients are a sign of increasing the usefulness of the species and the plant has pharmacokognostic 

importance in this regard.     

The structure of the root species of Amoria (A. ambigua, A. repens, A. hybrida) consists of two parts, the 

center cylinder and shell and the second o.Central part is well developed.The gear system is collateral type. 

Island-shaped beds forming in the bark of the root are relatively dark colored, unlike the shell elements 

and it is a diagnostic sign.In the central part of the root, the core formed from parenchymal cells with 

relatively large and small masses has been formed.This is a common parenchym and belongs to the tissue 

group. 

The roots of the species of Chrysaspis genus (Ch. Aurea, Ch.campestris, Ch. Spadicea) are the second 

anatomic structure.The root of the species is covered with cork cover which the second bark from 

outside.The xylene tubes located in the center of the root are smaller.The root is a rare structure in the 

transverse direction and there is a well-developed core mostly found in little cases. In the root shell 

parenchyma, there is a mechanical tissue group formed in the form of small islet. 

The central cylinder covers more than half of the root. The kambi bay has been formed in the form of a 

girdle along the circle between the xmlel elements and the floem pile. Cells in the central part of the roots of 

the plant are only characteristic for only species and can be used as an indication for diagnosis in the 

anatomy area. The central cylinder is well developed. The root part of the shell is made up of very small, 

large and large volumes of cells. Periderm cells consist of 3-4 layers. 

In the center of the root, the traces of the first xylene rays appear. Elements of xylene located in the center 

cylinder are well developed. 
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       gender Amoria   gender Trifolium  gender Chrysaspis 

     speecies A. repens         species T. pratense      species  Ch. Spadicea 

 
A. Amoria repens-Fl-floem, Ks-xylem; B- Trifolium pratense - Cl-centered slindr, S-shell;  

C-Chrysaspis spadicea -Pr-periderm, Sp-shell parenchyma 

 

 

Main structural elements for the anatomical structure of the body 

Trifoliums.str. (T. pratense, T. medieval, T. arvense, T. canescens) have a round  cross-sectional 

structure, surrounded by externally skin.There are 2-4 layers of chlorenxim in the film. From the chlorenxim  

there are 6 to 8-fold cells of the bark parenchyma.  These cells are substantially smaller in centered sections 

of the frontal part of the transverse bulkhead and are rarely seen. The number of water pipes is 15-20. 

As a result of the anatomical studies it has been established that the transverse stack of the bodies has 

been formed characteristic formed  of the species and has a very diverse structure.In the fibrous tubular 

system, very well developed xylene and floem elements are observed.The transver system is  stack structure. 

The common shape of the stack is a rarely found compound structure. 

The species bodies of Amoria genus (A. ambigua, A. repens, A. hybrida) is found to be stack structure in 

anatomic. The hybridine species body is rounded different from them. The species main part grows very well 

and occupies half the total area of the body. Xylem has developed well. Each xylene rays contains 6-9 xylene 

pipes. The number of xylene pipes varies from 30 to 36. The number of xylen beams in small transmission 

pits varies between 4-6 and the number of tubes varies from 12 to 16. Parenxim cells consist of 4-5 layers, 

rich in chloroplasts. 

The species (Ch. Aurea, Ch.campestris, Ch. Spadicea) of Chrysaspis gender, Ch. aurea  bodies are four 

corners and Ch. Campestris and  Ch. spadicea bodies are rounded stack shaped structure. 

The stacks are open collateral in the body. The number of gear fiber-tubular stacks is 15-17.Sklerenxim 

cells that form mechanical tissue consist of 11-13 layers. In larger stacks, the number of xylene pipes is 

between 25 and 30 and xylene pipes in small volumes stacks are between 10 and 15 units. 

 

 

gender Amoria                gender Trifolium              gender Chrysaspis 

species A. repens  species T. pratense           species Ch. spadicea 

 
A-Amoria repens - Sk-sclerenxim, Xl-chlorenxim, Pr-parenxim, B-Trifolium pratense, Mx-mechanical 

tissue, S-shell parenchyma, Ed-Eepidermis C-Chrysaspis spadicea,T-Transmission system, Ph-parenxim cell 

 

 

 



      

 

Conclusion 

A comparative analysis of the structural elements of Amoria repens (L.) C. Presl, Trifolium pratense L., 

Chrysaspis spadicea (L.) Greene species belonging to Amoria, Trifolium, Chrysaspis were investigated by 

anatomical research. Trifolium s.str. and there were no significant differences in the anatomical patterns of 

the species belonging to the two genders (Amoria C. Presl, Chrysaspis Desv.). As a result of the analysis, it 

was determined that Amoria repens (L.) C. Presl, Trifolium pratense L., Chrysaspis spadicea (L.) Greene 

characteristics are more superior. 

The result of comparative anatomical studies shows that Trifolium L. s.l. Amoria C. Presl and Chrysaspis 

Desv. Since taxa are more similar in terms of anatomical structure, it is advisable to adopt relatively low 

status (semiconductor, sex) rather than their independent breeders. 
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Trifoliums. str., Amoria and Chrysaspis cinsinin nümayəndələrinin vegetativ orqanlarının 

müqayisəli-anatomik və taksonomik təhlili 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ata-Türk pr. 450, Gəncə, Azərbaycan 

Aybəniz K. Hüseynova, Aygün S. Sərdarova 

Aparılan müqayisəli anatomik tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, (Trifoliums.str., Amoria and Chrysaspis) 

taksonları anatomik quruluĢ baxımından daha çox oxĢar əlamətlərə malik olduqları üçün onların müstəqil 

cinslər deyil, nisbətən aĢağı statuslarda qəbul edilməsi məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: kollateral, poliarx, cins, dorzoventral 

 

Сравнительно-анатомический и таксономический анализ вегетативных органов 

представителей Trifoliums.str., Amoria и Chrysaspis 

Айбениз К. Гусейнова, Айгун С. Сардарова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

Результаты сравнительных анатомических исследований показали, что таксоны (Trifoliums str., 

Amoria и Chrysaspis) чаще встречаются в сравнительно невысоком статусе, чем независимые роды, 

потому, что они имеют более похожие признаки с точки зрения анатомической структуры. 

Ключевые слова: коллатеральный, полиарх, род, дорзовентральный  

  



      

 

Azərbaycanın qərb bölgəsində bəzi süsən növlərinin əlavə köklərinin 

müqayisəli anatomik quruluĢ xüsusiyyətləri 

 
Leyla A. Əsgərova

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Atatürk pr, 450. Gəncə, Azərbaycan 

lx20063@gmail.com 

 

Üç ekoloji qrupa aid bəzi süsən növlərinin (İris imbricata Lindl, İ. lineolata (Trautv) Grossh, İris 

carthaliniae Fomin, İris alexeenkoi Grossh) əlavə köklərinin müqaisəli anatomik quruluĢu öyrənilmiĢdir. 

Tədqiqat nəticəsində bəzi süsən növlərində diaqnostik əhəmiyyətli konstant əlamətlər aĢkar edilmiĢdir. 

Açar sözlər: növ, kök, hüceyrə, ksilem, floem 

 

GiriĢ 

Təkamül prosesinin gediĢində bitkilərdə çoxlu mürəkkəb uyğunlaĢmalar əmələ gəlir. Belə adaptiv 

uyğunlaĢmalar bəzi süsən növlərinin anatomo-morfoloji quruluĢu öyrənilərək müəyyən edilmiĢdir. 

Əlavə köklərin müqayisəli anatomik quruluĢunun tədqiqi nəticəsində müxtəlif ekoloji Ģəraitlərdə bitən 

süsən növlərində konstant əlamətlər aĢkar edilib. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat üçün materiallar çiçəkləmə dövründən sonra aĢağıdakı ərazilərdə yayılmıĢ bitki 

nümunələrindən: 

İris imbricata Lindl. – Göygöl rayonu, Toğana kəndi yaxınlığında, dəniz səviyyəsindən 1400 m 

hündürlükdə, meĢə talalarında, 24.05.2015 il tarixində; 

İris lineolata (Trautv) Grossh. – Gəncə Ģəhəri, Gülüstan qəsəbəsi ətrafında, dəniz səviyyəsindən 500 m 

hündürlükdə olan daĢlı-gilli torpaqlı təpələrdən, 09.05.2017 il tarixində; 

İris carthaliniae Fomin – Goranboy rayonu, Nadirkəndin subasar yerlərində, dəniz səviyyəsindən 300 m 

hündürlükdə,10.07.2017 il tarixində; 

İris alexeenkoi Grossh. – Samux rayonunun Salahlı kəndinin yaxınlığında, dəniz səviyyəsindən 400 m 

hündürlükdə, 20.04.2018 il tarixində götürülmüĢdür. 

GötürülmüĢ nümunələr anatomik  tədqiqatlar aparılması üçün 70 % spirtdə fiksə edilmiĢdir. Həm təzə, 

həm də spirtə qoyulmuĢ materiallardan müvəqqəti və daimi preperatlar hazırlanmıĢdır. Preparatlar ümumi 

qəbul olunmuĢ anatomik metodlar (Hümbətov və b., 2015) əsasında hazırlanmıĢdır. Kəsiklər safraninlə, 

floroqlyusinin spirtdə məhlulu ilə və son olaraq xlorid turĢusunda yod, kalium-yod ilə və sudan III-ün spirtdə 

məhlulu ilə rənglənmiĢdir. 

Bitkilərin əlavə köklərinin anatomik quruluĢu NLCD-307 B mikroskopu ilə öyrənilmiĢ və Ģəkilləri 

çəkilmiĢdir. 

İris imbricata Lindl. Epiblem qatın üzərində kök tükcüklərin qalıqları görsənir. Hüceyrələr liqninləĢmiĢ 

qlaflıdır. 

Ekzoderm qatı 3-4 sıx yerləĢmiĢ xırda 

hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrələrin qlafları 

suberinlə örtülmüĢdür. Epiblemin hüceyrələri 

çoxbucaqlıdır. Mezoderm hüceyrələri iri 

dairəvidir, aralarında hüceyrə arası boĢluqlar 

var. Hüceyrələr iridir, mərkəzə doğru 

balacalanır, qlafları zəif qalınlaĢıb. Endodermin 

hüceyrələri suberinlə zəngindir, sıx yerləĢir, 

onların arasında qalınlaĢmamıĢ hüceyrələr var. 

Su və mineral maddələrin məhlulunu bu 

hüceyrələr vasitəsilə mərkəzi silindrdə olan 

ksilem və floem topalarına ötürülür. 

Mərkəzi hissəsi (stella) bir qat perisikl 

hüceyrələri ilə əhatə olunur. Onun hüceyrələri canlıdır və bölünərək, yan köklərə baĢlanğıc verir. Mərkəzi 

silindrdə 8 Ģüalı ksilem və floem boruları ilə növbələĢir. Mərkəzi silindrin daxili suberinlə qalınlaĢmıĢ qlaflı 

hüceyrələrdən ibarətdir (Ģək. 1). 

ġəkil 1. Ġris imbricata Lindl kökünün anatomik quruluĢu 

1 – epiblem; 2 – ekzoderm; 3 – mezoderm; 4 – endoderm; 

5 – hüceyrə arası boĢluqlar; 6 – floem; 7 – ksilem; 8 – 

perisikl; 9 – buraxıcı hüceyrə. 
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İris imbricata Lindl növünün  anatomik quruluĢunda aĢkar edilmiĢ kökün parenxim hüceyrələrinin yaxĢı 

inkiĢaf etməsi, kökdə ötürücü topaların çox sayda olması; hüceyrə arası boĢluqların  çox olması; kökün en 

kəsiyində olan mərkəzi silindrin qabıq hissəsindən nisbətən az yer tutması kimi niĢanələr növün təkamüldə 

qazandığı konstant mezofit əlamətlər kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

İris lineolata (Trautv) Grossh. Epiblem hüceyrələri qalın qatlıdır. Kök tükcüklərin qalıqları var. 

Ekzoderm hüceyrələri dördbucaqlıdır, 6-7 qatdan ibarətdir. 

Hüceyrələr bir birinə sıx yerləĢir, qlafları qalın, suberinləĢmiĢdir  

Mezoderm – bir-birinə sıx yerləĢmiĢ, dairəvi hüceyrələrdən (10-

12 qatdan) ibarətdir. 

Aralarında sıx xırda hüceyrə arası boĢluqlar var. Mərkəzə 

doğru mezoderm hüceyrələrin həcmi kiçilir. Endoderm qatı nala 

bənzər, tangental qalınlaĢmıĢ hüceyrələrdən ibarətdir. 

Hüceyrələri suberinləĢmiĢdir, lakin aralarında canlı, 

qalınlaĢmamıĢ buraxıcı hüceyrələr var və onların vasitəsilə 

mərkəzi silindrə su və həll olunmuĢ mineral maddələr daxil olur. 

Qabıq hissəsi mərkəzi silindrdən iridir. Endoderm hüceyrələrin 

altında bir qat canlı hüceyrələr – perisikl hüceyrələri yerləĢir, 6 

Ģüalıdır, floem və ksilem boruları növbələĢir. Daxili qlafı 

liqninləĢmiĢ hüceyrələrlə doldurulmuĢdur (Ģək. 2). 

İris lineolata (Trautv) Grossh növünün anatomik 

quruluĢunda aĢkar edilmiĢ parenxim hüceyrələri arasında olan 

boĢluqların xırdalığı, ötürücü topaların azlığı, sklerenxim 

toxumaların güclü inkiĢaf etməsi kimi niĢanələr növün 

təkamüldə qazandığı konstant kserofit əlamətlər kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

İris carthaliniae Fomin. Ekzoderm hüceyrələri uzunsovdur, sıx yerləĢir, güclü suberinləĢmiĢdir. Bu 

hüceyrələr bir qatdan ibarətdir.  

Mezoderm hüceyrələrin qlafları nisbətən nazikdir, 

hüceyrə arası boĢluqlar ekzodermin altında iri hava 

boĢluqları var. Mərkəzə doğru hüceyrələrin həcmi 

kiçilir və onlar endoderm qatına yaxınlaĢaraq çox sıx 

və radial yerləĢmiĢ xırda hüceyrələrdən ibarət qurĢaq 

əmələ gətirir. Endoderm hüceyrələri sıx yerləĢir, V-vari 

Ģəkildə olur, suberindən ibarət tangental qalınlaĢmıĢdır. 

Onların arasında olan buraxıcı hüceyrələr də 

qalınlaĢmıĢdır. Hüceyrələr iri, uzunsovdur. Mərkəzi 

silindr 12 Ģüalıdır, perisikl yoxdur. Ötürücü topalar – 

floem və ksilem növbələĢir. Ksilem daxilə doğru iri 

hüceyrə boruları ilə və onların yuxarısında floem 

boruları yerləĢir. Mərkəzi silindrin içərisi suberinləĢmiĢ 

parenxim hüceyrələrdən ibarətdir (Ģək. 3). 

İris carthaliniae Fomin növünün anatomik 

quruluĢunda aĢkar edilmiĢ kökdə olan iri hava 

boĢluqların olması; kökün en kəsiyində mərkəzi 

silindrin qabıq hissəsindən iriliyi kimi niĢanələr növün 

təkamüldə qazandığı konstant hiqrofit əlamətlər kimi 

qiymətləndirilmiĢdir. 

Iris alexeenkoi Grossh. Ekzoderm qatı 3-4 sıx yerləĢmiĢ hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrələr qlafları 

qalın, suberinləĢmiĢdir. Hüceyrələr çoxbucaqlıdır. Mezoderm hüceyrələri iri dairəvidir. Hüceyrəarası 

boĢluqlar azdır, qlafları zəif qalınlaĢmıĢdır. Endoderm hüceyrələri sıx yerləĢmiĢ, qlafları qalındır, 

suberinləĢmiĢdir. Sıx yerləĢmiĢ hüceyrələrin arasında buraxıcı hüceyrələr var. Bu hüceyrələr mərkəzdə 

yerləĢmiĢ, floem və ksilem topalarına su və mineral maddələrin məhlulunu ötürür. 

ġəkil 2. İris lineolata (Trautv) Grossh 

kökünün anatomik quruluĢu 

1 – epiblem; 2 – ekzoderm; 

3 – mezoderm; 4 – endoderm; 

5 – ksilem; 6 – floem; 7 – buraxıcı 

hüceyrə 

 

ġəkil 3. İris carthaliniae  Fomin kökünün 

anatomik quruluĢu 

1 – epiblem; 2 – ekzoderm; 3 – mezoderm; 

4 – endoderm; 5 – buraxıcı hüceyrə; 

6 – ksilem; 7 – floem; 8 – hüceyrə arası 

boĢluqlar. 

 



      

 

Mərkəzi silindr 9 Ģüalı ksilem və floem boruları ilə növbələĢir. Burada yerləĢən hüceyrələrin qlafları 

qalınlaĢmıĢ və suberinləĢmiĢdir (Ģək. 4). 

İris alexeenkoi Grossh növünün  anatomik quruluĢunda 

aĢkar edilmiĢ kökün parenxim hüceyrələrinin yaxĢı inkiĢaf 

etməsi, kökdə ötürücü topaların çox sayda olması; hüceyrə 

arası boĢluqların  çox olması; kökün en kəsiyində olan 

mərkəzi silindrin qabıq hissəsindən nisbətən az yer tutması 

kimi niĢanələr növün təkamüldə qazandığı konstant 

mezofit əlamətlər kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Süsənlərin əlavə köklərinin anatomik quruluĢu növün 

filogenetik əlaqələrinin analizində və bəzi növlərin 

diaqnostik əhəmiyyətli konstant əlamətlərinin aĢkar 

edilməsində istifadə oluna bilər. 
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Cравнительное анатомическое строение придаточных корней некоторых видов ирисов 

западной части Азербайджана 

Лейла А. Аскерова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

Было изучено сравнительное анатомическое строение придаточных корней некoторых видов 

ирисов (İris imbricata Lindl, İ. lineolata (Trautv) Grossh, İris carthaliniae Fomin, İris alexeenkoi Grossh), 

относящихся к трем экологическим группам. В результате исследований были выявлены 

диагностически важные приспособительные признаки. 

Ключевые слова: вид, корень, клетки, ксилема, флоэма 

 

Comparative anatomical structure of accessory roots of some irises of  

Western part of Azerbaijan 

Leyla  A. Asgarova
 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk ave. 450, Ganja, Azerbaijan 

Comparative anatomical structure of adventitious roots of some species of irises (Iris imbricata Lindl, İris 

lineolata (Trautv) Grossh, Iris carthaliniae Fomin, Iris alexeenkoi Grossh) belonging to three environmental 

groups was studied. As a result of the research, diagnostics important adaptive features were revealed. 

Key words: species, root, cells, xylem, phloem 

ġəkil 4. İris alexeenkoi Grossh kökünün 

anatomik quruluĢu. 

1 – epiblem; 2 – ekzoderm; 

3 – mezoderm; 4 – endoderm; 

5 – ksilem; 6 – floem; 7 – buraxıcı hüceyrə; 

8 – hüceyrə arası boĢluqlar. 

 



      

 

Yerfındığı  (Arachis L.)  bitkisinin botaniki  və bioloji  xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi 
  Rəqsanə V. Namazova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ata-Türk pr. 450, Gəncə, Azərbaycan 

 reqsanevaqifli.mkx@gmail.com 

 

Yerfındığı bitkisi (Arachis hypogaea L.) paxlalılar (Fabacaea) fəsiləsinə daxil olan bitkidir. Lakin, bu 

fəsiləyə daxil olmasına baxmayaraq Arachis cinsinin sistematikası bir qədər çətinlik törədir. Əvvəlki 

sistemləĢdirmə böyümə, budaqlanma və meyvəvermə xüsusiyyətlərinə görə tərtib edilmiĢdir. Mutasiya,  

hibridləĢdirmə və seçmə nəticəsində araxisin çox böyük müxtəlifliyi əmələ gəlmiĢdir. Təkcə Seneqalda 

araxisin 550-yə qədər, Konqoda isə 200-ə qədər növmüxtəlifliyi vardır.  

Yeni sistemləĢdirmədə Arachis  hypogaea növü 2 yarımnövə bölünür. Arachis americana və Arachis 

asiatica. Arachis asiatica yarımnövünün 2 növmüxtəlifliyi vardır: hypogaea və hirsuta. Hypogaea 

növmüxtəlifliyi Braziliya və Virciniya sorttipinə, hirsuta növmüxtəlifliyi isə Peru sorttipinə aid edilir. 

Arachis americana yarımnövünün də 2 növmüxtəlifliyi vardır. Fastigiata və vulqaris. Fastigiata 

növmüxtəlifliyi Valensiya sorttipinə, vulqaris növmüxtəlifliyi isə Ġspan sorttipinə aid edilir.  

Suya ən çox çiçəkləmə fazasının baĢlanğıcından paxlaların əmələ gəlməsinə qədər tələbkardır. Qida 

elementlərinə də tələbkardır. Bir ton əsas və əlavə məhsulla torpaqdan 62 kq azot, 11 kq fosfor və 40 kq 

kalium elementi aparır. ĠĢıq sevən bitkidir. Vegetasiya müddəti 120-160 gündür. Yerfındığı (araxis) təbiətən 

isti sevən bitkidir. Torpaq düzgün becərildikdə və nəmlik ilə kifayət qədər təmin olunduqda araxis toxumları 

adətən 12-15 
0
C temperaturda cücərməyə baĢlayır. Soyuğa davamlı deyil. Cücərtiləri –1

0
C Ģaxtada məhv 

olur. Bitkinin inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-28
 0

C- dir. Payızda meyvə əmələgəlməsi ancaq orta 

sutkalıq temperatur 12 
0
C - dən yüksək olan dövrdə baĢ verir. 12 

0
C - dən aĢağı temperaturda paxla məhsu-

lunun artması müĢahidə edilmir. 

Açar sözlər:  Yerfındığı, kök, gövdə, temperatur, boy 

 

GiriĢ 

Araxis və yaxud yerfındığı (Arachis hypogaea L.) bitkisi toxumlarından ərzaq yağı (yeməli yağ) almaq 

üçün əkilib becərilir. Araxis toxumlarının tərkibində 60%-ə qədər yağ  (orta hesabla 53%) və 35%-dən çox 

zülal vardır. Araxisin jmıxı və gövdəsi (bəlimi) heyvandarlıqda yem kimi istifadə olunur. Bəlimində 11%-ə 

qədər zülal var və qida keyfiyyətinə görə yonca və üçyarpaqdan geri qalmır. Eyni zamanda həm bəliminin, 

həm də meyvəsinin istifadə perspektivlərinə görə ABġ-da araxis iribuynuzlu mal-qara və donuzlar üçün 

otlaq bitkisi kimi becərilir. Cecəsindən isə izolyasiya materialı və yanacaq kimi istifadə olunur [2,3, 14].  

   

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti kimi yerfındığı (araxis) bitkisinin Azərbaycan respublikasında 1945-ci ildən 

rayonlaĢdırılmıĢ (orta yetiĢən 130-144 günə) Zaqatala  294/1 sortu seçilmiĢdir. Tədqiqatlar ümumi qəbul 

olunmuĢ metodlara (Yudin, 1980; Tarlaçılıqda təcrübə iĢi, 1982; Dospexov, 1985; YaĢın, 2001; Allahyarov, 

2002) əsasən qoyulmuĢdur [10, 9, 5, 11, 1, 7]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Araxisin birillik və çoxillik olmaqla 15 növü müəyyən edilmiĢdir. Yalnız Arachis hypogaea adlanan növü 

becərilir. Becərilən bu forma kolĢəkilli və yerə səriləndir. Azərbaycanda kolĢəkilli forma yayılmıĢdır. Onun 

hündürlüyü 50-60 sm-ə çatır. Mədəni yerfındığı (A. hypogaea) alçaqboylu, kolĢəkilli, birillik otvari bitkidir 

[3,4,12].    

Çiçəkləməsi aĢağıdan baĢlayır. Çiçəklər gövdənin aĢağı hissəsindəki yarpaq qoltuğunda tək-tək və ya 2-2, 

3-3 əmələ gəlir. Çiçəyi qısa saplaqlıdır. Cücərtilərdən 30 gün sonra 1- ci çiçək görünür. Vegetasiya 

müddətində 1 bitkidə 200-2000-ə qədər çiçək əmələ gəlir. Araxis bitkisi öz-özünü tozlayandır. Bu bitkidə az 

hallarda (1-6%) çarpaz tozlanma da baĢ verir. Çarpaz tozlanma trips və baĢqa xırda həĢəratların köməyi ilə 

baĢ verir [2,3].  Araxisin çiçəkləri kəpənək formalı, açıq-sarı və ya narıncı rəngli olmaqla 10 ədəd erkəkciyi 

vardır. Tozcuqları çiçək açılana qədər yetiĢir. Araxis bitkisində 3 tipdə çiçək olur: 1) kleystoqam tipli  

çiçəklər - yeraltında, əsas gövdənin düyünlərində əmələ gəlir. Qapalı çiçəkdir (açılmır). 2) xasmoqam tipli 

çiçəklər - bunlar yerüstündə birinci yarpaqların qoltuqlarında və ya orta yarus yarpaqlarının qoltuqlarında 

əmələ gəlir. Açılan və ya qapalı (açılmayan) formada olurlar. 3-cü tip çiçəklər yuxarı budaqların yarpaq 

qoltuqlarında əmələ gəlir, açılmayan, bar verməyən (məhsulsuz) çiçəklərdir [3].    
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Arachis cinsinin fərqli əlamətləri cütlələkĢəkilli yarpaqları, yarpaq qoltuğundakı çiçəkləri, açılmayan pax-

laları və hinofor adlanan meyvə qolu əmələ gətirməsidir. Meyvəbağlaması çox vaxt çiçəklər açılmamıĢdan 

baĢ verir. Tozcuqlar eyni vaxtda əmələ gəlmir. Mayalanma baĢ verdikdən sonra hüceyrələrin intensiv 

bölünməsi və yumurtalığın əmələ gəlməsi baĢ verir. Yumurtalığın aĢağısı uzanır və meyvə qolu-hinofor 

əmələ gətirir. Hinofor əvvəlcə 3-7 gün uzununa böyüyür, sonra 180 
0
 çevriləcək torpağa doğru istiqamətlənir. 

Torpağa çatanda hinofor oraya daxil olur. Kol formalı sortlarda hinofor torpağın 2-3 sm - liyində, sərilən 

gövdəlilərdə isə 5-6 sm, bəzən isə daha dərin (20 sm) dərin qatında yerləĢir [15, 17, 18].    

Bu dövrdə torpağın nəmliklə optimal təmin olunması çiçək oxunun intensiv böyüməsinə səbəb olur. 

Bitkidə daha çox çiçək və çiçək qrupu əmələ gəlir. Bundan baĢqa bu dövrdə nəmliyin optimal olması 

yumurtalığın da normal inkiĢafına səbəb olur. Yumurtalıq torpağın altında iĢıq olmadan nəm Ģəraitdə 

formalaĢır. Torpağa daxil ola bilməyərək açıq havada qalan hinoforlar quruyaraq məhv olurlar. Meyvə 

bağlamanın intensiv getməsi üçün yüksək temperaturun və optimal nəmliyin olması əsas Ģərt hesab olunur.  

Araxis bitkisi meyvəsi (geokarpı) torpaq altında inkiĢaf edən az sayda bitkilərdən biridir. Meyvəsi 

(paxlası) silindrvari, barama formalı, düz, yaxud bir-iki hissəsindən boğulmuĢ olur. Paxlasının uzunluğu 1-6 

sm olmaqla biryuvalıdır. Paxlanın qabığı boz rənglidir, üzəri az-çox dərəcədə torlu və uzununa qabırğalıdır. 

Qabığı müxtəlif qalınlıqda olmaqla paxlanın ümumi kütləsinin 22-27 %-ni təĢkil edir. Paxlalar açılmayandır. 

1000 ədəd paxlasının kütləsi 600-1500 qramdır. Hər paxlada 1-7, əksər hallarda 2-3 toxum əmələ gəlir. 

Toxumları yuvarlaq, uzunsov-oval, zəif oval formalı, uzunluğu 1,0-1,8 sm, eni 0,8-1,0 sm, qalınlığı 0,5-1,0 

sm olur. Toxum qılafı qırmızı, çəhrayı, qəhvəyi, bəzən ağ və baĢqa rənglərdə olur. Mütləq kütləsi (1000 ədəd 

toxumun kütləsi) xırda toxumlularda 200-500 qr, orta irilikdə olanlarda 500-800 qr, iri toxumlarda isə 800-

1200 qramdır. Toxumları 2  ləpədən və  rüĢeymdən ibarətdir [6, 11,13].    

Cücərtilərin  alınmasını sürətləndirmək üçün Azərbaycan Ģəraitində cücərdilmiĢ toxumlarla səpin 

aparılması üsulu qəbul edilə bilər [8]. Toxumların inkrustasiya və hidrofobizasiya  edilməsi səpindən 

cücərtilərin alınmasına qədər olan dövrün 7-10 günə qədər azaldılmasına imkan yaradır. Torpağın tez 

qızmasına səbəb olan tirə texnologiyası tətbiq etdikdə yaxĢı nəticələr alınmamıĢdır. Çünki, tirədə torpaq tez 

qızsa da, nəmlik itkisi daha tez baĢ verir.  
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Study of botanical and biological features of peanut (Arachis L.) 

Ragsane  V. Namazova 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk ave., 450, Ganja, Azerbaijan 

Peanut (Arachis hypogaea L.) is a member of Legume (Fabacaea) family. But although being the member 

of this family the taxonomy of Arachis genus is a bit problematic. The old taxonomy was based on growth, 

branching and fruiting. Peanut species has gained a lot of varieties as a result of mutation, hybridization and 

selection. There are about 550 varieties only in Senegal and 200 varieties in Kongo.  

In new taxonomy the Arachis hypogaea species has 2 subspecies: Arachis americana and Arachis asiatica. 

Arachis asiatica subspecies has two 2 varieties: Hypogaea and hirsuta. Hypogaea vaiety is included to Brazil 

and Virginia type, and hirsuta variety to Peru type.  

Arachis americana subspecies has 2 varieties: Fastigiata and vulqaris. Fastigiata variety is included to 

Valencia type. Vulqaris variety to Spain type.  

The critic period of peanut crop for moisture is from the beginning of flowering until pod formation stage. 

This plant requires also nutrient elements. Peanut crop takes 62 kg nitrogen, 11 kg phosphorus and 40 kg 

potassium with one ton yield and byproducts. Growing season is 120-160 days. Peanut plant likes warm 

climate. If there is optimal moisture in the soil peanut seeds germinate in 12-15 
0
C temperature. It is not 

tolerable to cold. Its germinations are killed by -1 
0
C frost. The optimal temperature for development of 

peanut crop is 25-28 
 0

C. Pod formation in autumn occurs when the temperature is above 12 
0
C. In the 

temperature below 12 
0
C the pod formation and yield productivity is decreased. 

Key words: peanut, root, stem, temperature, growth  

 

Изучение  ботаническое и  биологические особенности земляного ореха (Arachis L.) 

Рагсана В. Намазова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

Земляной орех или арахис (Arachis hypogaea L.) – растение, которое относится к семейству 

Бобовых (Fabacaea). Но, несмотря на то, что род Arachis L. относится к этому семейству, его 

систематика создаѐт немного трудности. Предыдущая систематика была составлена на основе 

следующих свойств: образования плодов, ветвления и роста. В результате выбора, гибридизации и 

мутации арахиса было получено широкое разнообразие данного рода. В Конго видовое разнообразие 

арахиса составляет до 200 видов, в Сенегале же – до 550 видов.  

В новой систематике вид Arachis hypogaea L.делится на 2 подвида: Arachis Americana и Arachis 

asiatica. У подвида Arachis asiatica есть 2 видового разнообразия: hypogaea и hirsuta. Hypogaea 

относится к Бразильскому и Вирджинскому (Вирджиния) сортовому типу, а hirsuta – к сортовому 

типу Перу. У Arachis americana также существует 2 видового разнообразия: Fastigiata и vulqaris. 

Fastigiata относится к сортовому типу Валенсия, а видовое разнообразие vulqaris – к сортовому типу 

Испании. 

Культура к воде очень требовательна с начала фазы цветения до образования плодов. К пита-

тельным веществам культура также требовательна. С основным и побочным урожаем 1 тон культура 

выносит из почвы 62 кг азота, 11 кг фосфора и 40 кг калия. Светолюбивое растение. Вегетационный 

период 120-160 дней. Земляной орех или арахис по природе теплолюбивое растение. При правильной 

обработке почвы и достаточно обеспеченной влажностью, семена арахиса обычно дают всходы при 

температуре 12-15
0
С. Не холодоустойчивое растение. При температуре 1

0
С всходы погибают. 

Оптимальная температура для развития растения 25-28 
0
С. Осенью образование плодов начинается 

только в период среднесуточной температуры выше12 
0
С. Ниже данной температуры образование 

бобов не наблюдается.  

Ключевые слова: земляной орех, корень, стебель, температура, высота   



      

 

Çirkab suları ilə suvarılan Beta vulgaris bitkisinin 

quruluĢ xüsusiyyətlərində baĢ verən dəyiĢikliklər 
Sima Z. Həsənova, Zaur Ġ. Hümbətov  

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ata-Türk pr. 450, Gəncə, Azərbaycan 

zaurgumbatov@yandex.ru, sima1982h@gmail.com 

 

Çirkli su ilə becərilən Beta vulgaris bitkisinin anatomik quruluĢ xüsusiyyətində dezinteqrasiya olaraq kök 

ilkin quruluĢunu tez itirir və o, xaricdən peridermlə örtülür. Kökdə korteks sahəsinin və ksilem borularının 

kiçilməsi, floem borularının çox olması müĢahidə edilir. Yarpaqda bu əlamət ağızcıqların çoxsaylı və kiçik 

olması, mezofilin boĢ (lakunar) və yarpaq ayasının nisbətən qalın olması nəzərə çarpır. 

Açar sözlər: biogen, morfofizioloji, toksiki, assimetrik, metabolik 

 

GiriĢ 

Ġri Ģəhərlər və sənaye müəssələri ətraf mühitə milyon tonlarla texnogen çirklənmiĢ sular axıdırlar. Əksər 

hallarda isə bu sulardan kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə edilir. Kənd təsərrüfatı 

bitkilərində becərmədə istifadə edilən belə sular isə istehsal edilən bitkilərin tərkibində toksiki maddələrin 

toplanmasına və onlarda müyyən dəyiĢikliklər baĢ verməsinə səbəb olur.  Çirkab suları bitki və heyvanların 

orqanizmində metabolik proseslərin pozulması və beləliklədə struktur elementlərində müəyyən 

dəyiĢikliklərin baĢ verməsi ilə müĢahidə edilir. Biogen çirklənmiĢ belə məhsullar insan orqanizmində 

patoloji hüceyrələrin əmələ gələrək amitoz bölünmə ilə müĢahidə edilən xərçəng xəstəliyinin yaranmasına 

səbəb olur. Bu təsirlərin fundamental surətdə öyrənilməsi isə böyük elmi praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Çirkab sularının tərkibində olan toksiki birləĢmələr və ağır metallar su+torpaq+bitki yolu ilə miqrasiya 

edərək canlı aləmə öz təsirini göstərir [5,6]. Öncə torpaqda mikrobioloji aktivliyin dəyiĢməsi müĢahidə 

edilir. Bu isə bitkinin vegetativ orqanlarının quruluĢ xüsusiyyətində müəyyən kompensasiyaedici 

dəyiĢkənliklərin olmasına səbəb olur. Ətraf mühitin normadan kənar çirklilik faktoruna bitkilərin adaptativ 

reaksiyaları onların quruluĢ və funksional dəyiĢkənliyi hesabına baĢ verir. Bu dəyiĢkənlik daxili resursların 

inkiĢaf etməklə stres faktorları minimuma endirir [3,4]. Çirkab sularının ümuməndə ağır metalların bitki 

quruluĢuna təsiri az da olsa bəzi alimlər tərəfindən tədqiq edilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat üçün material Samux rayonun Gəncə Ģəhəri ilə kəsiĢdiyi təmasda çirkab suları ilə suvarılan əkin 

sahələrində becərilən iki ləpəli bitki Ģəkər çuğundurundan (Beta vulqaris) anatomik kəsimlər üçün 70% 

spirtə nümunələr götürülmüĢdür. Nümunə üçün eyni bitki təmiz su ilə suvarılan dıgər ərazidən Zazalı 

kəndinin əkin sahəsindən götürülmüĢdür.  

 Tədqiqatın aparılması üçün qəbul edilmiĢ ümumi anatomik metodikalardan [2, 7] istifadə edilmiĢdir. 

Anatomik təsvirlər və terminologiya üçün Esau 2015, Hümbətov 2017 istifadə edilmiĢdir. Morfometrik 

tədqiqatlar gözlü mikrometr MOV-1-15 (x9 obyektivli və x10 miqyaslı) ilə aparılmıĢdır. Tədqiqat tipli 

rəqəmsal fotokameralı iĢıq mikroskopunda aparılmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Çirkab suları ilə suvarılan Ģəkər çuğunduru ilk baxıĢdan çox kütləyə və vaskulyar sistemin qüvvətli 

inkiĢaf etməsi nəzərə çarpır. Bütün bu tipli dəyiĢkənlik əsasən çirkab sularında üzvü tullantıların çox olması 

ilə xarakterizə edilir.  

Bitkinin ilkin inkiĢaf dövründə toxumun cücərməsi ilə kökün formalaĢması müĢahidə edilir. Artıq ilk iki 

yarpaq əmələ gələndə kök formalaĢmıĢ olur. ġəkər çuğundurunda adi halda kök ilkin quruluĢdan ikinci 

quruluĢa 12-15 gündən sonra keçir. Normada ilkin quruluĢda kök xaricdən əmici tellərlə əhatələnir. Çirkab 

suları ilə suvarılan becərmədə kök çox tez bir zamanda hələ ilkin yarpaqlar əmələ gəlməmiĢdən, 6-7 gün 

ərzində ikinci quruluĢa keçir. 

Kök assimetrik formadadı (Ģək. 1A), o tez bir zamanda əmici tellərini itirərək xaricdən artıq periderimlə 

əhatələnir. Bu kökün çirkli mühit amilinə reaksiya norması kimi baxılır. Anatomik kəsimdə korteksi təĢkil 

edən parenxim toxumanın ümumi ölçüsünün azalması, ksilem borularının kiçilməsi, əksinə floem elementləri 

yerləĢən sahəciklər nisbətən iri və böyükdür. Floemin aktiv və iri olması kök hüceyrələrində ion disbalansını 

normada saxlamaq və stres faktoru azaltmaq üçün onları intensiv olaraq qida maddələri ilə təmin etmək 

xüsusiyyəti daĢıyır.  



      

 

B 

Bitkiyə daxil olan toksiki maddələrin zəyifləməsi kökdə bütün hüceyrələrin sıx yerləĢməsini təmin edir. 

Kökün epiblemindən daxil olan su mərkəzi silindrə doğru yalnız simplastik hərəkət edir. Bu isə toksiki 

maddələrin kök hüceyrələrinin mebranında mümkün qədər tutulub saxlanmasına Ģərait yaradır. Toksiki 

maddələrin kök hüceyrələri tərəfindən tutulub saxlanmasında mühüm rol suberin maddəsinin hesabına baĢ 

verir [8, 3]. Ona görədə kök ilk dövürdə suberin maddəsi ilə zənginləĢərək öz kimyəvi baryer rolunu oynayır.  

 

 

 

  

  

  

ġəkil 1. Beta vulqaris kökunun ilkin quruluĢu. A-çirkli mühit, B-təmiz mühit. 

  

Mərkəzi silindiri əhatələyən kaspari hüceyrələri də aktiv en qılaflara malik olur. Bu hüceyrələrdə toksiki 

maddələrin müəyyən qədər tutulub saxlanmasında öz xidmətini göstərir. Mərkəzi silindirdə olan proto və 

metaksilem boruları azlıq təĢkil edir. Mərkəzi topa əsasən parenxim hüceyrələri və floem boruları ilə 

əvəzlənir. 

Əks quruluĢ xüsusiyyəti normal Ģəraitdə becərilən B.vulqaris də müĢahidə edilir. Kökdə korteks qüvvətli 

inkiĢaf etmiĢdir. Korteksi təĢkil edən parenxim hüceyrələr iri və boĢ (lokunar) formada yerləĢir. Kökə daxil 

olan su hüceyrəarası apoplastik hərəkət edir. Mərkəzi silindirin çox hissəsi ksilem boruları ilə iĢğal 

edilmiĢdir. 

  

ġəkil 2. Beta vulqaris 

bitkisinin yarpağında 

epidermis və 

ağızcıqların ümumi 

görünüĢü. A-çirkli 

mühit, B-təmiz mühit. 

 

 

 

 

  

ġəkil 3. Beta vulqaris bitkisinin yarpağının en 

kəsiyi. 

A-çirkli mühit, B-təmiz mühit 

  

  

 

 

 

Fotosintetik orqan olan yarpaqda da toksiki maddələrin utilizasiyası quruluĢ xüsusiyyətlərinin 

komplamentarlığı hesabına baĢ verir. Çirkli mühitdə bitən bitkinin epidermis hüceyrələri nisbətən kiçik və 

çoxsaylı ağızcıq hüceyrələrinə malikdirlər (Ģək. 2). Ağızcıqların sayca çox olması transpirasiya prosesinin 

intensiv getməsi və limitləĢdirici faktor kimi qəbul edilə bilər.  

A 

B 
A 



      

 

Yarpaq en kəsikdə tipik dorzoventral quruluĢludu (Ģək. 3A, B). Çəpər parenximi iki qatlı hüceyrələrindən 

ibarət olan və nisbətən seyrək yerləĢmiĢ süngər mezofildən ibarətdir. Ağızcıqlar adaxial epidermisdə six, 

abaxial səthdə seyrək yerləĢir. Çirkli mühitdə bitən yarpaq ayasının mezofil hüceyrələri seyrək olması və 

xüsusi yerliklərə malik olması ilə fərqlənir. Yarpaq ayası nisbətən qalin və xirda epidermal hüceyrələrə 

malikdir. Yarpağın qalın olması oradakı boĢluqların hesabına baĢ verir. Bu boĢluqlarda su və onun 

tərkibindəki toksiki maddələr ağızcıqlar vasitəsi ilə nisbətən olsa da buxarlanır. 
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Changes in the structural characteristics of Beta vulgaris 

during watering sewage 

Zaur I. Humbatov, Sima Z. Hasanova 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk ave., 450, Ganja, Azerbaijan 

In the anatomical structure of Beta vulgaris, when sewage is watered, a disintegration process occurs. The 

root initially quickly loses the primary anatomical structure and is covered with periderm. The general zone 

of the cortex and the xylem vessels decreases radically. To compensate for stressful events from toxins, the 

total area of phloem elements increases. Numerous stomata are observed in the leaf, as well as a leaf plate 

thickens. 

Key words: biogenic, morphophysiological, toxic, asymmetry, metabolism 

 

 

Изменения структурных характеристик Beta vulgaris при поливе  

сточными водами 

Заур И. Гумбатов
1
, Сима З. Гасанова

2 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Ата-Тюрк пр. 450,  

Гянджа, Азербайджан 

В анатомической структуре Beta vulgaris при поливе сточными водами происходит 

дезинтеграционный процесс. Корень изначально быстро теряет первичное анатомическое строение и 

покрывается перидермой. В корне уменьшается общая зона кортекса и ксилемных сосудов. Для 

компенсации стрессовых явлений от токсинов увеличивается общая площадь флоэмных элементов. В 

листе наблюдаются многочисленные устьица, а также утолщается пластинка листа.  

Ключевые слова: биогенный, морфофизиологический, токсический, асимметрия, метаболизм 

 

 

 

 
 
 

 

 



      

 

Azərbaycan brioflorasında Encalyptaceae Schimp. fəsiləsi 
 

Tural P. Qasımov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan 

tural.pasha.87@mail.ru 

  

Məqalədə Azərbaycanda rast gəlinən Encalyptaceae fəsiləsinin taksonlarının məlumat siyahısı verilmiĢdir. 

Məlum oldu ki, respublikamızda Encalyptaceae fəsiləsi 10 taksondan ibarətdir. 

Açar sözlər: Encalyptaceae, briofitlər, takson, fəsilə, cins, növ 

 

GiriĢ 

Əvvəllər bu fəsilə Pottiaceae fəsiləsində yerləĢdirilirdi. Lakin, peristomunda ikiqatlı lipid təbəqəsinin 

quruluĢunun fərqli olması bu fəsiləni ayrıca tədqiq etməyə imkan verdi [3, 5]. Azərbaycanda bu fəsilə 

ayrılıqda tədqiq edilməsə də, müəyyən tədqiqatların tərkib hissəsi kimi araĢdırılmıĢdır [2]. Məqalənin əsas 

məqsədi, ən son nomenklatur dəyiĢiklikləri nəzərə alaraq, Azərbaycanda bu fəsilənin taksonlarının müasir 

sistematik analizini verərək, məlumat siyahısını tərtib etməkdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar 2012-2017-ci illərdə Azərbaycanın Bozqır yaylasında və respublikanın digər rayonlarının  

ərazilərində aparılmıĢdır. Tədqiqat materialı isə ərazilərdən toplanmıĢ briofitlər (mamırkimlər) və herbari 

fondunda (BAK) yerləĢən briofit nümunələri  olmuĢdur. ToplanmıĢ briofit nümunərinin morfoloji 

xüsusiyyətləri (yarpaq və gövdəsinin quruluĢu, sporofitin və rizoidin xarakterik xüsusiyyəti və s.) nəzərə 

alınaraq, bir sıra təyinedicilərdən və monoqrafiyalardan istifadə olunaraq, briofitlər növ səviyyəsinədək təyin 

edilmiĢdir [1, 4, 6]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Sinif: Bryopsida Pax – Briopsida 

Sıra: Encalyptales Dixon – Enkaliptales 

Fəsilə: Encalyptaceae Schimp. – Enkaliptasia 

Cins: Encalypta Hedw. – Enkalipta 

Encalypta cinsinin dünyada D.G.Hornton [129] tərəfindən qəbul edilən 20 növü məlumdur. Azərbaycan 

brioflorasında 10 taksonuna (8 növ, 2 növmüxtəlifliyi) rast gəlinir: 

1. affinis R.Hedw. 

2. alpina Sm. 

3. ciliata Hedw. 

4. procera Bruch 

5. rhaptocarpa Schwägr. 

6. rhaptocarpa Schwägr. var. leptodon Lindb. (E. rhaptocarpa var. trachymitria (Ripart) Wijk & 

Margad; E. trachymitria Ripart) 

7. rhaptocarpa Schwägr. var. pilifera (Funck.) C.Jens. 

8. spathulata Müll.Hal. (E. rhaptocarpa var. spathulata (Müll.Hal.) Husn.) 

9. streptocarpa Hedw. 

10. vulgaris Hedw. 
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Family of Encalyptaceae in bryophyte flora of Azerbaijan 

T.P. Gasimov
 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The paper presents the list of taxa of family Encalyptaceae in Azerbaijan. It was clear that the family 

Encalyptaceae consists of 10 taxa in our republic. 

Key words: Encalyptaceae, bryophytes, taxa, family, genus, species 

 

 

Семействa Encalyptaceae  бриофлоре Азербайджана 
Т.П. Гасымов 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В cтатье  представлен список таксонов семейства Encalyptaceae в Азербайджане. Было выяснено, 

что семействo Encalyptaceae состоит из 10 таксонов в нашей республике. 

Ключевые слова: Encalyptaceae, мохообразные, таксон, семейства, род, вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə II 

Mikoloji tədqiqatlar: 

müxtəliflik, sistematika və təkamül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Azərbaycanda Lepiota (Pers.) Gray cinsinə aid göbələklər 

Adil S. Sadıqov, Aytac A. Əliməmmədova, Dilzarə N. Ağayeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

aytacaydina@gmail.com 

 

Məqalə Azərbaycanda Lepiota (Pers.) Gray cinsinə aid göbələklərin növ müxtəlifliyindən bəhs edir. Son 

taksonomik və nomenklatur yeniliklər nəzərə alınmaqla cinsin 15 növü identifikasiya edilmiĢ, onların 

toplanma yerləri və əhəmiyyəti barədə məlumatlar təhlil edilmiĢdir. Lepiota rufipes Morgan. Azərbaycan 

üçün ilk dəfə olaraq göstərilir. 

Açar sözlər:makromiset,meşə, növ, yeməli, zəhərli 

 

GiriĢ 

Agaricaceae fəsiləsinin lövhəli göbələk cinslərindən biri olan Lepiota (Pers.) Grayb ilk dəfə X.H.Persun 

(1797) tərəfindən elmə daxil edilmiĢdir. Cins Agaricaceaefəsiləsi daxilində dekstrinoid, qeyri-metoxromatik 

və ikinüvəli sporlarının, xelosistidilərin və kəmər-əlaqələrininolması, pleurositidilərin olmaması ilə səciyyə-

lənir [3]. 

Bu cinsin nümayəndələri öz ağımtıl sporları, tipik pulcuqlu papaqcığı və halqaya malik ayaqcıqları ilə 

digər cinsin nümayəndələrindən fərqlənir.Bütün Lepiota növləri torpaq və döĢənək saprotroflarıdır. Hazırda 

dünyada cinsin 400-ə yaxın növü qeydə alınıb. Bir sıra növləri yeməlivəzəhərli, bəziləri isə ölümcül təsirə 

malikdir. Cinsin xarakterik morfoloji əlamətlərinə aĢağıdakılar aiddir: papaqcıq tipik olaraq quruvə ya azca 

yapıĢqanlıdır, əsasən yetkin halda mərkəzi hamar, ətrafı pulcuqludur; lövhələr tipik olaraq sərbəst, solğun ağ 

və ya sarı olub, sıx Ģəkildə yerləĢmiĢdir; ayaqcıq asanlıqla papaqcıqdan ayrılır, mərkəzidir, əsası geniĢlən-

miĢdir; sporlar ağımtıl, solğun sarımtıl-krem və ya solğun-yaĢılımtıldır [2]. Lepiota cinsinin növlərində 

dəyiĢkən əlamətlərə papaqcığın örtüyü, epitelinin xüsusi tipi, sporların ölçüsüvə forması, sporda nüvələrin 

sayı və kimyəvi reaksiyaları aiddir. 

E.M.Fries (1821) cinsi Cystoderma Fayod, Limacella Earle daxil olmaqla pulcuqlu papaqcıq, halqalı 

ayaqcıq vəağ sporlu əlamətlərinə əsasəngeniĢ mənada müəyyənləĢdirmiĢ, Leucoagaricus Locq. ex Singer, 

Leucocoprinus Pat., Macrolepiota Singer və Cystolepiota Singer cinsləriniisə sonralar ondan ayırmıĢdır. 

Hazırda bu cins daha dar mənada qəbul edilir və aĢağıdakı əlamətlər nəzərə alınır: bir-birinin davamı 

olmayan papaqcıq və ayaqcıq birləĢməsi, sərbəst lövhələr, ağımtıl krem rəngli spor izi, mikroskopik kəmər- 

əlaqəli, dekstrinoid, qeyri-metaxromatik, ikinüvəli, ümumilikdə bəzəksiz, cücərti sahəsi olmayan sporlar, 

uzun və ya ucu dar elementlərdən təĢkil olunmuĢ papaqcıq örtüyü, nizamlı himenofor trama.Bu əlamətlər 

nəzərə alınmaqla cins Lepiota, Stenosporae (J.E. Lange) Kühner, Ovisporae (J.E. Lange) Kühner, Integrellae 

(Kühn. ex Bon) Bon, LilaceaeBon, Echinatae Knudsen və Fuscovinaceae Bon & Candusso seksiyalarına 

ayrılmıĢdır [6]. 

Ġndiyə kimi Azərbaycanda Lepiota cinsinə aid göbələklər müxtəlif qrup göbələklərin tərkib hissəsi kimi 

tədqiq edilmiĢdir [1,5]. Tədqiqat iĢinin məqsədi Azərbaycanda yayılmıĢ Lepiota cinsi növlərinin müxtəlifli-

yini dəqiqləĢdirmək, toplandığı yerlər və əhəmiyyəti barədə məlumat verməkdir.  

 

Tədqiqat metodu 
Hazırkı iĢdə AMEA Botanika Ġnstitutunun mikoloji herbarisində saxlanılan və yeni toplanılan 

Lepiotacinsinə aid 60 nümunədən 15-i mikroskopik müĢahidələrə cəlb edilmiĢdir. Hava ilə qurudulmuĢ nü-

munələr GPS koordinatları daxil olmaqla sahə qeydləri, kolleksiya nömrəsi və istinadlarla birlikdə sənədləĢ-

dirilib. Nümunələrin təyinatında müvafiq monoqrafik iĢlərdən və ən son təyinedicilərdən istifadə edilmiĢdir 

[2, 7]. Makromorfoloji xüsusiyyətlər (papaqcığın, lövhələrin, ayaqcığın ölçüləri, rəngi), mikromorfoloji xüs-

usiyyətlər (sporların ölçüsü, forması, rəngi) nəzərəalınmıĢdır. Tədqiqat lupa və iĢıq mikroskopundan(Carl 

Zeiss, Göttingen, Germany) istifadə ilə yerinə yetirilmiĢdir. Sporların ölçüləri (min- ± ζ -max) düsturuna 

əsasən hesablanmıĢdır [4]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Respublika ərazisində Lepiota cinsinin növləri Agaricus L., Coprinus Pers., Inocybe Fr., Cortinarius 

(Pers.) Gray cinslərikimi geniĢ yayılmıĢdır. Onlara meĢələrdə, meĢə ətrafında, park və çəmənlərdə, çöllərdə 

tək və ya qrup halında, çürüntülü torpaqda və döĢənəkdə rast gəlinir. Azərbaycandabu vaxtadək cinsin 23 

növü müəyyən edilmiĢdir ki, son taksonomik və nomenklatur yeniliklərdən sonra cəmi 15 növ saxlanılır 
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(Cədvəl). Qeyd edək ki, sporların ölçüsü və forması cins daxili növlərin fərqləndirilməsindəmühüm xüsusiy-

yət kimi qəbul edilmiĢdir.  

 

Cədvəl. Azərbaycanda aĢkar edilən Lepiota cinsinin növləri. 

 

Göbələk adları Herbari nömrələri Toplanma yeri Substrat 

Lepiota boudieri Bres. 

(Syn. L. fulvella Rea.) 
MH808,MH809 Xaçmaz Yalama meĢəsi 

Lepiota brunneoincarnata 

Chodat et C. Martin. 
MH772,MH773,MH774 Göyçay Malı-Ģıxlı kəndi, torpaqda 

Lepiota castanea Quél. MH782,MH783, MH784 Zaqatala  
Ġynəyarpaqlı meĢə, 

torpaqdan 

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. MH785,MH786,MH787  Xaçmaz  Yalama meĢəsi 

Lepiota cortinarius J.E. Lange MH1405 Bakı   

Lepiota cristata (Bolton.) P. Kumm. MH1369,MH1460 ġəki Torpaqdan 

Lepiota echinella Quél. & G.E. 

Bernard (Syn. L. setulosa J.E. Lange) 
MH819 Lerik TalıĢ-Zuband, çəmənlik 

Lepiota erminea  (Fr.) P. Kumm.  

(Syn. L.alba (Bres.) Sacc.) 
MH771 Qax Fındıqlı sahə, torpaqdan 

Lepiota felina(Pers.) P. Karst. MH806,MH807 Lənkəran Savxoz Avrora 

Lepiota lilacea Bres. MH1412, MH1604 
AbĢeron; 

Bakı,Mərkəzi 

Nəbatat Bağı 

Palıd sahəsi, ĢəmĢüd 

ağacından; iynəyarpaqlı 

ağacın altı, torpaqdan 

Lepiota micropholis (Brek. & 

Broome.) Sacc. 
MH813 Lerik 

Lənkəran-Lerik yolunun 40 

km-i, döĢənəkdən 

Lepiota rufipes Morgan. MH815 Xaçmaz 
Yalama, enliyarpaqlı meĢə, 

çürüntüdən 

Lepiota sp.  MH830, MH831, MH832  Xaçmaz 
Yalama meĢəsi, subtropik 

kulturadan 

Lepiota subgracilis Kühner. MH820,MH1374 ġəki Rayon ətrafı meĢə 

Lepiota tomentalla J.E. Lange MH821,MH1165 Xaçmaz Yalama meĢəsi, döĢənəkdən 

 

Qeyd: Tünd rənglə qeyd edilmiĢ nömrələr tədqiqat iĢində təhlil edilən herbariləri göstərir.  

 

Histoqramda sporların ortalama ölçüləri müqayisəli ifadə edilir (Ģək). ġəkildən göründüyü kimiL. 

clypeolaria (12-16.8 × 4.8-6.7µm) və L. Erminea ((8.7) 9.7-11.9 × (3) 3.9-4.8µm) daha böyük spor ölçülə-

rinə malikdir. Ən kiçik sporlar isə adından da göründüyü kimi L. micropholis (4.1-5.9 × 2.6-4.2µm) növündə 

müĢahidə edilib. 

ġəkil. Lepiota cinsinə aid növlərin spor ölçüləri. 

 



      

 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, L. erminea yeməli, dörd növ‒L. clypeolaria, L. cortinarius, L. 

boudieri, L. Subgracilis yeyilməyən, beĢ növ‒L. castanea, L. cristata, L. lilacea, L. rufipes, L. Echinella 

zəhərlidir. Həmçinin ölümcül təsirə malik iki növ‒L. brunneoincarnata, L. felinaqeydə alınmıĢdır [2, 7]. 

Qalan iki ‒L. micropholis,L. Tomentalla növlərinin yeməli və ya zəhərli olması ilə əlaqədar ədəbiyyatda heç 

bir məlumata rast gəlinmir. 

Tədqiq edilən növlərdən Lepiota rufipes Azərbaycan mikobiotası üçün yenidir.  

Təsviri: Papaqcıq 1sm diametrində, nazik lətli,yarımdairəvisonra sərilmiĢ, azca təpəcikli, mərkəzi tünd, 

ətrafı qum rənglidir. Papaqcığın kutikulası 20-30×9-14 µm ölçüdə sancaqvari hüceyrələrdən ibarətdir. 

Lövhələr sərbəst, ağ, kollariumludur. Ayaqcıq 6 × 0.2 sm ölçüdə, ağımtıl, düz, ortada azca əyilmiĢ, yuxarı 

hissədə nazik halqaya malikdir.Sporlar 5.6-8 × 3.5-4.5 µm, ağ, çox vaxt qeyri-simmetrik, ovalvaridir. 

Zəhərlidir. 

Xaçmaz rayonu, Yalama stansiyası ətrafındakı enliyarpaq meĢə, çürüntülü torpaq, 21.10.2014. 

Ədəbiyyat məlumatlarından görünür ki, bu növə çox nadir hallarda rast gəlinir. Ola bilsin ki, göstərilən 

göbələk kiçik ölçülü olduğudan kollektorların diqqətini cəlb etməmiĢdir. Topladığımız göbələyin makro-

morfoloji təsviri təyinat kitablarına tam uyğundur, amma sporlarına gəldikdə isə L.N. Vasilyevanın [8] gös-

tərdiyi sporlardan (5-6 × 2.5-3.2 µm), habelə S.P. Vasserin [7] təqdim etdiyi növün sporlarından (3.1-4.5 × 

2.5-3.2 µm) nisbətən böyükdür. Qeyd edək ki, müəlliflər təbiətdən növün yalnız bir nümunəsini toplaya bil-

miĢ və onu təsvir etmiĢlər. Maraqlıdır ki,L.N. Vasilyeva [8] bu növün yerə düĢmüĢ ağac gövdəsində bitdiyini 

qeyd edir. Gələcəkdə toplanılacaq yeni nümunələr bu növün ekologiyası haqqında tam məlumat verə 

biləcəkdir.  
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Mushrooms of the genus Lepiota in Azerbaijan 

Adil S. Sadigov, Aytaj A. Alimammadova, Dilzara N. Aghayeva 

Institute of Botany, ANAS,Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The article deals with species diversity of mushroomsof the genus Lepiota (Pers.) Gray in Azerbaijan. 

Based on recent taxonomic and nomenclature changes 15 species of this genus have been identified, 

collected area and importance of these mushrooms are presented. Lepiota rufipes Morgan. represents a new 

record for Azerbaijan. 

Key words:macromycet,forest, species, edible, poisonous 

 

Грибы из рода Lepiota в Азербайджане 
Aдил С.Садыхов, Айтадж А.Алимамедова,Дильзара Н.Aгаева 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40,Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье представлена информация о разнообразии грибов рода Lepiota (Pers.) Gray в 

Азербайджане. Принимая во внимание недавние таксономические и номенклатурные изменения 

было определено 15 видов рода, предоставлена информация об их местонахождении и значении. 

Lepiota rufipes Morgan. является новым видом для Азербайджана. 

Ключевые слова:макромицет,лес, вид, съедобный, ядовитый  



      

 

Azərbaycanda Erysiphales sırası göbələklərinin sahib bitkiləri 

Lamiyə V. Abasova, Dilzarə N. Ağayeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

abasova_lamiya@yahoo.com 

 

Məqalədə Azərbaycanda yayılmıĢ unlu Ģeh göbələklərinin sahib bitki sırası müzakirə olunur. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, Monokotlar, Eudikotlar, Superrosidlər, Rosidlər, Superasteridlər və Asteridlər qruplarından 

olan 27 sıra, 50 fəsilə, 215 cinsə aid 408 növ örtülütoxumlu bitki unlu Ģeh göbələklərinin 9 cinsinə aid 135 

taksonuna sahiblik edir. Sahib bitki qrupları və göbələk cinsləri üzrə bitkilər təhlil edilmiĢdir.  

Açar sözlər: bitki, fəsilə, patogen, takson, unlu şeh göbələkləri 

 

GiriĢ 

Unlu Ģeh göbələkləri (Ascomycota, Erysiphales) yalnız angiosperm bitkilərin obliqat, biotrof 

parazitləridir. Bu göbələklərin ayrı-ayrı növlərinin uzun müddət dar sahib aralığına malik olması 

düĢünülürdü. Lakin hazırda məlum olmuĢdur ki, Golovinomyces orontii (Castagne) V.P. Heluta, 

Podosphaera xanthii (Castagne) U. Braun & Shishkoff, Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, Phyllactinia 

guttata (Wallr.) Lév. növləri bir neçə fəsilədən olan 100-dən çox bitkini yoluxdurur. Bundan baĢqa, bir sıra 

unlu Ģeh növləri öz sahib aralığını əsl sahiblərindən kənar fəsilələrə aid bitkilərə kimi geniĢləndirdikləri 

müəyyən edilmiĢdir. Məsələn, bu yaxınlarda molekulyar-filogenetik analizlər nəticəsində Fagaceae 

fəsiləsinin paraziti olan Erysiphe alphitoides (Griff. & Maubl.) U. Braun & S. Takam. Onagraceae 

fəsiləsindən olan Oenothera spp. L., Platanaceae fəsiləsinin paraziti olan E. platani (Howe) U. Braun & S. 

Takam. Simaroubaceae fəsiləsindən olan Ailanthus altissima (Mill.) Swingle bitkisi üzərində qeydə 

alınmıĢdır [4, 5]. E. quercicola S. Takam. & U. Braun mənĢəyinə görə Quercus L. (Fagaceae) növlərinin 

paraziti olmasına baxmayaraq, sahib aralığını Anacardiaceae, Bixaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Lauraceae, Rutaceae fəsilələrinə kimi artırmıĢdır [7, 8, 9].  

Bütün dünyada 44 sıra, 169 fəsilə və 1617 cinsə daxil olan təxminən 10 minə qədər bitki növü unlu Ģeh 

göbələkləri üçün sahib olaraq müəyyən edilmiĢdir. Bunlardan 9176 növ ikiləpəli, 662 növ isə birləpəli 

bitkilərə aiddir. Birləpəlilərdən 634 növ dənli bitki Poaceae fəsiləsinə daxil olub, bu bitkilərin spesifik unlu 

Ģeh törədicisi olan Blumeria graminis (DC.) Speer göbələyi dünyada geniĢ yayılmıĢdır [2]. Hazırki tədqiqat 

iĢinin məqsədi respublika unlu Ģeh göbələklərinin sahib bitki qruplarına görə yayılmasını təhlil etməkdir.  

 

Tədqiqat metodu 

AMEA Botanika Ġnstitutunun mikoloji herbarisində saxlanılan və yeni toplanmıĢ herbari nümunələri, 

eləcə də ədəbiyyat məlumatları araĢdırılmıĢdır. Yeni toplanmıĢ göbələk nümunələrinin morfoloji müĢahidəsi 

iĢıq mikroskopu (Carl Zeiss, Göttingen, Germany) altında klassik morfoloji yanaĢmalarla aparılmıĢdır [1]. 

Bitki və göbələklərin təyinatında monoqrafik iĢlərdən və müasir ədəbiyyatlardan istifadə olunmuĢdur [3, 6].   

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Apardığımız tədqiqat iĢində Azərbaycanda 27 sıra, 50 fəsilə, 215 cinsə aid 408 növ bitki 9 cinsə aid 135 

unlu Ģeh göbələyi üçün sahib olaraq müəyyən edilmiĢdir.  

Qrupları üzrə bitkilərin təhlili. Müəyyən edilmiĢ bitkilər Monokotlar, Eudikotlar, Superrosidlər, 

Rosidlər, Superasteridlər, Asteridlər qrupları arasında paylanmıĢdır [3].  

Asteridlər qrupu digərləri ilə müqayisədə daha geniĢ olub, unlu Ģeh göbələkləri üçün 9 sıradan ibarət 

(Apiales, Asterales, Boraginales, Cornales, Dipsacales, Ericales, Gentianales, Lamiales, Solanales) 17 fəsilə, 

92 cinsə aid 174 növ sahib bitkidən təĢkil olunmuĢdur. Qrup daxilində Lamiales sırası (Lamiaceae, Oleaceae, 

Phrymaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae) 29 cinsə aid 72 növlə, Asterales sırası (Asteraceae) 33 cinsə 

aid 62 növlə, Apiales sırası (Apiaceae) 14 cinsə aid 20 növlə və Boraginales (Boraginaceae) sırası 11 cinsə 

aid 16 növlə təmsil olunaraq, qrup daxilindəki ən çox sahib bitki sayına malik olan sıralardır. Lamiales 

sırasında Lamiaceae fəsiləsi 22 cinsə aid 45 bitki növü ilə sıra daxilindəki digər fəsilələri üstələyir. 

Ġkinci böyük qrup Rosidlər olub, bu göbələkləri üçün 13 sıra (Brassicales, Celastrales, Cucurbitales, 

Fabales, Fagales, Geraniales, Malphigiales, Malvales, Myrtales, Rosales, Sapindales, Vitales, 

Zygophyllales), 23 fəsilə, 81 cinsə aid 153 növ sahib bitkidən təĢkil olunmuĢdur. Bu sıralardan Rosales sırası 

(Cannabaceae, Moraceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Ulmaceae, Urticaceae) 25 cinsə aid 44 növlə, Fabales sı-

rası (Fabaceae)  15 cinsə aid 33 növlə və Brassicales sırası (Brassicaeae, Capparaceae) 15 cinsə aid 24 növlə 



      

 

qrup daxilindəki digər sıralardan daha böyükdür. Rosales sırasında Rosaceae fəsiləsi 17 cinsə aid 33 növlə, 

Brassicales sırasında Brassicaceae fəsiləsi 14 cinsə aid 23 növlə sıra daxilindəki digər fəsilələri üstələyir. 

Superasteridlər qrupundan yalnız Caryophyllales sırasına aid (Amaranthaceae, Caryophyllaceae, 

Plumbaginaceae, Polygonaceae) 12 cins və 20 sahib bitki növü qeydə alınmıĢdır. Eudikotlar qrupu 

Ranunculales (Berberidaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae) və Proteales (Platanaceae) sıralarından olan 10 

cins və 15 növdən, Superrosidlər qrupu Saxifragales (Grossulariaceae) sırasına aid Ribes L. cinsindən olan 2 

növlə təmsil olunmuĢdur. Monokotlar qrupundakı Poales sırasından (Poaceae) 19 cinsə aid 44 növ dənli bitki 

B. graminis patogeninə sahiblik edir. 

Azərbaycanda yayılan unlu Ģehlərin rast gəlindiyi sahib bitki qruplarının tezliyi araĢdırılmıĢdır. Bu göbə-

ləklərin geniĢ müxtəlifliyinə Asteridlər qrupundan Asteraceae, Rosidlər qrupundan Fabaceae və Rosaceae 

fəsilələrində rast gəlinir. Bunlardan Asteraceae, Fabaceae və Rosaceae fəsilələrindən olan bitkilər üzərində 

uyğun olaraq 19, 12 və 11 unlu Ģeh göbələyi taksonu qeydə alınmıĢdır. Asteraceae fəsiləsi üzərində yayılan 

19 növ unlu Ģeh göbələyindən 11-i Golovinomyces (U. Braun) V.P. Heluta (58%), beĢi Leveillula G. Arnaud. 

(26.3%), ikisi Podosphaera Kunze (11%) və yalnız biri Erysiphe R. Hedw. ex DC. (5.2%) cinsinə aiddir. 

Fabaceae fəsiləsinə aid bitkilər üzərində yayılmıĢ 12 unlu Ģeh taksonundan doqquzu Erysiphe (75%), ikisi 

Leveillula (17%) və yalnız biri Phyllactinia Lév. (8.3%) cinsinə aiddir. Rosaceae fəsiləsindən olan bitkilər 

üzərindəki 11 unlu Ģeh göbələyindən Podosphaera cinsi 64%-lə (7 növ) üstünlük təĢkil edir, Phyllactinia (3 

növ) və Erysiphe (1 növ) cinsləri az sayda növlə qeyd edilib. 

Göbələk cinslərinə görə bitkilərin paylanması. Respublikada yayılan unlu Ģeh göbələyi cinslərinin ayrı-

ayrılıqda sahib bitkilər üzrə paylanması araĢdırılmıĢdır. Erysipheae tribasının tək cinsi olan Erysiphe 51 tak-

sonla digər cinsləri say etibarilə üstələyir və ölkədə 29 fəsilə, 83 cinsə aid 141 növ bitkilərin patogenləridir. 

Fabaceae (30 növ, 21.4%) fəsiləsi bu cins üçün əhəmiyyətli olub, çox sayda sahib bitki ilə birinci yerdədir. 

Cystotheceae tribasının nümayəndələri Podosphaera və Sawadaea Miyabe cinslərinə aid olub, birinci 

cins 21 taksonla digərini üstələyir. Respublikada Podosphaera cinsinin Podosphaera seksiyasının nümayən-

dələri yalnız Rosaceae fəsiləsindən (10 növ) olan bitkilər üzərində qeydə alınmıĢdır. Cinsin Sphaerotheca 

seksiyasının Sphaerotheca subseksiyasının nümayəndələri Rosaceae fəsiləsindən olan 10 cinsə aid 14 bitki 

növü üzərində üstünlük təĢkil edib, Caprifoliaceae (4 növ), Geraniaceae (4 növ), Euphorbiaceae (3 növ), 

Onagraceae (2 növ), Grossulariaceae (1 növ), Cannabaceae (1 növ) fəsilələrinə aid bitkilərin də parazitləri-

dir. Lakin Magnicellulatae subseksiyasının nümayəndələri Rosaceae fəsiləsindən baĢqa, Asteraceae (7 növ), 

Plantaginaceae (6 növ), Scrophulariaceae (3 növ), Cucurbitaceae (2 növ), Balsaminaceae (1 növ), Solanaceae 

(1 növ) fəsilələrinə aid cəmi 20 növ bitki üzərində qeydə alınmıĢdır. Beləliklə, Podosphaera cinsinin səkkiz 

taksonu Rosaceae fəsiləsindən olan 24 bitki növü üzərində müəyyən edilmiĢdir. Cinsin yalnız 

Magnicellulatae subseksiyasının nümayəndələri gülçiçəkli bitkilərin parazitləri deyil. Sawadaea cinsinin tək 

nümayəndəsi olan S. bicornis (Wallr.: Fr.) Homma Sapindaceae fəsiləsindən olan beĢ Acer L. növü üzərində 

müəyyən edilmiĢdir.  

Golovinomyceteae tribasından Golovinomyces cinsi (23 takson) göbələk müxtəlifliyinə görə tribadan olan 

Neoërysiphe U. Braun və Arthrocladiella Vasillkov cinslərini üstələyir və cinsin nümayəndələri 15 fəsiləyə 

aid 99 növ bitki üzərində aĢkar edilmiĢdir. Bu fəsilələrdən Asteraceae (44 növ, 44%) fəsiləsi digərləri ilə 

müqayisədə Golovinomyces cinsinin nümayəndələri üçün daha çox sahib bitki ilə təmsil olunmuĢ, fəsiləyə 

aid bitkilər üzərində bu cinsin 11 taksonu müəyyən edilmiĢdir. Bu cinsin iki müxtəlif növü uyğun olaraq 

Boraginaceae (15 növ) və Lamiaceae (13 növ) fəsilələrindən olan bitkiləri də yoluxdurur. Qalan digər 

fəsilələr 10-dan az sahib bitki ilə təmsil olunur ki, onlardan hər biri üçün bir və ya iki unlu Ģeh göbələyi aĢkar 

edilmiĢdir. Azərbaycanda iki növlə təmsil olunan Neoërysiphe cinsinin nümayəndələri Lamiaceae (30 növ) 

və Rubiaceae (3 növ) fəsilələrinin parazitləri olub, uyğun olaraq hər fəsilə üzərində xarakterik olaraq N. 

galeopsidis (DC.) U. Braun və N. galii (S. Blumer) U. Braun növləri yayılmıĢdır. Respublikada Lycium 

ruthenicum Murray (Solanaceae) üzərində Arthrocladiella mougeottii (Lév.) Vassilkov göbələyinə rast 

gəlinir. 

Endoparazitik təbiətli Phyllactinieae tribası ölkədə Phyllactinia və Leveillula cinsləri ilə təmsil olunur. 

Phyllactinia cinsi 13 fəsilədən olan 32 növ bitki üzərində qeydə alınmıĢdır ki, Rosaceae fəsiləsi 11 sahib 

bitki ilə digər fəsilələri üstələyir və bu cinsə aid dörd göbələk taksonu ilə yoluxur. Bu cins Betulaceae (3 

növ) və Fagaceae (3 növ) fəsilələri üzərində uyğun olaraq üç fərqli taksonu aĢkar edilmiĢdir. Digər fəsilələr 

kifayət qədər kiçik olub, az sayda sahib bitkidən təĢkil olunmuĢdur və hər bir fəsiləyə aid xarakterik bir unlu 

Ģeh göbələyi ilə yoluxur. 

 Leveillula cinsinin nümayəndələri respublikada 13 fəsiləyə aid 36 bitki növü üzərində müəyyən 

edilmiĢdir. Bu fəsilələrdən Asteraceae (12 növ), Fabaceae (6 növ) və Lamiaceae (5 növ) fəsilələri digərləri 



      

 

ilə müqayisədə daha çox sahib bitki ilə təmsil olunmuĢdur. Asteraceae fəsiləsi üzərində bu cinsə aid beĢ növ 

göbələk aĢkar edilmiĢdir. Digər fəsilələrdən sahib bitkilər üzərində bir və ya iki unlu Ģeh növü qeydə 

alınmıĢdır. 
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Host plants of the fungi from the order Erysiphales in Azerbaijan  

Lamiya V. Abasova, Dilzara N. Aghayeva 
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Host plant range of powdery mildews distributed in Azerbaijan are discussed in the paper. It was revealed 

that, 408 vascular plant species of the 27 order, 50 families and 215 genera belonging to the groups 

Monocots, Eudicots, Superrosids, Rosids, Superasterids and Asterids are hosts of 135 taxa residing to the 

nine genera of powdery mildew fungi. Host plant groups and plants according to the fungal genera have been 

analyzed.     

Key words: plant, family, pathogen, taxon, powdery mildew  

 

Растения хозяева грибов из порядка Erysiphales в Азербайджане 

Ламия В. Абасова, Дильзара Н. Агаева  

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

 

В статье приводится информация о ряде растений хозяев мучнисто-росяных грибов 

распространенных в Азербайджане. Было выявлено,  408 видов цветковых растений относящиеся к 27 

порядкам, 50 семействам и 215 родам из групп Монокотных, Эудикотных, Суперросидных, 

Росидных, Суперастеридных и Астеридных, которые являются хозяевами 135 таксонов из девяти 

родов мучнисто-росяных грибов. Группы растений хозяев и роды грибов по распространению на 

растениях были анализированы.  

Ключевые слова: растения, семейство, патоген, таксон,  мучнисто-росяные грибы  

  



      

 

Antropogen təsirə məruz qalan Ģəhər mikobiotasında yayılan toksigen göbələklər 
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Təqdim olunan iĢdə Bakı Ģəhəri ərazisində antropogen təsirə məruz qalmıĢ ərazilərdəki mikobiotanın say 

və növ tərkibi müəyyən edilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, antropogen təsir mikobiotanın həm kəmiyyətcə, həm 

də keyfiyyətcə dəyiĢilməsinə səbəb olur ki, bu da özünü allergen, toksigen, Ģərti patogen göbələklərin xüsusi 

çəkisinin yüksəlməsi ilə biruzə verir.  

Açar sözlər: Antropogen təsir, mikobiota, mikotoksinlər,  toksigen göbələklər, allergenlər 

 

GiriĢ 

Hazırda biosferin insan fəaliyyətinin müxtəlif formalarına məxsus olan tullantılarla, təbiətə-ətraf mühitə 

yad olan maddələrlə qlobal miqyasda çirkləndirilməsi məsələsi aktual olan problemlərdəndir. Qeyd edək ki, 

Azəbaycan iqtisadiyyatının əsas sahələri yanacaq-energetika, metallurgiya, maĢınqayırma, neft-kimya və 

aqrar-sənaye komplekslərində cəmləĢmiĢdir və məhz atmosferin də çirklənməsində əsas amil üzvi 

yanacaqlardır. Çirklənmə zamanı mühitə müxtəlif qazlar, azot, kükürd, karbon oksidləri, karbon qazı, üzvi 

birləĢmələr, azot törəmələri, radioaktiv maddələr və hissəciklər, ağır metallar, mineral birləĢmələr, təbii və 

süni üzvi maddələr, hidrogen sulfit, ammonyak, fosfor birləĢmələri daxil olur [1].  

Beləliklə, mühitin çirklənməsi sayəsində Ģəhər ekosistemində formalaĢan mikrobiotada da müəyyən 

dəyiĢkənliklər yaranmıĢ olur ki, bu da  özünü ilk növbədə ekosistemin vacib komponenti hesab olunan 

göbələklərin, xüsusən də belə bir Ģəraitdə yüksək inkiĢaf potensialı olan toksigen göbələklərin say və növ 

tərkiblərində göstərmiĢ olur [2,3]. 

 Bu səbəbdən, təqdim olunan iĢin məqsədi antropogen təsir Ģəraitində formalaĢan Ģəhər mikobiotasında 

olan dəyiĢkənliklərin və xüsusən də belə bir Ģəraitdə yüksək inkiĢaf potensialı olan toksigen göbələklərin 

inkiĢafı, yayılması intensivliyinin və ekosistem üçün yaratdığı potensial riskin  qiymətləndirilməsidir.  

                                             

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti olaraq Bakı Ģəhəri Binəqədi rayonu ərazisi seçilmiĢ və tədqiqatların gediĢində ərazidəki 

müxtəlif zonalardan 50 – dən artıq torpaq nümunəsi götürülübdür. Göbələklərin təmiz kulturaya çıxarılması 

zamanı qidalı mühit kimi aqarlaĢdırılmıĢ səməni Ģirəsindən (ASġ), kartoflu aqardan (KA) və Çapek Doks 

qidalı mühitlərindən istifadə edilib. Kulturanın təmizliyinə sonda mikroskopun köməyi ilə də nəzarət edilir. 

Bütün prosesin gediĢində koloniyanın əmələ gəlmə günü, forması, rəngi, eynilə koloniyanın arxa tərəfinin 

rəngi və s. xüsusiyyətlər ilə bağlı baĢ verən bütün dəyiĢkənliklər qeydə alınır və onlardan göbələklərin 

identifikasiyasında istifadə olunur. Ġdentifikasiya zamanı kultural-morfoloji və bioloji əlamətlərə əsaslanan 

təyinedicilərdən istifadə olunub.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat zamanı Bakı Ģəhəri Binəqədi rayonu ərazisindəki müxtəlif sahələrdən torpaq nümunələri 

götürülüb. Nümunələrdən əldə edilmiĢ koloniyaların identifikasiyası zamanı Ģəhər ekosistemində formalaĢan 

mikobiotanın həm say, həm də növ tərkibi öyrənilib. Tədqiqat zamanı, çoxsaylı mikromiset növləri qeydə 

alınıb ki, bunların da  əksəriyyəti toksigen növlərdir. Belə ki, toksigen göbələklərdən Alternaria, Aspergillus, 

Penicillum, Cladosporium, Stachybotrys, Trichoderma cinsli göbələklər ərazidə geniĢ miqyasda yayılan 

növlər olaraq müəyyənləĢdirilib. Alınan nəticələrin analizi nəticəsində aydın oldu ki, nümunə üçün götürülən 

torpaq mikobiotasının formalaĢmasında toksigen göbələklərin geniĢ spektri iĢtirak edir ki, bu da özünü - 

Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A.fumigatus, A.niger, A.versicolor, A.ochraceus, Cladosporium 

cladosporioides, Penicillium aurantiogriseum, P.chrysogenum,  P.cyclopium, P.janthinellum, P.verrucosum 

və b. növlərlə biruzə verir. Digər tərəfdən, aydın oldu ki,  antropogen təsirlərin xarakterindən asılı olaraq 

həm göbələklərin növ, həm də say tərkibində müəyyən dəyiĢikliklər baĢ verir və texnogen təsirin güclənməsi 

hər iki göstəricinin aĢağı kəmiyyət göstəricisi ilə xarakterizə olunmasını Ģərtləndirir. Eyni zamanda, Ģəhər 

ekosistemində yayılan digər cinslərə mənsub olan Chaetomium globosum, Mucor circinoilloides, 

Paecilomyces variotii, Stachybotrys atra, Rhizopus oryzae, Ulocladium chartarum növləri müəyyən-
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ləĢdirilib. Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A.niger, Cladosporium cladosporioides, P.chrysogenum, 

Stachybotrys chartarum mikobiotada dominantlıq təĢkil edən növlər olaraq müəyyənləĢdirilib.  

Tədqiqat zamanı, identifikasiya olunmaqla qeydə alınan mikromisetlər toksigenlik xüsusiyyətləri 

baxımından da ədəbiyyat məlumatları əsasında ətraflı Ģəkildə öyrənilib və bu göbələklərin sintez etdikləri 

mikotoksinlər, onların canlılar üçün yaratdığı fəsadlar aydınlaĢdırılıb. Məlum olub ki, bu mikotoksinlər 

canlıların bütün spektri, ilk növbədə eukariot orqanzimlər üçün təhlükəli fəsadlar törədə biləcək 

xüsusiyyətlər (kanserogen, mutagen, immun sistemini dağıdan və s.) daĢıyırlar. Qeyd edək ki, Ģəhər 

mikobiotasından ayırılaraq tədqiq edilən toksigen göbələklər tərəfindən sintez edilən mikotoksinlərin aĢağı  

dozaları belə canlıların həyat fəaliyyəti üçün potensial təhlükə mənbəyi hesab edilir. Həmçinin, 

mikotoksinləri daĢıyan göbələk sporlarının çox kiçik ölçüdə olması onların ətraf mühitdə geniĢ miqyasda 

yayılmasına imkan verir ki, bu da insanlarda müxtəlif toksikozlar, allergiyalar və mikotik patologiyaların 

törənməsinə əsas verir. Beləliklə, göstərilən məlumatlar Ģəhər mikobiotasında antropogen təsir Ģəraitndə 

müəyyən dəyiĢkənliklərin olduğunu göstərir. Belə ki, ərazidə qeydə alınan yüksək çirklənmə və bu səbəbdən 

heterotrof blokda, xüsusən də toksigen göbələk növlərində müĢahidə olunan canlanma mühitdəki bioloji və 

biokimyəvi proseslərin gediĢinə mənfi təsir göstərməklə  burada yayılan canlılar üçün  potensial risk 

yaratmıĢ olur [4,5].  

Bunun da qarĢısının alınması və  onlara qarĢı profilaktik mübarizə tədbirlərinin görülməsi üçün bu 

göbələklərin əhatəli tədqiqi vacib məsələlərdəndir.. Bu səbəbdən də tədqiqatlarda müxtəlif  antropogen 

təsirlərə məruz qalmıĢ mikobiotanın, eləcə də onun toksigen növlərinin say və növ tərkibinin xarakterizə 

edilməsi məqsəduyğun hesab edilmiĢdir.   
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Toxigenic fungi distributed in anthropogenic areas of Baku 
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The composition of the mycobiota of Baku was studied in this presented work. It has been shown that the 

anthropogenic effects simultaneously contributes to both quantitative and qualitative changes in mycobiota 

that manifest itself in increasing the specific weight of allergenic, toxigenic and opportunistic fungil 

mycobiota of anthropogenic areas. 

Key words:  Anthropogenic impact, mycobiota, mycotoxins, toxigenic fungi, allergens 

 

Токсигенные грибы распространенные антропогенных районах в Баку 

Панах З. Мурадов
1
, Камала С. Аликишиева

2
, Фaрaйaт Р. Ахмедова

3 

¹Институт Микробиологии НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 
2,3

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

В этой представленной работе был изучен состав микобиоты в города Баку. Было показано, что 

антропогенные эффекты, одновременно способствует как количественному, так и  качественному  

изменению  микобиоты, что  проявляет себя в повышении удельного веса  аллергенных, токсигенных 

и условно-патогенных грибов в микобиоте антропогенных районов. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, микотоксины, микобиота, токсичные грибы, 

аллергены 

 



      

 

Aspergillus cinsinin termofil  növlərinin bəzi fizioloji xüsusiyyətləri 
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TalıĢ  Dağlarının ərazisində yerləĢən termal sulardan ayrılan Asperqillus niger, A. flavus, A. terreus və A. 

candidus növlərinin bəzi fizioloji xüsusiyyətləri tədqiq olunmuĢdur. Məlum olmuĢdur ki, ayrılan kulturalar 

azot və karbon mənbəyini yaxĢı mənimsəyirlər, əlavə boy maddəsi kimi vitaminlərə tələbkardırlar. 

Açar sözlər: mikrobiota, aspergillus, termal, termofil, ekoloji  

 

GiriĢ 

Mikroskopik göbələklər yaĢadıqları mühitlə sıxı münasibətdə olub, bir çox üzvi maddələrin 

biodestruksiyasında iĢtirak edən mikroorqanizmlərə aiddir. Onların yerinə yetirdikləri proseslərin nəticəsində 

ətraf mühit üzvi qalıqlardan təmizlənir, əmələ gələn birləĢmələr həm özləri, həm də digər mikroorqanizmlər 

tərəfindən qida maddəsi kimi istifadə olunur. Mikroskopik göbələklərin bəzi növlərinə nisbətən yüksək 

olmayan temperaturlu və zəif turĢ xassəyə malik olan sularda da təsadüf olunurlar. Respublikamızın TalıĢ 

Dağları zonasının balneoloji xüsusiyyətli termal suları öz ekoloji vəziyyətinə görə bir-birindən kəskin 

fərqlənir və sözüz ki, bu fərqin formalaĢmasında mikrobiotanın da rolu danılmazdır. Bu suların 

mikrobiotasının tədqiqi zamanı həmin sulardan mikroskopik göbələklərin digər cinslərlə yanaĢı Aspergillus 

cinsinə aid növlərin də olduğu müəyyənləĢmiĢdir [1, 2, 3].  

Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq TalıĢ Dağları zonasının Masallı və Lənkəran rayonlarının 

temal sularından  ayrılmıĢ mikroskopik göbələklərin bəzi fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi qarĢıya 

qoyulmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat zamanı tədqiqat obyekti olaraq termal sulardan ayrılmıĢ mikroskopik göbələklərin Aspergillus 

cinsinə aid A. niger (3,12) Asp. Flavus [2, 17], A. terreus (5,11), Asp candidus (16,19) növlərinin ayrı-ayrı 

Ģtamları seçilmidir. Bu Ģtamların optimal inkiĢaf temperaturunun 50
0
C-yə və zəif mühitdə (pH=6,0-6,5) 

bərabər olduğunu nəzərə alınmıĢ və  karbon (qlükoza, laktoza, alma turĢusu, sirkə turĢusu 0,5%), azot (pep-

ton, sidik cövhəri, KNO3, (NH4)2SO4 0,5%) mənbələrinə və bəzi vitaminlərə(B12, tiamin, biotin, 0,1%) qarĢı 

münasibət öyrənilərkən  sintetik Smit qidalı mühitindən  istifadə olunmuĢdur. Becərilmə 50
0
C temperaturda 

və 5 sutka ərzində aparılmıĢ, koloniyaların diametrinə əsasən münasibət qeydə alınmıĢdır [4, 5, 6].  

 

Tədqiqatın müzakirəsi və nəticələri 

Aspergillus cinsinə aid olan göbələklərin 4 növünə aid olan 8 Ģtamın karbon və azot mənbələrinə 

münasibət araĢdırılarkən tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, Aspergillus cinsinin növləri öz inkiĢafları zamanı 

karbon və azot mənbələrinə müxtəlif dərəcədə ehtiyac duyurlar (cəd.1). Onlar Ģəkərlərdən saxarozanı, üzvi 

turĢulardan isə sirkə turĢusunu daha yaxĢı mənimsəyir və Aspergillus  niger növü daha fəal görünür. Azot 

mənbələrinə gəldikdə, göbələklərin üzvi azot mənbəyi kimi peptonu, qeyrı azot mənbəyi kimi ammonium-

sulfatı daha yaxĢı mənimsəməsi nəzərə çarpır. Bu cinsin müxtəlif növlərinin vitaminlərə olan münasi-

bətindən  məlum olur ki, onlar tərəfindən vitaminləri mənimsəməkdə fərqlilik müĢahidə olunsa da, ümumi-

likdə inkiĢafları zamanı əlavə boy maddələrinə də  tələbkardırlar (cəd. 2). 

Beləliklə, tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, Aspergillus cinsinə aid olan termofil növlər öz inkiĢafları 

zamanı karbon və  azot mənbələrinə tələbkarlıq göstərməklə bərabər, həm də əlavə boy maddələrinə də  

ehtiyacları var. Bütün bunlar onu deməyə imkan verir ki, qeyd olunn göbələklər termal sularda karbonlu, 

azotlu müxtəlif tərkibli  birləĢmələrin parçalanmasında iĢtirak edir və suyun mikrobiotasının, xassəsinin 

formalaĢmasında  əhəmiyyətli rolu var. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                               

  



      

 

Cədvəl  1. Aspergillus cinsli göbələklərin bəzi növlərinin karbon və azot mənbələrinə  münasibəti 

(Smit qidalı mühitində, 50
0
C-də koloniyaların diametri, mm-lə) 
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1. A. niger(3 )  8 16 5 25 13 30 31 22 30 34 

2. A. niger(12) 10 19 8 30 15 32 33 29 28 36 

3. A. flavus(17) 13 15 11 29 17 30 27 31 26 32 

4. A. flavus(2) 16 14 10 23 12 27 23 29 31 34 

5. A. terreus(5) 14 16 12 25 14 28 21 26 28 33 

6. A. terreus(11) 15 13 10 21 12 25 19 22 23 29 

7. A. candidus(16) 10 12 12 27 10 21 20 19 17 25 

8. A. candidus(19) 14 13 16 21 23 26 29 23 20 26 

 

Cədvəl 2. Aspergillus cinsli göbələklərin bəzi növlərinin vitaminlərə münasibəti 

(Smit qidalı mühitində, 50
0
C-də koloniyaların diametri, mm-lə) 

 

№ ġtamlar Kontrol Vitaminlər, 0,1 % 

B12 Tiamin Biotin 

1. A. niger(3 ) 8 22 25 19 

2. A. niger(12) 10 25 24 28 

3. A. flavus(17) 13 19 26 23 

4. A. flavus(2) 16 21 23 27 

5. A. terreus(5) 14 19 20 25 

6. A. terreus(11) 15 19 22 24 

7. A. candidus(16) 10 21 18 23 

8. A. candidus(19) 14 24 20 26 
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Some physiolgical properties of thermophile microscopic 

fungus of genus Aspergillus  

Farayat  R. Akhmedova 

Bakı State University, Z.Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

It was investigated some physiological properties of the following species Aspergillus niger, Asp.flavus, 

Asp.terreus, Asp candidus, isolated from thermal water sources distributed on the territory of Mountain 

Talish. It was revealed that the isolated cultures well assimilate sources of nitrogen, carbon and need 

additional factors and growth such as vitamins. 

Key words: microbiota, Aspergillus, thermal, termophyle, ecology 

 



      

 

Некоторые физиологические свойства термофильных микроскопических грибов  

рода Aspergillus 

Фaрaйaт Р. Ахмедова 

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

Были исследованы некоторые физиологические свойства видов Aspergillus niger, Asp. flavus, Asp. 

terreus, Asp. candidus, выделенных из термальных источников, распространенных на территории 

Горного Талыша. Было выявлено что, выделенные культуры хорошо усваивают источники азота, 

углерода и нуждаются в допольнительных факторах и роста таких как витамины. 

Ключевые слова: микробиота, Aspergillus, термаль, термофиль, экология  



      

 

ġəki rayonunun kisəli (Ascomycota) makromisetləri 
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Məqalədə ġəki rayonunda yayılmıĢ makro askomisetlərə aid göbələklər barədə məlumat verilir. 

Toplanılan nümunələr morfoloji təyin edilmiĢ; fenoloji cizgilər, mikroskopik əlamətlər nəzərə alınmıĢ və 

nümunələr iki sıra, beĢ fəsilə, beĢ cinsə aid 11 növ olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ekoloji qruplar 

göstərilmiĢdir və göbələklərin əksəriyyəti  meĢə zonasında bitən saprotroflardır. Yeməli göbələklər qeyd 

edilmiĢdir.   

Açar sözlər: papaqlı göbələk, növ, cins, yeməli 

 

GiriĢ 

Askomisetlərin Helotiales (Leotimycetes) və Pezizales (Pezizomyces) sıralarına makromisetlərlə yanaĢı 

bir sıra makromiset göbələklər də aid edilir. Helotiales inoperkulyant diskomisetlərin böyük qrupunu təĢkil 

edir və buraya müxtəlif morfologiyalı və həyat tərzli göbələklər aid edilir. Sıra 501 cinsə aid 3881 növü 

birləĢdirir. Ənənəvi olaraq teleomorfa əsaslanan taksalar qəbul edilir və onlarla assosiasiyada olan su və 

torpaqda müxtəlif substratlar üzərində bəzi anamorflar da məlumdur [3]. Filogenetik analizlərə görə  

Helotiales monofletik qrup deyil və bu sıraya aid əksər göbələklər arasında aydın hədd qoymaq asan deyildir. 

Pezizales sırası göbələkləri çox müxtəlif olub, diaqnostik əlamət kimi əsasən operkulyant (qapaqcıqla 

açılan) kisələrlə xarakterizə olunur. Sıraya 150 cinsə aid 900 növ daxildir. Cinslər arasında Tuber P. Micheli 

və Morchella Dill. ex Pres. növləri olduqca məĢhurdur. Tuber cinsi Tuberaceae fəsiləsinin növ sayına görə 

böyük qrupudur, Ģimal yarımkürə üçün yerli hesab edilən (indigenous) hipogen növləri birləĢdirir. Cinsə 

qastronomik və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli növlər daxildir. Hazırda filogenetik tədqiqatlara görə cins 

daxilində doqquz əsas qrup (Aestivum, Gibbosum, Excavatum, Macrosporum, Magnatum, Melanosporum, 

Puberulum, Rufum, Spinoreticulatum) müəyyənləĢdirilmiĢdir [4]. Morchella cinsinin növlərinin dəqiq sayı 

məlum deyil [2]. 

Cinsin növ konsepsiyası uzun müddətdir ki, mübahisəlidir. 1937-ci ildə J. Nannfeldt sporda bir neçə 

nüvənin olmasını askomisetlərdə dəyərli sistematik əlamət kimi qəbul etmiĢ, P. Berthet (1964) bu kriteriyaya 

əsaslanaraq operkulyant diskomisetlər arasında  dörd fəsilə müəyyləĢdirmiĢ, onlardan Morchellaceae fəsi-

ləsini yüksək dərəcədə senositli (hər sporda 15-60 nüvə) qrup kimi ayırmıĢdır. Morfoloji əlamətlərə əsasla-

nan sistematik yanaĢmada növlərin sayı üç və 30 arasında dəyiĢir, belə ki, meyvə cisminin bitmə yerindən,  

biotik və abiotik amillərin təsirindən dəyiĢkən tipləri vardır. Son  20-30 ildə cinsin nrDNT barkoduna 

əsaslanan təyinatına diqqət yetirilir [7] və hətta növlər (məs., M. esculenta) daxilində böyük genetik 

müxtəliflik aĢkar edilib [5]. 

Encoelia cinsi (Encoelioideae) Helotiales sırasının Sclerotiniaceae fəsiləsinə aid olub, morfoloji və 

ekoloji müxtəlifdir. Molekulyar yanaĢmalarla (28S,18S rDNT; astef1, rpb1, rpb2) cinsə aid 70 növ müəyyən 

edilmiĢdir. Cinsin yüksək dərəcədə polifletik olması müəyyən edilmiĢ və növlər səkkiz əsas xətt üzrə 

qruplaĢdırılmıĢdır. Sarcoscypha Boud. cinsi Sacoscyohaceae fəsiləsinə aid olub, çox geniĢ morfoloji 

əlamətlərlə xarakterizə olunsa da, əsasən parlaq rəngli kasaĢəkilli apotesi ilə xarakterizə olunur. Sıranın 

Azərbaycanda rast gəlinən nümunələrinə dair bir sıra çap iĢlərinə rast gəlinir. Hazırki tədqiqat iĢinin məqsədi 

ġəki rayonunda yayılmıĢ askomiset papaqlı göbələklərin müxtəlifliyini müəyyən etmək və onların 

əhəmiyyətli növlərini araĢdırmaqdan ibarətdir. 

 

Tədqiqat metodu 

ToplanılmıĢ təzə meyvə cisimləri çöldə yoxlanılmıĢ və təsvir edilmiĢdir. Çöldə aparılan müĢahidələrə 

askokarpın rəngi, ölçüsü, forması, xarici səthi, ayaqcığın olub-olmaması və onun substrata birləĢmə tərzi, 

papaqcığın kənarları, meyvə cisminin lətli və ya quru olması, inkiĢaf mərhələsi və bitmə yeri barədə 

məlumatlar qeyd edilmiĢdir. Həmçinin digər əlamətlər olaraq qoxusu və dadı uyğun ədəbiyyata görə 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Mikromorfoloji əlamətlər mikroskopla izlənilmiĢdir. Təyinat müvafiq ədəbiyyat 

məlumatlarına görə aparılmıĢdır [1, 9]. Növlərə dair taksonomik və nomenklatur yeniliklər müvafiq internet 

portallarındakı məlumatlar əsasən verilmiĢdir [10, 11].  



      

 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat nəticəsində ġəki rayonu ərazisindən toplanılmıĢ askomiset nümunələri əsasında 11 növ təyin 

edilmiĢdir. Onlar Helotiales və Pezizales sıraları daxilində təsnifləĢirlər (Cədvəl). Peziza furfuracea Roth 

növü saprotrof olub, Ģam meĢəsində döĢənəkdən toplanılmıĢdır və fenotipik olaraq hazırda aid edildiyi 

Encoelia furfuracea növündən fərqlənir. P. furfuracea parlaq səthə malik, açıq qəhvəyi, kənarı qıvrılmamıĢ, 

lətlidir.  E. furfuracea isə səthi quru, üzəri pulcuqlu, Ģabalıd və ya tünd-Ģabalıdı, kənarları içəriyə doğru 

qıvrılmıĢ, ksilotrofdur.   

 

Cədvəl. Təyin edilmiĢ askomiset növlər. 
Herbari 

nömrəsi 

Növün adı Toplandığı yer və tarix Ekoloji 

qruplar 

 Ascomycota, Leotiomycetes, Helotiales, Sclerotiniaceae 

MH1564 Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. (syn. Peziza 

furfuracea Roth) 

Narınqala Ģam meĢəsi, 

26.10.2015 

Saprotrof 

 Ascomycota, Pezizomycetes, Pezizales,  Tuberaceae 

MH22/1 Tuber aestivum Vittad. Zəyzid kəndi ərazisi, 

22.05.2008 

Mikoriza 

 Ascomycota, Pezizomycetes,  Pezizales,  Sarcoscyphaceae 

MH1462 Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. Mustafabəy palıd meĢəsi, 

Fındıq meĢəsi, 21.03.2015 

Ksilotrof 

 Ascomycota, Pezizomycetes,  Pezizales,  Helvellaceae 

MH1468 

 

Helvella acetabulum (L.) Quél. (syn. Acetabula 

sulcata (Pers.) Fuckel) 

Zəyzid kəndi, 22.05.2008 Miksotrof (Ģərti) 

MH1563 Helvella acetabulum Fuckel (syn. Acetabula 

vulgaris Fuckel) 

Mustafabəy palıd meĢəsi, 

07.05.2016 

Miksotrof (Ģərti) 

MH1607 

 

Helvella lacunosa Afzel. ġəki Ģəh. Giləhli məhəlləsi 

Ģabalıd meĢəsi, 27.07.2017 

Miksotrof (Ģərti) 

MH1606 Helvella atra J. König Mustafabəy palıd meĢəsi, 

27.07.2017 

Miksotrof (Ģərti) 

 Ascomycota, Pezizomycetes,  Pezizales,  Morchellaceae 

MH1605 

 

Morchella conica  Pers. Fındıqlıq meĢəsi, Küngüt 

kəndi, 21.03.2015 

Saprotrof 

MH1479 

 

Morchella esculenta (L.) Pers. Fındıqlıq meĢəsi, Küngüt 

kəndi, 21.03.2015 

Saprotrof 

MH1608 Morchella crassipes (Vent.) Pers. ġəki  Ģəh. ġəhidlər xiyabanı 

yaxınlığı, 01.04.2017 

Saprotrof 

 Morchella rotunda  (Pers.) Boud. ġəki Ģəh. ġəhidlər xiyabanı 

yaxınlığı, 01.04.2017 

Saprotrof 

 

Bizim müĢahidələrə əsasən Acetabula sulcata  və A. vulgaris kimi təyin etdiyimiz növlər MycoBank 

internet portalında uyğun olaraq Helvella acetabulum (L.) Quél. və Helvella acetabulum Fuckel kimi 

göstərilir. Yeni nomenklatur dəyiĢikliyə rəğmən bu iki növ aydın seçilən morfoloji fərqlərə malikduir. Belə 

ki, A. vulgaris növündə papaqcığın altı hamardır, daha açıq rənglidir, ayaqcıq uzun, dar və ayaqcıqdakı 

Ģırımlar qabırğavari və çox arakəsməlidir, spor ölçüləri 18-24 × 10-15 µm. A. vulgaris növündə isə 

papaqcığın altı qabırğalı, Ģırımlar qabırğalı, az arakəsməlidir, spor ölçüləri 18-24 ×  12-14 µm.  Mühüm 

əlamətlərdən biri A. sulcata  növündə sporlar kisə daxilində uzununa istiqamətdə düzülmüĢ olduğu halda, A. 

vulgaris növündə maili (30°) yerləĢir.  

ToplanılmıĢ növlər müxtəlif ekoloji qruplara mənsubdur. Onların arasında əsasən saprotroflar  və 

miksotroflar müĢahidə edilir. Onlar müxtəlif mühitlərə adaptasiya olunma qabiliyyəti ilə seçilirlər. Tuber 

aestivum palıd, vələs kimi ağaclarla mikoriza əmələ gətirir. Askomisetlərə aid yeganə ksilotrof növ olaraq 

Sarcoscypha coccinea təyin edilmiĢdir. Sarcoscypha növləri Ģimal yarımkürədə, boreal regionda yayılıb, 

lakin cənub yarımkürədə subtropik ərazilərdə də rast gəlinir. Makro və mikromorfoloji əlamətlər (askokarp 

ölçüsü, rəngi, forması, meyvə cisminin xarici səthi, kisələrin ölçüsü, forması, askosporların ölçüsü, uclarının 

forması və lipidlərin olması) cinsin növlərinin taksonomik təhlillərdə əsas hesab edilir.  

Index Fungorum internet səhifəsində Morchella cinsinə dair 332 ad qeyd edildiyi halda Mycobank 

internet səhifəsində 296 takson göstərilmiĢdir. Cinsin morfoloji təsnifatında növlərin sayı üçdən 52-yədək 



      

 

dəyiĢir. M. crassipes cinsin ən böyük ölçülü nümayəndəsidir, topladığımız ərazidə böyük qruplarla rast 

gəlinir. M. crassipes və M. rotunda  əsasən oduncaq çürüntüsü üzərində, cinsin digər növləri meĢədə gün 

düĢən yerdə, 1600-1800 m d.s.h. toplanılmıĢdır. Morchella növləri Ģərti yeməlidir və yeyilməzdən əvvəl 

qaynadılmalıdır. 

Təyin edilən növlərdən T. aestivum yeməlidir və hətta biĢirilməmiĢ yeyilən göbələk növlərindəndir. 

Yeməli göbələklər Azərbaycanda insanlar tərəfindən qida məhsulu kimi geniĢ istifadə edilməsə də keçmiĢ 

zamandan bəri min illərlə toplanılmıĢ və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilmiĢdir. Dünyanın bir sıra 

ölkələrində göbələklərin insanların qida rasionunun vacib elementlərindən biri olmasını nəzərə alaraq bu 

göbələklərin öyrənilməsi istiqamətində planlı tədqiqat iĢlərinin  aparılması respublikada da öz aktuallığını 

saxlayır.   
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Sac mushrooms (Ascomycota) from Shaki district  

 Elgun H. Mustafabeyli, Dilzara N. Aghayeva  
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

Article discusses the macro-ascomycetes occuring in Shaki district of Azerbaycan. Collected specimens 

identified as 11 species belonging to two orders, five families and five genera, the based on morphology 

alone; phenological traits and microscopic features. Ecological groups were indicated, most of them are 

saprotrophs growing in forest zone. Edible mushrooms were noted. 

Keywords: mushrooms, species, genus, edible 

 

Cумчатые макромицеты (Ascomycota) Шекинского района 
Эльгюн Г. Мустафабейли, Дильзара Н. Aгаева 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье приводится информация о распространении грибов, относящихся к отделу макро-

аскомицеты в Шекинском районе. Собранные образцы морфологически определены, с учетом 

фенологических параметров и микроскопических признаков, определено 11 видов из 5 родов, 5 

семейств, 2 порядков. Покозаны экологические группы, большинство растущих в лесных зонах 

относятся к сапротрофам. Вявлены  съедобные грибы. 

Ключевые слова: шляпочные грибы, вид, род, съедобный 

 

 



      

 

Quba-Qusar rayonları ərazisində Rosaceae Juss. fəsiləsinə aid bitkilərin mikromisetləri 

Tamella B. Mailova 
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

 

Məqalədə Quba-Qusar rayonları ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı Quba rayonu ərazisində 

aĢkarlanan Rosaceae fəsiləsinə aid 55 sahib bitki üzərində 19 cinsə aid 27 mikromiset, Qusar rayonu 

ərazisində isə 10 sahib bitki üzərində 3 cinsə aid 9 mikromiset haqqında məlumat verilmiĢdir. Bu 

mikromisetlər həmin rayonlar üçün yeni növlər olaraq göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: mikobiota, mikromiset, bitki, cins, növ. 

 

GiriĢ 

Zəngin təbiətə malik olan Quba-Qusar rayonlarının Gülçiçəklilər fəsiləsinə aid bitkiləri növ tərkibi və 

say etibarı ilə daha zəngindir. BaĢqa bitkilərdə olduğu kimi bu fəsilənin bitkiləri də mikromisetlərin təsirinə 

məruz qalır və tədricən quruyaraq məhv olur. 

Məqsəd 2014-cü ildən baĢlayaraq fəsilənin bitkilərinin mikromisetlərinin növ tərkibinin bioekolo-

giyasının planlı olaraq öyrənilməsi olmuĢdur. Bu məqsədlə həmin rayonların mikrobiotasına aid əvvəlki 

illərin ədəbiyyatları toplanılmıĢ və həmin rayonlara aid mikromisetlər haqqında məlumatlar qeyd edilmiĢdir 

[1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15]. Həmçini Mikologiya laboratoriyasının herbarı fondu da  təftiĢ edilərək qeydlər 

aparılmıĢdır. 2014–2017-ci illər ərzində həmin rayonlara ekspedisiyalar təĢkil olunmuĢ, dəfələrlə 

marĢurutlar edilmiĢ, herbari materialları toplanılmıĢ və herbariləĢdirilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Herbari materialları bitkilərin tökülmüĢ və canlı yarpaqlarından, cavan budaq və zoğlarından, quru 

budaqlarından, ağacların gövdəsindən, meyvələrindən və s. götürülmüĢdür. Quba rayonu ərazisindən 

fəsilənin müxtəlif növlərindən 197 paket, Qusar rayonu ərazisindən 102 poketdən ibarət herbari materialları 

herbariləĢdirilmiĢdir. Təyinat ümümi üsulla adi iĢıq mikroskopu, Motic və MБИ-3№660817 mikroskopu 

altında aparılmıĢdır. Təyinatda herbari fondundan və təyinedici ədabiyyatlardan istifadə edilmiĢdir [4, 5, 6, 

12, 16]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Quba rayonu ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı Bazidiomisetlər qrupunun Uredinalis sırasının 4 

cinsinə (Gumosporangium-4; Transchelia -3; Ochropsora-2; Phraqmidium-6) aid 15 göbələk növü 22 sahib 

bitki üzərində təyin edilmiĢdir. Bunlardan 8 mikromiset növü Quba rayonu üçün yeni növ olmuĢdur [9]. 

Askomisetlər qrupunun Exoascus, Coccomyces, Mycosphaerella, Fusucladium və Sphaerotheca cinslərinə 

aid 6 mikromiset növü təyin edilmiĢdir ki, bunlardan 3 növ (Coccomyces hiemalis, Mycosphaerella 

fraqariae, Fusucladium cerasi) Quba rayonu üçün yeni növ olmuĢdur [10]. Ümumilikdə Quba rayonu 

ərazisindən fəsilənin 110 sahib bitkisi üzərində 29 cinsə aid 47 mikromiset növü aĢkarlanmıĢdır ki, 

bunlardan 19 cinsə aid 27 mikromiset  növü 55 sahib bitki üzərində Quba rayonu üçün yeni olmuĢdur [11].  

Qusar rayonu ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı  8 cinsə aid (Fusicladium-3; Mycosphaerella-8; 

Sphaerotheca-2; Podosphaeria-2; Phyllactinia-2; Gumnosporangium-2; Phraqmidium-1; Transchelia-2) 22 

mikromiset növü 25 sahib bitki üzərində aĢkarlanmıĢdır. Bunlardan 3 cinsə aid (Sphaerotheca-2; 

Mycosphaerella-6; Transchelia-1) 9 mikromiset növü 10 sahib bitki üzərində Qusar rayonu üçün yeni 

növlər olmuĢdur. 

Aparılan müĢahidələr və tədqiqatlar göstərir, ki mikromisetlərlə zədələnmə yazın əvvəllərindən, aprel- 

may aylarından baĢlayaraq payız aylarının sonunadək davam edir. QıĢlama dövrü tökülmüĢ və çürümüĢ 

yarpaqlarda, ağacın budaqlarında, cavan zoğlarda ola bilir. MüĢahidələr göstərir ki, mikromiset sporlarının 

inkiĢafına +3
0
C kifayət edir, artıq +16-18

0
C-də tam inkiĢaf baĢlayır. ĠnkiĢafa həĢəratlar, əsən küləklər, 

sporların bir ağacdan digərinə keçməsi səbəb ola bilir. Məlum olur ki, bitkiyə ən çox ziyan verən bitkinin 

gövdə və budaqlarında, qıĢlayan mikromiset sporlardır ki, bu da tədricən yeni inkiĢaf etmiĢ, meyvələrə, 

yarpaqlara keçərək onların inkiĢafdan qalmasına, yarpaqların vaxtından əvvəl tökülməsinə, meyvələrin 

azalmasına, ağacların qurumasına gətirib çıxarır. 
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Микромицеты на растениях из семейство Rosaceae Juss.  

на территориях Куба-Кусарского  районах  

Тамилла Б. Маилова 

Институт Ботанике НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

В статье приводятся данные при исследований на терретории Куба-Кусарского районах на 

растениях Rosaceae, которые было выявленно для Кубинского района 27 видов микромицетов на 55 

растениях-хозяевах, относящихся к 19 родам, а для Кусарского района 9 видов микромицетов на 10 

хозяевах-растениях относящихся 3-м родам. Эти данные были новыми для исследуемой территории. 

Ключевые слова: микобиота, микромицет, растение, род, вид. 

 
 

Micromycetes in plants belonging to the family Rosacea Juss.  

in the territory of Quba-Qusar districts 

Tamella B. Mailova 

Institute of Botany ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

It was revealed 27 fungi from 19 genera on 55 rosaceous hosts from Quba, and 9 fungal species from 3 

genera on 10 host plants in Qusar district during investigation in the territory of Quba-Qusar districts. These 

fungi are new records for these regions.   

Key words: mycobiota, micromycet, plant, genus, species. 

 

 

 



      

 

Verticillium vilt xəstəliyi ilə müxtəlif dərəcədə sirayətlənmiĢ pambıq genotiplərinin lif 

göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

Rauf Quliyev,  ġadər Əlizadə 
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Verticillium viltlə süni Ģəraitdə yoluxdurulmuĢ yerli pambıq genotiplərinin lif keyfiyyəti tədqiq 

edilmiĢdir. Lif keyfiyyəti immun bitkilərdə və xəstəliklə müxtəlif dərəcədə sirayətlənmiĢ bitkilərdə 

qiymətləndirilmiĢdir. Gəncə-158 genotipinin Verticillium viltə qarĢı həssas olduğu müəyyən edilmiĢdir.  Süni 

yoluxdurulmuĢ Ģəraitdə Gəncə-180 və Gəncə-114 genotiplərinin xəstəliyə qarĢı davamlılığının yüksək 

ekspressiyası müəyyən edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Verticillium vilt, xüsusi qırılma yükü, mikroneyr, tolerant 

 

GiriĢ 

     Pambıq dünya üzrə əkilən ən əhəmiyyətli texniki bitkilərdən biri olub, Amerika, Çin, Hindistan kimi 

güclü iqtisadiyyata malik olan ölkələrin kənd təsərrüfatında mühüm yer tutur [1]. Pambıq- universal bitkidir, 

onun məhsulları sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiq olunur. Pambığın lifi, toxumları, zoğlarından 200-ə 

yaxın məhsul növü alınır. Pambıq bitkisi əsas etibarilə parça istehsalının əsas xam maddəsi olan lifinə görə 

əkilir [2]. 

Hazırda bütün dünyada pambıqçılığın inkiĢafında və pambığın seleksiyasında  qarĢıda duran ən mühüm 

vəzifələrdən biri yüksək məhsuldar, tez yetiĢən, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı sortların alınması və 

istifadəsidir. Pambıq bitkisinin 20-dən artıq xəstəliyi mövcuddur. Bu  xəstəliklərdən ən geniĢ yayılanı  

dünyada pambıq yetiĢdirilən bütün bölgələrdə müĢahidə olunan soluxma xəstəliyidir [3]. Patogen pambıqdan 

baĢqa tərəvəz, paxla bitkiləri, bəzək bitkiləri, meyvə ağacları və s. daxil olmaqla 400-ə qədər bitkidə 

soluxmaya səbəb olur [4]. Verticillium viltin mühüm tərəvəz və ağac bitkiləri ilə yanaĢı strateji əhəmiyyətə 

malik olan pambıq bitkisinə zərər vurması bu problemin həllini təcili və təxirəsalınmaz edir. Azərbaycan 

Ģimal pambıqçılıq bölgəsi olduğundan respublikamızın ərazisində becərilən pambıq sortlarına bir sıra tələblər 

qoyulur. Yüksək məhsuldarlıq, tezyetiĢkənliklə yanaĢı qoyulan ən vacib tələblərdən biri də Verticillium viltə 

qarĢı davamlı və yüksək lif keyfiyyəti göstəricilərinə  malik olan genotiplərin alınmasıdır. 

Məhz bu səbəbdən aparılan tədqiqatın əsas məqsədi yerli pambıq genotiplərinin lif keyfiyyətinin 

göstəricilərinə əsasən xarakterizə olunması, yüksək lif keyfiyyətinə və Verticillium viltə davamlı 

genotiplərin identifikasiyasıdır. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar AMEA Genetik Ehtiyatlar Ġnstitutunun AbĢeron Təcrübə Tədqiqat Bazasında  Verticillium 

vilt göbələyi ilə yoluxdurulmuĢ süni vilt fonunda yerinə yetirilmiĢdir.. Tədqiqat materialı kimi yerli Gəncə 

180, Gəncə 114, Gəncə 170, Gəncə 132, Gəncə 158, 3038 və AzNiXi-195  genotiplərindən istifadə 

olunmuĢdur. Vegetasiya dövrünün müxtəlif fazalarında bütün bitkilərin yarpaqlarından nümunələr 

götürülmüĢ və Voytenokun 5 ballıq Ģkalasına  əsasən qiymətləndirmə aparılmıĢdır. Öyrənilən nümunələrin 

lif keyfiyyəti HVI-Compact analizatorunda beynəlxalq təsnifata uyğun 3 təkrarda analiz edilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Pambıq lifinin mühüm keyfiyyət göstəricilərindən olan xüsusi qırılma yükü lifin qırılmasına səbəb olan 

qüvvə ilə təyin edilir. Beynəlxalq müqaviləyə əsasən  qırılma yükünün minimum göstəricisi 28 g/tex-dir və 

artan hər bir g/tex üçün lifin qiyməti də artır [5]. Aparılan tədqiqatlar zamanı viltlə müxtəlif dərəcədə 

sirayətlənmə zamanı  bu keyfiyyət göstəricisi arasında bir sıra asılılıqlar müĢahidə edilmiĢdir (ġəkil 1). Belə 

ki, Gəncə-158 genotipinin immun formasında bu göstərici 29 g/tex-ə bərabər olduğu halda.xəstəliklə III 

dərəcəli sirayətlənmiĢ formada bu göstərici azalaraq 24.5 g/tex-ə bərabər olmuĢdur.  Həmçinin Gəncə-170 

genotipinin immun formasında bu göstərici 27.8 g/tex, xəstəliklə III dərəcəli sirayətlənmiĢ formada 25.8 

g/tex, AzNiXi-195 genotipinin immun formasında 27 g/tex,.xəstəliklə III dərəcəli sirayətlənmiĢ formada isə 

23.7 g/tex-ə bərabər olmuĢdur. 3038, Gəncə-180 və Gəncə-114 genotiplərində isə əks hal müĢahidə 

edilmiĢdir. Bu genotiplərdə xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsinin artması ilə xüsusi qırılma yükü göstəricisi 

arasında müsbət korrelyasiya asılılığı müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, Gəncə-180 genotipinin xəstəliklə II, IV 



      

 

və V dərəcəli sirayətlənmiĢ formalarında bu göstərici 30.5, 31 və 33.6 g/tex-ə, Gəncə-114 genotipinin 

xəstəliklə I, IV və V dərəcəli sirayətlənmiĢ formalarında 26.4, 26.6 və 26.9 g/tex-ə, 3038 genotipinin immun, 

IV və xəstəliklə ən yüksək dərəcədə sirayətlənmiĢ formalarında 28.5, 28.7 və 29.5 g/tex-ə bərabər olmuĢdur. 

Gəncə-132 genotipində isə viltlə sirayətlənmə dərəcəsi ilə xüsusi qırılma yükü göstəricisi arasında xüsusi 

qanunauyğunluq aĢkar edilməmiĢdir. Bu genotipdə xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsinin artması əvvəlcə 

azalmasına, daha sonra yenidən artmasına səbəb olmuĢdur. 

 
ġəkil 1. Xüsusi qırılma yükü  ilə viltə yoluxma arasındakı asılılıq 

 

Lifin digər mühüm keyfiyyət göstəricisi olan mikroneyr–lifin zərifliyi və yetiĢkənliyini xarakterizə edən 

kompleks əlamətdir. Mikroneyrdə göstəriciləri maksimum artırmağa və ya minimum azaltmağa cəhd edilmir, 

onun müəyyən diapazonda qalması kifayətdir. Bu göstərici üçün orta  interval 3,5-dən 4,9-a qədər hesab 

edilir. Tədqiqatlar zamanı xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsinin artması ilə Gəncə-170,  Gəncə-114, AzNiXĠ-

195, Gəncə-180 genotiplərində mikroneyr göstəricisinin azalması müĢahidə edilmiĢdir (ġəkil 2).  

 
ġəkil 2. Mikroneyr göstəricisi  ilə viltə yoluxma arasındakı asılılıq 

 

Xəstəliklə müxtəlif dərəcədə sirayətlənmə zamanı 3038 və Gəncə-158 genotiplərində isə bu göstəricinin 

artması müəyyən edilmiĢdir. Gəncə-132 genotipində isə xəstəliklə sirayətlənmə dərəcəsinin artması 

mikroneyr göstəricisinin əvvəlcə artmasına, daha sonra isə azalmasına səbəb olmuĢdur. 

 

Yekun 

Əldə edilən analiz nəticələrini təhlil edərkən müəyyən olunmuĢdur ki, viltlə müxtəlif dərəcədə 

sirayətlənmə zamanı lif keyfiyyətinin göstəriciləri müxtəlif olmuĢdur. Gəncə-132 genotipində xəstəlik 

göstəricisin dəyiĢməsi ilə lif keyfiyyətinin göstəricisinin dəyiĢməsi arasında heç bir qanunauyğunluq 

müĢahidə edilməmiĢdir. Lakin bir sıra genotiplərdə (Gəncə-180, Gəncə-114) isə lif keyfiyyəti göstəricilərin 

artması onların tolerant olması ilə izah edilə bilər. 
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EVALUATION OF FIBER QUALITY OF COTTON GENOTYPES INFECTED WITH VARYING 

DEGREES OF VERTICILLIUM WILT. 

Rauf Kuliev, Shader Alizade  

Bakı State University, Z.Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

 

It was studied quality of fiber of local cotton genotypes, grown in field artificially infested with 

Verticillium wilt pathogen. Fiber quality of immune plants and plants with different degree of infection were 

assessed. It was found that genotype Ganja-158 is susceptible to Verticillium. In conditions of artificial 

infection there was determined high expression of resistance to disease Ganja-180 and Ganja-114 are tolerant 

to pathogen. 

Key words: Verticillium wilt, special breaking load, micronaire, tolerant 

 

Оценка качества волокна генотипов хлопчатника зараженными различными степени 

Вертициллезным вилтом 

Рауф Кулиев, Шадер Ализаде 

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

 

Были изучены качество волокна  местных генотипов хлопчатника к заболеванию в условиях 

искусственно зараженном патогеном Verticillium wilt. Oценено качество волокна иммунных растений 

и растений с различной степенью заражения.  Было обнаружено, что генотип Гянджа – 158  

восприимчив к Verticillium.В условиях искусственной инфекции была отмечена высокая экспрессия 

устойчивости к заболеванию Гянджа-180 и Гянджа-114 

Ключевые слова: Вертициллезный вилт,специальная разрывная нагрузка, микронейр, 

толерантный 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə III 

Bitki ehtiyatları və səmərəli istifadə yolları 

  



      

 

Çaytikanı və itburnu meyvələrinin biokimyəvi tərkibinin xarakteristikası 

Eldar N. Novruzov, Lətafət Ə. Mustafayeva, Aydan M. Zeynalova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

eldar_novruzov@yahoo.co.uk 

 

Azərbaycan florasında geniĢ yayılmıĢ və sənaye əhəmiyyəti olan çaytikanı (Hippophae rhamnoides L.) və 

itburnu (Rosa corymbifera L.) növlərinin meyvələrinin müqayisəli kimyəvi tərkibi öyrənilmiĢdir. Müəyyən  

edilmiĢdir ki, çaytikanı və itburnu meyvələri qidalı və bioloji fəal maddələrlə zəngindir. Maksimum 

miqdarda quru maddə (39,7%), Ģəkər (9.17%), pektin (1,87%), aĢı maddəsi (3.25%), leykoantosian (647,5 

mq%), karotinoid (9.8mq%), C vitamini (357.8mq%) Rosa corymbifera L. növünün, üzvi turĢu (3,09%), 

flavonoid (675,4 mq%), E vitamini (29,7 mq%), yağ (3,54%) isə H.rhamnoides  növünün meyvələrində 

toplanır. Müəyyən  edilmiĢdir ki, növlər bir-birindən bu maddələrin keyfiyyət tərkibinə görə də fərqlənirlər.  

Açar sözlər: Hippophae rhamnoides L., Rosa corymbifera L., bioloji fəal maddələr, xromatoqrafiya 

 

GiriĢ 

Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin çoxu müalicə xüsusiyyətinə malikdir. Onların bəzilərini istifadə etdikdə 

(əsasən qida bitkiləri) orqanizmdə maddələr mübadiləsi prosesinə, bəziləri isə bioloji fəal maddələrlə zəngin 

olmaqla yüksək effektli dərman vasitəsi kimi təsir edir. Bu bitkilərdən bir çoxu kapilliyar möhkəmləndirici, 

antisklerotik, hipotenziv, hormonal, ĢiĢ əlehinə xüsusiyyətinə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlər onların tırkibində 

olan bioloji fəal fenol törəmələri olan-flavonoidlər, antosianlar, katexinlər, izopren-törəmələri olan 

karotinoidlər və b. maddələrdir [1]. 

Yabanı meyvə və giləmeyvələrin tərkibinə daxil olan bitki mənĢəli fenollar insan orqanizmdə maddələr 

mübadiləsi prosesində əmələ gələn yağları, zülalları oksidləĢdirən oksigenin aktiv formalarının (sərbəst 

radikallar) zərərli təsirinin qarĢısını alır. Biopolimerlərin oksidləĢməsi ilə xəstəliklərin yaranması, həmçinin 

qocalma prosesi arasında müəyyən əlaqə var [10,11]. Fenol birləĢmələrinin antisklerotik təsiri yağ və 

xolesterin mübadiləsi fermentlərinə təsiri ilə bağlıdır [8]. Flavonoidlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də 

antispazmolitik fəallığıdır [9]. Beləliklə, meyvə və giləmeyvə bitkiləri müxtəlif müalicəvi – profilaktik təsiri 

çaytikanı və itburnu növləri dərman, yeyinti və digər faydalı xüsusiyyətə malikdirlər. onlar çox qədimdən 

xalq təbabətində və hazırda elmi təbabətdə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir.  

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycan florasında geniĢ yayılmıĢ və sənaye əhəmiyyəti olan çaytikanı 

(Hippophae rhamnoides) və itburnu (Rosa corymbifera) növlərinin meyvələrinin müqayisəli kimyəvi 

tərkibini öyrənmək və onlardan bioloji fəal qida əlavələri alınmasının xammal mənbəyi olmasını aĢkar 

etməkdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatın materialı Azərbaycanın Quba rayonunun Susay kəndi ərazisindən bioloji yetiĢkənlik fazasında 

toplanmıĢ çaytikanı Hippophae rhamnoides L. və UzunmeĢə kəndi ərazisindən toplanmıĢ Rosa corymbifera 

L. növlərinin meyvələridir. Meyvələrin tərkibindəki Ģəkərlər, üzvi turĢular, pektin ümumi qəbul edilmiĢ 

metodlarla [3], C vitamini Tilmans metodu [2], flavonoidlərin miqdarı Petreçenko və b. [4, 5, 7], E vitamini 

[2], katexinlərin miqdarı və keyfiyyət tərkibi Novruzov və b. [2, 4],  Ģəkərlərin, üzvi turĢuların keyfiyyət 

tərkibi [6] tədqiq edilmiĢdir.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

AparılmıĢ kimyəvi analizlərin nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, tədqiq edilən növlərin – çaytikanı və 

itburnu meyvələri qidalı və bioloji fəal maddələrlə zəngindir. Tədqiq edilən çaytikanı və itburnu 

meyvələrində müvafiq olaraq quru maddənin miqdarı 21.5; 39.7% arasında, Ģəkərlər 5.03; 9.17%, üzvi 

turĢular 3.09;1.74%, pektin 1.38;1,87%, aĢı maddəsi 3.17;3.25%, flavonoidlər 675.4;285.4 mq%, 

karatinoidlər 5,41;9,8 mq%, leykoantosianlar 170,5; 647,5, katexinlər 127,5;253.1mq%, yağlar 3.54;1,48%, 

C vitamini 127.5;357.8 mq%, E vitamini 29,7; 16,5 mq% arasında dəyiĢirlər. Maksimum miqdarda quru 

maddə (39,7%), Ģəkər (9.17%), pektin (1,87%), aĢı maddəsi (3.25%), leykoantosian (647,5 mq%), karotinoid 

(9.8mq%), C vitamini (357.8mq%) Rosa corymbifera L. növünün, üzvi turĢu (3,09%), flavonoid (675,4 

mq%), E vitamini (29,7 mq%), yağ (3,54%) H.rhamnoides  növünün meyvələrində toplanır. 
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Kağız, nazik qatlı sütunlu xromatoqrafiya metodları ilə bioloji fəal və qidalı maddələrin keyfiyyət tərkibi 

öyrənilmiĢdir və müəyyən edilmiĢdir ki, növlər yalnız maddələrin miqdarına görə deyil, həmçinin həmin 

maddələrin komponent tərkibinə görə də fərqlənirlər.  

Hər iki növün meyvəsinin Ģəkər cəmində qlükoza, fruktoza ilə yanaĢı ksiloza və arabinoza; üzvi turĢu 

cəmində alma turĢusu ilə yanaĢı kəhraba, quzuqulağı turĢusu aĢkar edilmiĢdir. Ġtburnu meyvələrindən alınmıĢ 

flavonoid cəminin xromatoqrafik analizi nəticəsində 9 fenol tərkibli maddə, onlardan 5 maddənin flavonoid 

təbiətli olması aĢkar edilmiĢdir. Flavonoid cəmindən ayrılmıĢ fərdi maddələrin xromatoqrafik, spektral və 

hidrolizinnin nəticələrinə, onların məlum maddələrlə müqayisəsinə əsasən flavonoidlər astraqalin, hiperin, 

rutinlə eyniliyi müəyyən edilmiĢdir. 

Eyni metodla çaytikanı meyvələrinin flavonoid tərkibi öyrənilmiĢdir. Müəyyən  edilmiĢdir ki, çaytikanı 

meyvələrinin flavonoid  cəmindən 4 fərdi flavonoid alınmıĢ və onlar izokversitrin, kempferol-3-qalaktozid, 

kversetin-3-rutinozid (rutin), izoramnetin-3-rutinozid (narsisin) kimi müəyyən edilmiĢdir. Flavonoid  

cəminin 60%-ni kversetin törəmələri təĢkil edir.  

Çaytikanı  meyvəsinin katexin cəmində 3 katexin müəyyən edilmiĢdir: (-) epikatexin, (-) epikatexinqallat 

və (-) epiqallokatexindən. Ġtburnu meyvəsinin katexin 4 katexin aĢkar edilmiĢdir və onlar epikatekin, 

epikatexinqallat, epiqallokatexin və qal turĢusundan ibarətdir.  

Karotinoid cəminin xromatoqrafik tədqiqi nəticəsində çaytikanı meyvəsində α-,β-,γ-karotin, likopin, 

polisislikopin, A,B, zeaksantin, kriptoksantin, fitoflyunin, itburnu meyvəsində α-,β-,γ-karotin, likopin, 

polisislikopin A,B, zeaksantin, taraksantin aĢkar edilmiĢdir. 

Tokoferol cəminin xromatoqrafik analizi nəticəsində çaytikanı meyvəsində α-,β-,γ-tokoferol, itburnu 

meyvəsində isə α-,γ-tokoferolaĢkar edilmiĢdir. 

Ġnsan orqanizminin P vitamini fəallığına malik katexin preparatına gündəlik təlabatı 50 mq təĢkil edir. 

Çaytikanı meyvəsinin tərkibindəki katexinlərin və flavonoidlərin miqdarı göstərir ki, 10q çaytikanı 

meyvəsinin qəbul edilməsi insanın gündəlik P vitamininə olan təlabatını ödəyir. Çaytikanı meyvəsində  C 

vitaminin olması P vitaminin fəallığını 2 dəfə artırır. Deməli hər gün 5q çaytikanı meyvəsi istifadə etməklə 

orqanizmi gündəlik P vitamininə olan təlabatını ödəmək olar.  

 

Yekun 

1. Müəyyən  edilmiĢdir ki, çaytikanı və itburnu meyvələri qidalı və bioloji fəal maddələrlə zəngindir. 

Maksimum miqdarda quru maddə (39,7%), Ģəkər (9.17%), pektin (1,87%), aĢı maddəsi (3.25%), 

leykoantosian (647,5 mq%), karotinoid (9.8mq%), C vitamini (357.8mq%) Rosa corymbifera L. növünün, 

üzvi turĢu (3,09%), flavonoid (675,4 mq%), E vitamini (29,7 mq%), yağ (3,54%) H.rhamnoides  növünün 

meyvələrində toplanır. 

2. Müəyyən  edilmiĢdir ki, növlər bir-birindən bu maddələrin keyfiyyət tərkibinə görə də fərqlənirlər. 

ÖyrənilmiĢ növlərin Ģəkər tərkibində qlükoza, fruktoza, arabinoza, ksiloza, qalaktoza, üzvi turĢusu tərkibində 

alma, limon, kəhraba, quzuqulağı, flavonoid tərkibində astraqalin, rutin, hiperin, narsisin, kversetin-3-

qalaktozid, katexin tərkibində - epikatexin, epikatexinqallat, epiqallokatexin və qal turĢusu, karotinoid 

tərkibində α-,β-,karotin, likopin, polisislikopin A,B, zeaksantin hər iki növün meyvəsində, kriptoksantin, 

fitoflyuin çaytianı, taraksantin itburnu meyvələrində; tokoferol tərkibində α-,β-tokoferol hər iki meyvədə, γ-

tokoferol isə Rosa corymbifera L. növünün meyvələrində aĢkar edilmiĢdir. 

3. Kimyəvi analizlərin nəticələri göstərir ki, itburnu və çaytikanı meyvələri yüksək bioloji fəallığa 

malik konsentrantlar və qida əlavələri olmaqla uyğun xammal mənbəyi kimi istifadə etmək olar.  
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Characterization of the biochemical composition of fruits 

of Hippophae rhamnoides L. and Rosa corymbifera L. 

Eldar N. Novruzov, Latafat A. Mustafaeva , Aydan M. Zeynalova 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

A comparative study of the chemical composition of the fruit of sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides) 

and rosehip (Rosa corymbifera) widespread on the territory of Azerbaijan and of industrial importance was 

carried out. It was found that the content of dry substances is 21.5-39.7%, sugars 5.03-9.17%, organic acids 

3.09-1.74%, pectin 1.38-1.87%, tannins 3.17-3.25%, flavonoids 675.4-285.4 mg%, carotenoids 5,41-9.8 

mg%, catechins 127.5-253.1 mg%, fats 3.54-1.48%, vitamin C 127.5-357.8 mg%, respectively, in sea 

buckthorn and dogrose. It was found that the content of dry matter, sugars, carotenides, vitamin C reaches a 

maximum in Rosa corymbifera L., while the content of the oil (3.54%) in Hippophae rhamnoides L. revealed 

that the species differ not only in quantitative but also in qualitative composition of these substances. 

Key words: Hippophae rhamnoides L., Rosa corymbifera L., biologically active substances, 

chromatography 

 

Характеристика биохимического состава плодов 

Hippophae rhamnoides L. и Rosa corymbifera L. 

Эльдар Н. Новрузов,  Латафат А. Мустафаева,  Айдан М. Зейналова 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

Было проведено сравнительное изучение химического состава плодов облепихи (Hippophae 

rhamnoides) и шиповника (Rosa corymbifera), широко распространенных на территории Азербайджана 

и имеющих промышленное значение. Было вывлено, что максимальное содержание сухих веществ 

(39,7%), сахаров (9,17%), пектина (1,87%), дубильных веществ (3,25%), лейкоантоцианов (647,5 

мг%), каротиноидов (9,8 мг%), витамина С (357,8 мг%) накапливается у Rosa corymbifera, 

органические кислоты (3,09%), флавоноиды (675,4 мг%), Е витамина (29,7 мг%), масло (3,54%) же в 

плодах  H.rhamnoides.  Было установлено, что виды отличаются не только по количественному, но и 

по качественному составу  этих веществ.   

Ключевые слова: Hippophae rhamnoides L., Rosa corymbifera L., биологически активные вещества, 

хроматография   



      

 

Определение содержания витамина С в соке плодов Punica granatum L. методом ВЭЖХ 

Айдан М. Зейналова, Эльдар Н. Новрузов 
Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

aydan.zeynalova.az@gmail.com 

 
Аскорбиновая кислота (гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты) – органическое 

соединение, известное как витамин С. Витамин С больше всего известен противоцинготной 

активностью, но кроме этого необходим для нормального функционирования ряда систем органов. В 

последнее время широкое применения находит измерение витамина С методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Проведено определение витамина С из сока плодов Punica 

granatum L. методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено, что в соке из 

плодов Punica granatum L.  содержание аскорбиновой кислоты составляет 27,96 мг/100 г. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, Punica granatum L., высокоэффективная жидкостная 

хроматография 

 

Введение 

Настоящий период развития медицины характеризуется значительным подьемом интереса к 

лекарственным растениям и лекарственным средствам на их основе. Более 40% лекарственных 

препаратов, применяемых в мировой фармацевтической практике, получают из растительного сырья. 

Это связано с широким спектром фармокологического действия, минимумом побочных эффектов и 

доступностью сырья. 

Аскорбиновая кислота (гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты) – органическое 

соединение, известное как витамин С. Аскорбиновая кислота, синтезируемая растениями и 

большинством животных, не может синтезироваться в тканях человека, что связано отсутствием в 

организме двух ферментов: D-глюкуронолактонредуктазы и L-гулонооксидазы. В связи с этим 

человеку необходимо получать этот витамин извне. Суточная потребность взрослого человека в 

витамине С 50-100 мг, детей – 30-70 мг [2]. 

Антиоксидантные свойства и действующий как кофактор по меньшей мере для восьми ферментов 

сделали аскорбиновую кислоту очень влиятельным элементом в биологических системах [5, 6]. 

Витамин С больше всего известен противоцинготной активностью, но кроме этого необходим для 

нормального функционирования ряда систем органов. Одной из основных функций аскорбиновой 

кислоты является участие в образовании коллагена и его разновидностей, входящих в состав 

основного промежуточного вещества эндотелия сосудов, ретикулярной и соединительной ткани, 

дентина, кости и хряща [1]. Недостаток витамина С в организме отражается на состояние 

пищеварительного тракта, при этом отмечается большая восприимчивость последнего к инфекциям, 

развитие катаральных состояний в желудке и кишечнике.  

Данные по количественному содержанию аскорбиновой кислоты в составе сока плодов граната 

связывают с районами произрастания  сроками сбора и методами ее определения. По данным 

Khomdram S. и Shantibala D. в соке дикого граната, произрастающего в Манипуре содержание 

аскорбиновой кислоты составляло 14.4 мг/100 г [7]. Согласно результатам египетских ученых [4] в 

соке сортов граната содержание данного витамина колеблилось в пределах от 4.28 до 6.80 г/100 г. В 

соке же сортов граната из Шри-Ланки содержание аскорбиновой кислоты составляло 6.3-11.02 мг/л 

[3]. 

Целью работы являлось исследование витамина С в соке граната методом ВЭЖХ в качестве 

дополнительного сырьевого источника получения данного витамина.  

 

Методы исследования 

Объектом исследования служили плоды дикорастущего растения Punica granatum L., собранные 

на территории Галалты Сиязаньского района АР в период полного созревания.  

Подготовка подвижной фазы для жидкостной хроматографии: 

Согласно ГОСТ 245-76 3,12 г дигидрофосфата натрия растворяют в 200 мл дистиллированной 

воды. Полученный раствор переносят в стакан вместимостью 1000 см
3
, доводят pH 

концентрированной фосфорной кислотой по ГОСТ 6552-80 до 2,5. Затем раствор дегазируют в 

течении 15 минут и фильтруют через мембранный диск (47 мм). 
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Подготовка проб для анализа: 

Около 1,5 мл сока P.granatum, полученного из 10,25 г очищенных зерен граната 

центрифугировали с числом оборотов 8000 в течении 10 минут. Затем пробу отбирали в медицинский 

шприц с фильтром и отфильтровали в виалу. Исследования проводили с использованием 

высокоэффективного жидкостного хроматографа - Varian LC/MS (США сер. № 05755). 

 

Результаты и обсуждение 

Хроматограмма для образца сока плодов граната показала пики, указывающие на присутствие 

аскорбиновой кислоты. Полученные пики сравнивали со стандартом для сравнения и подтверждения 

количества витамина С. Хроматограмма витамина С сока плодов граната представлена на рис. Было 

обнаружено, что общая площадь аскорбиновой кислоты составляет 1685638 mV*s с временем 

удерживания 6.214 минут. 

Массовую концентрацию аскорбиновой кислоты расчитали по градуировочным зависимостям с 

учетом степени разведения пробы. Окончательный результат определения массовой концентрации 

аскорбиновой кислоты был рассчитан по нижепредставленной формуле: 

 

   
     

 
   

 

Где, С – площадь пика аскорбиновой кислоты  

V – объѐм пробы, отобранный для анализа, см3 

m – масса анализируемой пробы, г 

х – разбавление  

 

Таким образом,  

   
       х    

       
       27,96 мг/100 г.   

Результаты проведенного  анализа показали, что в соке плодов Punica granatum L.  содержание 

аскорбиновой кислоты составляет 27,96 мг/100 г.   

 

 
 

 

Рисунок.  ВЭЖХ-хроматограмма аскорбиновой кислоты в соке плодов Punica granatum L. 

 

 



      

 

 

Выводы: 

1. Результаты проведенного  анализа методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии показали, что в соке из плодов Punica granatum L.  содержание аскорбиновой 

кислоты составляет 27,96 мг/100 г.   

2. Полученные данные позваляют рекомендовать данное растение в качестве 

дополнительного сырьевого источника получения витамина С. 
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YEMX metodu ilə Punica granatum L. meyvə Ģirəsində C vitamini miqdarının tədqiqi 

Aydan M. Zeynalova, Eldar N. Novruzov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

C vitamini kimi məĢhur olan askorbin turĢusu (qamma-lakton-2,3-dihidro-L-qulan turĢusu) üzvü 

birləĢmədir. C vitamini daha çox sinqa xəstəliyi əleyhinə iĢlənilsədə, eyni zamanda bir sıra orqanlar 

sisteminin normal fəaliyyəti üçün də vacibdir. Son zamanlarda C vitaminin təyini yüksək effektli maye 

xromatoqrafiya metodu ilə aparılır (YEMX). YEMX metodu ilə Punica granatum l. meyvə Ģirəsində  C 

vitamini miqdarinin tədqiqi aparılmıĢdır. Müəyyən edilmiĢdir ki, Punica granatum l. meyvə Ģirəsində  

askorbin turĢusunun  miqdari 27.96 mq / 100 q təĢkil edir.  

Açar sözlər: askorbin turşusu, Punica granatum L., yüksək effektli maye xromatoqrafiya 
 

Determination of content of vitamin C in Punica granatum L. fruit juice by HPLC method 

Aydan M. Zeynalova, Eldar N. Novruzov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar Highway 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

Ascorbic acid (gamma-lactone 2,3-dehydro-L-gulonic acid) is an organic compound known as vitamin C. 

Vitamin C is best known for antiscorbutic activity, but is also necessary for the normal functioning of a 

number of organ systems. Recently, a wide application is being made of the measurement of vitamin C by 

the high-performance liquid chromatography (HPLC) method. The definition of vitamin C from fruit juice 

Punica granatum L. has been determined by high-performance liquid chromatography. It was found that in 

Punica granatum L. fruits juice the content of ascorbic acid is 27.96 mg / 100 g.  

Key words: ascorbic acid, Punica granatum L., high-performance liquid chromatography 

  



      

 

Zoğal (Cornus mas L.) bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri 
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Məqalədə Qəbələ rayonu ərazisində yayılmıĢ Cornaceae Dumort fəsiləsinin Cornus mas L. növünün 

bioekoloji və faydalı xüsusiyyətləri haqqında  məlumat verilmiĢdir. Fenoloji müĢahidələr zamanı zoğal 

bitkisinin vegetativ və generativ orqanlarının müxtəlif quruluĢ formaları müəyyən olunmuĢdur. Belə 

dəyiĢkənlik müxtəlif ekoloji Ģəraitdə bitən bitkilərlə yanaĢı, həm də eyni ağac üzərində də müĢahidə 

olunmuĢdur. Yarpaq ayasinin forması kənarlarının, xüsusən də uc hissəsinin dəyiĢkənliyi, ölçüsü, rəngi və s. 

əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənmiĢdir. Kütləvi çiçəkləmə müddəti 3-4gün davam etmiĢdir. Meyvə 

əmələgəlmə prosesi isə mayın ilk həftəsindən baĢlanmıĢdır. 

Açar sözlər: Cornus mas L., bioekoloji xüsusiyyət, generativ və vegetativ orqanlar 

 

GiriĢ 
Azərbaycan Respublikasının florası olduqca zəngin olub, 5000-ə yaxın bitki növünü özündə birləĢdirir. 

Azərbaycan florasında rast gəlinən faydalı bitkilər arasında meyvə bitkiləri xüsusi yer tutur. Onların 

əksəriyyəti dərman əhəmiyyətli, efir yağlı, qidalı, vitaminli bitkilərdir. Belə bitkilərdən biri də Cornaceae 

Dumort fəsiləsinə mənsub olan Cornus mas L.- zoğal bitkisdir. Cənub ġərqi Avropa, Asiya, Mərkəzi və 

ġərqi Amerikada yayılmıĢ Cornaceae fəsiləsi 16 cins, 140 növdən ibarətdir [3]. Zoğal cinsinin Azərbaycanda 

yalnız 1 növü- Cornus mas L. yayılmıĢdır [2]. 

DaĢ dövrünə(neolit) aid insan məskənlərində, həmçinin Azərbaycanın tunc dövr arxeoloji qazıntılarında 

zoğal qalıqlarının tapılması onun insanlar tərəfindən çox qədimdən istifadə olunmasını göstərir. Zoğalın 

müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilməsinə dair məlumatlar Aristotelin, Dioskoridin, Plineyin əsərlərində 

rast gəlinir [5]. Hipokrat zoğal yarpaqlarının büzücülük xüsusiyyəti və mədə-bağırsaq, maddələr mübadiləsi 

pozğunluğu, qan azlığı, gücsüzlük, soyuqdəymə, böyrək, sidik kisəsi xəstəlikləri zamanı istifadə edilməsini 

göstərmiĢdir. Zoğal meyvələrindən alınmıĢ Ģirə kiçik yaĢlı uĢaqların mədə pozğunluğunda əvəzsizdir. 

Həmçinin meyvəsinin fitokimyəvi və antioksidant xüsusiyyəti son zamanlarda müxtəlif elmi ədəbiyyatlarda 

göstərilmiĢdir [6,7,8,9]. 

 Zoğalın qida maddələri ilə zəngin meyvələri təzə halda və bir sıra yeyinti məhsullarının-mürəbbə, 

kompot, püre, cem, kisel, marmelad, spirtsiz içki hazırlanmasında əvəzsiz xammaldır. Zoğalın quraqlığa, 

Ģaxtaya davamlı, torpağa az tələbkar olması kimi bioekoloji xüsusiyyətləri onun geniĢ arealda yayılmasına, 

ondan meyvə, tarlaqoruyucu, eroziyanın qarĢısını alan, canlı çəpər yaratmaq, bəzəkçilik məqsədi üçün 

istifadə edilməsinə imkan verir. Zoğalın yayılma arealını təmin edən və mühim əhəmiyyət kəsb edən bioloji 

xüsusiyyətlərdən biri də onun toxum, kök pöhrəsi və  budaqla çoxalmasıdır.  Zoğal 5-12m hündürlükdə 

çoxillik ağac və ya kolĢəkilli bitkidir. [13]. Bitki uzun ömürlüdür, yaĢama müddəti 250-300 ilə qədər davam 

edə bilər. Zoğal bitkisi biotik və abiotik faktorlara olduqca davamlı olub stress Ģəraitində də məhsul verə 

bilir. Qafqazda əsasən  mülayim və quraqlıq iqlim Ģəraitində dəniz səviyyəsindən 1200m yüksəklikdə  

yayılmıĢdır. YavaĢ böyüyən iĢıq sevər bitkidir. Qələvi, rütubətli torpaqlarda da inkiĢaf edə bilir[4].  

 

Tədqiqat metodu 

ĠĢin əsas məqsədi zoğal bitkisinin mühim təsərrüfat əhəmiyyətini və az öyrənilməsini nəzərə alaraq onun 

bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənilməsidir. Bu məqsədlə tədqiqat obyekti olaraq  Böyük Qafqaz floristik 

rayonu olan Qəbələ rayonu ərazisində Cornus mas L. növü götürülmüĢdür. Fenoloji müĢahidələr Beydmanın 

metoduna əsasən aparılmıĢdır [1]. Fenoloji fazaları izləmək məqsədilə çiçəklər 3 inkiĢaf fazasında –qönçə 

fazasında, qismən açılmıĢ çiçəkləmə fazasında və kütləvi çiçəkləmə fazasında müĢahidə olunmuĢdur. 

Həmçinin yarpaqlar və meyvə üzərində da morfoloji əlamətlərə görə müĢahidələr aparılmıĢdır.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Təbiətdə aparılmıĢ müĢahidələr göstərir ki, zoğal bitkisinin generativ və vegetativ orqanları çox 

dəyiĢkəndir. Bu dəyiĢkənlik nəinki müxtəlif ekoloji Ģəraitdə bitən  ağaclarda, həmçinin bir ağacın üzərində 

olan meyvə, çiçək və yarpaqlarda da müĢahidə olunmuĢdur.  

Zoğal yarpağının ayasınin forması kənarlarının, xüsusən uc hissəsinin dəyiĢkənliyi, ölçüsü, rəngi və s. 

əlamətlərinə görə fərqlənmiĢdir. 2018-ci il aprel ayının birinci 10 günlüyündə aparılan müĢahidələrdə bitkidə 
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yarpaqlanma fazasının baĢlanması müĢahidə olunmuĢdur. Ağac üzərində ellipsvari, yumurtavari, neĢtər 

Ģəkilli yarpaqlara rast gəlinir. Yarpaq qalın olub(kserofillik əlaməti) üst tərəfdən parlaq tünd yaĢıl, altdan 

açıq yaĢıl rəngdədir. Quraqlıq Ģəraitində olan bitkilərin uc budaqlarında azca qızarmıĢ rəngli yarpaqlara da 

rast gəlinirdi. Yarpaq ayasinin rəngi, tüklənməsi və ölçüləri bitkinin bitdiyi Ģəraitdən və kol üzərində 

yerləĢmə Ģəraitindən asılı olaraq müxtəlif olduğu müĢahidə edilmiĢdir. MeĢə altında rast gəlinən bitkilərin 

açıq sahəyə nisbətən yarpaqları enli, tüklənməsi zəifdir.  

Zoğal çiçəkləri çətir çiçək qrupuna aid olub, yan zoğlarda yarpaqların qoltuğunda topa halında yerləĢirlər.  

Çiçək diĢicikdən, onun ətrafında yerləĢən 4 ədəd erkəkcik, 4 ləçək və 4 kasa yarpağından təĢkil olunmuĢdur. 

Kasa yarpaqları kiçik olub, üzəri sıx tüklüdür. Ləçəkləri üçbucaq və ya neĢtər Ģəkilli olub sarı rəngdədir. 

Tozcuq kamerasında çoxlu sayda, silindirik və ya oval Ģəkilli, sarı rəngli 4 ədəd pulcuqla örtülən  tozcuqlar 

yerləĢir. Çiçək qrupunda çiçəklərin sayı 10-25-dir. Zoğalın çiçəkləmə dövrü adətən yarpaqlanmadan əvvəl 

qıĢın keçməsindən asılı olaraq  martın axırından aprelin birinci yarısına kimi olur. Çiçəkləmə vaxtına 

həmçinin yüksəklik və bitmə sahəsi də təsir göstərir. Qəbələ rayonu ərazisində bitkinin çiçəkləməsi mart 

ayının ikinci 10 günlüyündən baĢlanmıĢdır. Çiçəkləmənin 3-cü fazası, yəni kütləvi çiçəkləmə dövrü 20-24 

mart tarixlərini əhatə edərək 3-4 gün davam etmiĢdir. Ümumiyyətlə çiçəkləmə dövrü 10-15 gün-yarpaqların 

əmələ gəlməsinə qədər olan müddətdə davam etdiyi müĢahidə edilmiĢdir. Aprel ayının birinci 10 günlüyündə 

artıq meyvələrin əmələ gəlməsi prosesi baĢlanmıĢdır. 

 

Cədvəl. Zoğal bitkisinin vegetativ fazaları 

Fazalar Davametmə müddəti 

Çiçəkləmə 15.03. -28.03. 

Kütləvi çiçəkləmə 20.03. -24.03. 

Yarpaqların əmələ gəlməsi 28.03. 

Meyvələrin əmələ gəlmə 04.04. -28.07. 

Meyvələrin yetiĢməsi 28.07.-30.09. 

 

Zoğal bitkisinin meyvəsi Ģirəli çəyirdək meyvədir. Çəyirdəyin forması uzunsov-oval Ģəkillidir. Zoğal 

meyvələri ekoloji Ģəraitdən asılı olaraq formasına, ölçülərinə, rənginə, yetiĢmə müddətinə, dadına görə 

müxtəlif  olurlar. Bir meyvənin orta çəkisi 1,5-6 qram olur. Meyvənin ölçüsündən asılı olaraq 100 ədədinin 

çəkisi isə çəyirdəklə birlikdə 200-400 qram ola bilər. Zoğalın lətli hissəsi ümumi meyvənin 70-80%-ni təĢkil 

edir. Meyvələrin yetiĢmə dövrü iyul ayının axırından sentyabra qədər davam edir(cədvəl). 

Beləliklə, əldə olunan nəticələrə əsasən yarpaq ayasinin rəngi, tüklənməsi və ölçüləri bitkinin bitdiyi 

Ģəraitdən və kol üzərində yerləĢməsindən asılı olaraq müxtəlif olur. DəyiĢkənlik meyvələrdə daha aydın 

müĢahidə edilir. Zoğal meyvələrinin rəngi, dadı, forması, ətliliyi ekoloji Ģəraitdən asılı olaraq dəyiĢilir. 

Çiçəkləmə dövrü 10-15 gün-yarpaqların əmələ gəlməsinə qədər olan müddətdə davam edir. 

Aparılan müĢahidələr göstərmiĢdir ki, zoğal bitkisi polimorf bir bitkidir və xüsusi tədqiqat obyekti kimi 

bu bitkinin biomüxtlifliyinin  öyrənilməsi nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə malikdir.  
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Bioecological properties of the plant Cornelian Cherry (Cornus mas L.) 

Asmaya Z. Zeynalli, Eldar N. Novruzov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The article provides information on the bioecological and beneficial properties of Cornus mas L. species 

of Cornaceae Dumort family, spread throughout the Gabala region. During the phenological observations, 

various forms of vegetative and generative organs of the cornelian cherry have been identified. Such 

variability has been observed on plants growing in various environmental conditions as well as on the same 

tree.The shape of the leaf blade distinguished from each other due to the variability, size, color, etc. signs of 

the edges, in particular the edge portion. The mass blooming period lasted 3-4 days. And the process of fruit 

formation began in the first week of May. 

Key words: Cornus mas L., bioecological property, generative and vegetative organs  

 

 

Биоэкологические свойства растения кизила  (Cornus mas L.) 

Асмая З. Зейналлы, Эльдар Н. Новрузов 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье представлена информация относительно биоэкологических и полезных свойств вида 

Cornus mas L. семейства Cornaceae Dumort, распространенных на территории Габалинского района. 

При фенологических наблюдениях выявлены различные формы строения вегетативных и 

генеративных органов растений. Указанная изменчивость наряду с растениями, растущих в 

различных экологических условиях, также наблюдалась и на одном и том же дереве. Формы 

пластинки  листьев, в особенности краевая часть отличались друг от друга по изменчивости, размеру, 

цвету и другим признакам. Период массового цветения продолжался 3-4 дня. А процесс 

плодообразования   начался с первой недели мая. 

Ключевые слова: Cornus mas L., биоэкологическая особенность, генеративные и вегетативные 

органы  

  



      

 

Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. növünün kumarin tərkibinin tədqiqi 

 

AyĢən F.Quliyeva, Siracəddin V. Sərkərov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

ayshenh@list.ru ,  s.serkerov@mail.ru 

 

Məqalədə  Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. növünün kimyəvi tərkibinin tədqiqinə həsr 

olunmuĢdur.Tədqiq edilən bitkinin köklərinin kumarin tərkibinin (aqazillin, dekursin, aurapten) meyvələrinin 

kumarin tərkibindən (aqazillin, pranqolarin,  pranqolarin hidrat) nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqləndiyini 

göstərilir. 

Açar sözlər: fərdi, bioloji fəal, kumarin, Agasyllis. 

 

GiriĢ 

Tərkibində bioloji fəal maddələr saxlayan bitki növlərinin axtarıĢları onların ehtiyatlarının müəyyən edilib 

qeydə alınması, kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi və xalq təsərrüfatının ehtiyyacları üçün istifadəsinin iĢlənib 

hazırlanması müasir botanik ehtiyatĢünaslığının aktual məsələlərindəndir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan florasında yayılmıĢ 4500 ali bitki növlərinin ancaq az miqdarı 

kimyəvi cəhətdən tədqiq olunmuĢdur. Buna görədə bitkilərdən bioloji fəal maddələrinin fərdi Ģəkildə alıması 

məqsədilə bitkilərin kimyəvi tədqiqi həm elmi və həmdə praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  

Xalq və ofsinal təbabətdə istifadə olunana Ali bitkilər sırasında Apiaceae (kərəvözkimilər) fəsiləsi növləri 

tərkibində bioloji fəal kumarin törəmələrinin olması ilə tədqiqatçıların həmiĢə marağındadırlar.  

Kumarin törəmələri Apiaceae fəsiləsi bitkilərdən baĢqa Fabaceae, Rutaceae və baĢqa fəsilələri 

bitkilərdədə geniĢ yayılmıĢdır. M.Q. Pimenovun [5],  A.Z. AbıĢev  və b. [1] məlumatlarına görə dünyada 134 

fəsilə, 568 cinsdən olan 1626-dan artıq bitki növlərində kumarin törəmələri müəyyən olunmuĢdur. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə kumarinlər ağrıkəsici, fotosensibilizəedici, hipotenziv, bəd xassəli ĢiĢlərə 

qarĢı, aritmiya, antikoaqulyant, kapilyar damarları möhkəmləndirən, iltihab əleyhinə və s. fəalıqlara 

malikdirlər [1]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatın obyekti Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. bitkisidir. Tədqiqatlarıda ekstraksiya, Qaz-

Xromato-Mass-Spektroskopiya metodlardan istifadə edilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqatın obyekti olan Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. Agasyllis Spreng cinsindən olub Azərbaycan 

florasında bir növlə təmsil olunmuĢdur [3]. 

Azərbaycanda Qərbi Böyük Qafqazın subalp cəmənlikərində yayılmıĢdır [3]. Faktiki olaraq Qafqazın 

endemi olan bu növ Qusar rayonunu Xuluq kəndi ətrafından və Quba rayonun Cek kəndi ətrafı 

çəmənliklərdə qeydə alınmıĢdır. Qusar rayonunda yığılmıĢ A.latifolia bitkisinin meyvələrindən alınmıĢ 

ekstraktiv maddərlər cəmindən sütunlu xromatiqrafiya metodundan istifadə edərək xətti Piranokumarin 

törəmələri  pranqolarin (oksipeysedanin) və  pranqolarin  hidrat  (oksipeysedanin hidrat)  kumarinləri 

alınmıĢdır [4]. 

Quba  rayonu  Cek  kəndi ətrafında yığılmıĢ  A. latifolia  növünün köklərindən asetonla ekstraksiya 

medotu ilə alınmıĢ  ekstraktiv maddələr cəmində Qaz-Xromato-Mass-Sprektomektiya metoddan istifadə 

edərək tərkibində digər  kompanetlərdən baĢqa Apiaceae fəsiləsi üçün xarakterik kumarin törəmələrindən 

olan xətti Piranokumarinlər aqazillin, dekursin və quruluĢunda yan zənciri olan sadə kumarin-aurapten təyin 

edilmiĢdir [4].  

Beləliklə yuxarıda qeyd etdiyimiz məlumatlardan aydın olur ki, tədqiq etdiyimiz bitki növünün köklərinin 

kumarin tərkibi, meyvələrinin kumarin tərkibindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Belə ki, tətqiq 

etdiyimiz bitkinin köklərində xətti piranokumarinlər aqazillin, dekursin və sadə kumarin törəməsi aurapten 

təyin olunduğu halda, meyvələrində aqazillin və xətti furokumarin törəmələri oksipeysedanin və 

oksipeysedanin hidrat alınmıĢdır. 
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Research of coumarin composition of Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. 

Ayshen F. Guliyeva, Sirajeddin V. Serkerov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The article devoted to the research of coumarin composition of the Agasyllis latifolia (M.Bieb) 

Boiss. It was established that the coumarin composition of roots of the studied plant (agazillin, decursin, 

auraptene) significantly differs from that fruits (agazillin, prangolarin, prangolarin hydrate) plants. 

Key words: individual, biologically active coumarin, Agasyllis 
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Исследование кумаринного  состава  Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. 

Айшен Ф. Кулиева, Сираджеддин. В. Серкеров 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

   Статья посвящена исследованию кумаринового состава Agasyllis latifolia (M.Bieb) Boiss. 

Установлено что   кумариновый  состав корней исследуемого  растения (агазиллин, декурсин,  

аураптен) сушественно  отличается  от   таковой  плодов  (агазиллин, пранголорин,  пранголорин 

гидрат)  растения. 

Ключевые слова: индивидуальные, биологически активные кумарин, Agasyllis 

  



      

 

Биэкологическая характеристика  и запас плодов дикорастущих  

видов рода Sambucus L. 

 
Мехрибан Б. Зульфугарова, Элдар Н. Новрузов 
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Род бузина Sambucus – принадлежит к семейству Sambucaceae. Род включает около двадцати пяти 

видов, из них наиболее известны три вида: Бузина травянистая, Бузина чѐрная и Бузина красная. На 

Кавказе и в Азербайджане 2 вида. Во флоре Азербайджана 2 вида – S. nigra бузина черная и S. ebulus 

б. травянистая.Вегетация  начинаетсяв конце мая или в начале июня. Вегетация бузины в 

Азербайджане начинается в конце мая – начале июня. Генеративные почки закладываются на 

приростах прошлого года, в конце августа и полностью формируются в течение 50-70 дней. 

Ключевые слова: виды, бузина, вегетация 

 

Наиболее широко распространенным видом является бузина травянистая. Многолетнее 

растение.Стебель высотой 80-200 см, прямой, бороздчатый, разветвленный, голый. 

Листья на черешках, перистые, супротивные, прилистники листовидные, ланцетные, пильчатые. У 

цветков внешняя сторона розовая, внутренняя белая. Соцветия прямостоячая метелка, состоит из 

плоских щитков. Плод - черная ягода. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в августе. 

Массовым распространением отличаются (900-1100м над уровнем моря) предгорные и горные 

районы юго-восточной части Большого Кавказа. Бузина травянистая встречается в осветленных 

лесах, на полянах, в ущельях, оврагах, зарослях кустарниковых ценозов, по берегам рек, ручьев, 

канавах, на склонах гор, где она поднимается до среднего горного пояса. В предгорных районах 

образует заросли у дорог, на выгонах, засоренных местах и очень часто вблизи жилья. Как сорное 

растение растет на полях, в садах. 

 

Методы исследования 

Обследованию подвергались виды, Sambucus L. произрастающие во всех естественно-

географических районах Азербайджана. Обследование носило в основном маршрутно-

рекогносцировочный характер. На маршрутах собран материал, сырье для анализа и заложены учетные 

площади. Для оценки урожайности плодов использовали методику И.Л.Крылова, Л.И.Шретера [2]. 

  

Результаты и обсуждение 

Плоды бузины содержат богатый комплекс БАВ, различной химической природы S. nigra L.  – 

бузина черная кустарник или дерево от 2 до 8 м высотой. Встречается в подлеске лиственных лесов, 

порода довольно теплолюбивая. Растет очень быстро. Хорошо переносит сухость воздуха, 

теневынослива. 

Молодые ветви зеленые, с многочисленными желтоватыми чечевичками. Кора ствола пепельно-

серая, продольно- трещиноватая. Листья супротивные, обладают неприятным запахом. Цветки 

мелкие, желтовато-белые, сидячие или на цветоножках, душистые, в крупных многоцветковых, 

плоских, щитковидно-метельчатых соцветиях. Чашечка 5-и зубчатая, из 5-и кремово-белых 

лепестков. Плоды слизистые, бурые, кисловато-сладкие, ягоды собранные в крупные гроздья. Цветет 

в мае-июле. Плоды созревают в августе-сентябре. 

Плоды мелкие, черные, блестящие костяники, с красно-фиолетовой сочной мякотью. Плодоножки 

окрашены в красный цвет. Плоды остаются висеть после опадания листьев.  

На таблице представлена краткая биоэкологическая характеристика дикорастущих видов S .ebulus  и 

S. nigra (таб.1.) 

По биологической особенности бузина относится к растениям с ранним началом вегетации. 

Вегетация бузины в Азербайджане начинается в конце мая – начале июня. Генеративные почки 

закладываются на приростах прошлого года, в конце августа и полностью формируются в течение 50-

70 дней. Распускание почек происходит в период со второй декады мая до начала июня. Массовое 

цветение в условиях долины наступает при колебаниях температуры от 20 до 28°С. Цветение 

продолжается от 2 до 6 дней. Установлено, что с момента раскрытия первых цветков до созревания 

плодов проходит 95-115 дней. Созревание плодов начинается через 20-30 дней после формирования 
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семян. Нормальный цвет и вкус приобретают в середине октября. 

 

Таблица 1. Краткая биоэкологическая характеристика дикорастущих видов р Sambucus L. 

Жизненные формы видов Экологические 

группы (по 

Шенникову 

1964) 

Время цветения 

и 

плодоношения 

Распространение 

по гаризонталу 

Географические 

елементы По 

Серебрякову 

(1964) 

По 

Раункеру 

(1934) 

S .ebulus 

Т 
Х МзКс VI-X Низ, Нгп, Сгп 

Центрально-

азиатский 

S. nigra 

К 
Ф МзКс VI-IX Низ, Нгп, Сгп 

Центрально-

азиатский 

Примечание: Низ-низменость, Нгп-нижнегорный пояс, Сгп-среднегорный пояс,   Мз-мезофит, Кс-

ксерофит, K-кустарник  Т-травянистый, Ф -фанерофит, Х-хамефит. 

  

Маршрутным обследованием изучена экологическая и ценотическая особенность дикорастущих 

видов бузины, произрастающих в Азербайджане. Большинство зарослей были обнаружены в 

Балаканском, Загаталском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, а также 

Губинском, Гусарском, Хачмазском районах. 

Исследования показали, что заросли бузины преимущественно встречаются на лесных полянах, по 

поймам рек и ручьев, каналах, у дорог, оврагов. Единичными экземплярами встречаются в садах, 

огородах.  В лесных кустарниковых разнотравных и других типах растительности, бузина образует 

бузина-локоносовые, бузина-ежевичные и др. ассоциации. 

В Загатальском районе, были обнаружены большие заросли бузины   на открытых участках, около 

сел Мацех, среди кустарников, по дороге Загатала-Огуз, недалеко от села Мако, на окрестности села 

Даначи, на свежих ореховых плантациях, на подлеске леса вблизи села Ляляпаша. В Балаканском 

районе заросли бузины заросли бузины были обнаружены в кустарниковом лесу по дороге Балакан-

Загатала, в окрестности села Джари (1100 м над ур. моря). В Исмаиллинском районе, по правому 

берегу северо-восточного побережья Гирдманчая, в окрестности леса, вблизи села Ивановка, рядом   

кустарниками, а крупные заросли на поляне между селами Топчу и Ханагях и др.(таб.2) 

 

Таблица 2. Урожайность плодов Sambucus ebulus L.в различных райанах Азербайджана 

Местообитание зарослей 
Масса  

1 плода, г 

Урожайность 1 

стволика, г 

Стволики на 1 

м
2
, шт. 

Урожайность 

плодов, г/м
2
 

Загатальский районе в окрестности села 

Джари 0,130±0,012 56,5±4,4 9±1 508,5±34,2 

северо-восточного побережья Гирдманчая 

Под пологом грабово-дубового леса 0,110±0,010 12,4±0,7 7±1 86,8±4,4 

 Исмаиллинский р-н, с. Ивановка, рядом   

кустарниками 0,100±0,011 10,9±0,5 9±2 98,1±5,3 

На открытых участках с. Даначи  0,110±0,014 51,7±3,3 11±2 568,7±38,1 

На свежих ореховых  плантациях 0,120±0,013 59,2±3,1 11±2 651,2±32,5 

 

Исследования проводили в 2010-2015 гг. в Белоканах, Загаталах, Гахи, Гусарах, Губе, Огузе, 

Габале и Исмаиллы. Для детального обследования зарослей использовали методику, разработанную 

С.И.Казьяковым Мороз и обильные дожди в период оплодотворения цветков и засухи в период 

формирования плодов отрицательно влияют на количество урожая. Снег и заморозки в апреле 2015 

года настолько сильно повлияли на бузину, что во многих местах особенно в предгорной зоне не 

было урожая. 

Изучение естественных зарослей бузины и определение их уроайности проводили глазомерно 

корректировкой данных путем закладки пробных площадей [1].  

Для этого в северо-восточного побережья Гирдманчая заложена пробная площадка размером 10х10 

м. В учет вошли более 150 стволов  . Установлена прямая коррелятивная зависимость между возрастом и 

высотой кустов, диаметром ствола и кроны  [1]. 

Биологический запас плодов определяли как произведение средней урожайности на величину 

редуцированной площади распространения вида (т.е. в переводе на 100%-ное проективное покрытие).  



      

 

Проектное покрытие, в зависимости от местопроизрастания, составляло 25-30%. Их плотность 

13,20-25,2 шт./м
2
. Вегетативные побеги единичны. Масса сырых плодов, формирующихся из 

соцветий одного генеративного побега бузины травянистой колеблется от 19,10 до 89,40 г, в среднем 

48,30±25,60 г, в других районах 20,9-40,7; 11,20-29,73, сред. 35,0±16,70. Максимальная масса плодов 

отмечается в Закатальском районе, в окрестности села Джари - в среднем 143,70±97,80 г. 

На исследуемых территориях Азербайджана выявлено 237 га земель, занятых под заросли бузины 

травянистой, средний запас плодов с одного гектара составляет 3,44 тонны, а эксплуатационный – 

2,53 тонны.  Обработка данных, полученных на пробных площадях, позволили определить среднюю 

массу одного плода при 100% проективном покрытии для разных условий местопроизрастания.. 

Биологический запас определяли путем умножения площадей распространения вида на среднюю 

урожайность, поскольку бузина травянистая произрастает в доступных местностях для сбора, 

эксплуатационный запас плодов следует рассчитать 95% от биологического. 
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Sambucus L. cinsinin yabanı növlərinin meyvələrinin bioloji xüsusiyyətləri və ehtiyatları 

Mehriban B. Zülfüqarova, Eldar N. Novruzov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Sambucus gəndalaĢ cinsi Sambucaceae fəsiləsinə aiddir.  Bu cinsin dünyada 25 növü vardır. Bu növlər 

içərisində 3 növ - S. nigra, S. ebulus və S. red daha çox məĢhurdur. Qafqazda və Azərbaycanda 2 növü - S. 

nigra (qara gəndalaĢ) və S. ebulus (otvari gəndalaĢ) yayılmıĢdır. Bu bitkinin vegetasiyası may ayının sonu və 

ya iyun ayının əvvəli baĢlayır. Generativ orqanların formalaĢması 50-70 gün davam edir. Çiçək tumurcuqları 

may ayının sonu və ya iyun ayının əvvəli əmələ gəlir. 

Açar sözlər: növ, gəndalaş, vegetasiya 

  

Bioecological characteristics and reserve of fruits of wild-growing species of genus Sambucus L. 

Mehriban B. Zulfuqarova, Eldar N. Novruzov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

The genus of elderberry - Sambucus belongs to the family Sambucaceae. The genus includes about 

twenty five species in the world. Out of these species 3 species - S. nigra, S. ebulus L. and S. red are most 

known.  Two species - S. nigra (black elderberry) and S. ebulus (herbaceous elderberry) are distributed in the 

Caucasus and Azerbaijan. In Azerbaijan the vegetation period of elderberry begins in late May or early June. 

Generative organs are fully formed within 50 -70 days. Flower buds appear in late May or early June. 

Key words:  species, elderberry, vegetation 

  



      

 

Mil düzündə yayılmıĢ yovĢanlı-efemerlik formasıyasının fitosenoloji xüsusiyyətləri 

 
ElĢad M. Qurbanov, Kəmalə A. Əsədova 

Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23, Bakı, Azərbaycan 

asadovakamala@yahoo.com 

 

Mil düzünün qıĢ otlaqlarının yarımsəhra bitkiliyinin analizinin nəticələri məqalədə öz əksini tapmıĢdır. 

Yarımsəhra bitkilik tipinə aid olan yovĢanlı-efemerlik formasiyasının fitosenoloji xüsusiyyətləri tərəfimizdən 

tədqiq edilmiĢdir. Mil düzünün bitkiliyinin səmərəli istifadəsinə dair bir sıra tədbirlərin həyata keĢirilməsi 

tövsiyə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: fitosenoz,  formasiya, assosiasiya, dominant, subdominant  

  

GiriĢ 
―Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluĢu haqqında‖ Qanunu, ―Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Yol xəritəsi‖nin tədbirlər planında 

qeyd edildiyi kimi otlaqların iqdisadi qiymətləndirilməsi və ―Otlaqların idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsi‖ 

üçün geobotaniki tədqiqatların aparılmasına zərurət yaranır. Odur ki, müvafiq tədqiqatın və elmi 

araĢdırmanın məqsədləri üzrə tələblərinə uyğun halda Kür-Araz ovalığı Mil düzünün cənubunda yerləĢən qıĢ 

otlaqlarında bitkiliyinin geobotaniki tədqiqatları 2016-2017-ci illərin payız (noyabr), qıĢ (dekabr) və yaz 

(may) mövsümlərində yerinə yetirilmiĢdir [1]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiq olunan rayonda heyvandarlığın inkiĢafı üçün zəngin mənbə sayılan qıĢ otlaq sahələrində yayılmıĢ  

yovĢanlı-efemerlik formasiyasının geobotaniki parametrləri müəyyən edilmiĢdir [1,2,5,7,8,9,10]. Odur ki, 

bitki örtüyündən toplanmıĢ bütün herbarilər sistemləĢdirilməklə yeni taksonlara əsasən ―Azərbaycan florası‖ 

[11] üzrə təyin edilmiĢ, növlərin adı S.K. Çerepanova [12], V.C. Hacıyev və T.E. Qasımovaya [3] görə 

verilmiĢdir. 

Ərazinin iqlim Ģəraiti yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl tipinə aiddir [4]; havanın orta 

illik temperaturu 14,0 C-dir və yağıntının miqdarı 312 mm-ə çatır. Burada müvafiq iqlim Ģəraiti fitosenozun 

quruluĢuna, məhsuldarlığa və otarma müddətinə təsir göstərir [8,10]. AraĢdırma göstərir ki, otlaqların bitki 

örtüyü boz-çəmən, çəmən-boz və Ģoran torpaqlarda yayılmıĢdır [7]. Bu baxımdan E.M. Qurbanov və M.T. 

Cabbarov [6] qeyd edirlər ki, Kür-Araz ovalığının Ģoran torpaqlarında yoğunlaĢmıĢ sarsazan (Halocnemum 

strobilaceum (Pall) Bib.), budaqlı qıĢotu (Petrosimonia brachiata Pall.), ağacvari Ģorangə (Salsola 

dendroides Pall.)  və s. rast gəlinir. O cümlədən ―tədqiqat obyekt‖ində kserofitlərin (Ģoranlıqda isə ləkə 

halında halofitlərin) formalaĢması görünür və deqradasiyası intensivləĢir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Çöl tədqiqatlarında səciyyəvi (yarımsəhra) bitkiliyin yovĢanlı-efemerlik (Artemisietum-Ephemerosum) 

formasiyasının ətirli yovĢanlı-təmiz efemerliyi (Artemisietum-lerchiana-Ephemerosum) assosiasiyasının növ 

tərkibinə 19 növ ali çiçəkli bitkilər rast gəlinir (Cədvəl). 

   

Ot örtüyünün orta hündürlüyü 20-30 sm; ümumi layihə örtüyü 60-80%. 

1 saylı geobotaniki təsvirdə əks olunduğu kimi bu formasiyanın biomorfoloji yaxud həyati formalarının 

təhlilinə əsasən 1 növ (5,3%) kol, 1 növ (5,3 %) yarımkol, 1 növ (5,3) kolcuq, 6 növ (31,5%) çoxillik otlar və 

10 növ (52,6%) birillik otlar təsadüf edilir. Ekoloji təsnifinə görə, növ tərkibində 12 növ (63,2%) kserofitlər, 

4 növ (21,0%) halofitlər, 2 növ (10,5%) mezokserofitlər və 1 növ (5,3%) mezofitlərlə təmsil olunur.  

Fitosenozun edifikatoru ətirli yovĢan (Artemisia lerchiana Web.) olub, bolluğu 2-3 bal və dominantı isə 

bərk quramat (Lolium rigidum Gaudin.), yapon tonqalotu (Bromus japonicus Thunb.) və s. efemerlər hesab 

edilir ki, həmin növlərin bolluğu 3-4 bal ilə qiymətləndirilir.  

Bitki örtüyünün quruluĢu iki mərtəbə və yaxud yarusda büruzə verir; Birinci mərtəbədə ətirli yovĢan 

(A.lerchiana), ikinci mərtəbədə isə sözügedən efemerlər iĢtirak edirlər. Layihə örtüyü 60-80% arasında 

dəyiĢir.  

 

 



      

 

 

Cədvəl. Geobotaniki təsvir №1. YovĢanlı-efemerlik formasiyasının növ tərkibi və quruluĢu 

(Artemisia lerchiana Web. edifikatorluğu ilə) 

 
S/s Biomorf növlər Ekoloji qruplar Bolluğu (bal 

ilə) 

Yarusluq və 

orta 

hündürlük 

(sm-lə) 

Fenoloji fazası 

1 2 3 4 5 6 

1 Kollar 
Suaeda dendroides Moq. (C.A.Mey) 

 

 

halofit 

 

1 

 

II (70) 

 

veg. 

2 Yarımkollar 
Salsola dendroides Pall. 

 

mezokserofit 

 

1-2 

 

II (60) 

 

veg. 

3 Kolcuqlar 
Salsola ericoides Bieb. 

 

 

halofit 

 

1 

 

II (50) 

 

veg. 

4 Çoxillik otlar 

Artemisia lerchiana Web. 

 

kserofit 

 

2-3 

 

III (30) 

 

veg. 

5 Limonium meyeri (Boiss.) O.Kuntze mezokserofit 1-2 III (25) çiç. 

6 Trapogon graminifolius DC kserofit 1-2 III (20) çiç. 

7 Taraxacum desertorum Schischic. kserofit 1-2 III (15) çiç. 

8 Plumbago lanceolata L. 

 

mezofit 1-2 III (10) veg. 

9 Efemeroidlər 
Poa bulbosa L. 

 

kserofit 

 

1-2 

 

III (5) 

 

çiç. 

çox. 

10 Birillik otlar 

Lolium rigidum Gaudin. 

 

kserofit 

 

3-4 

 

II (30) 

 

çiç. 

11 Bromus japonicus Thunb. kserofit 3-4 II (20) çiç. 

 

12 Avena fatua L. kserofit 1-2 III (35) çiç. 

13 Eremopyrum orientale (L.) Jaub.et 

Spach. 

halofit 1-2 III (25) çiç. 

 

14 Psylliosfachys spicata (Willd.) 

Nevski 

halofit 1-2 III (20) çiç. 

 

15 Erodium cicutarium (L.) L'Her kserofit 1-2 III (15) çiç. 

16 Adonis aestivalis L. kserofit 1-2 III (10) çiç. 

17 Allium rubellum Bieb. kserofit 1-2 III (5) çiç 

18 Aegilops cylindrica Host. kserofit 1 II (30) çiç 

19 Medicago minima (L.) Bertalini kserofit 1 III (15) pax.tök.-ə 

 

YovĢanlı-efemerlik formasiyasının məhsuldarlığı (2016-2017-ci illərdə) yazda 2,7 s/ha, payızda 3,2 s/ha 

və qıĢda 2,5 s/ha təĢkil etmiĢdir (cədvəl 1). 

Beləliklə, qənaətə gəlirik ki, yovĢanlı efemerlik formasiyasının məhsuldarlığı (8,4 sent/ha), 100 kq yemdə 

yem vahidi (53,28 kq), otarma müddəti (210 gün) və kiçikbuynuzlu mal-qaranın gündəlik yem normasını 

(1,3 yem vahidi) nəzərə almaqla otlağın 1 hektarında tutumu 1,6 baĢ aĢkar edilmiĢdir [2,5]. 

YovĢanlı-efemerliyin növ tərkibində 19 növə rast gəlinir; bundan 14 növ (73,7%) yem, 5 növ (26,3%) 

zərərli və zəhərli bitkilər hesab olunur.  

MüĢahidələr göstərir ki, Mil düzünün ərazisində yayılan yarımsəhra, səhra, çala-çəmən və su-bataqlıq 

bitki örtüyündə antropogen və texnogen təsirlərdən (pambıq, taxıl, bostan bitkiləri və s.), xüsusən fiziki və 

hüquqi Ģəxslər tərəfindən davar sürülərinin həddən artıq (iribuynuzlu mal-qara ilə birgə) otarılması 

səbəblərinə görə, təbii bitkiliklər diqressiyaya məruz qalmıĢ, otlaqaltı torpaqlar ĢoranlaĢmıĢ, məhsuldarlığı 

aĢağı düĢmüĢ, qidalılığı tükənmiĢdir.  

Bu cür neqativ təsirlərin nəticəsində bitki örtüyündə dəyərli yem bitkilərinin vegetasiyasında əlveriĢli 

ekoloji Ģəraitdə çətinlik yaranır. Bunun qarĢısını almaq üçün ərazinin yarımsəhra bitkiliyi yovĢanlı-efemerlik 



      

 

formasiyasının göstəriciləri və mövcud istifadəsi vəziyyətinə əsasən qıĢ otlaqlarının düzgün, eləcə də 

səmərəli istifadə olunması üçün aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini tövsiyə edirik:  

- Otarmanı otlaq dövriyyəsinin qüzlə (hissə-hissə) tətbiqi ilə aparılması; 

- Səthi yaxĢılaĢdırılma tədbirlərinin görülməsi; 

- Çoxillik çim əmələgətirən kserofit yem bitkilərinin səpini və aqronomik qaydalara əsasən gübrələrin 

verilməsi; 

- Torpağın su-hava rejiminin tənzimlənməsi və bitki örtüyünün bərpasından sonra otlaq sahəsindən 

səmərəli istifadə olunması. 

Qeyd edilmiĢ kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, tədqiqat aparılmıĢ təbii fitosenozların qorunması, 

səmərəli istifadəsi, yaxĢılaĢdırılması torpaqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsinə zəmin yaradacaqdır. 
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Phytocenological features of wormwood-ephemerous formation of Mil steppe  

Elshad M. Gurbanov, Kamala A. Asadova 

Bakı State University, Z.Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

    The article presents the results of the research of the semidesert vegetation of the winter pastures of Mil 

steppe. Phytocenological features of communities, wormwood-ephemerous formations which are related to 

semidesert vegetation are researched. The measures of the rational use of the vegetation of Mil steppe are 

recommended. 

    Key words: phytocenosis, formation, association, dominants, subdominants 

 

Фитоценологические особенности  полынно-эфемеровые формации Мильской степи 

Эльшад М. Курбанов, Кямаля А. Асадова 

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

     В статье излагаются результаты исследование полупустынного растительности зимних пастбищ 

Мильской равнины, которые используются для отгонного овцеводства. Нами исследованы 

фитоценологические особенности сообщества, полынно-эфемеровые формации, относящихся к 

полупустынному растительности. Рекомендуются мероприятия пути рационального использование 

растительности Мильской равнины.  

Ключевое слова: фитоценоз, формация, ассоциация, доминант, субдоминант.  



      

 

ġamaxı və Ġsmayıllı rayonlarında yayılan Pulicaria dysenterica (Stev.) növünün          

bioekoloji xüsusiyyətləri və ehtiyatı 

ġəhla Ə. Qasımova, Naibə P. Mehdiyeva
 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 sehla.qasimova.80@mail.ru 
 

Məqalədə ġamaxı və Ġsmayıllı  rayonları ərazilərində yayılmıĢ  Pulicaria dysenterica (Stev.) növünün 

fitosenotik xüsusiyyətləri və yerüstü hissəsinin xammal ehtiyatı verilmiĢdir. Qeyd olunan hər iki rayonda bu 

növ üçün bioloji ehtiyat 176,7±16,5 t,  istismar  ehtiyatı 143,7 t,  illik tədarük imkanları 28,7 t təĢkil edir. 

 Açar sözlər: Pulicaria dysenterica,  proyektiv örtük, bolluq, xammal ehtiyatı 

 

GiriĢ 
Asteraceae Dumort. fəsiləsindən olan Pulicaria  Gaertn.  cinsi dünyada  80 növlə təmsil olunmuĢdur, 

Qafqazda və Azərbaycanda onların 2 növü yayılmıĢdır – P. vulgaris Gaertn. və P. dysenterica (L.) Bernh. 

[8]. Tədqiqat obyekti P. dysenterica (Bataqlıq pulikariyası) bitkisi olmuĢdur.. Bu bitkidə ilk dəfə olaraq 

luteolin, kaempferol, quercetin, hiperozid aĢkar olunmuĢdur [2].  

P. dysenterica bitkisinin yerüstü hissələrində - flavonoid [15], efir yağı (nerolidol, karyofilen, kariofilen 

oksid, kadinol, spathulenol və s.) [5, 10], mono və sesquiterpenoidlər, diterpenoidlər, alitsiklik birləĢmələr,  

triterpenoidlər (α-amirin), alifatik hidrokarbonlar və aldehidlər, flavonoidlər vardır [9]. Həmçinin bu bitkinin 

tərkibində steroidlərdən β-sitosterin (yeraltı hissələrində), stiqmasterin, campesterin, xolesterin (yerüstü 

hissələrində) [12], yarpaqlarında kumarinlər [14], çiçəklərində isə 4100 piqment müəyyən edilmiĢdir [11].  

Bu bitkidən xalq təbabətində iĢlətmə, büzücü vasitə kimi, göz və dizenteriya xəstəliklərinin müalicəsində, 

eləcədə qan qusmada istifadə olunur [7]. Bu bitkinin  yerüstü hissələrinin bərk qidalı mühütü və sulu 

ekstraktının Fusarium oxysporum və Aspergillus niger göbələklərinə qarĢı antifunqal xassələri müəyyən 

olunmuĢdur [1]. Yerüstü hissələrinin suda, metanolda və xloroformda ekstraktı [13], yarpaqlarından alınan 

efir yağı antibakterial (gram-müsbət bakeriyalarına qarĢı), antioksidant və antixolesterin təsirə malikdir [10]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar 2013-2017 illərdə ġamaxı və Ġsmayıllı rayonlarının dəniz səviyyəsindən 300-2500 m 

yüksəkliklərini təĢkil edən ərazilərdə aparılmıĢdır. Geobotaniki axtarıĢlar ümumi qəbul olunmuĢ metodika 

əsasında aparılmıĢdır [6]. Metodikaya əsasən bitkinin yayılma sahələri dəqiqləĢdirilmiĢ və fitosenotik 

xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. Rast gəlinən senozlarda proyektiv örtüyü və bolluğu  öyrənilmiĢdir [3]. Bitkinin 

ehtiyatı ―Методика определения запасов лекарственных растений‖ metodikasına görə təyin olunmuĢdur 

[4]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Pulicaria dysenterica (Stev.)  -  bataqlıq pulikariyası ġamaxı və Ġsmayıllı  rayonlarının bir sıra 

kəndlərində geniĢ ərazilərdə yayılmıĢdır. Belə ki,  ġamaxı rayonunda Məlhəm, Qızmeydan və Nağaraxana 

kəndləri, Ġsmayıllı rayonunda isə Topçu, Talıstan, Zərgəlan və Culyan kəndləri ətrafı ərazilərdə digər 

kəndlərə nisbətən daha çox yayılmıĢdır. Həmin rayonların ərazilərinə edilmiĢ marĢrutlar göstərmiĢdir ki, 

Məlhəm kəndinin Topatılan deyilən ərazisinin aĢağı dağ qurĢağında P. dysenterica  rütubətli yerlərdə və 

Qızmeydan kəndinin orta dağ qurĢağı ərazisində arxların kənarında zolaqlar Ģəklində  geniĢ yayılmıĢdır. 

Nağaraxana  kəndinin dağ ətəyi ərazisində isə çay kənarı və subasar yerlərdə qrup halında rast gəlinir. 

Talıstan kəndi həyətyanı yerlərdə və dağ ətəyi sahələrdə və Talıstan çayının  kənarında çox böyük olmayan 

qruplar əmələ gətirir. Cülyan kəndinin ətrafında olan subasar yerlərdə, su anbarlarının yaxınlığında zolaqlar 

Ģəklində yayılmıĢdır. Topçu və Zərgəlan kəndlərində isə bu bitki ən cox bulaqların aĢağı ətraflarında ayrı-

ayrı topalar Ģəkilində yayılmıĢdır.  

Bataqlıq pulikariyası Topçu ərazisində digər bitkilərə nisbətən dominantlıq edir, onun bolluğu bu ərazidə 

4 baldır. Senozun ümumi proyektiv örtüyü 90-95%-dir, tədqiq olunan bitkinin payınna20-30% düĢür. 

Bataqlıq pulikariyası senozlarda Origanum vulgare L., Verbascum phlomoides L., Daucus carota L., 

Helminthotheca echioides (L).,  Erigeron orientalis Boiss., Caltha polypetala Hochst., Carex hirta L., C.  

inflata Huds., C. diandra Schrank., Nardus stricta L., Pyrethrum parthenifolium (Willd).,  Achillea 

filipendulina (Lam)., Tripleurospermum inodorum (L), Phleum pratense L., Equisetum arvense L. və s. 

bitkiləri ilə assosiyasiyalarında komponent rolunu oynayır. 
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Cədvəl. Pulicaria dysenterica   bitkisinin yerüstü hissəsinin ġamaxı və Ġsmayıllı 

rayonlarında xammal ehtiyatı 

 
Rayon və 

kəndlərin 

adı 

Tutdu- 

ğu sahə 

(ha) 

1m
2
-də 

bitkilərin 

sayı 

Bir fərdin 

yerüstü 

hissəsinin 

orta quru 

kütləsi (qr) 

Məhsuldarlıq 

(quru  xammal) 

kq/ha 

Xammal ehtiyatı 

            (t) 

 

Ġllik təda- 

rük im-

kanları, (t) 

bioloji istis- 

mar 

ġamaxı r-nu 

 Məlhəm  

  15 

 

19,4±1,4 

 

19,1±0,3 

 

3705,4±273,7 

 

55,6±4,1 

 

47,4 

 

    9,5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Qızmeydan 

 

   6 

 

16,2±1,5 

 

18,2±0,3 

 

2948,4±277,3 

 

17,7±1,7 

 

14,3 

 

    2,9 

 

Nağaraxana 

 

   7 

 

14,9±1,9 

 

19,2±0,3 

 

2860,8±367,5 

 

20,0±2,6 

 

14,8 

 

    3,0 

Cəmi:  

  28 

 

16,8±1,6 

 

18,8±0,3 

 

3171,5±306,2 

 

88,8±8,6 

 

71,6 

 

   14,3 

Ġsmayıllı 

 

 Topçu  

   8 

 

17,0±1,2 

 

18,1±0,3 

 

3077±223,1 

 

24,6±1,8 

 

21,0 

 

    4,2 

 

Talıstan 

 

   6 

 

17,8±1,6 

 

17,3±0,2 

 

3079,4±279,1 

 

18,5±1,7 

 

15,1 

 

    3,0 

 

Zərgəlan 

 

   7 

 

15,7±1,4 

 

15,6±0,2 

 

2449,2±220,7 

 

17,1±1,5 

 

14,1 

 

    2,8 

 

Culyan 

 

   9 

 

17,2±1,8 

 

17,9±0,3 

 

3078,8±326,3 

 

27,7±2,9 

 

21,9 

 

    4,4 

 

Cəmi: 

  30 16,9±1,5 17,2±0,3 2921,1±262,3 87,6±7,9 71,8    14,4 

Cəmi 2 r-da   58 

   

16,8±1,6 

 

18,0±0,3 3046,3 ± 284,3 176,7±16,5 143,7    28,7 

 

Beləliklə, cədvəldən göründüyü kimi bataqlıq pulikariyasının tutduğu sahələr içərisindəki ən çox olan 

sahələr  ġamaxı rayonunun Məlhəm kəndi ətrafı ərazilər (15 ha), Ġsmayıllı rayonunda isə Culyan kəndi ətrafı 

(9 ha) ərazilərdir. Bu bitkinin ġamaxı rayonunda 28 ha, Ġsmayıllı rayonunda isə 30 ha sahədə  yayılmasına 

baxmayaraq, demək olar ki, istismar ehtiyatı və illik tədarük imkanları hər iki rayonda təqribən eynidir.   
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Phytocenotic features and reserves of Pulicaria dysenterica (Stev.) 

in Shamakhi-Ismayilli regions 
Shahla A. Gasimova, Naiba Р. Mehdiyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

The article contains information on phytocenic features and natural reserves of Pulicaria dysenterica 

(Stev.) growing in Shamakhi and Ismayilli districts. In total, the biological reserve of Pulicaria dysenterica 

varies in the study area to a total a range of 176,7 ± 16,5 t, an operational one – 143,7 t, and possible annual 

reserves – 28,7 t. 

Key words: Pulicaria dysenterica, projective cover, abundance, resources 

 

Фитоценотические особенности и запасы Pulicaria dysenterica (Stev.)  произрастающей в 

Шамахинском и Исмайллиском  районах 
Шахла А. Гасымова, Naiba Р. Mehdiyeva 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье приводятся сведения о фитоцентических особенностях и природных запасах Pulicaria 

dysenterica (Stev.), произрастающей в Шамахинском и Исмайллинском  районах. В общей 

сложности в исследуемых районах биологический запас Pulicaria dysenterica варьирует в общих 
пределах 176,7±16,5 т, эксплуатационный – 143,7 т, а возможные ежегодные заготовки – 28,7 т. 

 Ключевые слова: Pulicaria dysenterica,  проективное покрытие, обилие, запасы 

  



      

 

Паслен черный (Solanum nigrum L.) - богатый  

биологически активных веществ 
Имми-Гюлсум А. Мустафаева,  Фаиг А. Расулов 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

 

Показано, что паслѐн черный содержит красящие и дубильные вещества, каротин. сахара, 

органические кислоты, витамины и главным образом гликоалкалоиды-саласодин, соланин, солацеин, 

сапонины и горький гликозид дулькамарин. Паслен черный может являться источником для 

производства кортизона. 

Ключевые слова: Паслен черный, гликоалколоиды-соланин, солацеин, соланеин, гликозид-

дулькамарин 

 

Введение 

Виды  рода Solanum L. привлекают  широкий  интерес  в связи  с использованием их  в качестве 

источников соласодина, соланидина, томатидина-  исходных продуктов для синтеза стероидных 

гормонов типа кортизона и его аналогов (7). Род паслен (Solanum L.) относится к  двудольным 

растениям. К роду принадлежит до 2000 видов, распространенных по всему земному  шару, кроме 

Арктики и Антарктики.  На  Кавказе произрастает 15 видов, в Азербайджане 8, из них 2 в культуре. 

Виды рода одно- многолетние травы, полукустарники, кустарники или (в  тропиках) деревья, с 

цельными, лопастными, раздельными иногда перистосложными листьями, плод-двугнездная 

многосемянная сочная  ягода. 

Виды рода паслен обладают рядом полезных свойств и известны как медоносные, 

витаминсодержащие, дубильные, пищевые, красящие, лекарственные растения. 

 

Методы исследования 

Дикорастущие азербайджанские виды паслена подвергались более подробному химическому 

исследованию в отделе растительных ресурсов БИН Азербайджана (1-6). Воздушно – сухую массу 

растительного материала экстрагировали 5 % - ной  CH3 COOH алкалоиды осаждали 25% - ным 

аммиаком, осадок промывали 1% - ной аммиачной водой  до нейтральной реакции, повторно 

экстрагировали указанным  способом и высушивали при 70 – 80; Сухой  остаток экстрагировали в 

аппарате Сокслета  метиловым  спиртом. Из сгущенного  под вакуумом метанольного извлечения  

при стояним  выпала кристаллическая  сумма гликоалкалоидов.   
Сумму  гликоалкалоидов  разделяли  на колонке  с силикагелем  марки  КСК.  Элюировали  

смесью  этилацетат – пиридин – вода ( 20: 5: 2). Индивидуальность полученных вещесть  проверяли 

на силуфольных  пластинках , температуру плавления определяли на блоке ―Кофлера‖, ИК – спектры 

снимали на спектрофотометре  UR – 20 в вазелиновом  масле (7).   

 

Результаты и обсуждение 

В Азербайджане большинство дикорастущих видов паслена встречается в Ленкоранской  

низменности (75 %). К  ней  по числу видов довольно близки районы  восточной  части. Большого и 

центральной части Малого Кавказа(2,5%), несколько  уступают в количественном отношении 

территории Кура-Араксинской низменности. Дибара, Ленкоранского горного района, Алазань-

Агричайской долины, Большого Кавказа западного и Малого Кавказа северного, значительно меньше 

видов встречается в Нахчиване, в Самур-Дивичинской и Прикаспийской низменностьях и 

наименьшее число в  Кобыстане и на Абшероне от общего количества видов паслена,  отмеченных  

во флоре Азербайджана (3). 

С повышением высоты местности над уровнем моря  количество видов паслена резко 

уменьшается,а  свыше 1200 м над уровнем моря встречается единично. 

Для  видов паслена характерно образование гликоалкалоидов, т.е. веществ в котором имеется 

основной остаток, называемый агликонам. Он связан с одной или несколними молекулами глюкозы 

или других сахаров. Этим алкалоидам дается общее название  соланинов, относящихся  к группе 

стероидных соединений(5). 

Следует  отметить, что среди видов паслена широко распрастрены 2  вида: п.черный (S. nigrum) и  

п.желтый (S.luteum  Mill), которые встречаются во всех низменных и предгорных районах. Однако, 



      

 

наиболее широко распространѐнным видом является п.черный (S. nigrum ).Это  объясняется тем, что 

он  относится к рудеральным растениям. 

Паслен черный (S. nigrum) однолетнее растение 10-50 см выс.Цв.V-VI, пл. во второй  половинеVI. 

Белые маленькие цветы собраны в зонтиковидные соцветия.  Плоды  представляют собой черные, 

круглые ягоды. Плоды паслена черного содержат много сахара и большое количество витамина С . 

Трава  содержит  дубильные  вещества, аскорбиновую кислоту, каротин, алкалоиды, гликозиды и 

органические кислоты. Помимо этого, в  состав растения входят такие ядовитые вещества как 

горький гликозид- дулькамарин, а также гликоалколоиды- соланин, солацеин, соланеин, соласодин. В  

зрелых плодах соланин  почти  полностью  разрушается. 

Как  лекарственное вещество наибольший  интерес  представляет соласодин (агликон соласонина 

и  соламаргина)  из которого получают кортизон, широко  применяемый в лечебной практике сырьем 

для получения соласодина, являются австралийские растения S.aviculare Forst  и jasiniatum Ait., 

перспективные  для разведения в Азербайджане (5). 

Паслен черный  широко изучают в разных странах из-за его исключительных свойств (9, 10). 

Другая сторона исследования  паслена черного это наличие аллелопатических веществ в паслене 

черном, к  которым относяться терпены. 

Аллелопатия- химическое взаимодействие растений посредством специфических органических 

выделений (8). 

Особый класс биологически активных веществ растений –это терпены, к ним относятся 

фитогормоны. Наличие  различных фитогормонов в растениях обусловливает те или  иные 

аллелопатические  свойства. Актуальным на сегодняшний день является поиск таких  растений и 

изучение их биологически  активных  веществ. Иностранными авторами(9, 10) изучались терпеновые  

соединения пас лена черного как растения с различными аллелопатическими свойствами. В 

результате проведенных исследований было обнаружено подавляющее микрофлору действие всех 

водных вытяжек S. nigrum в отношении исследуемых тест микроорганизмов. Результаты   опытов 

свидетельствуют что S. nigrum  обладает аллелопатической активностью в отношении  выбранных 

тест-обьектов. Также отмечено, что вытяжки  зрелых плодов оказывают положительное влияние на 

всхожесть и энергию  прорастания других  растений.  Эти данные  могут быть  направлены  на 

разработку экологически чистого  препарата с  аллелопатическими свойствами. В  настоящее  время  

известно недостаточно препаратов, которые бы  широко  использовали  для повышения  урожайности  

и для  борьбы  с болезнетворной микрофлорой  растений. 
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Qaragilə - bioloji aktiv maddələrin zəngin mənbəyidir 

Ġmmi-Gülsüm A. Mustafayeva,  Faiq A. Rəsulov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

    Qaragilənin tərkibində  boya və aĢı maddələri, karbohidratlar, üzvi turĢular, vitaminlər və  əsasən 

qlikoalkaloidlər-solanin, solanein, solasein, saponinlər və qlikorid dulkamarin var.  Qaragilə kortizon 

maddəsi almaq üçün mənbə kimi istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: Solanum nigrum, qlikoalkaloidlər-solanin, solanein, solasein, qlikorid dulkamar 

          

Solanum nigrum L. a rich source of biologically active substances 

Immi-Gulsum A. Mustafayeva, Faig A. Rasulov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar Highway 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

 

  Solanum nigrum contains coloring and tanning agents, carotene, sugars, organic acids, vitamins and 

mainly glycoalkaloids-salacodine, solanine, solacein, saponins and bitter glycoside dulcamarin. Solanum 

nigrum can be a source for the production of cortisone. 

Key words: Solanum nigrum, glycoalkaloids-salacodine, solanine, solacein, glycoside dulcamarin. 

 

 

 

  



      

 

Виды Crocus L., произрастающие в Азербайджане  и их биологически  

активные вещства 
Айгюн Ш. Алиева, Латафат А. Мустафаева 

Институт Ботаники НАНА,Батамдарское шоссе,40 

latafat_ mustafayeva@yahoo.co.uk 

  

Во флоре Азербайджана растет 5 видов дикого шафрана - C.caspicus F.et M, C.polyanthus 

A.Grossh, C.adami J.Gay, C.spesiosus MB, C.artivensis A.Grossh. В Азербайджане C. sativus L. 

культурное растение, культивируется преимущественно в северной части Абшеронского 

полуостров. В зависимости от видов содержание антоцианов составляет 214,5-684,5мг%, 

флавонидов  244,3 -334,5 мг%, каротиноидов 31,7-74,8 мг% на сырой вес сырья. Содержание 

пигментов зависит от особенностей видов, условий роста растений также и от части цветка. 

Ключевые слова: шафран, антоциан, флавоноид, каротиноид, виды 

 

Введение 

Род насчитывает около 80 видов. Они распространены в странах Европы, Азии. Известно, что в 

Грецию и Турцию шафран завезли финикийские торговцы. Пряность пользовалась и в Риме, но после 

падения Римской Империи торговля шафраном практически прекратилась. Вновь обрела 

популярность дорогая пряность только в IX–X веках. Арабы начали торговать шафраном в Европе, 

их растение сегодня используется по всему миру. 

Первые шафрановые плантации появились в Испании, а затем растение стали культивировать в 

Италии и Франции. Сегодня шафран выращивают в Индии, Иране, Китае, Пакистане, Японии, 

Португалии, Греции, Крыме и Азербайджане. Основными поставщиками шафрана на рынок специй 

являются Индия, Испания, Иран  (3). 

Во флоре Азербайджана растет 5 видов дикого шафрана - C.caspicus F.et M, C.polyanthus A.Grossh, 

C.adami J.Gay, C.spesiosus MB, C.artivensis A.Grossh. В Азербайджане C. sativus L. культурное 

растение, культивируется преимущественно в северной части Абшеронского полуострова (2). 

C.caspicus F.et M, C.polyanthus A.Grossh. в основном растет на каменистых и скалистых местах в 

горах и предгорьях Талыша. C.adami J.Gay, C.spesiosus M.B. растет на травянистых склонах Большого 

Кавказа. C.artivensis растет главным образом в горных районах Нахчывана 

Спектр действия шафрана очень широк (10). Уникальность в его удивительно богатым и 

разносторонним химическом составе. В составе минеральных веществ калий, магний, кальций, 

железо, цинк, марганец, медь, селен. Эти вещества очень важны для нормальной и здоровой работы 

организма. Дефицит железа приводит к анемии, нехватка цинка провоцирует проблемы с кожей и 

волосами, медь и марганец в достаточном количестве отвечают за синтез антиокислительных 

ферментов, а недостаток калия провоцирует сердечные проблемы и нарушает кровяное давление (6). 

Витамины группы В считаются капризными — они мало где содержатся и плохо усваиваются, а их 

нехватка моментально сказывается на здоровье. В составе тиамин (витамин В1), рибофлавин 

(витамин В2),  витамин В3, фолиевая кислота (витамин В9), а так же витамин А и витамин С.Шафран 

богат полезными эфирными маслами, как масла шафранал, линалоол, цинеоли др.   В шафране 

содержатся биологически активные компоненты, как α-кроцин, зеаксантин, ликопин, α и β-каротины. 

Вещество α-кроцин является сильным антиоксидантом, антидепрессантом и обладает 

высокоэффективным противораковым действием  (7).  

Ученые на протяжении веков занимались изучением шафрана и все они пришли к выводу, что он 

обладает поистине удивительными целебными свойствами. Калорийность 100 г шафрана составляет 

310 ккал. В 1 чайной ложке приблизительно 2 грамма шафрана — 6,2 ккал.(9). 

Развитая плантация размером в 1 гектар способна приносит около 20 килограммов пряности (8). 

Для получения 1 килограмма пряности требуется около 200 цветков шафрана. 

  

Методы исследования 

Материалами для исследования были цветки 4 видов шафрана, произрастающие в Азербайджане. 

количественное содержание биологически активных пигментов цветков определяли по 

общепринятой методике (1). 
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Результаты и обсуждения 

Полный химический состав особенно в дикорастущих видах исследован недостаточно.  Были 

проведены различные исследования для выявления биологически активных соединений, 

обнаруженные в шафране. Четыре основных биологически активных соединения в шафране крохин 

(моногликозильные или дигликозилполиеновые сложные эфиры), кроцетин (природная 

каротиноидная дикарбоновая кислота предшественник кроцина), пикрокроцин (предшественник 

монотерпенового гликозида сафранала и продукт зеаксантинадеградация) и safranal, все это 

способствует не только сенсорному профилю шафрана (цвет, цвет, вкус, и аромат, соответственно), 

но также и для оздоровительных свойств [5]. 

Нами было изучено биологически активные компоненты видов сем. Jridaceae Juss. Cравнительно 

исследовано качественный состав и количественное содержание биологически активных пигментов 

цветков 4 видов шафрана. Анализы показали, что цветки исследованных дикорастущих видов - 

Crocus artvinensis, Crocus adamii, Crocus caspicus богаты антоцианами, флавонидами и 

каротиноидами. 

В зависимости от видов содержание антоцианов составляет 214,5-684,5мг%, флавонидов  244,3 -

334,5 мг%, каротиноидов 31,7-74,8 мг% на сырой вес сырья. Содержание пигментов зависит от 

особенностей видов, условий роста растений также и от части цветка. Качественное и 

количественное содержание пигментов изменяется также в зависимости от фазы развития цветка.  

Методом двумерной бумажной хроматографии и хроматографии на силикагеле, было установлено 

сравнительное содержание пигментов в изученных видах. Выявлено, что цветы изученных видов 

содержат 3-7 компонентов флавонидов, 2-5 компонентов антоцианов, 5-10 каротиноидов. Самый 

большой набор каротиноидов было обнаружено в цветах вида C. sativa, C adamii, антоцианов в видах 

C. sativa, Crocus artvinensis, флавониды в цветках C. caspicus. 

Впервые были исследованы цветки вида Crocus adami,. собранные в окрестности селении Биченек 

(Нахчыванской Автономной Республики). Исследованы качественный состав и количественное 

содержание антоцианов, флавоноидов и каротиноидов  цветка. Установлено, что в зависимости от 

высоты местности над уровнем моря флавонолы изменяется в пределах 540,1- 760,3 мг %, антоцианы 

- 317,5-535,4 мг %, каротиноиды 28,3-39,4 %. Наибольшее количество исследуемых веществ 

накапливается в среднем горном поясе (1670 м над ур.м.). 

Хроматографический анализ спиртового экстракта свежих цветков показал наличие 5 антоцианов, 

6 флавоноидов, 7 каротиноидов. Выявлено, что высота местности и условия произрастания не влияет 

на качественный состав пигментов. 

Для получения индивидуального вещества использованы комбинированные методы колоночной и 

бумажной хроматографии. Из спиртовых экстрактов цветков, выделено в индивидуальном виде 4 

антоциана, 5 флавоноидов и 6 каротиноидов.  

На основонии результатов химических, спектральных и хроматографических анализов антоцианы 

идентифицированы как цианидин-3-глюкозид, цианидин-3,5-глюкозид, флавоноиды 

идентифицированы как -кверцетин, изорамнетин, кемпферол, рутин, изорамнетин-3,7 глюкозид, 

каротиноиды идентифицированы как, α, β каротин, ликопин, зеаксантин, нео-β-каротин, кроцетин. 

Содержание кроцетина привалирует над остальными каротиноидами. 

Продолжая изучение химического состава видов сем. Jridaceae Juss., исследован качественный 

состав и количественное содержание антоцианов, флавоноидов и каротиноидов в цветках вида Crocus 

speciosus, собранные в окрестности селении Хыналыг (Губинского района  Азербайджанской 

Республики). 

Установлено, что в зависимости от высоты местности над уравнем моря флавонолы изменяются в 

пределах 244,3 -334,5 мг%, антоцианы - 214,5-384,5мг%, каротиноиды 31,7-49,8 мг%. В цветках вида 

Crocus speciosus наибольшее количество исследуемых веществ накапливается в среднем горном 

поясе.  

Анализ спиртового экстракта свежих цветков показал наличие 5 антоцианов, 7 флавоноидов, 7 

каротиноидов. Выявлено, что высота местности и условия произрастания не влияет на качественный 

состав пигментов. 

Комбинированным методом колоночной и бумажной хроматографии из спиртовых экстрактов 

цветков, выделено в индивидуальном виде 2 антоциана, 5 флавоноидов и 6 каротиноидов. На 

основонии результатов химических, спектральных и хроматографических анализов антоцианы 

идентифицированы как цианидин-3-глюкозид, цианидин-3,5-глюкозид, флавоноиды-кверцетин, 



      

 

изорамнетин, кемпферол, рутин, изорамнетин-3,7 глюкозид, каротиноиды,  α, β каротин, ликопин, 

зеаксантин, нео-β-каротин, кроцетин. Содержание β каротина привалирует над остальными 

каротиноидами. 
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Azərbaycanda bitən zəfəran növləri və onlarin bioloji fəal maddələri 

Lətafət Ə. Mustafayeva, Aygün ġ.Əliyeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Azərbaycan florasında zəfəranın 6 növü bitir: Crocus sativa, Crocus caspicus, Crocus  speciosus Crocus 

artvinensis, Crocus adamii, Crocus polyantus. Bunlardan Crocus caspicus, Crocus speciosus, Crocus artvinensis, 

Crocus adamii, Crocus polyanthus yabanı nəvlərdir.Zəfəran bitkisinin 4  növünün çiçəklərində  bioloji fəal 

maddələrinin keyfiyyət və kəmiyyət tərkibi  tədqiq edilmiĢdir. Tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, tədqiq edilən Crocus 

artvinensis, Crocus adamii, Crocus caspicus  bitkilərinin çiçəkləri antosian, flavonoid və karotinoidlərə zəngindir. 

Növlərdən asılı olaraq, antosianların miqdarı quru çəkiyə görə 214.5-684.5 mg%, flavonoidlər 244.3 -334.5%, 

karotinoidlər 31.7-74.8 mg% dəyiĢirlir. Piqment tərkibi növlərin xüsusiyyətlərindən, çiçək hissəsindən, bitkilərin 

böyümə Ģərtlərindən asılıdır. Piqmentlərin keyfiyyətli və kəmiyyət tərkibi  çiçəyin inkiĢaf mərhələsinə bağlı olaraq 

dəyiĢir. 

Açar sözlər: zəfəran, antosian, flavonoid və karotinoid, növlər 

  

Types of Crocus L., growing in Azerbaijan and their biologically active components 

Latafat A. Mustafaeva, Aygun Sh.Aliyeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

 

6 species of saffron grow in the flora of Azerbaijan: Crocus sativa, Crocus caspicus, Crocus speciosus Crocus 

artvinensis, Crocus adamii, Crocus polyantus. Out of these species - Crocus caspicus, Crocus speciosus, Crocus 

artvinensis, Crocus adamii, Crocus polyanthus are wild. The qualitative and quantitative content of biologically active 

substances in the flowers of four species of saffron was studied. Studies showed that the flowers of the studied plants -  

Crocus artvinensis, Crocus adamii, Crocus caspicus are rich in anthocyanins, flavonoids and carotenoids. Depending 

on the species, the amount of anthocyanins changes as 214.5-684.5 mg%, flavonoids 244.3 -334.5 mg%, carotenoids 

31.7-74.8 mg% on the dry weight. The content of pigment depends on the characteristics of the species, flower parts 

and the growth conditions of the plants. The qualitative and quantitative content of pigments also varies depending on 

the development phase of the flower. 

Key words: Saffron, anthocyanins, flavonoids, carotenoid, species 

 



      

 

Исследования некоторых масличных растений в Губинском массиве    

Азербайджанской Республики. 

Нушаба А. Мурадова,  Латафат А. Мустафаева 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

muradova_n.a@mail.ru 

 

Впервые проведен анализ систематической структуры масличных растений в Губинском массиве 

Азербайджанской Республики. Целью исследования является выявления растений с высоким 

содержанием жирного масла для использования в фармакологии, производстве лекарственных 

средств, а также как биологически активные добавки.   

 Ключевые слова: масличные растения, систематика, вид, род, семейство 

 

Введение 

Растительные масла, а также масложировые продукты являются важными компонентами 

ежедневного рациона питания человека, обеспечивают ему необходимую калорийность, а также 

являются источником биологически активных веществ липидной природы, в том числе 

эссенциальных [3].  

В конце XX, начале XXI веков с развитием науки о питании и совершенствованием аналитических 

методов исследования состава и структуры жировых продуктов, позволивших получить новые 

данные о влиянии веществ липидной природы на здоровье человека, изменились рекомендации 

диетологов и нутрициологов для этой категории продуктов. Они включают сбалансированный 

жирнокислотный состав с обязательным присутствием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 

семейств омега-3 и омега-6 в оптимальном соотношении 1:(5-10); сохранение, внесение в жировой 

продукт биологически активных веществ (витаминов, провитаминов, фитостеринов и т.д.);  

Жирные растительные масла - это продукты, извлекаемые из масличного сырья и состоящие в 

основном (на 95-97 %) из органических соединений, сложных полных эфиров глицерина и жирных 

кислот). В состав жирных масел входят воски и фосфатиды, а также свободные жирные кислоты, 
липохромы, токоферолы, витамины и другие вещества, определяющие маслам окраску, вкус и 

запах[6].    

Растения, содержащие в органах выше 20% жирных масел, считаются масличными растениями 

[1]. 

Растительные жирные масла по физической форме могут быть твердыми и жидкими. Основным 

фактором в различии физической формы играют насыщенные и ненасыщенные кислоты. Так, 

твѐрдые жирные масла содержат насыщенные кислоты, а жидкие ненасыщенные кислоты [4].   

Впервые использовались те масличные растения, в плодах и семенах которых содержится много 

легко отделяемого масла, например, оливковое или пальмовое. В древнем Египте, растительные 

жирные масла использовались в основном в косметологических целях. В Южной Азии и на Дальнем 

Востоке жирные масла использовались в медицине, уже был известен их вяжущий и слабительный 

эффект [2].. В Европе же жирные масла в основном использовали в пищу для приготовления 

различных блюд [4].  

Полезные свойства дали толчок для более глубокого морфологического и биохимического 

изучения масличных растений с помощью современных методов и технологий.  

 

Методы исследования 

Исследованы масличные растения, произрастающие в Губинском массиве Азербайджанской 

Республики [7]. Номенклатура видов приведена в соответствии с «Флорой Азербайджана», «Конспек-

том флоры Азербайджана» [1,7], с учетом новых таксономических изменений [8].Семейства объе-

динялись в порядки и располагались по системе, представленной в «Конспекте флоры Кавказа» [5].   

 

Результаты и обсуждение 

Впервые проведен анализ систематической структуры масличных растений в Губинском массиве 

Азербайджанской Республики.  Выявлены 80 различных видов из более 20 семейств. Преобладающее 

количество из них являются травянистыми однолетними или двулетними растениями. Однако среди 
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них можно встретить и небольшие кустарники, а также деревья.  Количественное соотношение 

семейств и видов показывает преобладание некоторых семейств над другими.  

Первое место по количеству масличных растений, произрастающих на территории Губинского 

района, занимает семейство Крестоцветных (Cruciferae Juss.), занимая 16% от общего количества 

масличных видов. Ярким представителем этого семейства являются Клоповник посевной (Lepidium 

sativum L), содержащий 58% жирного масла в семенах и Редька посевная (Raphanus sativus L.), 

имеющая в семенах 40-45% жирного масла. 

На втором месте по количеству видов масличных растений, произрастающих в данном регионе, 

стоит семейство Сложноцветных (Asteraceae (Vaill.) Adans). Оно имеет 10 видов масличных 

растений, что составляет 13,33% от общего количества. Среди этих видов самым ярким 

представителем является Чертополох термера (Carduus thoermeri), имея в семенах 41-44% жирного 

масла.  

На третьем месте по количеству видов масличных растений стоит семейство Розоцветных 

(Rosaceae Juss), имеет 9 представителей, тем самым составляя 12% от общего количества масличных 

растений в регионе. Самыми богатыми из этого семейства растениями по содержанию жирных масел 

являются Миндаль низкий (Amygdalus nana) (до 60% масла в семенах) и Абрикос обыкновенный 

(Armeniaca vulgaris) (30-40% жирного масла в семенах). Процентное соотношение остальных 

семейств данного региона, касательно содержания видов богатых жирными маслами расписано ниже 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Некоторые масличные растения Губинского Массива 

№ Наименование семейства 

Соотношение к 

общему кол-ву 

масличных растений 

в регионе 

Количество 

масличных 

видов 

1 Cruciferae Juss. - Крестоцветные 16,00% 12 

2 Asteraceae (Vaill.) Adans - Сложноцветные  13,33% 10 

3 Rosaceae Juss. - Розоцветные  12,00% 9 

17 Solanaceae - Пасленовые 8,00% 6 

7 Fabaceae (Leguminosae Juss.) - Бобовые  6,67% 5 

12 Malvaceae - Мальвовые 6,67% 5 

16 Lamiaceae - Губоцветные 6,67% 5 

4 Chenopodiaceae Less. - Маревые 4,00% 3 

10 Rhamnaceae - Крушиновые  2,67% 2 

13 Umbelliferae - Зонтичные 2,67% 2 

20 Cucurbitaceae Hall. - Тыквенные 2,67% 2 

24 Resedaceae D.C. - Резедовые  2,67% 2 

1 Betulaceae C.A. Agardh.- Березовые  1,33% 1 

2 Fagaceae A.B.r. - Буковые 1,33% 1 

3 Ulmaceae - Ильмовые  1,33% 1 

5 Amaranthaceae R. Br. - Щирицевые  1,33% 1 

8 Anacardiaceae - Сумаховые 1,33% 1 

9 Celastraceae - Бересклетовые 1,33% 1 

11 Vitaceae - Виноградовые 1,33% 1 

14 Linaceae - Льновые 1,33% 1 

15 Boraginaceae - Бурачниковые - 1,33% 1 

18 Scrophulariaceae - Норичниковые 1,33% 1 

19 Pedaliaceae - Педалиевые, Кунжутные 1,33% 1 

22 Papaveaceae Juss. - Макоцветные  1,33% 1 
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Azərbaycanın Quba massivi ərazisində yayılmıĢ bəzi piy yağlı bitkilərin tədqiqi 

NüĢabə Ə. Muradova, Lətafət Ə. Mustafayeva 
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Azərbaycanın Quba massivi ərazisində yayılmıĢ yağlı bitkilərin təsnifatı müəyyən edilmiĢdir.Tədqiqatın 

əsas məqsədi farmakologiyada, eləcə də qida əlavələrinin hazırlanmasında istifadə edilə bilən yüksək 

yağlılığa malik dərman əhəmiyyətli bitkiləri aĢkar edib, istifadəsinin mümkün olduğnu müəyyən etməkdir.    

Açar sözlər: piy yağlı bitkilər, sistematika, növ, cins, fəsilə 
 
 

 

Study of some oil plants in Quba massive of the Republic of Azerbaijan 

Nushaba A. Muradova, Latafat A. Mustafayeva 
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

For the first time the analysis of systematic structure of oil plants was carried out in Quba massive of the 

Republic of Azerbaijan. The aim of the study is to identify plants with a high content of fatty oil for use in 

pharmacology, the production of medicines, and also as biologically active additives.   

Key words: oil plants, systematics, species, genus, family 
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Quba massivində yayılmıĢ bəzi vitaminli bitkilərin meyvələrinin kimyəvi tərkibi 

Aygün Ə.Kərimova, Lətafət Ə. Mustafayeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

latafat_ mustafayeva@ yahoo.co.uk 

 

Vitaminli bitkilərə aid olan gavalı bitkisinin meyvələrinin kimyəvi tərkibi öyrənilmiĢdir. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, Azərbaycanda yayılmıĢ gavalı növlərinin meyvələri bioloji fəal maddələrlə zəngindir. Növ 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bioloji fəal maddələrin əsas hissəsi meyvənin qabığında toplanır. 

Açar sözlər: vitaminli bitkilər, meyvə, kimyəvi tərkib 

 

GiriĢ 
Azərbaycan florasında yayılmıĢ 5000 növə yaxın ali bitkidən 1500 növü dərman, 1050 növü efiryağlı, 

1000 növdən çox rəng verən, 600 növ bal verən, 600 növ alkaloidli, 500 növdən çox bioloji fəal maddələr 

saxlayan, 300 növdən çox vitaminli bitkidir. Florada olan bitkilər arasında  vitaminli bitkilər daha çox faydalı 

xüsusiyyətlərə malikdirlər [10]. 

Vitaminli bitkilərdən xüsusi hazırlanmıĢ məlhəmlərdən mütamadi ıstıfadə edilməsi, bütün orqanizmin 

sağlam olmasına kömək edir. Müəyyən edilmiĢdir ki, insanlar tərəfindən qəbul edilən qidalarda  vitamin 

çatıĢmamazlığı xüsusi yer tutur. Qidanın tərkibində vitaminlər olmadıqda orqanizmin müqaviməti zəifləyir 

və bu da bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Dünya əhalisinin 70 %-i C vitamininə, 40 %-i A 

vitamininə (provitamin A-karotin), 1/3 P vitamin çatıĢmamazlığına məruz qalır. Bu çatıĢmamazlığın aradan 

qaldırılmasında vitaminlərlə zəngin olan bitkilərindən alınmıĢ konsentrat və qida əlavələrindən mütamadi 

ıstıfadə edilməsi  mühüm rol oynayır. 

Təcrübələrlə sübut edilmiĢdir ki, alınmıĢ vitaminli çıxarıĢlar xəstəliklərin müalicəsinə də çox yüksək təsir 

göstərir. Vitaminli bitkilərin müxtəlif orqanlarından hazırlanmıĢ xüsusi məlhəmlərdən mütamadi ıstıfadə 

edilməsi beyin fəaliyyətinin, nevrozun, yuxusuzluğun,  baĢ ağrısının, görmə qabiliyyətinin müalicəsini 

sürətləndirir [5]. 

 Ədəbiyyat araĢdırmasının nəticəsi göstərmiĢdir ki, Azərbaycanda yayılmıĢ vitaminli bitklərin növ tərkibi, 

ekoloji xüsusiyyətləri, vitaminliliyi  və digər xüsusiyyətləri bu günə kimi tədqiq edilməmiĢdir [2]. 

Azərbaycanın bütün zonalarında – düzənlikdən tutmuĢ orta və yuxarı dağ qurĢağına kimi yayılmıĢ olan 

yabanı vitaminli bitkilər xüsusi yer tutur. Vitaminli bitkilər qiymətli dərman və ərzaq bitkisidir. Xalq 

təbabətində onlardan geniĢ istifadə edilir [1]. 

AparılmıĢ farmakoloji və klinik tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir vitaminli bitkilərdə geniĢ 

yayılmıĢ  bioloji fəal maddələr (BFM) –vitaminlər bu problemin həllində effektli dərman vasitəsi ola bilərlər 

Bu maddələrin əsasında hazırlanmıĢ preparatlar müxtəlif xəstəliklərin qarĢısının alınmasında və 

müalicəsində tətbiq edilir.   

Qara gavalı qurusu orqanizmi xolesterindən, artıq sudan, duzdan təmizləyir, ateleskleroz, qara ciyər 

xəstəliklərində, ürək çatıĢmamazlığında, hipertoniyada, böyrək xəstəliklərində əhəmiyyətlidir [3]. Yabanı 

vitaminli bitkilərin meyvələri təzə və konservləĢdirilmiĢ halda istifadə edilir. Onlardan mürəbbə, cem, Ģirə, 

spirtsiz içki, kompot və s. hazırlanır [6]. Onların qidalılığı və müalicəvi təsiri onların tərkibindəki qidalı 

maddələrin – Ģəkərlər, üzvi turĢular, pektin və bioloi fəal maddələrin – flavonoidlər, antosianlar, katexinlər, 

C vitamini və s. olması ilə əlaqədardır [6]. 

Azərbaycan ərazisində geniĢ yayılmasını, hər il yüksək məhsul verməsini, meyvəsinin qidalılıq və 

müalicəvi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, alça bitkisinin vitaminli növlərinin meyvələrində BFM öyrənilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Flavonoidlər V.Petreçenko, T. Suxukina [8], katexinlər M.N.Zprometovun [4],   antosianlar 

Y.Q.Skorikova, E.A.ġaftanın [9] və E.N.Novruzovun [7] metodları ilə təyin edilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

AparılmıĢ kimyəvi analizlər nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, Azərbaycanda yayılmıĢ gavalı növlərinin 

meyvələri bioloji fəal maddələrlə zəngindir (cəd. 1).  

Meyvələri müxtəlif hissələrində bioloji fəal maddələrin paylanmasını öyrənərkən müəyyən edilmiĢdir ki, 

onlar meyvənin qabığı və ləti arasında bərabər paylanmır. Növ mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bioloji fəal 

maddələrin əsas hissəsi meyvənin qabığında toplanır. Meyvə qabığında antosianların miqdarı 157,5-795,3, 
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lətində 3,86-17,8, flavonoidlər 92,8-215,7; 6,58-11,2 (müvafiq olaraq), karotinoidlər 0,36-3,90; 0,11-2,32, 

katexinlər 112,6-285,1; 2,83-10,4, polifenollar 230,8-1228,6; 10,5-28,2mq% arasında dəyiĢilir.  

 

Сədvəl 1. Prunus L.növlərinin meyvələrində bioloji fəal maddələrin miqdari 
 

 

 

 

Növlər və formalar 

 

 

 

 

Antosian Flavonoid Katexin Polifenol Karotinoid 
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P. spinosa 795,3 11,1 130,4 6,77 198,1 5,53 1223,6 26,6 1,21 0,35 

P. divaricata SM --- --- 97,8 3,57 139,0 7,01 230,8 10,6 2,73 2,10 

P.divaricata QAM 345,6 17,8 140,3 7,55 155,2 8,67 640,3 16,0 1,40 0,75 

P. div. v. nairi 157,5 15,8 92,8 11,2 175,1 5,83 553,0 18,6 0,83 0,30 

P.div.v.nachitschevan  183 3,8  110,7 6,73 181,3 9,45 785,1 20,6 0,36 0,20 

P. caspica QM 258,4 8,16 151,3 9,15 112,6 2,83 395,0 16,5 0,87 0,41 

P. caspica v. foveata --- --- 107,1 7,56 210,1 9,71 397,4 10,5 0,78 0,31 

P. caspica QAM 297,8 19,3 105,2 7,83 285,1 6,78 588,1 23,3 0,6 0,20 

P. iranica QAM 485,3 11,0 215,7 7,03 217,3 4,67 698,9 28,2 0,73 0,11 

P. domestica QAM 297,6 3,87 195,3 8,23 255,6 10,4 537,4 18,7 3,90 2,32 

P. pisardo 221,7 10,9 171,2 6,58 173,6 5,74 601,9 26,8 0,87 0,31 

 

Ən çox antosian P. spinosa növünün meyvəsinin qabığında (795,3mq%), P. caspica növünün lətində 

(19,3mq%), flavonoid P. iranica növünün qabığında (215,7mq%), P. divaricata növünün lətində (11,2mq%), 

karotinoidlər P. domestica növünün qabığında (3,90mq%) və P. caspica növünün lətində (2,32mq%), 

katexinlər P. caspica növünün qabığında (285,1mq%) və P. iranica növünün lətində (103,7mq%), 

polifenollar P. spinosa növünün qabığında (1123,6mq%) və P. iranica növünün lətində (28,2mq%) toplanır. 

ÖyrənilmiĢ növlərdən bioloji fəal maddələrin həm keyfiyyət tərkibinə, həm də miqdarına görə P. spinosa 

növü üstünlük təĢkil edir. 

AparılmıĢ tədqiqat göstərir ki, bioloji fəal maddələrin miqdarına növ mənsubiyyəti ilə yanaĢı onların 

bitdiyi iqlim, torpaq, coğrafi məntəqə də təsir edir (cəd. 2). Cədvəldən görunur ki, müxtəlif coğrafi 

məntəqədən eyni Ģəraitdən toplanmıĢ meyvələrdə bioloji fəal maddələrin miqdarı böyük amplitudada dəyiĢir. 

 Ən çox antosian  Quba rayonu   meĢə kənarından yığılmıĢ meyvələrdə toplanır. Çox güman ki, burada 

baĢlıca rolu havanın temperaturu və yağmurların miqdarı oynayır. Belə ki, Böyük Qafqazın Ģərq hissəsinin 

iqlimi mülayim, orta illik temperatur +14
0
C, yağıntının miqdarı 300-900mm olub, il boyu bərabər paylanır. 

Qərb hissəsində orta illik temperatur +4
0
C aĢağı, yağıntının miqdarı 220-400mm çoxdur.  

Deməli, isti hava və vegetasiya dövründə bərabər düĢən atmosfer çöküntüsü flavonoidlərin toplanmasına 

müsbət təsir edir. Tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, bitkinin kimyəvi tərkibi onun bitdiyi yerin iqlim və torpaq 

amillərinin təsiri ilə formalaĢır və burada baĢlıca rolu istilik və rütubət oynayır. 

 

Cədvəl 2.Müxtəlif coğrafi Ģəraitdə göyəm meyvələrindən bioloji fəal maddələrin toplanma dinamikasi 

(yaĢ çəkiyə görəmq%-lə) 
Bitki materialının toplandığı region və yer Antosian Flavonoid Karotinoid 

Quba, Canqulu meĢəsi, meĢənin kənarı 290,2 121,3 0,96 

Qusar, Urva kəndi, dağın cənubu-qərb yamacı 327,1 132,7 0,90 

Xudat, dənizdən 160m kənarda, meĢə talası 255,3 112,4 0,82 

 

Ġqlim torpaq amillərinin təsirini öyrənərkən müəyyən edilmiĢdir ki, torpaq tipindən və iĢıqlanma 

dərəcəsindən asılı olaraq bioloji fəal maddələrin toplanması dəyiĢir (cədvəl 4). Cədvəldən görünür ki, torpaq 

tipindən asılı olaraq ən az antosian (növlər üzrə orta hesabla 80,6mq%) kölgədə. ən çox (110,2mq%) açıq 

Ģəraitdə toplanır. Flavonoidlər də buna uyğun toplanır. Çox güman ki, yaxĢı iĢıqlanan bitkilər günəĢ Ģüası və 

enerjisi ilə təmin olunurlar və bu da öz növbəsində antosian və flavonoidlərin sintezinə müsbət təsir edir. 



      

 

ĠĢıqlanma ilə yanaĢı torpaq tipi və onun mineral tərkibi də bioloji fəal maddələrin miqdarına təsir edir. Ən 

çox antosian humusla zəngin Ģabalıdı torpaqlarda toplanır. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, bioloji fəal maddələrin toplanmasına Ģaquli zonalliq mühiti də təsir edir 

Düzənlikdən 1200m hündürlüyə getdikcə antosianların miqdarı artır və növün yayılma arealının yuxarı 

sərhəddində maksimuma çatır. Analoji qaydada flavonoid və karotinoidlərin miqdarı da artır. Bizim 

fikrimizcə bunun yüksəklikdə ultrabənövĢəyi Ģüaların artıq olması və ya dağınıq iĢıq Ģəraitində fotosintezin 

güclü getməsi, bitkinin yayılma arealının sərhəddində bitkinin ekstremal Ģəraitdə uyğunlaĢması üçün bitkidə 

gedən özünümüdafiə prossesi ilə də əlaqədardır. 
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Chemical composition of fruits of some vitamin plants distributed in Quba massive 

Aygun A.Karimova, Latafat A. Mustafayeva 
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

The chemical composition of fruits of vitamin plant of plum was studied. It was determined that fruits of 

wild plum species in Azerbaijan are rich in biologically active substances. Main part of biologically active 

substances accumulates in the skin of fruits of various species.  

Key words: vitamin plants, fruits, chemical composition 

    

Химический состав  плодов некоторых витаминных растений, распростраренных в 

Губинском массиве 

Айгюн  А. Керимова, Латафат А. Мустафаева,  
Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

Изучен химический состав плодов витаминного растения сливы. Было установлено, что плоды 

дикораспространенных видов сливы Азербайджана богаты биологически активными веществами. 

Основная часть биологически активных веществ накапливаются в кожуре плодов различных видов. 

Ключевые слова: витаминные растения, плоды, химический состав  
 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Tikanyarpaq güləvər (Centaurea acmophylla Boiss.) bitkisinin kimyəvi və antifunqal tədqiqi 
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Sütunlu xromatoqrafiya metodu ilə ekstraktiv maddələr  cəmini  xromatoqrafiya edərək bir seskviterpen 

lakton alınmıĢdır. Knistin ilk dəfə olaraq C. acmohpylla Boiss. növündən alınmıĢ, və məlum spektirlə 

identifikasiya edilmişdir.Tədqiqat üç mərhələdə aparılmıĢdır. Ġkinci mərhələdə alınan ekstraktiv maddələrin 

cəmi və bitkinin özündən alınan dəmləmənin 3-ü patogen olmaqla 4 mikroskopik göbələyə - Trichoderma 

lignorum,Fusarium oxysporium, Aspergillus niger və Alternaria cucumerina göstərdiyi antifunqal təsir 

öyrənilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, bitkinin özündən alınan ekstraktiv maddəələrin cəmi, həmin bitkidən 

alınan sulu dəmləmədən daha güclü antifunqal təsirə malikdir. 

Açar sözlər: Seskviterpen laktonu, Centaurea L. cinsi, Centaurea acmophylla, mikroskopik göbələklər, 

antifunqal aktivlik 

 

GiriĢ 

Ümumdünya səhiyyə TəĢkilatının (UMT) məlumatına görə, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə dünya 

əhalisinin 80% - dən çoxu səhiyə ehtiyacları üçün ilk növbədə  bitki mənĢəli dərman preparatlarından istifadə 

edirlər. Azərbaycan florası dərman bitkilərilə zəngin olub, istifadə olunma kökləri  çox qədim dövrlərə gedib 

çıxır. Azərbaycan florasında məlum olan 150 fəsilə, 1000 cins, 4500-ə qədər növün olmasına baxmayaraq, 

onlardan cəmi 100 növü elmi təbabətdə istifadə olunur. Halbu ki, orta  əsr ənənəvi Azərbaycan təbabətində 

300 növdən cox dərman bitkisindən istifadə  olunmuĢdur. Bunlardan 200-dən artıq növ müasir təbabətdə 

itmiĢ dərman bitkiləri hesab olunur [2]. Azərbaycan florasında ən çox yayılmıĢ bitki növləri Asterkimilər ( 

Asteraceae Dumort) fəsiləsində cəmlənmiĢdir. Tədqiq etdiyimiz növ Azərbaycan florasında yayılan 

Asteraceae fəsiləsinin Centaurea L. cinsi 49 növlə təmsil olunur [1].  

Praktiki təbabətdə kumarin törəmələri, seskviterpen laktonlar ağrı kəsici, malyariyaya, lthab əlehinə, 

kardiotonik,yanığa qarĢı (badxizin), ürəyin tac damarlarını geniĢləndirici prossor və s. xüsusiyyətlərə malik 

olması istər praktiki və istərsə də nəzəri cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cins üçün səciyyəvi olan bitki 

mənĢəli bioloji fəal maddələr sırasılda seskviterpen laktonlar bədхаssəli -ĢiĢlərə qarĢı (аrqlаbin, qаylаrin, 

pаrtеnin, vеrnоlid), аğrıkəsici kimi (аmаrаlin), trоfik yаrаlаrın müаlicəsində müаlicəеdici təsir vаsitələridir. Bu 

qrup birləĢmələrin nümayəndələri müxtəlif istiqamətli fizoloji  fəallığa malikdir. Centaurea L. növlərindən 

C.cyanus L., C. incana bitkilərinin çicəkləri qədim dövrdən öd və sidik qovucu, C.repens  əsəb 

xəstəliklərində C.depressa  Bieb. C.diffusa Lam. C.iberica Trev.ex spreng, C. jacea L., C.rutenica Lam. və 

s.qeyd edilən növlər tibbidə antibakterial, antifunqal  aktivliyə malikdirirlər. [4]. Bioloji fəal maddələrin 

öyrənilməsi bu gün də aktuallığını saxlayır. Məhz buna görədə dünyanın bir çox laborotoriyaları öz tədqiqat 

iĢlərini seskviterpen laktonların öyrənilməsinə yönəltmiĢlər. Məqalə C.acmophulla bitkisinin kimyəvi və 

antifunqal tədqiqinə  həsr olunmuĢdur.1- ci mərhələdə alınan ekstraktiv maddələrin cəminin  xromatoqrafiya 

edərək bioloji fəal maddələrin fərdi Ģəkildə alınması və 2 -ci mərhələdə  alınan ekstraktiv  maddələrin cəmi 

və bitkinin özündən alınan dəmləmələrin  Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium, Alternaria 

cucumerina və Aspergillus niger  4  mikroskopik göbələyə antifunqal aktvliyini məyyən  edilmiĢdir  [5]. 

 

Tədqiqat metodu 

C.acmohpylla Boiss. 12 sm-dən 40 sm-ə qədər hündürlükdə çoxillik ot bitkisidir. Ġyun-iyul aylarında 

çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında toxumlayır. Centaurea L. cinsinin acmohpylla Boiss. kseromezofit və ya 

kserofit ekoloji qrupa daxil olduğunu və orta və yüksək dağ qurĢağından dəniz səviyyəsindən 500-1000  m 

yüksəklikdən yığılmıĢdır. Boreal qədim aralıq dənizi elementi coğrafi areal tipinin halarpktik sinfinə 

aiddirlər. Tədqiqat obyekti kimi Quba rayonunun yuxarı Digah kəndindən çiçəkləmə fazasınn əvəllərində (12 

iyun–2018 ci il) tədarük edilmiĢ, xırda –xırda doğranılıb qurudulmıĢ növü C. acmohpylla Boiis. bitkisinin 

yerüstü hissələrinin (300 q.) asetonla ekstraksiya edilərək (3dəfə hər dəfə üç gün) alınmıĢ ekstraktiv 

maddələr cəmindən ( 47, 5 q, çıxım 13,5 %)  istifadə edilmiĢdir. 

1. Centaurea acmophylla Boiss. bitki növündən əldə edilən sulu dəmləmənin; 2. Çapek qidalı mühitinə 

əlavə edilən 1% ekstraktiv maddənin cəminin göbələklərin inkiĢafına təsri [5]. 



      

 

3. Tədqiqat zamanı Centaurea acmohpylla Boiss. bitkisi 1:10 nisbətində götürülərək SD (sulu dəmləmə) 

hazırlanmıĢdır. Bundan sonra onlar 100 ml olmaqla kolbalara süzülmüĢ və 0,5 Atm təzyiqdə 30 dəq 

sterilizatsiya edilmiĢdir. Bundan sonra Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium, Aspergillus niger və 

Alternaria cucumerina kimi göbələk kulturaları bərabər miqdarda həmin kolbalara əlavə edilərək 28
0
C 

temperaturu olan termostatda 7 gün müddətində becərilmiĢdir (ġəkil 1). 

 
 

 

ġəkil 1. Centaurea acmohpylla Boiss. bitkisinin SD-nin Tr.lignorum, Fu.oxysporium, As. niger və 

Alternaria cucumerina – antifunqal təsiri. 

2. Çapek qidalı mühiti 0,5Atm təzyiqdə 30 dəq sterilizatsiya edildikdən sonra ekstraktı alnan bitkinin 1% 

ekstraktiv maddələr cəmi (EMC) qarıĢığı 100 ml Çapek qidalı mühit olan kolbalara əlavə edildikdən sonra 

Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium, Aspergillus niger və Alternaria cucumerina göbələklər də 

həmin kolbalara əlavə edilmiĢdir. Bundan sonra kulturalar 28
0
C temperaturu olan termostatda 7 gün 

müddətində becərilir. Təcrübənin nəticələri əmələ gələn biokütlənin çəkisinə əsasən qiymətləndirilir və 

kontrol kimi Çapek mühiti götürülür və ona ekstraktiv maddələr cəmi əlavə edilmir (diaqram 2).  

 

ġəkil 2. Centaurea acmophylla Boiss. bitkisinin EMC-nın Tr.lignorum, Fu.oxysporium, As. niger və 

Alternaria cucumerina – antifunqal təsiri. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Knistin C. acmophylla Boiss. növündən ilk dəfə olaraq alınmıĢdır. Centaurea acmohpylla Boiss. 

bitkisindən  alınan maddənin ĠQ- spektri knitsinin ĠQ- spektri ilə müqayisə olunaraq knitsinin ilə 

eyniləĢdirilmiĢdir. Maddənin element tərkibi C20H26O7, ərimə temperaturu 143°C. [3].Ġkinci mərhələdə: səkil 

1 və 2-dən də göründüyü kimi C. acmophylla Boiss. bitkisindən alınan ekstraktiv maddələr cəmi sulu 

dəmləmə ilə müqayisədə Fusarium oxysporium, Aspergillus niger və Alternaria cucumerina kimi 



      

 

göbələklərə daha güclü antifunqal təsir edir. Belə ki, bitkinin ekstraktiv maddələr cəmi (EMC) 3-ü patogen 

göbələyin (Fusarium oxysporium, Aspergillus niger və Alternaria cucumerina) inkiĢafını zəiflətdiyi halda, 

sulu dəmləmə (SD) əksinə Aspergillus niger – patogen göbələyinin inkiĢafına stimullaĢdırıcı təsir göstərir. 

Bu da onu deməyə əsas verir ki, ekstraktiv maddələr cəmi daha güclü və effektli antifunqallığa malikdir.                                        
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Путем хроматографирования суммы экстарктивных веществ был получен один сесквитерпеновый 

лактон. Вещество кристин впервые было получено из Centaurea acmophylla и идентифицировано 

использованием известного спектра. Исследования велись в трех стадиях.  На второй стадии 

исследований изучалось влияние полученной суммы экстрактивных веществ и настоя из самого 

растения на 3 патогенных и 4 микроскопических грибов – Trichoderma lignorum, Trichoderma 

lignorum, Fusarium oxysporium, Asperigillus niger, Alternaria cucmerina. Было выявлено, что сумма 

экстрактивных веществ, полученных из растения обладает более сильной антифунгальной 

активностью, чем из настоя растения. Chemical and antifungal study of the plant Centaurea acmophylla 

Boiss. 

Ключевые слова: сесквитерпеновый лактон, род Centaurea L., Centaurea acmophylla, 

микроскопические грибы, антифунгальная активность 
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It was obtained one sesquiterpene lactone by chromatography of the sum of extraneous substances. The 

substance cnisin was first obtained from Centaurea acmophylla and identified using a known spectrum. The 

research was conducted in three stages. In the second stage of the study, the effect of the obtained amount of 

extractive substances and infusion from the plant itself on 3 pathogenic and 4 microscopic fungi was studied 

- Trichoderma lignorum, Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium, Asperigillus niger, Alternaria 

cucmerina. It was found that the amount of extractive substances obtained from the plant has a stronger 

antifungal activity than from the plant's infusion. 

Key words: sesquiterpene lactone, the genus Centaurea L., Centaurea acmophylla, microscopic fungi, 

antifungal activity 
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Tovuz-Qazax ərazisində Boymadərən növlərinin populyasiya strukturu müəyyən edilmiĢdir. Bitkilərin 

demoqrafiq strukturunun inteqral xarakteristikasını müəyyən etmək üçün yaĢ və effektivlik əmsalları 

hesablanmıĢdır. Növlərin subpopulyasiyalarında lokalitetlərin yaĢ əmsalı 0,44-0,64, effektivlik isə 0,42-

0,56 olmuĢdur ki, bu da təbii biotopların davamlı inkiĢafına ehtiva edir. 

Açar sözlər: fitosenologiya, senopoulyasiya, qiymətləndirmə  Achillea   

 

GiriĢ 

Ayrı-ayrı növlərin populyasiyalarının strukturlarının təhlili bioloji təkamül, sistematika, ekologiya 

elminin əsas mövzusudur, çünki bütün bu istiqamətlərdə növ kiçik taksonomik vahidlərdən hesab edilir, 

populyasiya isə növlərin davamlı mövcudluğunun əsas təzahür formasıdır. Təbii populyasiyalar növlərin 

nəinki mövcudluğu, həmçinin bərpasının əsasıdır. Bu baxımdan azsaylı, nadir, endem  və  faydalı hesab 

edilən bitkilərin populyasiya strukturu, ehtiyatları və yayılması istiqamətlərində monitorinqlər mütəmadi 

olaraq aparılmalı, onların istifadə yolları araĢdırılmalıdır. 

Aparılan tədqiqatın məqsədi Kiçik Qafqaz botaniki-coğrafi rayonu sərhədlərində, Tovuz-Qazax 

istiqamətində Boymadrən növlərinin populyasiyalarında fitosenoloji araĢdırmaq olmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 
Tədqiqat iĢi 2017-ci ildə Tovuz-Qazax rayonu ərazisində həyata keçirilmiĢdir.MarĢurut metodu ilə yerinə 

yetirilmiĢ çöl tədqiqatlarında herbarilər toplanılmıĢ və fenoloji  müĢahidələr [2] aparılmıĢdır. 

Fitosenozların tərkibində Achillea biebershteini Afan., A. tenuifolia Lam.və A. millefolium L. növlərinin6 

təbii senopopulyasiyaları seçilmiĢdir. Senopopulyasiyanın həyatiliyi [1,3], populyasiyaların təsnifatı  və 

ontogenetik strukturunun təhlili [4] müasir metodikalara əsasən aparılmıĢdır.Bu zaman bitkilərin bioloji 

xüsusiyyətlərində üç əsas element - hər bir növün həyat tsikli, senopopulyasiyaların yaĢ qruluĢu, fərdlərin 

qarĢılıqlı təsiri nəzərə alınmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Tovuz-Qazax  ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı aĢağıdakı bitki tipləri qeydə alınmıĢdır.      

Çəmənlər və xalılar (kiçik boylu otlarla yaranan formasiyalar). Burada çəmən bozqırları üstünlük 

təĢkil edir.  (Festuca, Poa, Dactylis, Alopecurus, Trifolium, Lathyris cinsi növlərinin edifikatorluğu 

ilə yaranan formasiyalar). BataqlıqlaĢmıĢ çəmənlər – Typha angustifolia, Phragmites australis 

üstünlüyü ilə yaranan formasiyalar. 

MeĢələr –  enli yarpaqlı formasiya sinifinə aid Ģərq fıstığı-Fragsinus caucasica, gürcü palıdı-

Quercus iberica; iynəyarpaqlı formasiya sinifinə aid Tuqay meĢələri –ġamlıq və Ardıclıqlar. 

Ümumiyyətlə meĢə öz inkiĢafında bioloji cəhətdən bir-birinə bağlı olan, bir-birinə həm də xarici 

mühitə təsir göstərən ağac, kol, ot, digər bitkilər (mamır, Ģibyə və s.) heyvanlar aləmi və  

mikroorqanizmlərin vəhdəti olub biosferin mühüm tərkib hissəsidir, coğrafi landĢaftın isə əsas 

elementilərindən biridir. 

Kollar –Badam, Tobulqa, YemiĢan, Ġtburnu, Ardıc və s. cinsi növlərinə aid formasiyalar. 

VI. Bozqırlar (steplər) – dağ bozqır bitkiliyi yerində bərpa olunmuĢ (mədəni bitkilər); Ağot+ Topal 

+ġiyav + müxtəlif otlu (kəklikotlu) bozqırlar; tikanlı gəvənlər, taxıllı – müxtəlif otlu quru bozqırlar. 

Dağ kserofitləri (Bothriochloa, Glycyrrhiza, Alhagi, Artemisia) yarımkolcuq çoxilliklərin yaratdığı 

formasiya və assosiasiyalar. 

Yuxarıda göstərilən bitkilik tiplərinə müvafiq olaraq tədqiq edilən ərazidə Boymadərən cinsinin 3 növü 

müĢahidə edilmiĢdir. Bu növlər göstərilən bitkilik tiplərinin hər biri üçün xarakterikdir. Növlərin hər birinə 

aid 6 populyasiya niĢanlanmıĢ və ümumilikdə 18 senopopulyasiyada fitosenoloji qiymətləndirilmələr 

aparılmıĢdır. Hər bir növün yayıldığı 6  lokalitet seçilmiĢ və hər birində ontogenezin müxtəlif fazalarına 

uyğun fərdlərin sayı öyrənilmiĢdir. Ontogenezin təsviri ontogenetik vəziyyətin formalarına əsasən 

verilmiĢdir. Bitkilərin yuvenil (j), immatur (im), virginil (v), cavan generativ (g1), orta yaĢ dövrü (g2), yaĢlı 

generativ (g3), subsenil (ss) və senil (s) dövrlərinin qeydiyyatı aparılmıĢdır.  



      

 

Bunlar arasında Achillea biebershteini, A.tenifolia və A.millefolium növlərinin lokalitetlərində 1 illik 

qiymətləndirilmələr həyata keçirilmiĢdir. Bitkilərin yaĢ və effektivlik indeksləri hesablanmıĢdır. Tovuz-

Qazax  ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı  2017-ci ildə seçilmiĢ 6 senozun tərkibində A.biebershteini 

növünün 1, 3 və 5 SP cavan, 6 SP keçid, 4 SP yetiĢmiĢ hesab olunur. Bəzi populyasiyaların daxilində aralıq 

mərhələlərə aid fərdlərə də  rast gəlinmiĢdir. 18 populyasiyanın qiymətləndirilməsi 1, 2 və 3 diaqramında əks 

olunmuĢdur. Diaqramdan da göründüyü kimi A. tenuifolia növünün1, 2, 5 və 6 SP yetkin, 3 və 4 SP keçid 

yaĢ qrupuna aid olmuĢdur. A.millefolium növünün 3, 4 və 6 SP isə keçid, 1, 2,  və 5 SP yetkin kimi 

qiymətləndirilmiĢdi. Populyasiyaların əksəriyyətində generativə qədərki və generativ fərdlərin sayının daha 

çox olmasını nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki,  hər üç növün seçilmiĢ populyasiyasında bərpa olunma 

prosesinin intensivliyi yüksəkdir. 

 
Diaqram 1. Ağstafa ərazisində Achillea bibershteini növünün lokalitetlərinin ontogenetik strukturu.         

 

 
 Diaqram 2. Tovuz ərazisində Achillea tenifolia növünün lokalitetlərinin ontogenetik strukturu. 

 

 
 

Diaqram 3. Qazax ərazisində Achillea millefolium növünün lokalitetlərinin ontogenetik strukturu. 

 

Bitkinin demoqrafiq strukturunun inteqral xarakteristikasını müəyyən etmək üçün yaĢ və effektivlik 

əmsalları metodikaya uyğun olaraq disturla hesablanmıĢ, 1 saylı cədvəldə göstərilmiĢdir. 

Cədvəldən göründüyü A. bibershteini növündə 3 və 4  saylı lokalitetlərdə effektivlik əmsalı daha yüksək 

olmuĢdur, bu A.tenifolia növündə 1 və 6-da, A. millefolium 4 və 6-ci lokalitetlərdə özünü göstərmiĢdir. Bu da 

onunla əlaqədardır ki, bu lokalitetlərdə yuvenil və immatur fazalara aid bitkilər nisbətən çox, qocalma 

fazalarına aid fərdlər isə az olmuĢdur. Beləliklə ərazidə boymadərən növlərinin subpopulyasiyalarında 

qiymətləndirmələr aparılmıĢ, lokalitetlərin yaĢ əmsalı 0,44-0,64, effektivlik isə 0,42-0,56 olmuĢdur ki, 

bu da növlərin təbii biotoplarının davamlı inkiĢafına ehtiva edir. 

Cədvəl. Tovuz-Qazax ərazisində boymadərən növlərinin effektivlik və böyümə strukturu. 



      

 

№ 

SP 

SP                                            (%)     Ġndekslər 

j im v g1 g2 g3 ss, s  ω 

Achillea bibershteini növünün strukturu  

5 cavan 26,1 39,2 4,3 8,7 4,3 8,7 8,7 0,44 0,52 

4 keçid 14,3 42,9 10,7 14,3 7,1 7,1 3,6 0,59 0,56 

2 keçid 16,6 41,7 5,6 8,3 13,9 2,8 11,1 0,58 0,44 

1 yaĢlı 25 34,4 6,3 12,5 12,5 3,1 6,2 0,58 0,48 

6 cavan 26,1 24,3 11,3 8,7 13 9,6 7 0,51 0,42 

3 yetkin 21,9 44 2,4 12,2 7,3 7,3 4,9 0,62 0,49 

Achillea tenifolia növünün strukturu 

5 cavan 20,5 25 6,8 15,9 13,6 11,4 6,8 0,49 0,54 

4 keçid 32,8 21,9 9,4 12,5 10,8 6,3 6,3 0,54 0,51 

3 keçid 38,1 26,2 4,8 11,9 9,5 2,4 7,1 0,50 0,48 

6 yetkin 34,4 28,9 10 8,9 12,2 2,2 3,4 0,64 0,47 

1 yetkin  36,7 23,4 3,3 13,3 13,3 6,7 3,3 0,63 0,55 

2 yetkin 35 30 2,5 7,5 15 5 5 0,62 0,56 

Achillea millefolium. Növünün strukturu 

4 cavan 27,8 15,7 9,6 8,4 26,5 9,6 0,9  0,63 0,55 

5 keçid 37,3 20 10 9,1 14,5 3,6 6 0,56 0,47 

3 keçid 24,3 25,7 2,7 17,5 23 1,4 5,4 0,57 0,47 

2 yetkin  14,6 39 3,7 11 21,9 6,1 3,7 0,60 0,47 

1 keçid 21,5 40,2 5,3 9,8 17,8 4,5 5,5 0,53 0,49 

6 yetkin 19,8 34,5 15,5 9,6 14,6 0 2,4 0,64 0,54 
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Population structures of the yarrow were defined on the territory of the Tovuz and Gazakh regions. To 

determine the integral characteristic of the demographic structure of plants, coefficient of the age and 

efficiency were calculated. In the subpopulation of species, the age coefficient of localities is 0.44-0.64, and 

the efficiency is 0.42-0.56, and this includes the continued development of natural habitats. 

Keywords: phytocenology, coenopopulation, evaluation, Achillea 
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На территории Товузского и Газахского районов установлены популяционные структуры 

тысячелистника. Для определения интегральной характеристики демографической структуры 

растений вычислены коэффициент возраста и эффективности. В субпопуляции видов коэффициент 

возраста локалитетов составляет 0.44-0.64, а эффективности 0.42-0.56, и это включает 

продолжительное развитие природных биотопов. 

Ключевые слова: фитоценология, ценопопуляция, оценка, Achillea 

 



      

 

Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip. və Senecio racemosus (Bieb.) DC.  növlərinin efir      
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Azərbaycan florasında, ilk dəfə olaraq, Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip.-pisiy çobanyastığı və Senecio 

racemosus (Bieb.) DC.–salxımvari xaçgülü növlərinin efir yağının komponent tərkibi öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: Matricaria aurea, Senecio racemosus, efir yağı, komponentlər 

 

GiriĢ 

Azərbaycan torpağının münbitliyi və müxtəlif ekoloji Ģəraiti özünəməxsus qiymətli bitkilər aləminin 

yaranmasına səbəb olmuĢdur. Floramız tərkiblərində mürəkkəb biokimyəvi birləĢmələr olan təsərrüfat 

əhəmiyyətli dərman, efir yağlı, qida, boyaq, dekorativ, yem, kauçuklu və aĢı maddəli bitkilərlə zəngindir.   

AraĢdırmalara əsasən müəyyən edilmiĢdir ki, Azərbaycan florasında rast gəlinən 5000-ə yaxın bitki 

növündən [1] 640-da efir yağı var [3]. 

Efir yaglarının bitkilər aləmində rolu çox böyükdür. Əsas tərkib hissəsi terpenoidlər və aromatik 

birləĢmələr olan efir yağları bitkilərdə gedən mübadilə prosesslərinin aktiv metobolitləridir. Efir yağları 

buxarlanma prosesini tənzimləyir, bitkilərə gözəl ətir verməklə həĢəratları cəlb edir və tozlanmanın baĢ 

verməsinə kömək edir. 

Efir yağlarının bitkilər aləmindəki əhəmiyyətini nəzərə alaraq Asteraceae fəsiləsinin iki növünün 

Matricaria L. - çobanyastığı cinsinin M. aurea (Loefl.) Sch. Bip. - pisiy çobanyastığı və Senecio L. – 

xaçgülü cinsinin S. racemosus (Bieb.) DC. – salxımvari xaçgülü növlərinin efir yağını tədqiq etdik. 

Məlumdur ki, çobanyastığı cinsinin ən faydalı növü, ofisinal bitki kimi tanınan, elmi və xalq təbabətində 

çox geniĢ istifadə olunan, Matricaria recutita L. (M. chamomilla L.) - aptek çobanyastığı növüdür. Lakin M. 

aurea növü əhəmiyyətinə görə bu növdən heç də geri qalmır. M. aurea növünün tərkibində efir yağı, fenol 

birləĢmələri, seskviterpenoidlər, flavonoid və kumarinlər müəyyən edilmiĢdir [4,9,12]. M. aurea növünün 

efir yağı antioksidant və antimikrob aktivliyə malikdir [10]. 

Tədqiq etdiyimiz S. racemosus növünün tərkibində də ədəbiyyat mənbələrinə görə efir yağı, seskviter-

penoidlər, alkoloidlər var [6,8,11]. Eksperimentdə çiçəklərinin efir yağı antifunqal aktivlik göstərir [11]. 

Tədqiqatın əsas məqsədi Matricaria aurea və Senecio racemosus növlərinin efir yağlarının komponent 

tərkibini öyrənməkdir. 

 

Tədqiqat metodu 
M. aurea növü kütləvi çiçəkləmə fazasında Quba rayonunun Vladimirovka, Nügədi, QəçrəĢ, Ġsnov-qıĢlaq 

kəndlərində həyətyanı sahələrdən və bağlardan, S. racemosus növü isə Quba rayonu Ləzə kəndində Qızıl 

qaya ətrafında, Xınalıq kəndinə gedən ərazidə və Afurca kəndi ətrafında dağ çəmənlərində, istifadəsiz qalmıĢ  

yerlərdə müxtəlifotlu senozlarda yığılmıĢdır. Quba rayonu M. aurea üçün yeni yayılma ərazisidir. 

Efir yağı hidrodistillyasiya metodu ilə alınmıĢdır [2]. 

M. aurea və S. racemosus növlərinin efir yağının tərkibi qaz xromatoqrafı (Shimadzu GC-17A) və 

xromato-mass-spektrometriya (Aqilent Techolgies-5975 C) metodları ilə tədqiq olunmuĢdur. BirləĢmələrin 

identifikasiyası üçün NĠST və Wiley standart mass-spektrometrik kitabxanalardan istifadə olunmuĢdur [7]. 

 

Tədqiqatın nəticəsi və müzakirəsi 

M. aurea birillik çılpaq bitkidir. Gövdələri 4-15 (25) sm hündnürlükdədir. Yarpaqları oturaq, ikiqat 

lələkvari nazik sapvari hissəciklərə bölünmüĢdür. Səbətləri xırdadır, dilcikvari çiçəkləri yoxdur. Boruvarı 

çiçəkləri sarıdır. Toxumcaları 1 mm uz., kürək hissədə qabarıq, qarın hissədə 3 qabırğalıdır. 

Aprel-may aylarında çiçəkləyir, aprel-may-iyun – toxumlayır. Mezokserofit bitkidir. 

AbĢeron və Kür-Araz ovalığında zibilli yerlərdə, tarlalarda, əhəngli yerlərda, bağ və bostanlarda 

yayılmıĢdır [6].  

Pisiy çobanyastığı novünün efir yağı yaĢılımtıl sarı rəngli,  kəskin xoĢ iyli Ģəffaf mayedir. QurudulmuĢ 

yerüstü hissələrdən  alınmıĢ efir yağının çıxımı 0,01-0,05% təĢkil edir. Efir yağının tərkibində müəyyən 

olunmuĢ 10 komponent identifikasiya edilmiĢdir. Nəticələr diaqram 1-də verilmiĢdir. 
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                              Diaqram 1. Matricaria aurea növünün yerüstü hissəsindən alınmıĢ   

efir yağının komponentləri və onların miqdarı 

 

Diaqram 1-dən göründüyü kimi, efir  yağının əsas komponentləri  Bisabolol Oxide A -55.5%, 8,9-epithio-

1 1-p- menthene  - 13.5%, n-Nonadecane -6.4%, (2R,3R, ALL-E)-2,3-Epoxy-2,6,10,14-tetramethyl-16-

(phenylthio) hexadeca-6,10,14-triene-6.2% komponentləridir. 

S. racemosus çoxillik, 25-100 sm hündürlükdə bitkidir.Yarpaqları möhkəm, tam, uzunsovdan ensiz 

lansetvariyə kimi, qeyri-bərabər oyuqlu; kökətrafı yarpaqları saplaqlı, uzunsov-lansetvari; aĢağı gövdə qısa 

saplaqlı; orta və yuxarı yarpaqları kiçilmiĢ, oturaq, qaidədə gövdəni qucaqlayan qulaqcıqlı, ensiz uzunsov-

lansetvaridir. Səbətləri ensiz süpürgəvari çiçək qrupunda toplanmıĢlar. Dilcikvari çiçəkləri sarı rəngdədir. 

Toxumcaları tüklü və ya çılpaq; ucağanı asan qopan, tam ağ deyildir. 

Ġyul-avqust aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr-toxumlayır. Kseromezofit bitkidir. 

Salxımvari xaçgülü Böyük Qafqazın Quba sahəsində orta dağ qurĢağından subalpa qədər dağ 

çəmənlərində, bəzən də töküntülər arasında yayılmıĢdır [6].  

S. racemosus növünün efir yağı sarı rəngli kəskin qoxulu mayedir və yerüstü hissəsindən çıxımı 0,2-

0,5%-dir. Efir yağının tərkibində müəyyən olunmuĢ 22 komponentdən 10-u (72,69%) identifikasiya 

edilmiĢdir. Ġdentifikasiya olunmayanlar - 27,31% təĢkil edir. Nəticələr diaqram 2-də verilmiĢdir. 

 

 
Diaqram 2. Senecio racemosus növünün yerüstü hissəsindən alınmıĢ efir yağının  

komponentləri və onların miqdarı 

 

Diaqram 2-dən göründüyü kimi, Sabinene-28,86%, β-Myrcene-10,97%, α-Pinene-9,1%, Terpinene-4-ol-

7,27% efir  yağının əsas komponentləridir. 

        Beləliklə, tədqiqat nəticəsində aĢağıdakı nəticələr alınmıĢdır:  

1. M. aurea novünün efir yağı yaĢılımtıl sarı rəngli,  kəskin xoĢ iyli Ģəffaf mayedir. QurudulmuĢ  

      yerüstü hissələrdən  alınmıĢ efir yağının çıxımı 0,01-0,05% təĢkil edir. 

2. Efir yağının tərkibində müəyyən olunmuĢ 10 komponent identifikasiya edilmiĢdir. 

3.    Efir  yağının əsas komponentləri Bisabolol Oxide A-55.5%, 8,9-epithio-1 1-p- menthene  - 

       13.5%, n-Nonadecane-6.4%, (2R,3R, ALL-E)-2,3-Epoxy-2,6,10,14-tetramethyl-16-(phenylthio) 

       hexadeca-6,10,14-triene-6.2% komponentləridir. 

4. S. racemosus növünün efir yağı sarı rəngli kəskin qoxulu mayedir və yerüstü hissəsindən çıxımı 



      

 

      0,2-0,5%-dir.  

5. Efir yağının tərkibində müəyyən olunmuĢ 22 komponentdən 10-u identifikasiya edilmiĢdir.  

6. Sabinene-28,86%, β-Myrcene-10,97%, α-Pinene-9,1%, Terpinene-4-ol-7,27% efir  yağının əsas 

komponentləridir. 
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Tədqiqat  Gədəbəy rayonunda bitkilərin etnik üsullarla istifadəsinə həsr edilmiĢ,  yerli icmalar arasında 

250-dən çox sorğu keçirilmiĢ, faydalı bitkilərin təsnifatı hazırlanmıĢdır. Əhali arasında daha çox toplanılan, 

nadir bitkilərdən olan Asparagus officinalis L. populyasiyalarında fitosenoloji    qiymətləndirmələr həyata 

keçirilmiĢdir. Ərazi florasının çəmən bitkiliyi tədqiq edilmiĢ və fitosenoloji quruluĢu öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: Etnobotanika, faydalı bitkilər, Asparagus officinalis L. 

 

GiriĢ 

Məlum oldugu kimi xalq təbabəti muxtəlif xalqların adət və ənənələrinin, mədəniyyətlərinin minillik 

təcrübəsi əsasında formalaĢmıĢdır. Təcrübələr əsasında məlum olmuĢdur ki, müxtəlif xalqların dərman 

bitkilərindən istifadə və qəbul vasitələri fərqlidir və bu milli adət-ənənələrə əsaslanır. Ġndiyədək müxtəlif 

xalqlar tərəfindan iĢlənib hazırlanmıĢ müalicə metodlarının  bəziləri  nəməlum qalmıĢ, bəziləri isə  

yaĢadığımız günə qədər xalq təbabəti inciləri kimi geniĢ tətbiq edilir [1, 2, 3]. Tədqiqatın əsas məqsədi 

öyrənilən ərazidə rast gəlinən növlərin həm etnobioloji, həm də  tibbi nöqtеyi-nəzərdən faydalı 

xüsusiyyətlərinin aĢkarlanması və bəzi senozəmələgətiricilərin  qiymətləndirilməsi olmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 
Tədqiqat iĢi 2017-ci ildə Azərbaycanın Kiçik Qafqaz botaniki-coğrafi rayonunda yerləĢən Gədəbəy 

ərazisində həyata keçirilmiĢdir. Bəzi cinslərə aid ətirli-ədviyyəli bitkilərin etnoxarakteristikası təyin edilmiĢ,  

istifadəsinin imkan və yolları araĢdırılmıĢdır [1, 2, 5, 6]. Tədqiqat ərazisində çəmən bitkiliyinin quruluĢu və 

növ tərkibi öyrənilmiĢdir [4]. Çəmən bitkiliyində əksər senozların tərkibində yayılmıĢ Asparagus officinalis 

L. növünün üstünlük təĢkil etdiyi 6 lokaliteti qeydə alınmıĢ və birillik ontogenezi təyin edilmiĢdir [3].  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Gədəbəy rayonunda bitkilərin etnik üsullarla istifadəsinə həsr edilmiĢ, yerli icmalar arasında, əsasən yaĢlı 

nəsil, müəllimlər və tibb iĢçiləri ilə 250-dən çox sorğu  keçirilmiĢdir. Ərazi florasında bəzi cinslərə aid ətirli-

ədviyyəli bitkilərin  etnoxarakteristikası təyin edilmiĢ,    efir   yağlarının   və    ekstraktların istifadəsinin   

yeni imkan və yolları sorğulardan əldə edilən məlumatlara əsasən araĢdırılmıĢdır. Lamiaceae fəsiləsinə aid 

efiryağlı (Betonica officinalis L.- Mərcangilə   və Origanum vulgare L.), piyli yağlı (Lamium album L.- 

Dalamaz gicitkan, Perilla L., Glechoma hederacea L.və s.) növlər toplanılmıĢdır. Ekstraktlar mikrobioloji 

tədqiqat üçün hazırlanmıĢ Azərbaycan Tibb Universitetinə verilmiĢ və nəticə əldə edilmiĢdir. 

Mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae Bercht. Et J. Presl) fəsiləsinə aid peyğəmbərçiçəyi, boymadərən və yovĢan 

növləri, Gülçiçəklilərdən quĢqonmaz, itburni meyvələrinin istifadə xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. 

Çobanyastığı növlərinin ekstraktları hazırda iĢlənilir, çünki bu ekstraktlar yuksək insektisid xüsusiyyətə 

malikdir. Kərəvüzkimilər -Аpiаcеае Lindl. fəsiləsinə аid оlаn növlərdən baldırqan, cirə, itkərövüzü, 

aktinolema xammal kimi toplanılmıĢ, ekstrakt və efir yağları alınmıĢdır.  

Tədqiq еdilən növlər tibbi nöqtеyi-nəzərdən böyük əhəmiyyət kəsb еdir.  Ərazidən toplanan faydalı 

bitkilərin təsnifatı hazırlanmıĢdır: Betonica officinalis L. Origanum vulgare L., Achillea bibershteini Afan., 

A.millefolium L., A.tenuifolia Lam., Melissa officinalis L., Carum carvi L. – efir yağlı, Lamium album L., 

Glechoma hederacea L., Bifora testiculata L., Peganum harmala L., Capparis spinosa L., Glechoma 

hederacea L. – piyli yağlı, Viоlа tricоlоr L., Helichrysum plicatum DC. Ledeb.,  Tussillago farfara L., 

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr., Nepeta transcaucasica  L., Salvia glutinosa L., Centaurea iberica L., 

Rumex tuberosus L. – dərman, Tragopogon latifolius Boiss., Menta logngifolia L., Chaerophyllum bulbosum 

L., Vicia nissoliana L., Potentilla  recta L., Urtica dioica  L., Capsella bursa – pastoris (L.) Medik, Malva 

neglecta Wallr. – tərəvəz bitkiləridir. 

Ərazi florasında həm dərman, həm qida kimi iĢlədilən Asparagus officinalis L. –Qulançar və ya 

Mərəçöyüd növünün Gədəbəy rayonunda 6 lokaliteti qeydə alınmıĢ və birillik ontogenezi təyin edilmiĢdir. 

Bunlardan 1-2-3-ci lokalitetlər  düzən, aĢağı dağ ətəyi, çay sahili, 3-4 meĢə ərazisindən və düzənlikdən, 5-6 
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dağətəyi kolluqlar arasında iĢarələnmiĢdir.  Məlum olmuĢdur ki, bitki inkiĢafının bütün mərhələlərində 

qənaətbəxĢdir (diaq.)  

 
 

Diaqram. Gədəbəy ərazisində Asparagus officinalis L. növünün ontogenetik strukturu (2017) 

Mərəçöyüdün yayıldığı çəmən bitkiliyi dərindən təhlil edilmiĢdir.  Çəmənlərə növ tərkibində mеzоfit 

bitkilərin üstünlük təĢkil еtdiyi çохillik, birillik və ikillik  оt bitkiləri qruplаĢmаlаrı аiddir. Оnlаr bəzi 

yеrlərdə mеĢə sаhələrinin qırılmаsı nəticəsində ikinci bitkilik tipi kimi fоrmаlаĢmıĢlаr. Iqlimin qurаqlığınа 

bахmаyаrаq, Gəncə-Qazax ərazisində çəmən bitkiliyi də zоnаllıq təĢkil еdir. Bu bitkilik tipi düzənlik, аĢаğı, 

оrtа  və yüksək dаğlıq qurĢаqlаrı üzrə yаyılmаsınа görə 6 yаrımtipə (subаsаr və çаlа (sucаq) çəmənlər, 

mеĢəаltı, mеĢədən sоnrаkı və çəmən-kоlluqlаr, subаlp çəmənlər, аlp çəmənlər, аlp хаlılаrı) ayrılır. Burada 

Asparagus officinalis komponent kimi iĢtirak edir. Ərazidən Asparagus officinalis kimi həm qida, həm 

dərman əhəmiyyətli bitkilər kortəbii surətdə limit faktorları gözlənilmədən toplanılır.  

Ümumiyyətlə, Gədəbəy ərazisində çəmən bitkiliyi üstünlük təĢkil edir. Düzənlik, аĢаğı və оrtа dаğlıq çə-

mənləri еyni cinsli bitkilərin qruplаĢmаsı оlmаyıb, ərazinin d.s. 678-1500 m hündürlüklərində yаyılmаqlа su-

bаsаr və çаlа (sucаq) çəmənlərinə аyrılır. Bu çəmənlər ərazinin çöküntülərində, rütubətli və sucаq yеrlərdə 

sıх yаyılmıĢdır. Burаdаkı çəmənlərə Elitrigia caespitosa, Cynodon dactylon, Asparagus officinalis və s. növ-

lərinin iĢtirakı ilə yaranmıĢ qruplaĢmalara rast gəlinir. Ərazinin çay sahillərində Tamarix kоllаrındаn ibаrət 

müхtəlifоtlu çəmənlər yаyılmıĢdır. Nisbətən çох rütubətli sаhələrdə: Myricaria bracteata, Juncus effusus, 

J.compressus, Carex acutiformis, Xanthium spinosum və s. növlər qаrıĢıq inkiĢаf еtmiĢlər, burada alt yarusda 

Asparagus officinalis az da olsa rast gəlinir. Kürəkçay yaxınlığında sucаq yеrlərdəki çəmənlərdə isə 

Asparagus officinalis növü ilə yanaĢı Bolboshoenus maritimus, Phragmites australis, Typha latifolia, 

Triglochin palustre növləri də üstünlük təĢkil еdirlər. Subаsаr və çаlа (sucаq) çəmənlərə dаhа çох sol tərəfin 

eni 50 m-ə, sağ tərəfin eni isə 200 m-ə yaxın kəndlərindən kеçən sаhələrində rast gəlinir. Tədqiq оlunаn fitо-

sеnоzun əsаs sеnоzəmələgətricilərinə tахıllаr,  pахlаlılаr və müхtəlifоtlаrdır.  Müəyyən оlunmuĢdur ki, 

ərazidə subаsаr çəmənlər yахĢı inkiĢаf еtmiĢdir. Burаdа müхtəlif еkоlоji qruplаrа аid оlаn 30-dan çox növ 

qеyd оlunmuĢdur (cədvəl). 

Cədvəl. Subаsаr çəmənlərin quruluĢu və növ tərkibi. 

№ Növlərin аdı Bоlluq Hündürlük 

m, sm-lə 

Fеnоfаzа Yаrus 

1.  Hordeum violaceum Boiss. Et Huet 3-4 23-30 mеyvə III 

2.   Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. 2 50-250 vеg. I 

3.  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4-5 0,5-2 çiçək I 

4.  Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 3 20-60 - ― - II 

5.  Malva nicaeensis All. 2-3 20-50 - ― - II 

6.  Asparagus officinalis L. 4 30-50 - ― - II 

7.  Triglochin palustre L. 1 10-45 - ― - III 

8.  Luzula spicata (L.) DC. 2 14-17 - ― - IV 

9.   Dactylorhiza flavescens (C. Koch) Holub 1-2 10-25 - ― - III 

10.  Achillea millefolium L. 3-4 50 - ― - II 

11.  Thalictrum minus L. 2 20-130 - ― - I 

12.  Cardamine uliginosa Bieb. 3 15-45 - ― - II 

13.  Geum urbanum L. 1-2 30-50 - ― - II 
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№ Növlərin аdı Bоlluq Hündürlük 

m, sm-lə 

Fеnоfаzа Yаrus 

14.  Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 3-4 50-140 - ― - I 

15.  Trifolium pratense L. 3-4 20 - ― - III 

16.  Lotus corniculatus L. 2 10 - ― - IV 

17.  Securigera varia (L.) Lassen 2-3 40 mеyvə II 

18.   Heracleum trachyloma Fisch. Et C.A. Mey. 3 1-1,5 çiçək I 

19.  Lathyrus pratensis L. 3-4 45-80 mеyvə II 

20.  Persicaria hydropiper L. 3 30-80 - ― - II 

21.  Medicago lupulina L. 1-2 8-45 - ― - II 

22.  Cirsium hydrophilum Boiss. 4 80 çiçək II 

23.  Eguisetum arvense L. 3-4 15-35 vеg. III 

24.  Cynodon dactylon (L.) Pers. 3-4 45 çiçək II 

25.  Aeluropus repens (Desf.) Parl. 3 10-15 - ― - IV 

26.  Mentha longifolia (L.) Huds. 2-3 30-80 - ― - II 

27.  Datisca cannabina L. 1-2 80-150 - ― - I 

28.  Prunella vulgaris L. 2 10-50 - ― - II 

29.  Glyceria arundinaceae Kunth 1-2 1 - ― - I 

30.  Carex riparia Curt. 2-3 40-80 - ― - II 
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Ethnobotanical studies in the Gadabay region of the Lesser Caucasus  

and cenosis-formation of meadow vegetation 

Gulnar Sh. Shiraliyeva, Naila A. Askerova, Nuri Movsumova 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

 

Studies are devoted to the use of plants by the ethnic method in the Gadabay region, more than 250 polls 

were conducted among local communities, a classification of useful plants was compiled. The 

phytocenological assessment of the population of the rare plant Asparagus officinalis L., the population most 

used by the peoples was spent and the phytocenological structure of the meadow vegetation of the 

investigated territory was analyzed. 

Key words: Etnobotany, usefull plants, Asparagus officinalis L. 

 

Этноботанические исследования в Гедабекском районе Малого Кавказа 

и цено- образователи луговой растительности 

Гулнара Ш. Ширалиева, Наила А. Аскерова, Нури В. Мовсумова 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 
Исследования посвящены использованию растений этническим методом в Гедабекском районе, 

проведено более 250-ти опросов среди местных общин, составлена классификация полезных 

растений. Проведена фитоценологическая оценка  наиболее используемой населением популяцией 

редкого растения Asparagus officinalis L. Проведен анализ и изучена фитоценологическая структура 

луговой растительности исследуемой территории. 

Ключевые слова: Этноботаника, полезные растения, Asparagus officinalis L.   

 

 



      

 

Söyüdyarpaq güləvəri (Centaurea salicifolia M.B) növünün kimyəvi tədqiqi 

Rəsulov Faiq  

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Söyüdyarpaq güləvəri növünün yerüstü hissəsindən 4 fərdi maddə alınmıĢdır: B-sitosterin, qermakran 

tipli seskviterpen laktonu-knitsin, qvayan tipli seskviterpen laktonu-artilezin, furokumarin-berqapten.Alınan 

maddələr Azərbaycanda bitən söyüdyarpaq güləvəri növü üçün yenidir. 

Açar sözlər: Centaurea salicifolia, B-sitosterin, knitsin, artilezin, berqapten 

        

GiriĢ 

Dünya florasında növ tərkibinin miqdarına və arealının geniĢliyinə görə mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) 

fəsiləsi xüsusi yer tutur.Fəsiləyə daxil olan cinslər arasında güləvər (CentaureaL.) cinsi növ tərkibinin 

miqdarı, arealının geniĢliyi və çoxtərəfli faydalı cəhətlərinə görə üstün mövqe tutur. 

AparılmıĢ kimyəvi tədqiqatlar nəticəsində güləvər cinsi növlərində müxtəlif təbiətli bioloji fəal maddələr, 

xüsusilə kumarinlər [2,7]və seskviterpen laktonları [14,20] aĢkar edilmiĢdir. 

Kumarinlər və seskviterpen laktonları kardiotonik, spazmolitik, antiaritmik, antihelmit, P-vitamin 

aktivliyinə malik olub, bir sıra xəstəliklərin-bəd xassəli ĢiĢlərin, malyariyanın, leykomiyanın, iltihabi 

xəstəliklərin müalicəsində geniĢ istifadə olunur [1,2,3,5,10]. Son illərdə aparılmıĢ tədqiqatlarla seskviterpen 

laktonlarının- psilostaxin və dihidropartenolidin sitotoksik aktivliyi də aĢkar edilmiĢdir [4]. 

Furokumarin törəməsi peusedanin, psoralen, angelitsin sensibilizə, spazmolitik, kardiotonik təsir 

göstərirlər[11,13],bəd xassəli ĢiĢlərin, həmçinin vitiliqo və baĢqa dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 

olunurlar[8].Leykomiya xəstəliyində kumarin preparatlarından istifadə leykositlərin miqdarını artırır[6]. 

Centaurea L. cinsinin C.cyanus və C.incana bitkilərin çiçəkləri qədim dövrdən öd və sidikqovucu kimi 

istifadə edilir [9]. C.repens əsəb xəstəliklərində istifadə edilir, yumĢaq beyin toxumalarının bərpasına kömək 

edir[21]. 

Kumarinlər və laktonlar bitki mənĢəli maddələr olub, hazırda onlardan alınan preparatlardan yüksək 

səmərə verdiyi üçün tibdə antibakterial, antimikrob, bəd xassəli ĢiĢlər əleyhinə və kardiotonik dərman 

preparatların alınmasında geniĢ istifadə edilir. 

Bitki birləĢmələrin, xüsusilə seskviterpen laktonların və kumarinlərin fəallığı molekulda olan funksional 

qrupların, ikiqat rabitələrin xarakterindən, yerindən və həmçinin molekulların karbon skeletindən sıx surətdə 

asılıdır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə  alaraq, Azərbaycan florasında geniĢ yayılmıĢ və kimyəvi cəhətdən 

öyrənilməmiĢ güləvər cinsinin  söyüdyarpaq (C.salicifolia M.B) növünün kimyəvi tərkibini öyrənməyi 

qarĢımıza məqsəd qoyduq. 

 

Tədqiqat metodu 

Söyüdyarpaq güləvəri (C. salicifolia M.B) növü Quba rayonu Susaykəndi ətrafında 2016-cı il iyul ayında 

çiçəkləmə fazasında yığılmıĢdır. 

Bitki materialın yerüstü hissəsindən 500 qr.(havada quru çəkisi) götürülmüĢdür və 3 gün müddətində otaq 

Ģəraitində asetonla 3 dəfə ekstraksiya edilmiĢ, ekstraktiv məhlul kağız filtrdən süzülmüĢ və qovulmuĢdur. 

Alınan ekstraktiv maddələr cəmi 400 ml-ə qədər qatılaĢdırıldıqdan sonra silikagel (KSK) ilə doldurulmuĢ 

ĢüĢə sütununa (h=120, d=4 sm) keçirilmiĢ və xromatoqrafiya yolu ilə bölünmə aparılmıĢdır. 

Adsorbsiya olunmuĢ maddələr petroley efiri ilə sonra petroley efiri + xloroform, xloroform+spirtlə 

elyasiya edilmiĢdir. Yığılan fraksiyaların həcmi 100 ml. 

ĠQ-spektrlər Varian-640 ĠS spektrometrində vazelin yağında çəkilmiĢ, ərimə temperaturu Kofler blokunda 

müəyyən edilmiĢdir. Alınan maddələrin fərdiliyi müxtəlif həlledici ( petroleyn efiri, xloroform, etilasetat, 

spirt və s.) qarıĢıqlardan istifadə etməklə ―silufol‖ lövhəciklərində yoxlanılmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Söyüdyarpaq güləvər  bitkisinin yerüstü hissəsindən 4 fərdi maddə alınmıĢdır və onların fiziki-kimyəvi 

xassələri öyrənilmiĢdir. 

Petroleyn efiri ilə xloroformun (3:1) nisbətində olan qarıĢığı ilə elyuasiya etdikdə 20-25 fraksiyalarda ağ 

kristallik maddə alındı. Fraksiyaları birləĢdirib süzəndən sonra (kağız filtirdən), maddə quruduldu və ĠQ-

spektri çəkildi. Maddənin ĠQ-spektrində OH qrupu (3300-3420 sm
-1

), metil radikalı (1380 sm
-1

) və baĢqa 



      

 

funksional qruplar müĢahidə olunur. Maddə diqitonin ilə çöküntü verir. Liberman-Burxard və Salkovski 

reaksiyasında iĢtirak edir, bu da maddənin steroid birləĢmələrinə aid olduğunu göstərir.Aldığımız maddənin 

ĠQ-spektri β-sitosterinin ĠQ-spektri ilə eynidir. Maddənin element tərkibi C29H50O, ərimə temperaturu 136
°
-

137
°. 

Petroleyn efiri ilə xloroformun (2:1) nisbətində olan qarıĢığı ilə elyuasiya etdikdə 32-36 fraksiyalarda 2 

maddə qarıĢığı aĢkar olundu. Fraksiyalar birləĢdirilib 10 ml həcmə qədər qovuldu və alüminium oksidi ilə 

doldurulmuĢ (h≈30 sm, d=1,5 sm) ĢüĢə sütununda heksan-xloroform (1:3) qarıĢığı ilə rexromatoqrafiya 

edildi. 7-9 fraksiyalarda (fraksiyaların həcmi 10 ml) bir maddə aĢkar oldu. Maddəni qurutduqdan sonra ĠQ-

spektri çəkildi. ĠQ-spektrində OH-qrupu (3370 sm
-1

), CO-ال lakton tsikli (1765 sm
-1

), CO-α, b-doymamıĢ 

mürəkkəb efir qrupu (1710 sm
-1

) və ikiqat rabitələrə (1665,1630 sm
-1
) aid zolaqlar müĢahidə edilir. 

Maddənin ĠQ-spektri knitsinin ĠQ-spektri ilə üst üstə düĢür. Maddənin element tərkibi C20H26O, ərimə 

temperaturu 143
°
. Knitsin qermakran tipli seskviterpen laktonlarına aiddir [14]. 

Petroleyn efiri ilə xloroformun (1:1) nisbətində olan qarıĢığı ilə elyuasiya zamanı 40-48 fraksiyalarda 

maddələr qarıĢığı müĢahidə olundu. Fraksiyalar birləĢdirildi, 40 ml-ə çatana qədər qovuldu və aluminium 

oksidi ilə doldurulmuĢ ĢüĢə sütununa (h≈40, d≈1,5) keçirib xromatoqrafiya edildi. Heksan ilə xloroformun 

(1:2)nisbətində olan qarıĢığı ilə elyuasiya etdikdə 5-8 fraksiyalarda (fraksiyalarınn həcmi 10 ml) bir maddə 

aĢkar olundu. Fraksiyaları qovub, heksan ilə kristallaĢdırdıq.Kağız filtrdən süzüb eksikatorda qurutduq. 

Maddənin ĠQ-spektrində 1780 sm
-1

(CO-ال-lakton tsikli), 1710,1250 sm
-1
(mürəkkəb efir qrupu), 1680, 

1640,1620 sm
-1

(tsiklopentadienon) zolaqları müĢahidə edildi. Maddənin ĠQ- spektri artilezinin ĠQ-spektri ilə 

eynidir. Artilerinin element tərkibi C17H20O5,ərimə temperaturu 183
°
-185

°
.Artilezin qvayan tipli seskviterpen 

laktonlarına aiddir. 

Təmiz xloroform ilə elyuasiya zamanı 57-61 fraksiyalarda bir maddə aĢkar olundu. Maddənin fərdliliyi 

sübut olandan sonra ĠQ-spektri çəkildi. Maddənin ĠQ-spektrində CO- δ- laktona (1700 sm
-1

) və karbonun 

ikiqat rabitələrinə aid (C=C), (1622, 1579 sm
-1
) zolaqlar müĢahidə edildi. Maddənin ĠQ-spektri berqaptenin 

ĠQ-spektri ilə üst-üstə düĢür. Berqaptenin element tərkibi C12H8O4, ərimə temperaturu 188
°
-191

° 
Berqapten 

xətti furokumarin quruluĢuna malikdir.  

Alınan maddələr Azərbaycanda bitən söyüdyarpaq güləvəri üçün yenidir. 
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Chemical study of Centaurea salicifolia M.B. 

Faig A. Rasulov 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

 

For the first time the sesquiterpene and coumarin composition of a cornflower salicifolia growing in 

Azerbaijan were investigated. By column chromatography from aboveground part of cornflower salicifolia 4 

substances were obtained individually. On the basis of physico-chemical and spectral analyses the isolated 

compounds have been identified as B- sitosterol, sesquiterpene lactones-cnicin, artilezin and furocoumarin-

bergapten. 

Key words: Centaurea salicifolia, B-sitosterin, cnicin, artilezin, bergapten 

 

Химическое изучение василька иволистного (Centaurea salicifolia M.B) 

Фаиг А. Расулов 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

Впервые исследован сесквитерпеновый и кумариновый состав василька иволистного, 

произрастающего в Азербайджане. Методом колоночной хроматографии из надземной части 

василька иволистного в индивидуальном виде получены 4 вещества. На основании физико-

химических и спектральных анализов выделенные соединения идентифицированы как В-ситостерин, 

сесквитерпеновые лактоны-кницин и артилезин и фурокумарин-бергаптен. 

Ключевые слова: Centaurea salicifolia, В-ситостерин, кницин,артилезин, бергаптен 



      

 

Qida məhsulu olan lərgənin (Vicia L.) bəzi botaniki və biomorfoloji xüsusiyyətləri 

Çingiz S.Əliyev, Nilufər B.Hüseynova, Yusif M.Zeynalov, Aynur Ə.Ərəbzadə, Elmira P.Səfərova 

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, Badamdar şosesi 40, Bakı, Azərbaycan 

arabzade1@rambler.ru 

 

Məqalədə tədqiqat illərində lərgənin (Vicia L.) yerli Ģəraitdə seleksiya yolu ilə yaradılmıĢ yeni sortu 

(Leyla-12), sabitləĢdirilmiĢ xətləri, introduksiya olunmuĢ bir çox nümunələri, təsərrüfat-bioloji əlamətlər 

kompleksinə görə qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: biomorfoloji, məhsul, qida, sort, təsnifat 

 

GiriĢ 

Paxlakimilər fəsiləsinə aid olan bitkilər arasında istifadə xüsusiyyətinə və əhəmiyyətinə görə əsas 

yerlərdən birini də lərgə tutur. Bu bitki ərzaq, texniki və yem məqsədi üçün müasir texnologiya ilə becərilir. 

Lərgənin cavan meyvələrində kifayət qədər C vitamini vardır. Xüsusən toxumunun (dənin) tərkibində onun 

növlərindən asılı olaraq 30-32% zülal, 26-46% sulu karbonlar, 0,4-0,6% yağ, 2,6-3,0% xam kül və 4,4-4,8% 

sellüloza vardır. Lərgənin dəni dad keyfiyyətinə və həzm olunmasına görə bir sıra paxlalı bitkilərdən 

irəlidədir. Lərgə bitkisinin yaĢıl və quru kütləsi heyvanların qida rasionunda böyük rol oynayır. Onun yaĢıl 

kütləsində 18-20% xam zülal, 3,1-3,4% xam yağ, 44% azotsuz ekstraktiv maddələr vardır. KüləĢi 7,3-7,5% 

protein və 16,3% AEM-lə zəngindir. Bu bitkidən sənayedə müasir standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli 

kozein kleyi alınır. Parça, faner və plastmas alınmasında geniĢ istifadə olunur. Apardığımız uzunmüddətli 

tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləĢdirdik ki, lərgənin 100 kq yaĢıl kütləsində 19, quru otunda 45,6, silosunda 

21 və quru vegetativ kütləsində 26,7 yem vahidi vardır. Bütün paxlalılar kimi lərgə bitkisi köklərindəki 

bakteriyalar vasitəsilə havanın sərbəst azotunu təsbit etdiyi üçün ən yaxĢı sələf bitkisi hesab olunur. Ölkədə 

belə qiymətli bitkinin becərilməsinə ayrılan torpaq sahəsi ümumi paxlalılar fəsiləsinin əkin sahəsinin 4-5%-

ni təĢkil edir. Ölkədə lərgə əsasən Lənkəran-Astara bölgəsində becərilir. Odur ki, Azərbaycanın bütün 

regionlarında qiymətli olan lərgənin becərilməsi olduqca aktualdır. 

 

Tədqiqat metodu 

Respublikanın regionlarında aparılan tədqiqatlara (1) və ədəbiyyat məlumatlarına (2,3) əsaslanaraq 

paxlalı bitkilərin növ tərkibi müəyyənləĢdirilmiĢ və yayılma zonaları təhlil edilmiĢdir. Lərgə bitkisinin 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 2013-2018-ci illərdə aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin yekun nəticəsi olaraq onun 

elmi təsnifatı,  botaniki və bioloji xüsusiyyətləri təqdim edilir. 

Tarla təcrübələri AzETYÇ və OĠ-nun AbĢeron VTT-da və AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağında 

qoyulmuĢdur. Qeyd edilmiĢ müddət ərzində Lərgənin 17 ədəd nümunəsi məhsuldarlığa, bitkilərin əsas 

xəstəliklərə qarĢı davmlılığına və saxlanma qabiliyyətinə görə qiymətləndirilmiĢ, yeni yaradılmıĢ sortun 

bölgələrdə ekoloji sınaqları keçirilmiĢdir. Tarla təcrübələri zamanı lərgənin nümunələri vegetasiya dövrünün 

uzunluğuna, bitkilərin boyatma intensivliyinə, onların üzərində generativ orqanların əmələgəlmə yerinə, 

miqdarına, struktur quruluĢuna, çiçək salxımlarının yerindən asılı olaraq meyvə bağlama qabiliyyətinə və 

digər xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilmiĢdir (3, 4, 5). Tədqiqat iĢinin nəticələrinin riyazi təhlili 

dispersion analiz metodu əsasında (6) yerinə yetirilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Lərgənin elmi təsnifatı: 

Aləm: Bitkilər 

ġöbə: Örtülütoxumlular 

Sinif: Ġkiləpəlilər 

Yarımsinif: Rozid 

Sıra: Paxlaçiçəklilər 

Fəsilə: Paxlakimilər 

Cins: Lərgə 

Elmi adı: Vicia L. 

Yayılması: Əfqanıstan, Ġran, Hindistan, Türkiyə, Ukrayna və Rusiyada geniĢ sahələrdə becərilir. Lərgənin 

Vətəni ititoxumlular üçün Aralıq dəniz ölkələri hesab olunur.  

Növləri: 
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Azərbaycanın dərman bitkiləri:  

- Mərciyəbənzər çöl noxudu (Vicia errulia L.) 

- At lərgəsi (Vicia Faba L.)  

- Əkin lərgəsi (Vicia sativa L.) 

BaĢqa növləri: Vicia americana, Vicia hassei, Vicia crassa, Vicia lutea, Vicia sepicum, Vicia villosa, 

Vicia tetrasperma və s.  

Botaniki təsviri: 

Lərgə Lathyrus cinsinə aiddir. Səpin lərgəsi (sativus) gövdəsi 60-75 sm-ə qədər hündürlüyündə zərif, 

dikduran və dördguĢəlidir. Bitki aĢağı hissəsində çox budaqlanır. Yarpaqları cütlələkĢəkillidir (ġək.). 

 

       
                                                  ġəkil1. Lərgənin (Vicia L.) Leyla-12 sortu 

 

Çiçəkləri yarpaq qoltuğunda 1-2 ədəd təĢkil edir. Çarpaz tozlanır. Paxlası ellips formasındadır. Hər 

paxlada Leyla-12 sortu üzrə 6-8 toxum olur. 1000 ədəd toxumun kütləsi 80-90 qramdır. Lərgə 

soyuğadavamlıdır, birillik ot bitkisi olub -8
0
 Ģaxtaya dözür. Toxumların kütləsi cücərməsi üçün optimal 

temperatur 18-20
0
 hesab edilir. IĢığa tələbkardır. IĢıq çatıĢmadıqda bitkilər uzanır, paxlaların əmələ gəlməsi 

gecikir, nəticədə məhsuldarlıq xeyli aĢağı düĢür. 

Lərgənin əsas bioloji xüsusiyyətlərindən biri də onlarda çoxalma əmsalının (toxumvermə) az olmasıdır. 

Respublikamızda lərgə bitkisinin 2018-ci ildə rayonlaĢmıĢ 2 sortu vardır. Həmin sortlar regionlarda özlərinə 

yer tapmamıĢdır.  

Becərilməsi:  

Lərgənin toxumu birbaĢa əkin sahəsinə səpilir. Buna görə də torpağın münbitliyinə çox tələbkardır. 

Bunun üçün torpaq sahəsi 26-28 m dərinliyində Ģumlanmalı və ağır diskli mala çəkilməlidir. Səpinqabağı 

torpağın hazırlanması tam aqrotexniki tələblər səviyyəsinə cavab verərsə, bu zaman lərgənin toxumları səpən 

maĢınları ilə 4-5 sm dərinliyində torpağa səpilməlidir. Bitki 40*40*60*10 sm əkin sxemi ilə aparılmalıdır. 

Səpin norması 100-120 kq 1 ha-dır. Respublikamızda lərgənin toxumlarını yazda martın birinci 

ongünlüyündə səpmək lazımdır. Alaqlara qarĢı 2 dəfə cərgəaralarında kultivasiya və yumĢaltma 

əməliyyatları aparılmalıdır. Lərgəni vegetasiya ərzində 9-10 dəfə hər hektara 400-500 m
3
 hesabı ilə 

suvarmaq lazımdır. Qulluq iĢlərinə torpağın yumĢaldılması, yemləmə gübrələrinin verilməsi, xəstəlik və 

ziyanvericilərlə mübarizə tədbirləri də daxildir. Texniki yetiĢmiĢ məhsulun yığılmasına kütləvi çiçəkləmədən 

24-26 gün sonra baĢlamaq lazımdır. Hər hektardan orta hesabla 40-50 sentner dən, 300-400 sentner yaĢıl 

kütlə və 100-120 sentner quru ot kütlə məhsulu götürmək mümkündür. 

 Beləliklə, öyrənilmiĢ kolleksiya materialları içərisində bioloji tezyetiĢkənlik dövrünün əsas 

fazalarının qısalığına, bitkilər üzərində generativ orqanların yerləĢmə sıxlığına, struktur quruluĢuna və 

çiçəklərin yüksək meyvəbağlama qabiliyyətinə görə lərgənin Leyla-12 sortuna, Vicia faba L., Vicia villosa 

və Vicia sylvatica növlərinə üstünlük verilmiĢdir. 
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Some botanical and biomorphological features of food Pea (Vicia L.)  

Chingiz S. Aliyev, Nilufar B. Huseynova, Yusif M. Zeynalov, Aynur A., Arabzade, Elmira P. Safarova. 

Central Botanical Garden of ANAS 

The article gives an estimate for stabilized lines, the introduction of some samples, a set of economic, 

economic and biological characteristics of a new species of pea (Leyla-12) grown by breeding in local 

conditions. 

Key words: biomorphological, crop, food, sort, classification 

 

 

Некоторые ботанические и биоморфологические особенности пищевой Чины (Vicia L.) 

Чингиз С. Алиев, Нилуфар Б. Гусейнова, Юсиф М.Зейналов,  Айнур А.Арабзаде,   

Эльмира П.Сафарова 

Центральный   Ботанический  Сад НАНА 

В статье дана оценка за стабилизированные линии,  интродукцию некоторых образцов, комплекс 

хозяйственно-экономических и биологических признаков нового вида Чины (Лейла-12), 

выращенного путем  селекции в местных условиях.  

Ключевые слова: биоморфология, продукт, питание, сорт, классификация 

  



      

 

AbĢeron Ģəraitində bəzi yabanı albalı (Cerasus Hill.) növlərinin 

toxumla çoxaldılma xüsusiyyətləri 
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Məqalədə AbĢeron Ģəraitində bəzi yabanı albalı (Cerasus Hill.) növlərinin toxumla çoxaldılmasının 

optimal səpin müddəti öyrənilmiĢdir. Müəyyən olunmuĢdur ki, yabanı albalı növlərinin toxumların optimal 

səpin müddəti payız üçün sentyabr-oktyabr ayları, yaz üçün isə növdən asılı olaraq 90-120 gün müddətində 

və  -3-5
o
C temperaturda stratifikasiya edilməlidir.  

Açar sözlər: albalı, stratifikasiya, toxmacar, hipokotil, introduksiya 

 

GiriĢ 
Müasir dövrdə genofondun mühafizəsi, ekoloji tarazlığın bərpası, bitki biomüxtəlifliyinin artırılması 

dövrün qlobal problemlərinin həllində əsas amillərdən birirdir. Bu məqsədlə mədəni flora ilə yanaĢı təbii 

floradan da istifadə edilməsi növ zənginliyinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 

yabanı albalı növlərinin tədqiqi məqsədəuyğundur. Öyrənilən cinsin Azərbaycanda yabanı halda 7, kulturada 

isə 2 növü yayılmıĢdır [1, 2]. 

 

Tədqiqat metodu 

Öyrənilən növlərinin introduksiyası və çoxalma üsullarının tədqiqi mərhələsi üzrə tədqiqat iĢləri 

aparılmıĢdır. Tədqiqat obyekti AbĢerona introduksiya olunmuĢ yabanı albali (Cerasus Hill): ―Cerasus 

mahaleb (L.) Mil.-meĢə albalısı, Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss.-xırda meyvəli albalı, Cerasus avium 

(L.) Mahaleb-quĢ albalısı, Cerasus araxina Pojark-Araz albalı növləridir.  

Cücərtilərin morfologiyası Ġ.T.Vasilcenko, toxumla çoxalma E.P.Zaborovskiy metodlarından istifadə 

edilməklə öyrənilmiĢdir [3, 4]. 

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycan florasında yayılmıĢ (Quba, Qax) yabanı albalı növlərinin AbĢeron 

Ģəraitində toxumla çoxaldılma üsullarını öyrənmək və yaĢıllaĢdırmada istifadə edilməsini tövsiyə etməkdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

AparılmıĢ təcrübələr göstərmiĢdir ki, tədqiq olunan yabanı albalı növləri cücərtilərin əmələ gəlmə, yeraltı 

və yerüstü orqanların inkiĢafına görə fərqli göstəricilər verir. Bunları nəzərə alaraq, öyrənilən növlərin 

optimal səpin müddətlərini müəyyən etmək üçün təcrübələr aparılmıĢdır [5, 6]. 

Bu məqsədlə öyrənilən növlərin toxumları erkən payızda (oktyabr ayının 1-ci  ongünlüyündə açıq Ģəraitdə 

gilli-torpaq, qum və payız, 1:1:1) qarĢısında 2-5 sm dərinlikdə səpilmiĢdir. 

Təcrübələr göstərmiĢdir ki, növdən asılı olaraq aprelin 2-ci ongünlüyündə tək-tək,  may ayının 3-cü 

ongünlüyündə cox sayli. cücərtilır müĢahidə edilmiĢdir (ġək. 1). 

 

 
ġəkil 1. Mahaleb albalı növünün cücərtilərinin inkiĢafı 

    

 Belə ki, meĢə albalısı, quĢ albalısı növlərində cücərtilərin cücərmə nisbəti 40-50% olmuĢdur. 

Xırdayarpaq və Araz albalı növlərində isə ilkin cücərmə nisbəti 15-30% olmuĢdur (Diaqram 1).                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Diaqram 1. AbĢeron Ģəraitində yabanı albalı (Cerasus Juss.) albalı növlərinin toxumlarının cücərmə 

qabiliyyəti 

  

Tədqiq olunan yabanı albalı növlərinin cücərtilərinin morfoloji analizi göstərmiĢdir ki, toxumların 

cücərməsi yerüstüdür. Toxumlar cücərmə zamanı rüĢeym qalığı böyüyərək  əsas kökün baĢlanğıcı olan  

hipokatilin gərilməsi ilə ilk assimilə orqanı olan ləpə yarpaqları torpaq səthinə çıxır. Ləpə yarpaqları enli, 

lətli-ovalĢəkilli, qısa saplaqlıdır. Ilk yarpaqlar tam, adi miĢarĢəkillidir. Ləpə yarpaqlarının diametri 0,4-0,5 

mm, uzunluğu 0,8-0,9 mm. Ilk yarpağın eni 0,7-0,9 mm, uzunluğu isə 0,8-0,9 mm-dir. Kök boğazının 

diametri 0,1-0,2 mm, əsas kökün  uzunluğu isə 0,4-0,5 sm-dir (ġəkil 1,2). 

Fenoloji müĢahidələr göstərmiĢdir ki, cücərtilər əmələ gəldikdən sonra 5-8 gün sonra ilk yarpaqla, 10-20 

gündən sonra 1-2-ci yarpaqlar, 25-30 gündən sonra 3-4-cü yarpaqlar əmələ gəlmiĢdir. 

Cücərtilərin intensiv boy artımı may ayının 1-ci ongünlüyündən baĢlayaraq, növdən asılı olaraq iyun-iyul 

aylarınadək 60-80 gün davam edir. Birillik yabanı albali  toxumacarlarının kökü 60 gündən sonra, torpağın 

8-9 sm  dərinliyində inkiĢaf edir. Növlərdən asılı olaraq cücərtilərin boyu 3-6 sm-dir. 

Tədqiq olunan yabanı albalı növlərinin toxumlarının cücərməsi üçün uzun müddət tələb olunduğunu 

nəzərə alaraq yazda effektli nəticələr almaq üçün toxumlar avqust-sentyabr-oktyabr aylarında -3-5   C soyuq 

Ģəraitdə nəm qumda stratifikasiya edilməlidir. 

Təcrübələrin nəticələrinə əsasən yabanı albalı növlərinin dekorativliyini, bol çiçək və meyvə verməsini, 

ekoloji davamlılığını nəzərə alaraq öyrənilən albalı növlərini yaĢıllaĢdırmada, meyvəçilikdə istifadə edilməsi 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Особенности семенного размножения некоторые видов вишня 
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В статье изучено семенное размножения видов вишня Cerasus Hill.). Установлено, что наилучшим 

сроком посева семян видов  вишня на Абшероне является ранняя осень ( сентябрь-октябрь), а при 

весеннем посеве  семенам в зависимости от вида необходимо стратификация в течение 90-120 дней, 

при температуре -3-50 C. 

Ключевые слова: вишня, стратификация, сеянцы, гипокотиль, эпикотиль, интродукция 
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Some wild cherries (Cerasus Hill.) species in Absheron seed reproduction characteristics 
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     The article describes the optimum sowing time of the seeding of wild cherries (Cerasus Hill.) Species in 

Absheron. It has been established that the optimal sprout period of seeds of wild cherry species should be 

stratified for autumn in autumn for october and in summer for 90-120 days depending on the type and -3-

50C temperature. 

Key words: cherry, stratification, toxermic, hypocotyl, epicotile, introduction 
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Aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiĢ məlumatlara əsaslanaraq, Asfodelinakimilər fəsiləsininə 

daxil olan cins və növlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının bitki örtüyündəki mövqeyi, geobotaniki 

rayonlar üzrə yayılması və bioekoloji xüsusiyyətləri müəyyən edilmiĢdir. Məqalədə Asfodelinakimilər 

fəsiləsinin floramızda 2 cins, 3 növlə təmsil olunduğu göstərilmiĢ, hər bir növün botaniki təsviri 

verilmiĢdir.Fəsiləyə daxil olan növlərin qida, bəzək, dərman və s. faydalı xüsusiyyətlərindən bəhs edilmiĢdir. 

Açar sözlər: geofit, cins, növ, bəzək bitkisi, sistematik təhlil 

 

GiriĢ 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm təbii sərvətlərindən biri onun florası, bitki örtüyü, təbii 

biçənək, otlaq sahələri və meĢələridir. Floramız təkcə növ sayı ilə deyil, eyni zamanda əhəmiyyətli bitki 

növləri baxımından da olduqca zəngindir. Belə ki, regionda yem, qida, balverən, dərman, vitaminli, aĢı 

maddəli, boyaq, bəzək, efiryağlı və s. faydalı bitkilər yayılmıĢdır. Qeyd olunan əhəmiyyətli bitkilərin 

içərisində Asfodelinakimilər fəsiləsinin nümayəndələri də regionda özünəməxsus yer tutur. 

 

Tədqiqat metodu 
Tədqiqat iĢi Naxçıvan Muxtar Respublikaslının 7 rayonunda Babək, Kəngərli, ġərur, Sədərək, 

ġahbuz, Culfa, Ordubad inzibati-coğrafı rayonlarında aparılmıĢdır. Bitkilərin təyinində Azərbaycan və 

Qafqaz floraları çoxcildliyindən və son nomenklatur kodekslərdən istifadə edilmiĢdir  7, s. 121-124; 8, 

s. 135-147; 9, s. 583-587]. Ərazidə yayılan Asfodelinakimilər fəsiləsininə daxil olan cins növləri 

müəyyənləĢdirmək, onların ümumi siyahısını tərtib etmək üçün aĢağıdakı tədqiqatlar aparılmıĢdır: 

floristik tədqiqatlar aparılarkən növlərin arealları və bioekoloji xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir; 

növlərin yayılma ərazıləri dəqiqləĢdirilmiĢdir; müəyyən səbəbdən öz areallarını qısaldan və məhvolma 

təhlükəsi qarĢısında qalan taksonlar seçilmiĢdir; ərazinin müxtəlif sahələrindən herbari materialları 

toplanılmıĢdır. ĠUCN Beynəlxalq qırmızı siyahıya uyğun qiymətləndirmə aparılmıĢ, nadir növlərin 

qorunması üçün tədbirlər həyata keçirilmiĢdir 6,s 158-163.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi Qafqaz ekoregionunda növlərin miqrasiya xətti üzərində 

yerləĢməklə, özünün zəngin biomüxtəlifliyi ilə tanınır. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmıĢ 

Asfodelinakimilər fəsiləsinin taksonomik tərkibinin dəqiqləĢdirilməsi, bioekoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi, bitkilik tiplərində və botanki-coğrafi rayonlar üzrə yayılmasına görə mövqeyi, xalq təsərrüfatı 

əhəmiyyətli növlərinin tədqiqi əsas məsələlərdən biridir. Əldə olunmuĢ son məlumatlara əsasən taksonomik 

və nomenklatur dəyiĢiklikləri nəzərə almaqla, regionda Asfodelinakimilər fəsiləsinin taksonomik spektri  

dəqiqləĢdirilmiĢdir [2, s. 68-69; 5, s. 50-51; 7, s. 121-124; 8, s. 135- 147; 9, s. 583-587]. 

            Fam.: Asphodelaceae Juss. – Asfodelinakimilər  

                  1.  Genus: Eremurus Bieb. – ÇiriĢ 

   Subgen 1. Eremurus 

   Ser. 1. Eremurus 

1(1)  E. spectabilis Bieb. – Görkəmli çiriĢ  

            2. Genus: Asphodeline Reichenb. – Asfodelina 

                Ser. 1. Asphodeline 

2. (1) A. prolifera (Bieb.) Kunth [A. Dendroides (Hofm). Woronow] – Ağacvari asfodelina 

3. (2) A. teniflora (C. Koch.) Miscz. [A. sovitsii (C. Koch.) Miscz.] – Nazikyarpaq asfodelina 

Asphodelaceae Juss. - Asfodelinakimilər fəsiləsinə daxil olan növlər çoxillik, kökümsovlu, köküyumrulu 

geofit bitkilərdir. Çiçəkləri tək və iri olub, salxım çiçək qruplarında toplanmıĢdır. Adətən ikicinslidirlər. 

Çiçəkəri 3, nadirən 2 üzvlüdür. Yumurtalıq 3 yuvalı, sütuncuğu sapĢəkillidir. Çiçək formulu P3+3 A3+3 

G(3) Ģəklindədir. Meyvələri qutucuqdur. Gövdə yarpaqlarının və erkəkciklərinin vəziyyəti cinsləri 

səciyyələndirən əlamətlərdir. Yer kürəsində bu fəsiləyə daxil olan bitkilər 42 cins və 1500-dən çox növlə 



      

 

təmsil olunurlar. Qafqazda və Azərbaycanda 2 cinsə aid 4 növ, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində isə 

2 cinsə aid 3 növü vardır. 

Asphodeline Reichenb. - Asfodelina. Kökümsovlu gövdələri yarpaqla örtülü olan bitkilərdir. Yarpaqları 

xətti bizvaridir. Çiçəkləri ağ və ya sarı rəngdə olmaqla, sıx çiçək qrupunda toplanmıĢdır. Çiçəkaltlıqları 

pərdəvaridir. Çiçəkyanlığının yarpaqcıqları 6 ədəd olub, tək damarlıdır. Erkəkcik sapları qeyri-bərabərdir və 

əsası geniĢlənmiĢdir. Yumurtalıq 3 yuvalıdır, sütuncuq sapĢəkillidir, meyvələri qutucuqdur. Nümayəndələri 

qiymətli dekorativ, dərman və yabanı tərəvəz bitkiləridir. Cinsin Aralıq dənizi və Ön Asiyada yayılmıĢ 15 

növündən Qafqazda 5, Azərbaycanda və o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 növünə rast 

gəlinir.  

Asphodeline prolifera (Bieb.) Kunth - Ağacvari asfodelina. Gövdəsinin hündürlüyü 10-40 sm-dir. 

Bitkinin yuxarı hissəsi sıx, aĢağı hissəsi isə az yarpaqlıdır. Yarpaqları xətvari-bizĢəkillidir, aĢağısı 

geniĢlənmıĢ ağ pərdəĢəkillidir. Sünbülü boĢ olub, 4-10 çiçəklidir. Saplağının uzunluğu çiçəkaltlığının 

uzunluğuna bərabərdir. Çiçəkyanlığı ağ rəngli 8 mm uzunluğunda, çiçəkyanlığının yarpaqcıqları isə 

ellipsvari və kütdür. Qutucuğu oval-kürəĢəkillidir, 4-5 mm diametrdə olub, ağımtıl cizgilidir. Toxumu üçtilli 

bozumtul rənglidir. May ayında çiçəkləyir, iyun ayında isə toxum verir. Mezokserofitdir. ġərqi Qafqaz 

coğrafi areal tipinə daxildir. Orta dağlıq qurĢağın quru, daĢlı-çınqıllı yamaclarında və əhəngli yerlərdə rast 

gəlinir.  

Culfa rayonun Darıdağ, Gülüstan, DərəĢam dağlarında və ġahbuz rayonun Biçənək, Külüs, Keçili 

kəndləri ətrafından toplanılmıĢdır. Növ sayının azlığı ekoloji və antropogen amillərin təsirindəndir. Kiçik 

ərazilərdə tək-tək bitdiyindən ehtiyatı azdır. Bəzək bitkisidir. Qorunması üçün Naxçıvan Muxtar 

Respublikasın ―Qırmızı Kitab‖ına daxil edilmiĢdir. Yayıldlğı ərazilər xüsüsi nəzarət altına alınmalı və 

mühafizə olunmalıdır [ 6. s.158-163]. 

Eremurus Bieb.- ÇiriĢ. ―Eremurus‖ latın dilində ‖eromos‖ səhra, ―ura” - quyruq olub, lüğəti mənası səhra 

quyruğu deməkdir. Kökləri iynəyəbənzər qalınlaĢmıĢ, çoxillik geofit bitkilərdir. Gövdəsi budaqlanmır. 

Yarpaqları kökətrafında rozet əmələ gətirən bitkilərdir. Salxım tipli çiçək qrupu gövdənin ucunda 

yerləĢməklə, sarı rənglidir. Çiçəkyanlığı 6-15 yarpaqcıqlıdır. Erkəkcikləri 6 ədəd, qeyri-bərabər, sütuncuğu 

sapĢəkilli və xırda ağızcıqlıdır. Meyvəsi qutucuq kürəĢəkilli və arakəsməlidir. Cinsin Ön və Mərkəzi Asiyada 

yayılmıĢ 22 növündən Azərbaycanda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yanlız bir növünə rast gəlinir. 

Eremurus spectabilis Bieb.- Görkəmli çiriĢ. Çoxillik geofit bitki olub, kökləri lətli olmaqla 25 sm 

uzunluğundadır. Kök boğazı pərdəĢəkilli qınlarla örtülmüĢdür. Yarpaqları 6-15 ədəd xəttidir, kənarları kələ-

kötür, çılpaq, gövdədən qısa olmaqla 1-4 sm enindədir. Çiçək qrupu sıx, 

çoxçiçəkli salxım, çiçək saplağı buğumlu olmaqla, qutucuğu çiçək 

oxuna sıxılmıĢdır. Çiçəkyanlığı qıfĢəkilli, uzunsov-xətti, sarımtıl, 8-9 

mm uzunluğunda olan payları ilə birlikdə qıfĢəlilli-zəngvaridir. 

Erkəkcik sapı sarı-qırmızımtıl rəngdə olub, tozluqla bərabər 

çiçəkyanlığından iki dəfə uzundur. DiĢicik aĢağı əyilmiĢdir. Qutucuğu 

kürəĢəkilli olub, 2-3 dəfə meyvə ayaqcığından qısadır. Toxumu 

üçtillidir və zəif qanadlıdır. Aprel ayında çiçəkləyir, iyun ayında isə 

toxum verir. Mezokserofit bitkidir. Ön Asiya coğrafi areal tipinə 

daxildir. Orta dağ qurĢağından, yüksək dağ qurĢağına qədər quru, daĢlı-

çınqıllı yamaclarda və kolluqlarda yayılmıĢdır. Sahbuz rayonun 

Badamlı, Ayrıc, ġada, Yuxarı QıĢlaq, Batabat, Culfa rayonun 

Dəmirlidağ, Teyvaz, Ərəfsə, ġurut ərazilərinin meĢə talalarında, 

kolluqlarında, otlu yamaclarda və mezofil çəmənlərində rast gəlinir. 

ÇiriĢ bəzək və qida bitkisidir. Çiçəkləri sarı və qırmızı rəngdə olub, gözəl görnüĢə malikdir. Muxtar 

respublikaının rayonlarında əhali tərəfindən qiymətli tərəvəz bitkisi kimi istifadə olunur. Bitki mart-aprel 

aylarında, yarpaqları 6-15 sm uzunluğunda olarkən toplanılır. Havalar mülayim keçdikdə fevral ayının 

sonlarında da yığılır. Bitki torpağın 3-4 sm dərinliyindən kökboğazına yaxın yerdən kəsilir. Yarpaqlar duzlu 

suda pörtlədilib acı suyu çıxarılır, sonra yağda soğanla qızardılır. Bundan baĢqa ondan kətə, qutab hazırlanır. 

Təzə çıxan yarpaqları selikli yapıĢqanla zəngin olduğundan ondan yapıĢqan alınır. ÇiriĢ qurudulduqdan sonra 

xırdalanan tozu bal ilə birlikdə qaynadılır və qatılaĢana yaxın götürülür. Sonra ondan xüsusi məlhəm 

hazırlanır. Bu məlhəm çıxıq, sınıq, çiban, dolama tipli yaraların müalicəsində iĢlədilir. Bitki suya və qulluğa 

tələbkar olmadığından onu əkib becərmək asandır. Bəzək əhəmiyətli olması, yaĢıl yarpaqlarının əhali 

tərəfindən kütləvi olaraq qida kimi istifadə edilməsi, bitkinin nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb 

olmuĢdur. Qorunması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasın ―Qırmızı Kitab‖ına daxil edilmiĢdir. Buna 



      

 

görədə Muxtar respublikanın florasında  yayıldığı ərazilər xüsusi nəzarət altına alınmalı və qorunmalıdır [1, 

s. 107-108; 3, s. 99-104; 4, s. 43-46].   
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The bioecological features of Asphodelaceae family distributed 

in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic 

Salayeva Zulfiya Kamil, Nabiyeva Fatmakhanum Khalid 

Institute of Bioresources Nakhchivan branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, 

Azerbaijan, Nakhchivan, AZ 7000, Babak 10 ave. 

Based on acquired informations in the result of carried out investigations the position in the plant cover 

distribution according to geobotanical regions, bioecological features, the role in the natural ecosystem and 

plant types of species of Asphodelaceae  Juss. had been determined which spreading in the flora of 

Nakhchivan Autonomous Republic. During investigations time it was determined that there are 2 genus and 

3 species and botanical description of each species had been given. Also noted that the family plants are 

decorative and medicinal plants.  

Key words: geophyte, genus, species, ornamental plants, systematic analysis 

 

Биоценологические особенности смейства Asphodelaceae распространенного в флоре 

Нахчыванской  Автономной Республики 

Салаева Зульфия Камил, Набиева Фатмаханым Халид 

Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения  НАНА 

Aзербайджан, Нахчыван, АЗ 7000,ул. Бабека 10 

На основе результатов проведенных исследований  установлено расположение видов и родов  

семейства  Asphodelaceae  Juss. в растительном покрове Нахчыванской  Автономной Республики, их 

распространение по геоботаническим районам и биоэкологические особенности. В статье 

указывается, что семейство  Asphodelaceae Juss., в флоре представлено 3 видами из 2 родов. 

Приведено ботаническое описание каждого вида, изложено пищевые, лечебные, декоративные и 

другие  полезные свойства видов,  входящих в состав семейства. 

Ключевые слова: геофит, род, вид, декоративных  растений, систематический анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Лекарственные свойства спаржи (Asparagus L.) Азербайджана  

Заур И.Гумбатов, Ариф Т.Газиев, Лала З.Гурбанова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

Гянджа, Азербайджан, пр.Ататурка, 450 
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С древних времен использовались, в основном, молодые весенние побеги – кладодии. Корень 

спаржи с давних времен широко используется в традиционной медицине, как Азербайджана, так и 

других азиатских стран, и известен своим содержанием стероидных сапонинов. В корне спаржи 

имеются в достаточном количестве минеральные элементы, которые активизируют метаболические 

процессы. Установлено, что паренхимные элементы в корне A.polphyllus и накопленные питательные 

вещества, содержащиеся в них, примерно в 2 раза больше, чем ASA и SAS. В корне пиковое 

содержание этих веществ растет в основном в зимний период, когда площадь поверхности растения 

уменьшается. 

Ключевые слова: кладодии, сапонин, шатоварин, флаваноиды, кортекс 

   
Введение 

Как известно, спаржа является очень полезным и лечебным растением. Издавна это уникальное 

растение используется как съедобное, так и как ценное лекарственное растение. По данным древних 

лекарей Азербайджана спаржа широко использовалась для лечения многих заболеваний.  

По информации базы данных The Plant List, род Asparagus включает 211 видов. В Азербайджане 

имеется около 9 видов этого рода: A. angulofractus; А. brachyphyllus; A. breslerianus; A. caspius; A. 

davuricus; A. officinalis; A. persicus; A. polyphyllus; A. verticillatus. Из них в Азербайджане наиболее 

широко распространены A. Caspius, A. polyphyllus и A. officinalis. 

К сожалению, в кулинарных и в лечебных целях с древних времен использовались, в основном, 

молодые весенние побеги – кладодии. Корень спаржи с давних времен широко используется в 

традиционной медицине, как Азербайджана, так и других азиатских стран, и известен своим 

содержанием стероидных сапонинов. Спаржа содержит фитостеролы, сапонины, полифенолы, 

флавоноиды и аскорбиновую кислоту. Сапонины включают шатаварины VI-X, шатаварин I (или 

аспарозид B), шатаварин IV (или аспаринин B), шатаварин V, иммунозид и аспаранин A. 

Основными биоактивными компонентами спаржи являются группа стероидных сапонинов. Это 

растение также содержит витамины A, B1, B2, C, E, Mg, P, Ca, Fe и фолиевую кислоту. Другими 

первичными химическими компонентами спаржи являются эфирные масла, аспарагин, аргинин, 

тирозин, флавоноиды (каемпферол, кверцетин и рутин), смола и танин. 

 

Методы исследования 

Для исследований собраны надземные и подземные части спаржи из дикой флоры Азербайджана в 

период 2016-2017 гг. Анатомические исследования проводились по общепринятой методике 

(Барыкина и др. 2004; Гумбатов и др. 2015). При описании структурных элементов была 
использована терминология К.Эсау, 2015; Гумбатов З.И., 2017.  

ASA и SAS были получены из сырья, с использованием метода хроматографии на полиамиде, а 

также способом microwave plant extraction. Сарсасапогенин сапонин экстрагируется из высушенного 

порошкообразного корня 95%-ным этанолом. После удаления жира из полученной смолы 

гликозидная связь гидролизуется соляной кислотой (приблизительно 2 М), и полученный сырой 

стероид перекристаллизовывают из безводного ацетона [5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Для ясности понимания данного вопроса нами изучено общее анатомическое строение корня на 

примере А.polphyllus (рис.). По морфо-анатомическому строению у спаржи корень по строению 

делится на две формы – скелетный и запасающий. В поперечных сечениях скелетный (адвентивный) 

корень имеет округлую форму. Как и другие однодольные растения, лишенные вторичного роста, в 

корнях спаржи запасающей частью корня становится только кортекс. Для функционирования 

запасающей кортикальной паренхимы требуется интенсивный транспорт веществ между ней и 

проводящий системой в стеле. Поэтому в запасающих корнях спаржи, не только в зоне всасывания, 
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но и в зоне проведения, все клетки эндодермы остаются живыми, с тонкими стенками и поясками 

Каспари на антиклинальных стенках. 

 Наружный слой, называемый ризодермой, представлен небольшими тесно сомкнутыми клетками, 

некоторые из них вытягиваясь, образуют наружные выросты – корневые волоски (трихобласты). По 

мере отмирания  корневых волосков, стенки наружных клеток коры с внутренней стороны 

покрываются тонким слоем суберина, который сначала появляется на радиальных стенках. 

Суберинизация обусловливает непроницаемость клеток ни для воды, ни для газов. Кроме того, 

клетки экзодермы расположены не правильными рядами, как клетки пробки, а чередуются одна с 

другой. Продольные стенки ее клеток часто имеют спиральные утолщения. 

Под экзодермой находятся живые паренхимные клетки первичной коры, расположенные более 

или менее рыхло и образующие межклетники. Первичная кора занимает основную часть корня.  

  

 
 

Рисунок. Строения корня А.polphyllus  

А - первичное строение скелетного корня, В - строение запасающего корня 

 

Внутренний однорядный слой плотно прилегающих одна к другой клеток первичной коры 

представлен эндодермой.  На ранних этапах развития она состоит из живых, несколько вытянутых в 

длину призматических тонкостенных клеток. В центральном цилиндре хорошо выражен перицикл. Клетки 
перицикла дольше других тканей корня сохраняют меристематический характер и способность к 

новообразованиям. В старых корнях спаржи клетки перицикла нередко склерифицируются. 
Проводящая система корня представлена радиальным пучком, в котором группы элементов 

первичной флоэмы чередуются с тяжами первичной ксилемы. Число тяжей ксилемы у спаржи много, 

она имеет полиархный тип корня. Первые проводящие элементы ксилемы в корне возникают на 

периферии прокамбиального тяжа (экзархно), дифференциация последующих трахеальных элементов 

происходит в центростремительном направлении. 

Таблица. Фитохимические показатели корня различных видов спаржи

 

Виды 

Аспарегенная 

кислота (ASA) 

Стериодал 

сапогенин (SAS) 
Флаваноиды 

Минеральные 

элементы 

весна осень весна осень весна осень весна осень 

A. angulofractus  12 19 11 16 17 22 22 31 

A. verticillatus 11 19 15 21 13 20 19 25 

A. polyphyllus 19 39 20 41 19 39 23 39 

А. brachyphyllus 11 14 17 20 13 20 19 25 

A. breslerianus 10 14 13 16 11 14 13 19 

A. caspius 17 26 19 25 19 25 23 39 

A. davuricus 11 17 15 20 13 20 15 21 

A. officinalis 17 28 19 30 19 28 23 34 

A. persicus 17 24 19 25 19 21 23 33 

A B 



      

 

 

Первичная флоэма тоже развивается экзархно. Самые ранние элементы протофлоэмы находятся 

возле перицикла, более крупные элементы метафлоэмы — ближе к центру. Флоэма отделена от лучей 

первичной ксилемы узким слоем живых тонкостенных клеток. Центральная часть корня обычно 

занята одним или несколькими крупными сосудами метаксилемы.  

Выяснилось, что паренхимные элементы в корне А.polphyllus, в которых локализируются запасные 

питательные вещества, а также ASa и SAS, намного больше, чем в других видах. В отличие от вида А. 

offisianalis, в корнях у А.poylphyllus asparagusic acid (ASa) и sterodial sapogenin (SAS) локализуется 

почти в 2 раза больше. Пик этих веществ увеличивается в основном зимнее время, когда надземный 

часть полностью вымирает. А так же было установлено, что из 9 видов спаржи, распространенных на 

территории Азербайджана действующего вещества намного больше в А.polyphyllus, чем в остальных 

видах (табл.1).  

Недавно различные исследователи обнаружили, что шесть новых стероидных сапонинов были 

выделены из корней спаржи вместе с известным спиростанолом-гликозидом [5]. 

В корне спаржи имеется в достаточном количестве минеральные элементы, которые активизируют 

метаболические процессы. Вероятно, это связанно со связыванием комплекса сарсагенин-рецептор с 

ДНК и может вызывать усиление экспрессии мРНК, которая кодирует холинергические, 

допаминергические или адренергические, либо мембраносвязанные рецепторы. Параллельное 

действие ASa и SAS оказывает влияние на мембранном, органоидом и метаболическом уровне [6,7]. 
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Medicinal properties of asparagus (Asparagus L.) in Azerbaijan 

Zaur I.Humbatov, Arif T.Gaziev, Lala Z.Gurbanova 

Azerbaijan State Agrarian University, AZ2000, Ganja, Azerbaijan, Ataturk ave., 450 

The root of asparagus has long been widely used in traditional medicine in Azerbaijan and other Asian 

countries and is known for its steroid saponins content. It contains phytosterols, saponins, polyphenols, 

flavonoids and ascorbic acid. 

It has been established that the parenxim elements in the root of A.polphyllus and the accumulated 

nutrients contained therein are about 2 times more than ASA and SAS. In the root, the peak content of these 

substances grows mainly during the winter season, when the surface area of the plant is diminished. 

Key words: cladodia, saponin, shatavarin, flavonoids, cortex 

 

Azərbaycanın qulançar (Asparagus L.) növlərinin dərman xüsusiyyətləri  
Zaur I.Humbətov, Arif T.Gazıyev, Lalə Z.Gurbanova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, AZ2000, Gəncə, Azərbaycan, Ataturk, 450 

Qulançar kökü çox qədim dövürlərdən dərman bitkisi kimi Azərbaycanda və digər Asiya ölkələrində 

tərkibindəki steroid saponinlər olması ilə əlaqədar xalq təbabətində geniĢ istifadə edilir. Onun tərkibində 

fitosterol, saponin, polifenol, flavonoid və askorbin turĢusu olur. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, A.polphyllusun kökündə olan parenxim elementləri və orada toplanan ehtiyat qida 

maddələri, ASA və SAS digər növlərdən demək olar ki, təqribən 2 dəfə çoxdur. Kökdə bu maddələrin pik 

miqdarı əsasən qıĢ mövsümündə, bitkinin yerüstü hissəsi quruyandan sonra artır. 

Açar sözlər: kladodi, saponin, şatovarin, flavanoid, korteks 

 



      

 

Adi çobanyastığı (Matricaria chamomillae L.) növünün   

ex və in situ Ģəraitində eko-anatomik tədqiqi 

Aygün S. Sərdarova 
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Məqalədə Adi çobanyastığı (Matricaria chamomillae L.) növünün  ex və in situ Ģəraitində eko-anatomik 

təhlili verilmiĢdir. Tədqiqat zamanı bu növün müxtəlif ekoloji Ģəraitlə əlaqədar olaraq fərqli struktur 

elementlərinin olması müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: poliarx, exs, in situ, mərkəzi silindr 

 

GiriĢ 

Bitkilərin bitdiyi ərazidən asılı olaraq, onların morfo-anatomik quruluĢunda mühitə uyğunlaĢma 

əlamətləri əmələ gəlir. Burada ekoloji-coğrafi faktorlar əsas götürülür. Bunlarla əlaqədar olaraq bitkilərdə 

əmələ gəlmiĢ fərqli struktur elementlərinin öyrənilməsinin bitki anatomiyası elmi üçün elmi və praktiki 

əhəmiyyəti böyükdür. Bu baxımdan Matricaria chamomillae L. növünün ex və in sity Ģəraitdən götürülmüĢ 

nümunələrinin müqayisəli anatomik metodla öyrənilməsini aktual hesab edirik. Mikroskopik tədqiqatlar 

zamanı müəyyən oldu ki, in sity Ģəraitdə bitən bitkinin yarpaq mezofili və gövdədə olan əsas parenxim 

hüceyrə qatı xeyli qalınlaĢmıĢdır. Eyni zamanda ağızcıqların həcminin nisəbən iri olması epidermis 

hüceyrələrinin və ksilem borularının divarının nazilməsi, ümumiyyətlə, bu Ģəraitdə bitən bitkinin daha 

hündürboylu olması müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Matricaria chamomillae L. bitkisinin ex Ģəraitdə bitən nümunəsində ksilem borusunun sayının daha çox 

olması, kollenxim və sklerenxim hissənin çoxqatlı yaxĢı inkiĢafı, parenxim hüceyrələrinin qılafının 

qalınlaĢması anatomik anazlərlə öyrənildi. 

 

Tədqiqat metodu 

HazırlanmıĢ anatomik preparatlar müasir xüsusi rəqəmsal və fotoaparatlı mikroskoplar (―MBU-6‖, MBU-

1, MBU-3, almaniya istehsalı olan Motic markalı, XSP 91-06-DN digital) vasitəsilə tədqiq edilmiĢdir. Bu 

mikroskopların üzərində quraĢdırılmıĢ xüsusi aparatla (monitor) iĢlənilən materialın orijinal Ģəklini çəkərək 

hər hansı yaddaĢ qurğuları vasitəsilə kompüterin yaddaĢına köçürmək mümkündür. Sonra həmin Ģəkillərə 

Photoshop proqramının köməyilə iĢıqlanma səviyyəsi artırılıb və azaldılandan sonra orijinal mikroskopik 

fotoĢəkillər çıxarılb və istifadə olunmuĢdur. Rəqəmsal fotokameralı mikroskopların köməyilə bitkinin canlı 

materialı boyanmadan təbii halda da tədqiq edilmiĢdir. Bu da daha düzgün və dolğun nəticəni əldə etməyə 

imkan vermiĢdir. Anatomik tədqiqatlar zamanı mexaniki toxumaların odunlaĢma elementlərinin dərəcəsini 

müəyyən etmək üçün safraninin 1%-li spirtdə məhlulundan istifadə olunmuĢdur. Epidermisin və parenxim 

hüceyrələrin quruluĢu və tipləri Tutayuqa [3], Qasımov və b. [1] və Hümbətova [2] istinadən öyrənilmiĢdir.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

1.Anatomik tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olundu ki, Matricaria chamomillae L. bitkisinin bütün 

vegetativ orqanlarında ex və insitu Ģəraitindən götürülmüĢ növlərin müqayisəli anatomik təhlili zamanı 

sturuktur müxtəliflikləri mövcuddur. Ex Ģəraitdə bitən növdə əsas parenxim toxumalar daha kip yerləĢmiĢdir, 

mexaniki toxumalar daha güclü inkiĢaf etmiĢdir. Eyni zamanda bu növdə ifrazat yerliyi nisbətən iri 

həcmlidir.  

2. Mikroskopik analizlər nəticəsində aĢkarlandı ki, növün gövdəsində və yarpağında ötürücü topalar 

kollateral tiplidir, xaricdən birqat əhatəedici hüceyrələrlə əhatə olunub və bitkinin kökü ikinci quruluĢda 

olub, periderm hüceyrələri ilə örtülmüĢdür. Aparılan müqayisəli anatomik tədqiqat zamanı müəyyən olunan 

nəticələr sistematika və anatomiya sahəsində elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Adi çobanyastığı (Matricaria chamomillae L.)  növünün eks və in situ Ģəraitində eko-anatomik tədqiqi 

aparılmıĢ və nəticələr aĢağıdakı cədvəldə verilmiĢdir. Tədqiqat zamanı müxtəlif ərazilərdən götürülmüĢ eyni 

növdə ekoloji Ģəraitlə əlaqədar olaraq fərqli sturuktur göstəriciləri olması müəyyənləĢdirilmiĢdir [4,5]. 

 

 

  



      

 

Cədvəl. Matricaria chamomillae L. növünün eks və in situ Ģəraitində eko-anatomik analizi 
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Eco-anatomical study of the species Matricaria chamomillae L. 

in ex situ and in situ conditions 

Aygun S. Sardarova 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk pr. 450, Ganja, Azerbaijan 

In this article, there was given an eco-anatomic research in ex and in situ conditions on the species of  

chamomile. During research, there have been indentified different structural indications related to ecological 

condition on the same species taken from different fields. 

Key words: polyarx, ex, in situ, central cylinder 

 

Эко-анатомическое исследование в условиях ex и in situ  

вида Ромашка обыкновенная (Matricaria chamomillae L.) 

Айгюн С. Сардарова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

В статье было дано эко-анатомическое исследование в условиях экс и ин ситу вида обычной 

ромашки (Matricaria chamomillae L.). Во время исследования были выявлены различные структурные 

признаки, связанные с экологическими условиями одного вида, взятого из разных полей. 

Ключевые слова: полиарх, экс, ин ситу, центральный цилиндр 
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The effect of soil drought on localization of NADP- malate dehydrogenase  isoforms in leaves of the 

Barakatli-95 and Garagylchig-2 genotypes 

Ulduza A. Gurbanova, H.G. Babayev, Irada M. Huseynova 

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS, Matbuat ave. 2a, AZ1073, Baku, Azerbaijan 

mehvaliyeva-ulduza@rambler.ru 
 

Subcellular fractions (cytosolic and chloroplast) of mesophyll cells were isolated from flag leaves of two 

durum wheat genotypes with distinct drought tolerance, and a highly purified NADP-MDH preparation was 

obtained. The total activity of the enzyme was found to be localized in chloroplasts (70-75%) and cytosol 

(25-30%) fractions of both genotypes.The number of the isoforms did not change during anthesis phase in 

the mentioned fractions of both genotypes when watering. While in chloroplast fraction of drought-exposed 

plants of each genotype, besides constitutive 66, 74 and 86 kDa isoforms a new inductive isoform of 90 kDa 

appeared. At this stage the protein amount and the enzyme activity significantly increased in Barakatli-95 

compared with Garagilchig-2. 

Key words: drought; enzyme isoforms; NADP-malate dehydrogenase; wheat  

 

Introduction 

Water deficit is known to be one of the essential factors limiting plant productivity and the yield loss 

caused by water stress exceeds the total loss caused by other extreme factors. The degree of plant tolerance 

to water stress is varied among different species [3]. C4-acids, such as malate, aspartate, oxaloacetate, etc. 

and enzymes of the PEP-system controlling their metabolism perform important functions in creation of the 

defense mechanisms in response to extreme conditions.  

Isoforms of malate dehydrogenase (MDH) enzymes involved in metabolic processes in higher plants 

differ in their subcellular localization and cofactor specificity [8]. Complex molecular forms of MDH are in a 

certain dynamic equilibrium in cells. To meet the requirement of plant cell in energy and carbon skeleton 

dexarboxylating and oxidizing MDHs reduce the dependence from glycolysis. At the same time by the 

mobilization of organic acids they respond to environmental changes [5]. 

In this paper NADP-MDH activity, its isoenzyme spectrum, subcellular localization, physicochemical and 

kinetic properties have been comparatively studied in leaves of high-productive wheat genotypes with 

contrasting drought tolerance under water-stressed conditions. 

 

Research  metods 

Plant materials. The objects of the investigation were two local genotypes of Triticum durum Desf. with 

distinct drought tolerance, grown in field conditions: high-productive (75-85 cwt/ha) and drought tolerant 

Barakatli-95, and high-productive (70-80 cwt/ha) and drought sensitive Garagilchig-2.  

Enzyme extracts and subcellular fractions. Flag leaves were separeted from stems, washed in distilled 

water, and dried.  The medium of 100 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM EDTA, 5 mM DTT, 

10 mM MgCl2, 5% glycerol and 1% PVP (1:7 ratio, w/v; 4ºC) was added and leaves were homogenized for 2 

min. The homogenate was filtered through 2 layers of a capron cloth and filtrate was centrifugated for 5 min 

at 200 g to precipitate cell debris. Supernatant centrifugated for 10 min at 1000 g.  

NADP-MDH activity. NADP-MDH activity was measured spectrophotometrically (Ultrospec 3300 pro, 

Amersham) at λ=340 nm. The determination of the enzyme activity was based on the decrease of the optic 

density of the medium for 1 min (Scheibe and Stitt, 1988).  

Protein concentration. Total protein content was determined according to Sedmak and Grossberg 

(1977).  

Research results and discussion 

Subcellular fractions (cytosolic and chloroplast) of mesophyll cells were isolated from flag leaves of two 

durum wheat genotypes with distinct drought tolerance, and a highly purified NADP-MDH preparation was 

obtained. The total activity of the enzyme was found to be localized in chloroplasts (70-75%) and cytosol 

(25-30%) fractions of both genotypes. 

The number of the isoforms did not change during anthesis phase in the mentioned fractions of both 

genotypes when watering. In cytasolic fraction molecular weights of the isoforms also remained as they were 

in the leaf tube formation stage (three isoforms of 42, 66 an 74 kDa). While in chloroplast fraction of 

drought-exposed plants of each genotype, besides constitutive 66, 74 and 86 kDa isoforms a new inductive 
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isoform of 90 kDa appeared. At this stage the protein amount and the enzyme activity significantly increased 

in Barakatli-95  compared with Garagilchig-2 (Tab. 1). 

Due to localization of NADP-MDH in chloroplasts, we examined the chlorophyll content in leaves of 

watered and drought exposed plants. Results of this study show that despite the high amount of chlorophyll 

in leaves during early stages of ontogenesis, there were no marked decrease in chlorophyll content due to 

destructive changes in leaves of both genotypes to the end of the vegetation, however, chlorophyll amount 

was always higher in drought resistant Barakatli-95 than in drought Garagilchig-2 Pronounced differences 

were not detected in chlorophyll a/b ratio of studied genotypes Barakatli-95 and Garagilchig-2. However, 

drought caused a decrease in this parameter in both genotypes. 

 

Table 1. Physicochemical parameters of NADP-MDH in leaves of genotypes Barakatli-95 and 

Garagilchig-2 at anthesis 
Genotypes Variant

s 
Subcellular 

fraction 

Number 

of isoforms 

Mr isoforms, 

kDa 

Number 

of subunits 

Mr of  subunits, 

kDa 

Barakatli-95 

 

W 
Cyt 

Chp 

3 

3 

42, 66, 74 

66, 74, 86 

2 

2 

21, 33, 37 

33, 37, 43 

 

D 

Cyt 

Chp 

 

3 

3+1 

 

42, 66, 74 

66, 74, 86, +90 

2 

2 

 

21, 33, 37 

33, 37, 43, +45 

Garagilchig-

2 

 

W 
Cyt 

Chp 

3 

3 

42, 66, 74 

66, 74, 86 

2 

2 

21, 33, 37 

33, 37, 43 

 

D 

Cyt 

Chp 

 

3 

3+1 

42, 66, 74 

66, 74, 86, +90 

2 

2 

 

21, 33, 37 

33, 37, 43,+45 

Note: (+90)-molecular weight of the inductive izoform, (+45)-molecular weight of the monomer of 

inductive izoform. Mr ‒ molecular weight, W ‒ watered, D ‒ drought 

During all stages of the plant ontogenesis NADP-MDH activity was always high in the chloroplast 

fraction of genotype Barakatli-95 (Fig. 1). The same behavior was also observed under drought conditions. 

The enzyme activity significantly decreased in both control and drought-exposed plants during maturation 

phase. The results are consistent with protein data obtained from gel-electrophoresis.  

 
Figure 1. Dynamics of changes of NADP-MDH activity in cytosolic and chloroplast fractions of 

mesophyll cells in flag leaves during ontogenesis of genotypes Barakatli-95 and Garagilchig-2 under 

drought: Cyt ‒ sytosol, Chp ‒ chloroplast. 

The obtained results showed the pronounced differences between drought tolerant genotype Barakatli-95  

and drought sensitive genotype Garagilchig-2  in rate parameters of the reaction catalyzed by NADP-MDH. 

The reaction rate catalyzed by the NADP-MDH enzyme is higher in drought-resistant genotype Barakatli-95  

than in genotype Garagilchig-2  in both subcellular fractions. Due to low Km and high Vmax values the rate of 

the catalytic raction in the chloroplast fraction of the genotype Barakatli-95  was higher than that of the 

genotype Garagilchig-2. These parameters equially increased further under drought. Thus, a wide isoenzyme 

spectrum of NADP-MDHs differing in their subcellular distributions, mobilities, catalytic activities and 



      

 

protein amounts was appeared in leaves of two Triticum durum Desf. genotypes with distinct drought 

tolerance. It demonstrates a functional ability of the genotypes to survive in the adverse conditions. We can 

conclude that plants responses to environmental changes are related to specific mechanisms, including the 

formation of new isoforms of MDH-system enzymes which are different in chloroplast and cytosolic 

fractions depending on environmental conditions.  
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Barakatli-95 və Qaraqılçıq-2 genotiplərinin yarpaqlarında NADP-malat dehidrogenaza 

izoformlarının lokalizasiyasına torpaq quraqlığının təsiri 

Ulduzə Ə. Qurbanova, Həsən Q. Babayev, Ġradə M. Hüseynova 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar  İnstitutu, Mətbuat prospekti 2A, Bakı AZ1004 

Mezofil hüceyrələrinin subhüceyrə fraksiyaları (sitozol və xloroplast) quraqlığa qarĢı yüksək davamlılığı 

olan iki bərk buğda genotipinin flaq yarpaqlarından ayrılmıĢ və yüksək dərəcədə təmizliyə malik olan 

NADP-MDH preparatı əldə edilmiĢdir. Fermentin total aktivliyi hər iki genotipin xloroplast (70-75%) və 

sitozol (25-30%) fraksiyasında aĢkar edilmiĢdir. Hər iki genotipin quraqlığın təsirinə məruz qalan 

variantlarında isə 66, 74 və 86 kDa molekul çəkili konstitutiv izoformalardan baĢqa 90kDa molekul çəkili 

induktiv izoforma meydana gəlir. Bu mərhələdə Bərəkətli-95  genotipində ferementin aktivliyi Qaraqılçıq-2 

ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Açar sözlər: quraqlıq, ferment izoformaları, NADP-malat dehidrogenaza, buğda 

 

Влияние почвенный засухи на локализации изоформ НАДФ-малатдегидрогеназы в листьях 

генотипов Баракатли-95 и Гарагыльчиг-2 

Улдуза А. Гурбанова, Гасан Г. Бабаев, Ирада М. Гусейнова 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий, НАНА, Проспект Матбуат 2А, Баку AZ1004 
Субклеточные фракции (цитозольная и хлоропластная) мезофильных клеток были выделены из 

флаговых листьев двух генотипов твердой пшеницы с отчетливо выраженной засухоустойчивостью, 

и был получен высокоочищенный препарат НАДФ-МДГ. Было обнаружено, что общая активность 

фермента локализована в хлоропластной и  (70-75%) и цитозольной (25-30%) фракции обоих 

генотипов. При нормальном поливе число изоформ не менялось во время фазы цветения в указанных 

фракциях обоих генотипов. Однако, в хлоропластной фракции засухоустойчивых растений каждого 

генотипа, кроме конститутивных изоформ 66, 74 и 86 кДа, появилась новая индуктивная изоформа 90 

кДа. На этом этапе количество белка и активность фермента значительно увеличилось у генотипа 

Баракатли-95 по сравнению с Гарагылчыг-2. 

Ключевые слова: ферментные изоформы, NADP-малатдегидрогеназа, пшеница 



      

 

Effect of seed priming approach on the germination and  

development of Soybean under Salt Stress 

Khanim B. Hasanova, Esmira G. Alirzayeva 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

hasanova_xanim@mail.ru 

 

Soil salinity leads to the limitation of crop plants productivity. Seed priming technique is сonsidered to be 

efficient to improve seed quality and increase seedling establishment under strained conditions. Seeds of 

soybean cultivar Vilan primed with water, zinc and manganese were germinated under saline condition. 

Results obtained revealed that germination of seeds and development of plants were direct proportional to 

Mn concentration and inverse proportional to Zn concentration. Further investigations are required to 

develop a more detailed approach to improving the quality of soybean seeds under salt stress condition.    

Key words: salt stress, seed priming, soybean, germination rate, biomass accumulation 
 

Introduction 

Early and healthy development of crop plants is essential for high agricultural productivity. 

Environmental strained conditions, including drought, salinity, micronutrient deficiency, chilling are the 

major factors leading to the limitation of plant growth and yield. Soil salinity is the dominant constraints to 

the crop development, especially during early seedling stages, resulting in alterations of morphological and 

physiological parameters of plants, as well as in low seed quality [3, 4]. Essential mineral elements, not 

easily translocated into seeds during seed production, are required to be adequately available for appropriate 

germination and early seedling establishment. Seed quality improvement before planting is found to increase 

the rate of emergence, germination and tolerance of plants [1, 6]. Nutrient seed priming as the low-cost 

technique comprises the seed pre-treating with macro-and microelement supply which improves the 

elemental composition of seeds [1]. 

Soybean (Glycine max L.), being plant rich with proteins, oil and minerals, is widely cultivated 

worldwide, also in different regions of Azerbaijan facing strained soil conditions.  

The aim of present research was focused on the improvement of germantion and early seedling 

establishment of soybean plants under saline conditions through the priming of seeds with water and 

nutrient, and determination of nutrient doses. 
 

Research  metods 

Seeds of four soybean cultivars (Kanada 4, Vilan, Regale and Agroyol) were used for the investigations. 

Ten seeds from each cultivar were germinated by between-paper methods [8] at 26
0
C for 7 days. The 

emergence rate of radicle was checked in 4 and 7 days. The percentage of normal, abnormal and 

ungerminated seeds was calculated. Cultivar Vilan was used for seed priming experiments. Seeds were 

treated with water, nutrients (5 and 10 mM Mn ; 5 and 15 mM Zn in priming solutions) during 15 h between 

filter paper, with subsequent drying and storage at 4°C. Primed seeds were germinated in pots filled with 

soils treated with 35 mM NaCl in 6 replications. Germination rate as the normal and abnormal seedlings was 

checked every 7 days. Plants were harvested in 20 days. Aboveground parts were washed with distilled 

water, divided into young and old leaves, and coleoptiles, they were dried at 70
0
C to constant weight.  

 

Research results and discussion 

Germination tests of seeds of 4 soybean cultivars widely cultivated in various regions of Azerbaijan 

revealed distinguished emergence capacity (Fig. 1 A). The lowest seed quality was observed in cv. Kanada 4, 

producing 30% normal and 60% abnormal seedlings (Fig. 1 B), while 70 and 90% of tested seeds of cvs. 

Regale and Agroyol produced normal seedlings, respectively. In case of cv. Agroyol, all tested seeds 

germinated and abnormal seedlings were not observed with cv. Regale during germination period. Although 

germination rate of seeds of cv. Vilan was higher than cv. Kanada 4, the production of normal seedlings was 

about 60%, which is the evidence of low quality of the seeds of this cultivar. Experiments were continued to 

improve seed quality of this cultivar by means of seed priming.   



      

 

 
Figure 1. A – Germination rate of seeds of four (Kanada 4, Vilan, Aqroyol and Regale) soybean cultivars for 7 days.  

 B – seeds of cv. Kanada 4 germinated between filter paper 
  

Seeds of cv Vilan primed with water, Zn (5 and 15 mM) and Mn (5 and 10 mM) were germinated in soils 

treated with NaCl (35 mM). Radicle emergence rate of seeds and shoot biomass accumulation of plants 

germinated from seeds primed with water were found to be similar to these indicators of plants germinated 

from unprimed seeds, while some differences were observed with nutrient primed seeds germination and 

development (Fig. 2 and 3). Significant difference in the production of normal seedlings between unprimed 

and primed with water and nutrients (5 mM Zn, 5 and 10 mM Mn) was not observed (Fig 2). However, 

germination of normal seedlings primed with 15 mM Zn was significantly decreased and abnormal ones 

increased under salt stress. Similar result was observed with the shoot biomass accumulation (Fig. 3). While 

dry weight of total shoot biomass as well as different parts of plants germinated from seeds primed with 

lower Zn concentration (5 mM) were not different from the control and water primed plants, priming of 

seeds with higher Zn concentration (15 mM) significantly decreased biomass accumulation of shoots. In 

contrast to Zn, the positive effect of priming with higher Mn concentration was observed. While seeds 

primed with 5 mM Mn resulted in low percentage of normal seedlings, the number of normal seedlings was 

non-significantly increased and abnormal seedlings decreased with the increase of the Mn concentration. The 

same tendency was revealed with shoot biomass accumulation, seed priming with higher Mn concentration 

(10 mM) non-significantly improved plant growth (Fig. 3).    

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Mn is known to play important role in photosynthesis, cell division and elongation and is required for the 

activation of many enzymes [7]. Zinc, being one of the essential micronutrients, is involved in the 

metabolism processes and enzyme activity in plants and required for the growth and development of plants. 

However, this element is known to be toxic at the elevated concentrations leading to the destruction of some 

biochemical and physiological processes and limitation of plant growth [2, 3, 9].  

Although, priming of seeds of some crop plants with Zn and Mn was found to be efficient to improve 

seed quality for early seedling under various stress conditions [5, 6], the concentrations of nutrients and 

priming duration applied at the present study were not effective to increase germination and seedling 
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Figure 2. Germination rate of soybean seeds primed 

with water, manganese and zinc in pots filled soils 

treated with 35 mM NaCl  

 

Figure 3. Biomass accumulation of different shoot 

parts of plants germinated from soybean seeds primed 

with water, manganese and zinc in pots filled soils 

treated with 35 mM NaCl  

 



      

 

establishment, as compared to control. In this context, further investigations are required to elaborate 

approach using other concentrations of nutrients to improvement of soybean seed quality under salt stress 

condition.  
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Duz stressi Ģəraitində soyanın cücərməsi və inkiĢafına “seed priming” yanaĢmasının təsiri 

Xanım B. Həsənova, Esmira H. Əlirzayeva 
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Torpaqda duzluluq kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını məhdudlaĢdırır. ―Seed priming‖ 

yanaĢmasının gərgin Ģəraitdə toxum keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması və cücərtilərin inkiĢafına müsbət təsir 

etdiyi hesab olunur. Su, sink və manqanla iĢlənmiĢ Vilan soya sortunun toxumları duz stressi altında 

cücərtilmiĢdir. AlınmıĢ nəticələr ―priming‖ olunmuĢ toxumların cücərməsi və bitkilərin inkiĢafının Mn 

qatılığı ilə düz, Zn qatılığı ilə tərs mütənasibliyini müəyyənləĢdirmiĢdir. Duz stressi Ģəraitində soya 

toxumlarının keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına daha dəqiq yanaĢmanın hazırlanması üçün əlavə araĢdırmalar 

tələb olunur. 

Açar sözlər: duz stressi, “seed priming”, soya, cücərmə sürəti, biokütlə toplanması 

 

Влияние подхода “seed priming” на всхожесть и развитие сои под воздействием соли 

Ханым Б. Гасанова, Эсмира Г. Алирзаева 
Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

Засоленость почвы приводит к ограничению продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Метод ―seed priming‖ считается эффективным для улучшения качества семян и появление проростков 
в напряженных условиях. Семена сорта сои Вилан, обработанные водой, цинком и марганцем, 

проращивали при условиях засоленности. Полученные результаты показали, что всхожесть семян и 

развитие растений были прямо пропорциональны концентрации Mn и обратно пропорциональны 

концентрации Zn. Дальнейшие исследования необходимы для более детальной разработки подхода к 

улучшению качества семян сои под воздействием соли. 

Ключевые слова: солевой стресс, “seed priming”, соя, скорость прорастания, накопление 

биомассы 



      

 

Development and trichome structure of some halophyte species  

growing under soil pollution  
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Soil pollution with heavy metals and petroleum wastes is the actual problem limiting the development of 

plants. The study was focused on the development capacity of Artemisia fragrans and Salsola species, as 

well as on the trichome structure of A.fragrans, growing under such conditions. All investigated species were 

found to be highly developed independent on the sources of pollution and distances from them. The foliar 

trichome structure was studied by means of scanning electron and light microscopes. Non-glandular 

trichomes densely covering leaves of A.fragrans can be defined as the protection strategy from stress factors.    

Key words: soil pollution, plant tolerance, trichomes, Artemisia fragrans, Salsola species  

 

Introduction 
Soil pollution as the accumulation of high amounts of toxic substances is the particular result of rapid 

industrialization and urbanization leading to destructing the function of the terrestrial ecosystem. Tolerant 

plant species are found to develop flexible strategies and mechanisms of adaptation to pollution with heavy 

metals and petroleum hydrocarbons [3, 2, 7]. As one of such mechanisms, glandular and non-glandular 

trichomes originating from epidermal cells of plants play an efficient role in the internal and external 

protection of plants from various abiotic and biotic stress factors [4, 8]. Besides of other tolerance 

mechanisms of halophyte plants, trichomes possess of great importance in their protection.  

Monitoring of vegetation of some polluted locations of Absheron peninsula revealed that Artemisia 

fragrans is the dominant plant under such conditions and distinguishes by high tolerance to organic and 

inorganic toxicants [2]. This plant is found to be mostly accompanied by some halophyte species, such as 

Salsola nodulosa, Salsola dendroides, Atriplex tartarica, Tamarix ramosissima, etc. [6].   

This study was focused on the development of Artemisia fragrans and Salsola species (S.nodulosa and 

S.dendroides) under heavy metal and petroleum contamination, as well as on the trichome structure of 

A.fragrans.   
 

Research  metods 

Some locations polluted with heavy metals and petroleum hydrocarbons in Absheron peninsula were 

selected for the study. Holcim Cement Plant (HCP) and Baku Shipyard LLC (BS) in Garadagh district were 

revealed as the source of heavy metal pollution, locations around oil derricks (BPC) in Binagadi district and 

petroleum waste pond (APC) in Alat settlement of Garadagh district – as the source of petroleum pollution. 

Central Botanical Garden (CBG) was chosen as the uncontaminated control territory. Plant samples of 

Artemisia fragrans was collected from all investigated locations, Salsola dendroides – from APC and CBG, 

Salsola nodulosa – from APC. They were washed with distilled water and oven-dried at 60°C to a constant 

weight.    

The foliar trichome structure was studied by means of scanning electron microscope (SEM, JEOL JSM 

6610). Dried leaves of A.fragrans were fixed on an adhesive tape and their surface was covered with a thin 

platinum film on a sputtering coating Coate JFC-1600. Samples were placed in a vacuum chamber of SEM 

and irradiated with a focused directional beam of high-energy electrons to obtain images. A cathode from 

LaB6 hexaboride with a higher spatial resolution of 2.5 nm was used. Seeds of A.fragrans collected from the 

plants growing around BS were germinated in peat under controlled conditions for one month. The trichome 

structure of leaves was studied by means of light microscope (LM, Eeuromex ox.55.10). 

 

Research results and discussion 

Artemisia and Salsola sp. growing under strained conditions in different regions of Absheron peninsula 

demonstrated tolerance to various toxicants. A.fragrans and S.nodulosa were found to be highly developed 

under heavy metal and petroleum contamination independent on the distance and source of pollution (Fig. 1). 

A.fragrans displayed similar growth capacity to the plants from the uncontaminated location (Fig. 1 A). 

Ecotypes of this species with high adaptation ability and development of distinguished tolerance strategies 

http://www.science.gov.az/forms/doktora-filosofii-instituta-geologii-i-geofiziki
mailto:cef_aynure@hotmail.com


      

 

were revealed to be widely distributed and vigorously growing under various contaminations (Alirzayeva et 

al., 2017). Interestingly, biomass accumulation of Artemisia plants growing near sources of both organic and 

inorganic pollution was found to be non-significantly higher in comparison with the plants in 50 m distant 

from them, which can be the indication of obligatory tolerance capacity of this species. However, opposite 

results were obtained with S.nodulosa plants. Development of S.dendroides growing in the vicinity of 

petroleum waste pond was found to be significantly lower (up to 70%), compare to plants from CBG (Fig. 1 

B).   

  

    
Figure1. Biomass accumulation of plants collected from different locations of Absheron peninsula around 

various pollution sources. A – Artemisia fragrans, B – Salsola dendroides and S.nodulosa. Locations: BPC - 

around oil derrick in Binagadi district, APC - around petroleum waste pond in Alat settlement in Garadagh 

district, HCP – around Holcim Cement Plant in Garadagh district, CBG - Central Botanical Garden as 

control territory 
 

Non-glandular foliar trichomes were observed in all investigated Artemisia plants (Fig. 2). This type of 

trichomes are classified according to their form, origin, size, location and function [4, 5]. The trichome 

structure of leaves of A.fragrans were characterized with the T-shaped, 2-curly armed, long, uniseriate forms 

(Fig. 2 C). Both adaxial and abaxial leaf epidermis of plants collected from HCP and BS were found to be 

densely covered with filamentous trichomes. While the leaves of plants from BS are tightly aggregated along 

the folia, the ones in the plants from HCP are found to be more loose (Fig. 2 A and B).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Trichomes of A. fragrans leaves studied by means of scanning electron microscope (A and B) and 

light microscope (C). Plants were collected around: A – Holcim Cement Plant, B – Baku Shipyard LLC (BS) 

in Garadagh district, C – leaf of plants germinated under controlled condition from seeds of A.fragrans 

collected around BS 

 

Tolerance of plants to pollution is reflected on their morphological and physiological responses. The 

function of non-glandular trichomes is defined by their form, location in the plant and their detoxification 

ability. Development of dense non-glandular trichomes in the leaves of A.fragrans can be defined as the 

protection strategy from stress factors.  
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ÇirklənmiĢ torpaqlarda yayilan bəzi halofit növlərin inkiĢafı və trixom strukturu 

Aynurə B. Cəfərova1, Reyhan S. Mahmudova1, Şəfəq Ş. Bayramova2, Esmira H. Əlirzayeva1  
1
 AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

2
 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu 

Torpağın ağır metallar və neft tullantıları ilə çirklənməsi bitkilərin inkiĢafını məhdudlaĢdıran aktual 

problemdir. Tədqiqat belə Ģəraitlərdə yayılan Artemisia fragrans və Salsola növlərinin böyümə qabiliyyəti, 

eləcə də A.fragrans növünün trixom strukturunun öyrənilməsinə yönəldilmiĢdir. Tədqiq olunan bütün 

növlərin çirkləndirici mənbələr və onlardan olan məsafədən asılı olmayaraq yüksək inkiĢafetmə qabiliyyəti 

aĢkarlanmıĢdır. Yarpaq trixomlarının strukturu skan elektron və iĢıq mikroskopları vasitəsilə öyrənilmiĢdir. 

A.fragrans yarpaqlarının vəzisiz trixomlarla sıx örtülü olması stress faktorlardan müdafiə strategiyası kimi 

müəyyənləĢdirilə bilər.  

Açar sözlər: torpaq çirklənməsi, bitki tolerantlığı, trixomalar, Artemisia fragrans, Salsola növləri  

 

Развитие и структура трихом некоторых видов 

галофитов распространенных в загрязненных почвах 

Айнура Б.Джафарова1, Рейхан С.Махмудова1, Шафаг Ш. Байрамова2, Эсмира Г. Алирзаева1  
1
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2
 Институт Геологии и Геофизики Национальная академия наук Азербайджана 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами и нефтяными отходами является актуальной  проблемой, 

лимитирующее развитие растений. Исследование было сфокусировано на способности развития 

Artemisia fragrans и видов Salsola, а также на структуре трихома A.fragrans, растущих в таких 

условиях. Было обнаружено, что все исследованные виды сильно развивались независимо от 

источника загрязнения и расстояния от них. Структуру листового трихома изучали путем 

сканирующего электронного и светового микроскопов. Не-железистые трихомы плотно 

покрывающие листьев A.fragrans могут быть определены как стратегия защиты от стрессовых 

факторов. 

Ключевые слова: загрязнение почвы, толерантность растений, трихомы, Artemisia fragrans, 

виды Salsola 

  



      

 

Peysedanin qrupu furokumarinlərin quruluĢu  

və biogenetik qohumluq əlaqələri 
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Peucedanum ruthenicum Bieb növünün köklərindən xromatoqrafiya metodu ilə beĢ kumarin törəməsi – 

C16H14O4, ə.t. 108-109ºC (1), C15H14O4, ə.t. 109-110ºC (2), C19H22O3, ə.t. 117-118ºC (3), C16H16O5, ə.t. 138-

139ºC (4), C16H14O6, ə.t. 146-147ºC (5) alınmıĢdır. Onlardan 1,2,3 ĠQ- və 
1
H, 

13
C, 

13
C Dept135, 

13
C Dept 90 

NMR- spektrlərin interpretasiyasından alınan nəticələr əsasında uyğun olaraq izoimperatorin, peysedanin və 

ostrutin ilə identifikasiya edilmiĢdir.  Qalan 2 maddə (4,5) fiziki-kimyəvi xassələrinə görə elm üçün yeni 

kumarin törəmələridir. Onları uyğun olaraq peyceruten və peyserutenin adlandırmıĢdır. QuruluĢ formulları 

isə ĠQ-və 
1
H, 

13
C, 

13
C Dept 135, Dept 90, Dept 45 NMR-spektrlərin əsasında təyin edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Peucedanum, peysedanin, peyseruten, peyserutenin, quruluş, biogenez. 

 

GiriĢ 

Hər hansı bitki növünün tərkibində olan bioloji fəal maddələr bitki orqanizmdə gedən biosintez prosesinin 

məhsulları olub bir-biri ilə  sıx biogenetik əlaqələrlə bağlıdır. 

Peysedanin qrupu furokumarinlər sadə xətti furokumarin olan psoralen qrupuna aid olub təbabətdə 

praktiki əhəmiyyət kəsb edə bilər. Belə ki, təbabətdə PUBA-terapiya (Psoralen-UBA-terapiya) adlanan 

fotosensibilizəedici təsir metodu ilə bitkilərdən alınan furokumarinlərdən geniĢ istifadə olunur. PUBA-

terapiya vitiligo, psoriaz, atopik dermatit və digər dəri xəstəliklərinə qarĢı geniĢ tətbiq edilməkdədir [1].  

Son onilliklərdə PUBA-terapiyanın əsas yeni tətbiq sahələrini-qanın köçürülməsi zamanı donor qanın 

viruslardan təmizlənməsi [2], göbələk xəstəliklərin müalicəsi [3], T-hüceyrə limfomunun ekstra korporal 

preventiv müalicəsi [4], üçün tətbiq edilir. 

Ümumiyyətlə psoralen qrupu furokumarinlərin təsir mexanizmi molekulyar  səviyyədə öyrənilmiĢdir [5]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatın obyekti olan Peucedanum ruthenicum Bieb. köklərindən ekstraktiv maddələr cəmini 

ekstraksiya metodu ilə, fərdi maddələri sütunlu xromatoqrafiya, maddələrin fərdiliyini nazik təbəqəli ―Silufol 

UV-254‖ lövhələrdə xromatoqrafiya metodları ilə, quruluĢ formullarını ĠQ- və NMR-spektroskopiya 

metodlardan istifadə edərək  təyin edilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Ekstraktiv maddələr cəmindən xromatoqrafiya metodu ilə 5 kumarin törəməsi: C16H14O4, ə.t. 108-109ºC 

(1), C15H14O4, ə.t. 109-110ºC (2), C19H22O3, ə.t. 117-118ºC (3), C16H16O5, ə.t. 138-139ºC (4), C16H14O6, ə.t. 

146-147ºC (5) alınmıĢdır. Onlardan 1,2,3 ĠQ- və 
1
H, 

13
C, 

13
C Dept135, 

13
C Dept 90 NMR-spektrlərin 

interpretasiyasından alınan nəticələr əsasında uyğun olaraq izoimperatorin, peysedanin və ostrutin ilə 

identifikasiya edilmiĢdir. Qalan 2 maddənin peyseruten (4) və peyserutenin (5) quruluĢ formulu  ĠQ- və 
1
H, 

13
C NMR, 

13
C Dept 135, Dept 90, Dept 45 spektrlərin aĢkarlanmasından alınan nəticələrinin əsasında  və 

eyni zamanda 
1
H NMR-spektrlərlə quruluĢu təyin edilmiĢ peysedaninin analoji məlumatlarla müqayisə 

edərək təyin edilmiĢdir [6].  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi peyseruten peysedanindən molekulada (C-5 vəziyyətdə) əlavə 

metoksi-qrupun, peyserutenin isə peyserutendən molekulun C-3' vəziyyətdə metoksi-qrupun 

əvəzinə karboksil (-COOH) –qrupun olması ilə fərqlənir. Beləliklə, tədqiq etdiyimiz furokumarin 

birləĢmələri quruluĢ formulalarına görə yaxın olması, yəni peyseruten  (II) peysedanindən  (I) 

quruluĢda C-5 vəziyyətdə əlavə metoksi qrupun olması ilə, peyserutenin (III) isə sonuncudan (I) 

quruluĢda  C-5 vəziyyətdə əlavə metoksi qrupun, C-3' vəziyyətdə olan metoksi-qrupun yerinə 

karboksil-qrupun olması ilə fərqlənən biogenetik əlaqələrlə bağlıdır. 
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Cədvəl 1. 
1
H NMR-spektrlərinin interpretasiyasının nəticələri 

 

Peysedanin   δ, J/Hz, m.h. Peyseruten δ, J/Hz, m.h. Peyserutenin  δ, J/Hz, m.h. 

1 2 3 

I 

 

 

 

II 
 

III 

1 2 3 

1,25 (d, J=7,0 Hz, 

6H C-2'); 3,20 (t. CH-CH3 C-

2'-birləĢ- 

miĢ); 3,90 (s, 3H, OCH3  C-3' 

birləĢmiĢ 

6,40 (d, J=9,65Hz, 

H-3); 7,60 (s, H-8, 1H); 7,95 

(s, H-5, 1H); 8,10 (d, 

J=9,65Hz, H-4)  

1,20 (d, J=6,0Hz, 6H  C-2' 

                           CH3 

birləĢmiĢ –CH 

                            CH3  3,20 (t,-

CH-(CH3)2  C-2' birləĢmiĢ 

3,90 (s,-OCH3, C-3' birləĢmiĢ) 

4,15 (s, -OCH3, C-5 birləĢmiĢ) 

6,35 (d, J=10,0Hz H-3); 7,55 (s, 

H-8); 8,00 (d, J=10Hz, H-4) 

0,80 (s, 3H, CH3-) 1,00 (s, 3H,  

CH3-) 2,15 (t, CH-(CH3)2) 4,00 

(s,-OCH3, C-5-ə birləĢmiĢ) 

6,40 (d, J=10Hz, H-3); 7,80 (s, H-

8); 8,00 (d, J=10,0 Hz, H-4); 8,10 

(s, COOH-C-3'-ə birləĢmiĢ) 

  

 

 
                           I                                                     II                                                       III 
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Structure and biogenetically related 

interrelation of furocoumarins of the peucedanin group 

Sirajeddin V. Serkerov
1
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2
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Five furocoumarins derivatives were isolated from the roots of Peucedanum ruthenicum Bieb. On the 

basis of data interpretation IR-and NMR spectroscopy three coumarins were identified with isoimperatorin 

(С16H14O4, m.p. 108-109ºС), peucedanin (С15H14O4, m.p. 109-110ºС) and ostrutin (С19Н22О3, m.p. 117-

118ºС) and established structure of new furocoumarins-peuceruten (С16Н16О5, m.p. 138-139ºС) and 

peucerutenin (С16Н14О6, m.p. 146-147ºС). 

Key words: Peucedanum, peucedanin, peuceruten, peucerutenin, structure, biogenez 

 

Структура и биогенетически родственная 

взаимосвязь фурокумаринов группы пейседанина 

Сираджеддин В. Серкеров
1
, Гюлтакин К. Касумова

2 

1
Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

2
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Из корней Peucedanum ruthenicum Bieb. Выделены пять кумаринпроизводных. На основании 

данных ИК-и ЯМР –спектров 3 кумарина идентифицированы с изоимператорином (С16H14O4, т. пл. 

108-109ºС), пеуцеданином (С15H14O4, т.пл. 109-110ºС) и острутином (С19Н22О3, т.пл. 117-118ºС) и 

установлена структура  новых  фурокумаринов-пейсерутена  (С16Н16О5, т.пл. 138-139ºС) и  пейсеруте- 

нина (С16Н14О6, т.пл. 146-147ºС). 

Ключевые слова: Peucedanum, пеуседанин, пеусерутен, пеусерутенин, структура, биогенез 

  



      

 

Smyrniopsis aucheri Boiss. növünün kumarin törəmələri 
 

Nərmin S. Əlixanova, Siracəddin V. Sərkərov 
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Smyrniopsis aucheri Boiss. növünün yarpaq və çiçəklərindən fərdi Ģəkildə kumarin törəməsi alınmıĢ və 

ĠQ- və 
1
H NMR spektrlərin interpretasiyasından alınan nəticələr əsasında birləĢmə auraptenlə identifikasiya 

edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Kərəvüzkimilər, Smyrniopsis, fərdi,  kumarin,  çiçəklər 

 

GiriĢ 

Kərəvüzkimilər (Apiaceae) fəsiləsi növlərinin əksəriyyəti tərkibində kumarin törəmələri saxlamaqla 

xarakterizə  olunurlar. Bu fəsilənin Angelica L. Bilacunaria Pimen et V. Tichomirov, Heracleum L. və 

Prangos Lindl. cinsləri-xətti və anqulyar furokumarinlər, umbelliferon törəmələri-ostol qrupu kumarinlər [1-

3],  Agasyllis Spreng. və Seseli L. cinsləri-xətti və angulyar piranokumarinlər [2, 4], Ferula L. cinsi 

nümayəndələri-seskviterpen laktonlar, seskviterpenoidli kumarinlər, aromatik mürəkkəb efirlər və s. [5, 6] 

saxlayır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə Smyrniopsis aucheri növündə dəri xəstəliklərinin, xərçəng 

xəstəliyinin və s. müalicəsində effektiv təsirə malik ostol, imperatorin, umbelliferon və b. kumarin törəmələri 

saxlanılır [6]. 

 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti olan Smyrniopsis aucheri növünün  yarpaq və çiçəklərindən ekstraktiv maddələr cəmini 

ekstraksiya vasitəsilə, fərdi maddələri isə sütunlu xromatoqrafiya metodu ilə alınmıĢdır. Smyrniopsis aucheri 

növü Smyrniopsis cinsindən olan yeganə növ olub Zaqafqaziyanın endemidir. Azərbaycanda Naxçıvan MR 

ġahbuz rayonunun Kükü və Kəçimli kəndləri ətrafında tez-tez rast gəlinir. Tədqiqat üçün Smyrniopsis 

aucheri bitkisinin yarpaq və çiçəkləri  Naxçıvan MR-nın Kükü kəndi ətrafı ərazilərdən toplanmıĢdır. 

Qeyd etdiyimiz ərazilərdən çiçəkləmə-meyvələmə fazasında yığılmıĢ bitkinin  köklərindən 14 kumarin 

törəməsi, o cümlədən  4 yeni kumarin fərdi Ģəkildə alınmıĢdır [4]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Onlardan ikisi ĠQ-spektrlərin aydınlaĢdırılmasından alınan məlumatlar əsasında alifatik birləĢmələr qrupuna 

(alifatik karbohidrogen və alifatik spirt) aid edilmiĢdir. Üçüncü maddə (C19H22O3, ə.t. 65-66ºC) ĠQ-spektrinin 

interpretasiyasından alınan nəticələr görə kumarin törəmələri qrupuna aid edilmiĢdir. Belə ki, birləĢmənin 

ĠQ-spektrində δ-lakton tsiklinin karbonilini (1732, 1722 sm
-1
), aromatik sistemin və konyuqasiyada olan 

ikiqat rabitələri (-C=C-) xarakterizə edən udulma zolaqlar (1635, 1620, 1578 sm
-1
) aydınlaĢmıĢdır. Spektrin 

―barmaq izləri‖ sahəsində olan udulma zolaqlar 1267 və 1235 sm
-1

 maddənin quruluĢunda olan –C-O-C- 

qrupa aid edilmiĢdir.
 

1
H NMR-spektrdə aydınlaĢan 3 sinqlet (1,62, 1,65, 1,68 m.h.) 2 kvartet 1,90 (2CH2) və 3,40 m.h. (CH2)  

kumarin əsasının və alifatik monoterpen yan zəncirinin –CH= qruplarının siqnalları (cədvəl) tədqiq etdiyimiz 

maddənin aurapten  kumarin törəməsi ilə identifikasiya etməyə əsas vermiĢdir. 
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Cədvəl. 
1
H-NMR-spektrin interpretasiyasından alınan məlumatlar 

H Kimyəvi sürüĢmə m.h., J/Hz  
 
 
 
 
 

 

 
                                  Aurapten 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1' 

2' 

3' 

4'     

5' 

6' 

7' 

8' 

9' 

10' 

 

6,22 (d, J=9,60 Hz, CH=) 

7,65 (d, J= 9,60 Hz, CH=) 

7,28 (d, J=8,10 Hz, CH=) 

6,75 (d, J= 8,10 Hz, CH=) 

     

7,28 (s, CH=) 

          

       

3,40 (k, J1 =4,20; J2 = 9,60, CH2) 

5,14 (t, J=8,7 Hz, CH=) 

      

1,90 (k, J=3,00; J2= 7,80 Hz, 2CH2) 

 

5,99 (k, J1=2,40; J2=13,50Hz, CH=) 

  

1,65 (s, 3H, CH3-) 

1,62 (s, 3H, CH3-) 

1,68 (d, J=1,80 Hz, CH3-) 
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Кумаринпроизводные Smyrniopsis aucheri Boiss.  

Нармин С. Алиханова, Сираджеддин В. Серкеров, 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

Из листьев и цветков Smyrniopsis aucheri Boiss. выделен кристаллическое  вещество С19Н22О3, т. 

пл. 65-66°С которое на основании ИК- и ЯМР-спектров идентифицировано с аураптеном. 

Ключевые слова: Зонтичные, Smyrniopsis, индивидуальный, кумарин, цветы 

 

Coumarin derivative Smyrniopsis aucheri Boiss. 

Narmin S. Alixanova, Serkerov V. Sirajeddin 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

From the lives and flowers of Smyrniopsis aucheri Boiss. has  been  isolated  crystallice  substance 

C19H22O3, m.p. 65-66°C which  on the  basis  date  of  interpretatian  IR – and  
1
H NMR  spectrs  identified  

as aurapten. 

Key words: Umbrellas, Smirniopsis, individuale, coumarin, flowers  



      

 

NaCl-la kobalt kompleksinin balqabaq bitkisi orqanlarında proteinazaların fəallığına və 

susaxlamaq qabiliyyətinə təsiri 

Ədalət C. Səmədova, Tamilla S. ġirvani, Gülnarə X. Babayeva, Məlahət Ə. Ənnağıyeva,                        

Xalidə L. Salayeva, Bikə Ə. Quliyeva 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, Azərbaycan 

 shirvani_ts@hotmail.com 

 

Knopun qida məhlulunda (1 N) 0,1 mM kobalt və 100 mM NaCl əlavə etməklə 3 həftə becərilmiĢ 

balqabaq bitkisinin kök, əsl yarpaq və ləpə yarpaq orqanlarında proteolitik ferment fəallığı (PFF) və 

susaxlamaq qabiliyyəti öyrənilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, NaCl 21 günlük vegetasiya müddətində Co-ın 

toksiki təsirini zəiflədərək köklərin və əsl yarpaqların susaxlamaq qabiliyyətinə və PFF-na müsbət təsir 

etmiĢdir. Bu da 2 stressorun kompleksdə təsirindən bitkidə müsbət kross-adaptasiyanın göstəricisidir. 

Açar sözlər: kobalt, NaCl, balqabaq, susaxlamaq qabiliyyəti, proteinazaların aktivliyi 

 

GiriĢ 

ġoranlaĢma bitkilərdə normal mineral qidalanmanı və suyun mənimsənilməsini, bununla da su və 

homeostazın, osmotik balansın nizamlanmasını pozur. Gərgin və ekstremal mühit Ģəraitində müxtəlif 

stressorların təsirindən bitki özünün müdafiəsi, həmin texnogen mühitə adaptasiyası və yaĢaması üçün fərqli 

protektor uyğunlaĢma mexanizmlərini iĢə salaraq adaptiv strategiyasını yaradır. Bitkinin müxtəlif 

orqanlarının susaxlamaq qabiliyyətində və proteolitik ferment fəallığında (PFF) yaranan dəyiĢkənliklər də 

həmin protektor uyğunlaĢma reaksiyalarındandır. 

Ağır metal (AM) toksikliyi fermentləri və digər makromolekullu birləĢmələri SH qrupları ilə əlaqəyə 

girərək prostetik qrupların metal ionlarını təcrid etməklə fəalsızlaĢdırırlar [2]. Co ĢoranlaĢma ilə kompleksdə 

tomat, arpa, qarğıdalı və s. bitkilərdə auksin, hiberellin, sitokinin kimi hormonların miqdarını artırmaqla 

stress Ģəraitin təsirini neytrallaĢdırdığı da göstərilmiĢdir [7, 8]. 

AraĢdırdığımız elmi məqalələrdə mürəkkəb azotlu maddələrin dissimilyasiyasını həyata keçirən proteoliz 

sistemində kobaltın oynadığı rola rast gəlməsək də, digər AM-ın – Zn, Cd, Mn-ın təsirindən balqabaq 

bitkisində PFF-ın artdığı göstərilmiĢdir [5, 6]. Ureaza, ribonukleaza, fosfataza, katalaza və s. kimi 

fermentlərin fəallığı müxtəlif bitkilərdə Co-ın zəif qatılığında indusirə, yüksək qatılıqda isə ingibirə 

olunmuĢlar [9]. Bununla yanaĢı ekstremal Ģəraitdə bitkinin proteoliz sisteminin funksional zülalların bitki 

orqanizmlərinin adaptasiya imkanlarının artırılmasında hüceyrələrdə protektor rol oynadığı da [1] 

göstərilmiĢdir. 

Apardığımız bu eksperimentdən məqsədimiz NaCl-la ĢoranlaĢma və Co AM-nın stressor təsirindən 

balqabaq bitkisində orqanların susaxlamaq qabiliyyətini və proteoliz fəallığını müəyyənləĢdirmək olmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 
Stressor amil kimi NaCl (100 mM) və CoCl2∙6H2O (0,1 mM) duzlarından istifadə edilmiĢ, 5 günlük 

balqabaq (Cucurbita pepo L.) ―Perexvatka‖ sortu cücərtiləri farfor stəkanlara (1,2 l) Knopun su qida 

məhlulunda (1 N, pH 6,0) 4 variantda – kontrol; NaCl; CoCl2; NaCl+CoCl2 - əkilmiĢlər. 7, 14 və 21 günlük 

bitkilərdən kök, əsl və ləpə yarpaq orqanlarından 3 bioloji təkrarda nümunə götürülmüĢdür. Bitkilər qida 

məhlulunda 21 gün 40Vt/m
3
 – iĢıqda-16 saat iĢıq+8 saat qaranlıq rejimində, 27-30

°
-də becərilmiĢlər. 

Proteolitik ferment fəallığı (PFF) təzə bitki materialında [4] təyin edilmiĢ yaĢ, quru çəkiyə və bir bitkiyə 

düĢən orqana görə hesablanmıĢdır. YaĢ, quru biokütlə və digər bioloji parametrlər Kolosov üsulları üzrə  [3] 

təyin edilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Bitkilərin adaptiv sisteminin formalaĢmasında və fəaliyyətində 2 stressor faktorun kobalt-Co və NaCl-un 

təklikdə və kompleksdə təsir xüsusiyyətlərinin onun bəzi cavab reaksiyalarına ‒ orqanların su saxlamaq, 

quru biokütlə toplamaq, PFF-cavab reaksiyalarına görə öyrənilməsi göstərmiĢdir ki, öyrənilmiĢ bütün 

fizioloji-biokimyəvi parametrlər hər iki toksikantın təsirindən nəzərə çarpan fərqli dəyiĢkənliyə məruz 

qalmıĢdır. 

Məlum olmuĢdur ki, elə vegetasiyanın ilk 7 günündə təcrübə bitkilərinin bütün orqanlarında, əsasən də 

kök və gövdədə (bir bitkidə) suyun miqdarı azalmıĢ, bu Co almıĢ variantlarda (Co; NaCl+Co) çox nəzərə 

çarpmıĢdır (Cədvəl). Tək Co almıĢ variantda isə (21 günlük bitkilər) su əsasən ləpə yarpaqlarda toplanmıĢdır 
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(2070,0 mq). Co təsirindən bitkinin su statusunun mənfiliyə doğru bu cür dəyiĢməsi osmorequlyasiya 

effektinin zəifləməsindən, kök hüceyrələrinin susaxlamaq qabiliyyətinin pozulmasından baĢ verə bilər. 

NaCl+Co variantında isə suyun paylanması nisbətən kontrola yaxın olmuĢdur. Co almıĢ hər iki variant 

bitkilərinin kökləri yerüstü hissəyə nisbətən metala daha həssas olmuĢdur. Co tək almıĢ bitkilərin böyümə 

parametrləri ilə müqayisədə NaCl+Co bitkilərin kökləri üstün vəziyyətdə olmuĢ, tək Co almıĢ köklərdən 

117,6% təĢkil etmiĢdir. NaCl-u təklikdə almıĢ bitki kökləri isə hətta kontrol bitki köklərini də 33,3% 

üstələmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tək Co almıĢ bitkilərdə əsl yarpaqlar hətta 21 günlük vegetasiya 

müddətində belə əmələ gəlməmiĢdir. Bir bitkiyə düĢən quru biokütlə kontrolda 340,0 mq-a qarĢı NaCl+Co 

variantından 254 mq olmuĢ, kontroldan 75,0% təĢkil etmiĢdir. Bunu ĢoranlaĢmanın Co-ın bu bitkilərin su 

statusuna ingibirə təsirini zəiflətməsinin göstəricisi hesab etmək olar. 

 

Cədvəl. NaCl və CoCl2 duzlarının təklikdə və kompleksdə təsirindən asılı olaraq balqabaq bitkisinin  

kök və yerüstü orqanlarında suyun və quru maddənin miqdarı. 

(21 günlük bitkilərdə) (bir bitkidə mq-la) 
Variantlar 

orqanlar 

Kontrol  NaCl CoCl2 NaCl+CoCl2 

Quru 

çəki 

Suyun 

miqdarı 

Quru 

çəki  

Suyun 

miqdarı 

Quru 

çəki 

Suyun 

miqdarı 

Quru 

çəki 

Suyun 

miqdarı 

Ləpə yarpaq 123,0 1722,0 73,0 1185,0 190,0 2070,0 90,0 1226,0 

Əsl yarpaq 131,0 1010,0 146,0 1155,0 x x 94,0 744,0 

Gövdə 50,0 950,0 36,0 927,0 53,0 642,0 44,0 782,0 

Kök 36,0 622,0 48,0 402,0 23,0 323,0 26,0 394,0 

Bir bitkidə cəmi: 340,0 4304,0 303,0 3669,0 266,0 3035,0 254,0 3146,0 

 

Məlum olmuĢdur ki, bir bitkiyə düĢən orqanda (kontrol) (21 gün) bütün orqanlarda PFF zəifləsə də, 

(ġəkil) əsl yarpaqlarda az fərqlənmiĢ 884,4 mq-a qarĢı (7 gün) (rəqəmlər verilmir) 804,3 mq (21 gün) 

olmuĢdur. NaCl+Co variantında isə köklərdə və xüsusən də əsl yarpaqlarda PFF yüksəlmiĢ, kontroldan-

köklərdə 154,0%, əsl yarpaqlarda isə 175,0% olmuĢdur. 
 

 
 

ġəkil. NaCl və CoCl2 duzlarının təklikdə və kompleks tətbiqinin təsirindən asılı olaraq balqabaq 

bitkisinin kök və yerüstü orqanlarında proteolitik fermentlərin fəallığı 

(21 günlük bitkilər) (bir bitkidə kontroldan %-lə) 

 

Məhz PFF-nın yüksəlməsi bu bitkilərdə bir dirçəliĢ yaranmasına – böyümə və inkiĢafda yüksəliĢə səbəb 

olmuĢdur (fenoloji müĢahidələr). CoCl2-ni tək almıĢ bitkilərdə yalnız ləpə yarpaqlarda PFF kontrolla eyni 

səviyyədə 100,8%) olmuĢ, köklərdə isə kontroldan 42,0% təĢkil etmiĢdir. Təklikdə NaCl almıĢ bitkilərdə (21 

gün) PFF-ı artaraq kontrolla müqayisədə 266,7% təĢkil etmiĢ və ləpə yarpaqlardan ehtiyat zülalların sərfini 

sürətləndirmiĢdir.  

Beləliklə, alınmıĢ nəticələr göstərmiĢdir ki, 2 stressor amil – NaCl+Co kompleksdə - ĢoranlaĢma tək Co 

stressoru ilə müqayisədə vegetasiyanın daha gec (21 gün) mərhələsində (Cucurbita pepo L.) bitkisinin 

susaxlamaq qabiliyyətinə və PFF-na müsbət təsir göstərərək böyümə və inkiĢafda bir dirçəliĢə səbəb olmuĢ 

və kross-adaptasiya yaratmıĢdır. 
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Complex action of cobalt and NaCl on proteinase activities and  

water-holding capacity of organs of pumpkin plants 
Adalet J. Samedova, Tamilla S. Shirvani, Gulnara Kh. Babayeva, Malahat A. Annagiyeva, 

Khalida L. Salayeva, Bika A. Guliyeva 

Institute of Botany, ANAS, 40 Badamdar shosse, Baku, Azerbaijan 

A water-holding capacity and activities of proteolytic enzymes in roots, cotyledon and true leaves of 

pumpkin plants grown for 3 weeks in Knop nutrient solution (1 N) with the addition of CoCl2 (0,1 mM) and 

NaCl (100 mM) have been studied. It was revealed that salinity alleviates the toxic action of cobalt on 21-

day-old plants and has a positive effect on water-holding capacity and proteolytic activities in their roots and 

true leaves. This indicates a positive cross-adaptation of pumpkin plants to these two combined stressors. 

Key words: cobalt, NaCl, pumpkin, water-holding capacity, proteinase activity 

 

Комплексное воздействие кобальта и NaCl на активность протеиназ и водоудерживающую 

способность органов растений тыквы 
Адалет Дж. Самедова, Тамилла С. Ширвани, Гюлнара Х. Бабаева, Малахат А. Аннагиева, 

Халида Л. Салаева, Бике А. Кулиева 

Институт ботаники НАНА, Патамдарское шоссе, 40, Баку, Азербайджан 

Изучены водоудерживающая способность и активность протеолитических ферментов в корнях, 

семядольных и настоящих листьях растений тыквы, выращенных в течение 3 недель в питательном 

растворе Кнопа (1 N) с добавлением кобальта (CoCl2 0,1 мМ) и NaCl (100 мМ). Выявлено, что 

засоление смягчает токсическое влияние кобальта на 21-дневные растения и оказывает 

положительное действие на водоудерживающую способность и протеолитическую активность в их 

корнях и настоящих листьях. Это указывает на положительную кросс-адаптацию растений тыквы к 

этим двум совместно взятым стрессорам. 

Ключевые слова: кобальт, NaCl, тыква, водоудерживающая способность, активность 

протеиназ. 

  



      

 

Комплексное воздействие кобальта и засоления на азотный обмен растений тыквы 

Иншаллах Т. Пириев, Адалет Д. Самедова, Гюльнара Х. Бабаева, Тамилла С. Ширвани 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

shirvani_ts@hotmail.com 
 

Изучена специфика ответных реакций растений тыквы, подвергнутых одновременному 

воздействию избытка кобальта и натрий хлорида, на уровне таких физиологических процессов, как 

накопление и распределение между органами различных форм азота. Полученные результаты 

показали, что засоление смягчает негативное воздействие кобальта на растение, и растения тыквы 

проявляют положительную кросс-адаптацию к этим двум совместно взятым стрессорам. 

Ключевые слова: тыква, кобальт, засоление, формы азота, кросс-адаптация.  

 

Введение 

Азотный обмен играет основополагающую и регуляторную роль в жизнедеятельности 

растительного организма, являясь одним из важнейших физиологических процессов, определяющих 

рост, развитие, метаболизм, формирование продуктивности и устойчивости растений в меняющихся 

условиях среды. Изучение количественных изменений ключевых параметров азотного обмена – 

различных форм  азота у растений, подвергнутых воздействию тяжелых металлов (ТМ), в частности, 

кобальта и засолению, и их оценка позволяют определить их вклад в продукционные и 

адаптационные процессы растительного организма. 

Кобальт не считается высокотоксичным для растений в естественных условиях, т.к. его 

содержание в большинстве почв мира не превышает допустимые для растений нормы [4]. Однако 

загрязнение окружающей среды является потенциальным источником токсичного кобальта для них. 

Он является полезным для высших растений, но необходимым элементом лишь для некоторых из 

них, в частности, азотфиксирующих бобовых растений  и некоторых видов сине-зеленых водорослей 

[6]. По имеющимся данным, использование кобальта в условиях засоления уменьшало вредное 

воздействие токсичности последнего на ряд культур (томат, кукуруза, ячмень, хлопок), а также 

пшеницу, максимизируя ее толерантность к почвенному засолению, стимулируя рост урожая, 

улучшая качество семян и их питательный статус [5].  

Целью настоящей работы явилось исследование специфики ответных реакций гликофитного 

растения тыквы, подвергнутого одновременному воздействию двух токсикантов – избытку кобальта 

и натрий хлорида, на накопление и распределение между органами азотсодержащих соединений – 

общего, белкового и небелкового азота. 

 

Методы исследования 

Объектом исследования в работе служили корни, стебли, настоящие и семядольные листья 

растений тыквы (Сucurbita pepo L.) сорта «Перехватка». Пятидневные проростки пересаживали в 

питательный раствор Кнопа (1N, pH 6,0) в 4 вариантах опыта: контроль; NaCl (0,1 M); CoCl2 (0,1 мМ); 

NaCl+СoCl2. Растения выращивали до 21 дня. Пробы растений брали на анализ в три срока через 

каждые 7 дней (на 7, 14 и 21 день после пересаживания) в трех биологических повторностях. 

Различные формы азота в растениях определяли по Лясковскому [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ полученных данных по накоплению и распределению в различных органах растения 

белкового азота, представляющего для нас особый интерес, т.к. его содержание является важным 

показателем биосинтетических процессов, а также надежным критерием устойчивости организма [1, 

3], показал, что его содержание у 21-дневных растений было значительно выше в побегах, чем в 

корнях во всех вариантах опыта (контроль; NaCl; CoCl2; CoCl2+NaCl) (табл.). Причем, в побегах в 

варианте только с кобальтом содержание белкового азота было гораздо ниже (почти в 2 раза), чем в 

варианте комплексного использования кобальта с NaCl. В корнях же при применении обоих 

стрессоров содержание белкового азота было выше, чем в варианте только с NaCl, но несколько 

ниже, чем в варианте только с кобальтом.  

Более ясная картина накопления белковой и небелковой фракций азота в корнях и побегах 

растений тыквы, получивших кобальт в комплексе с NaCl и раздельно, вырисовывается при 
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рассмотрении их в процентной доле от общего азота (табл.). Если доля белкового азота в % от общего 

в побегах растений из варианта только с Со составляет 65%, а в корнях 80%, то в случае СоCl2+NaCl -

75% и 82%, соответственно, т.е. наблюдалось увеличение на 10% - в побегах и на 2% в корне. 

Увеличение содержания общего азота в побегах растений в варианте СоCl2+NaCl по сравнению с 

вариантом с использованием одиночного кобальта на 65% (122 мг против 74 мг) происходило за счет 

белковой фракции, а уменьшение в корне на 13% (38 против 44), по всей вероятности, произошло из-

за появления на опытных растениях настоящих листьев в варианте СоCl2+NaCl (в варианте только с 

кобальтом настоящие листья так и не появились, и часть азота из побегов переправлялась в корни, 

увеличивая там свое содержание). 

Таблица. Распределение различных форм азота в органах 21-дневных растений тыквы, 

выращенных при раздельном и совместном применении NaCl и CoCl2 (мг/г абс. сух. массы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастание содержания общего азота в варианте совместного использования токсикантов наряду 

с увеличением концентрации белкового азота явно свидетельствует об активизации защитно-

приспособительных реакций, направленных на повышение устойчивости и выживания растений в 

этих напряженных условиях. Иными словами, в данном случае наблюдался протекторный эффект 

засоления от ингибиторного действия избытка кобальта на синтетические процессы в растениях. 

Наиболее убедительным показателем биосинтетической активности растений является величина 

отношения белковый азот/небелковый азот. Наши данные показали, что во всех четырех вариантах 

опыта отношение белковый азот/небелковый азот было выше в корнях по сравнению с побегами. 

Вместе с тем, и в стебле, и в корне оно было выше в варианте совместного применения Со с NaCl, 

чем с варианте его одиночного использования. Эти данные также свидетельствуют о сравнительно 

большей устойчивости растений к совместному применению токсикантов, чем к кобальту, взятому 

индивидуально. Считается, что значительно усиленный вклад корня по сравнению с побегом 

растения, испытывающего стресс, в снабжении его органическими азотистыми соединениями 

является характеристикой стресс-устойчивости растений [1]. 

Сравнение показателей развития растений, наблюдаемых в вариантах индивидуального и 

комплексного использования кобальта и NaCl, выявило, что засоление смягчает негативное 

воздействие кобальта на растения, и растения тыквы проявляют положительную кросс – адаптацию к 

этим двум совместно взятым стрессорам. Об этом свидетельствуют представленные нами данные по 

содержанию белкового азота, его процентной доли от общего азота, отношению белковый 

N/небелковый N. 

 

  

Формы азота 
Органы 

растения 

Варианты опыта 

Конт. NaCl CoCl2 
NaCl+ 

CoCl2 

Общий азот 
побеги 147 132 74 122 

корни 42 32 44 38 

Небелковый азот 
побеги 20 26 26 30 

корни 4 5 9 7 

Белковый азот 
побеги 127 106 48 92 

корни 38 27 35 31 

Отношение 

белк. N/небелк. N 

побеги 6,4 4,1 1,9 3,1 

корни 9,5 5,4 3,9 4,4 

Белковый N в % от общего 
побеги 86 80 65 75 

корни 90 84 80 82 

Небелковый N в % от общего   
побеги  14 20 35 25 

корни 10 16 20 18 

Белк. N в % от конт. 
побеги 100 84 38 72 

корни 100 71 92 82 

Отношение белк./небелк. в % от конт. 
побеги 100 64 30 48 

корни 100 57 41 46 
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ġoranlıqla kobalt kompleksinin balqabaq bitkisinin azot mübadiləsinə təsiri 

ĠnĢallah T. Piriyev, Ədalət C. Səmədova, Gülnarə X. Babayeva, Tamilla S. ġirvani 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Azotun müxtəlif formalarının toplanması və orqanlar arasında paylanması kimi fizioloji proseslərdə 

kobalt və natrium xloridin artıqlığının kompleks təsirinə məruz qalmıĢ balqabaq bitkisinin cavab 

reaksiyalarının spesifik xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. Alınan nəticələr göstərmiĢdir ki, duzluluq kobaltın 

bitkiyə mənfi təsirini zəiflədir və balqabaq bitkisi iki stressorun birgə təsirinə müsbət kross-adaptasiya 

göstərir. 

Açar sözlər: balqabaq, kobalt, şoranlıq, azot formaları, kross-adaptasiya 

 

Combined action of cobalt and salinity on nitrogen metabolism in pumpkin plants 

Inshallakh T. Piriyev, Adalet J. Samedova, Gulnara Kh. Babayeva, Tamilla S. Shirvani 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

A specific character of responses of pumpkin plants subjected to simultaneous action of excess of cobalt 

and sodium chloride at the level of such physiological processes as the accumulation and distribution among 

of organs of various forms of nitrogen, has been studied. The data obtained revealed that salinity alleviates 

the negative effect of cobalt on plants and pumpkin plant shows a positive cross-adaptation to these jointly 

taken stressors. 

Key words: pumpkin, cobalt, salinity, forms of nitrogen, cross-adaptation 

  



      

 

Bitki mənĢəli plümbaginin duzadavamlılıq effekti 
 

Xuraman C.Xəlilova, Dariko Ə.Rəsulova, Ağa ġ.ġixiyev 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, Azərbaycan 

xuraman.xelilova@gmail.com 

 

Son illər təbii mənĢəli maddələrə tələbat getdikcə artmaqdadır. Bunların sırasında Seratostiqma 

(Ceratostigma plumbaginoides Bunge.) bitkisi köklərindən alınmıĢ, geniĢ spektrli təsir gücünə, yüksək 

antimikrob aktivliyə malik plümbagin (P) xüsusi yer tutur. Təqdim olunan iĢdə xlorid duzluluğu Ģəraitində 

torpaq kulturasında becərilmiĢ əkin covdarının (Secále cereále L.) adaptiv müdafiə funksiyasının 

(rezistentliyinin) artırılması məqsədi ilə həmin maddənin bioloji meliorant qismində təsiri sınaqdan 

keçirilmiĢdir. Təcrübə bitkilərinin P-lə qarĢılıqlı əlaqəsinin morfofizioloji səciyyəsi verilmiĢ, təyin edilən 

göstəricilərin nəzarət bitkilərinə nisbətən üstün olduğu  qeydə alınmıĢdır.  

Açar sözlər: duz stresi, adaptasiya, plümbagin, ionlar. 

 

GiriĢ 
Torpaq duzluluğu kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını məhdudlaĢdıran əlveriĢsiz amillərdəndir. 

Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ bu amilin təsirinin zəiflədilməsinə həsr olunmuĢ bir sıra tədqiqat iĢlərində həm 

kimyəvi, həm də bioloji aktiv maddələrdən istifadə olunmuĢ və onların təsir effektləri bitkilərin boy və 

inkiĢaf göstəricilərinə və eləcə də biokimyəvi göstəricilərinin dəyiĢməsinə görə qiymətləndirilmiĢdir. 

Ədəbiyyat mənbələrində duz stresinə qarĢı bitkilərin davamlılığının artırılması məqsədilə aminolevulin 

turĢusu [1] salisil turĢusu [2], kapsullaĢdırılmıĢ kalsium karbid [3], etilen [4], ekzogen NO (azot oksidi) [5], 

hemin və NO donoru kimi tanınan nitroprusid [6] və s. istifadə olunmuĢdur. Nəzərdən keçirilən bütün 

tədqiqat iĢlərində stresə qarĢı tədbirlərin müsbət nəticələri antioksidləĢdirici mexanizmlərin yüksəlməsi, o 

cümlədən antioksidant fermentlərin fəallıqlarının artması ilə müĢayiət olunmuĢdur. 

Qida məhsullarının tərkibinə zərərli maddələrin daxil olma ehtimalını istisna etmək üçün tətbiq olunan 

sınaq maddələrinin düzgün seçilməsi vacibdir. Bu baxımdan ekoloji təmiz, insanın həyat fəaliyyəti üçün 

təhlükəsiz yeni texnоlogiyalаrın iĢlənilib hazırlanması son dərəcə zəruridir.  

Bundan əvvəlki tədqiqatlarımızda duzadavamlılığın artırılması üçün bitki ekstraktı [7, 10], halofitlərlə 

müĢtərək əkin üsulundan [8] və s. istifadə olunmuĢdur. Təqdim olunan iĢdə duz stresinin inhibitor təsirinin 

zəiflədilməsi üçün plümbagin əsaslı bioloji aktiv maddədən istifadə olunmuĢdur. P maddəsinin alınması 

ekoloji təmiz üsul olub, biokimya, tibbi təcrübə və qida məhsullarının mikrobil korlanmasının qarĢısını alan 

konservant qismində qida sənayesi sahələrində öz tətbiqini tapır. Bu vasitənin alınmasında zərərli kimyəvi 

maddələr tətbiq olunmur, sadə texnologiyası ilə seçilir və asanlıqla tətbiq oluna bilir. 

 

Tədqiqat metodu 

Təcrübələr Botanika Ġnstitutunda ciddi nəzarət olunan vegetasiya Ģəraitində B.Stroqonovun klassik 

metodu [9] əsasında təbii Ģəraitə oxĢar yaradılmıĢ xlorid duzluluğu mühitində aparılmıĢdır. Qlikofit bitki 

nümunəsi olaraq əkin covdarı toxumları öncə 100 ədəd olmaqla distillə suyunda (nəzarət) və Ceratostigma 

plumbaginoides Bunge. bitkisinin kök və kökümsovlarından alınmıĢ P əsaslı (2 metil, 5-oksi, 1,4 naftoxinon)  

bioloji aktiv maddədə (50mq maddə:1 litr distillə suyu) isladılmıĢ (təcrübə) və daha sonra laboratoriya 

Ģəraitində cücərdilərək, torpaq kulturasına keçirilmiĢdir. Bitkilər duzsuz və xlorid duzluluğunun müxtəlif 

qatılıq səviyyələrində (zəif - 0,3%, orta - 0,6%, yüksək - 0,9%) 3 təkrarda olmaqla əkilmiĢdir. Vegetasiya 

müddətində torpağın nəmliyi ümumi su tutumunun 60% nisbətində saxlanılmıĢdır.  

Bitkilərdə biometrik göstəricilər (bitkilərin sayı və uzunluğu, biokütlənin quru və yaĢ çəkisi) fenoloji 

müĢahidələrin, nəzəri və empirik metodların əsasında qeydə alınmıĢdır. Həmçinin ionların miqdarı 

öyrənilmiĢ, К
+
, На

+
 вя Жа

2+
 одлу фотометрдя, Жл

-
 ися Морун арэентометрик методу иля тяйин едилмишдир. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqat iĢində duz stresi Ģəraitində becərilmiĢ bitkilərdə P təsir effekti sınaqdan keçirilərək, bəzi 

morfofizioloji göstəricilərə və ionların miqdarının dəyiĢməsinə görə qiymətləndirilmiĢdir. Fenoloji 

müĢahidələr zamanı 0,3% istisna olmaqla, 0,6% və 0,9% duzlu mühitdə becərilmiĢ bitkilərin boy və 

inkiĢaflarına görə, xüsusilə vegetasiyanın əvvəlində nəzarət bitkilərindən geri qalması, növbəti mərhələlərdə 

isə xlorid duzluluğuna daha dayanıqlı olması, yerüstü hissə və köklərdə bioloji kütlənin miqdarının artması 

qeydə alınmıĢdır. Digər tərəfdən, öyrənilən göstəricilərə nəzərən sınaq maddəsinin təsirindən müsbət 
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tendensiya müĢahidə edilmiĢdir. 0,3% duzluluqda bitkilərdə stimuledici effekt müĢahidə olunduğundan 

həmin təcrübə variantına P ilə təsir edilməmiĢdir. Nəticələr 0,6% duzluluqda P ilə iĢlənilmiĢ variantda daha 

xarakterik olmuĢdur. Belə ki, sınaq maddəsinin tətbiq olunmadığı varianta nisbətən həmin maddə ilə 

iĢlənilmiĢ variantda bitkilərin cücərmə enerjisinin artması, boy və inkiĢaf kimi biometrik göstəricilərin 

yaxĢılaĢması qeydə alınmıĢdır. P duz stresinin inhibitor təsirini 12%-ə qədər azaltdığı müəyyən edilmiĢdir. 

Qeyd olunmuĢ müsbət tendensiya nəinki morfometrik, eləcə də biokimyəvi təhlillərin nəticələrində özünü 

biruzə vermiĢdir. Təcrübə variantlarında ion tarazlığının dəyiĢməsi öyrənilmiĢdir (ġəkil). Bitkilərin duza 

adaptasiyasında həlledici məqamın ion mübadiləsi olduğunu nəzərə alaraq, К
+
, Na

+
, Ca

2
, Cl

-  
ionlarının 

toplanma xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması diqqət kəsb edir.
 
Duz stresinin təsiri altında bitkilərdə kifayət 

dərəcədə natrium və xlor ionları toplanması məlumdur. Bizim təcrübələrdə bu ionların miqdarının 0,9% 

duzluluğa qədər xətti olaraq artması, P maddəsinin tətbiq olunduğu təcrübə variantlarında isə nisbətən 

azalması qeydə alınmıĢdır. Bu, 0,6% qatılıq fonunda daha çox nəzərə çarpır. Duzun qatılığı artdıqca 

bitkilərin maddələr mübadiləsində, əsasən azotlu birləĢmələrin mübadiləsində xüsusi rol oynayan kalium 

ionlarının azalması, 0,6% duzluluq fonunda P ilə iĢlənmiĢ variantda isə stabilləĢməsi daha çox nəzərə 

çarpmıĢdır. Kalsium ionlarının dəyiĢməsində də oxĢar tendensiya müĢahidə olunur. 

 

 
 

ġəkil. Əkin çovdarı bitkisində xlorid duzluluğunun müxtəlif səviyyələrində plümbaginin 

ionların miqdarına təsiri. 

 

Əldə olunan nəticələr ekoloji baxımdan təmiz bioloji meliorantların bitkilərin duz stresinə adaptasiyasını 

təmin edən təbii protektor qismində istifadə olunmasının mümkünlüyü barədə tövsiyyə irəli sürməyə  imkan 

verir. Bu, həm də torpağın meliorasiyası baxımından əlveriĢlidir. 
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The effect of salt tolerance of plumbagin of vegetable origin 

Khuraman J.Khalilova,  Dariko A Rasulova, Aga Sh.Shixiyev 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

In recent years, the demand for natural ingredients has increased. Plumbagin (P) occupies a special place 

among them, possessing a wide spectrum of action and high antimicrobial activity. In the present study, as a 

biological ameliorant, the influence of P obtained from the roots of Seratostigma plumbaginoides Bunge was 

tested to identify the adaptive protective function of the sowing rye (Secále cereále L.) grown under 

conditions of chloride salinization in soil culture. The morphophysiological characteristic of the interaction 

of experimental plants with P. is given. The obtained data of experimental plants exceeded the parameters of 

control plants. 

Keywords: salt stress, adaptation, plumbagin, ions. 

 

 

Эффект солеустойчивости плюмбагина растительного происхождения 
Хураман Дж.Халилова, Дарико А.Расулова, Ага Ш.Шихиев 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

    В последние годы спрос на натуральные ингредиенты увеличился. Среди них особое место 

занимает плюмбагин (П), обладающий широким спектром действия и высокой антимикробной 

активностью. В настоящем исследовании, в качестве биологического мелиоранта было проверено 

влияние П, полученного из корней Seratostigma plumbaginoides Bunge, с целью выявления адаптивной 

защитной функции посевной ржи (Secále cereále L.), выращенной в условиях хлоридного засоления в 

почвенной культуре. Дана морфофизиологическая характеристика взаимодействия опытных растений 

с П. Полученные данные опытных растений превышали показатели контрольных растений. 

 

   Ключевые слова: солевой стресс, адаптация, плюмбагин, ионы. 

 

 

  



      

 

Epigenetik dəyiĢikliklərin öyrənilməsi məqsədilə müxtəlif buğda genotiplərində  

kallus əmələgəlmənin induksiyası 

 

Günay Ġ. Ġsmayılova, Tofiq H. Qaragözov 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Mətbuat pr.2A, Bakı, Azərbaycan 

biotech.gunay@gmail.com 

 

YetiĢməmiĢ buğda rüĢeymi in vitro kulturaya keçirilmiĢ və kallus kulturası alınmıĢdır. Müxtəlif buğda 

sortlarında genotipdən asılı kallus əmələgəlmənin induksiyası öyrənilmiĢdir. Kulturada kallusun induksiyası 

zamanı həm genotiplərarası, həm də genotip daxili fərqlər müĢahidə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: epigenetika,  kallus, kallus əmələgəlmə, buğda, in vitro 

GiriĢ 

Hal-hazırda in vitro bitki hüceyrələrinin becərilməsi imkanlarına əsaslanan biotexnoloji yanaĢmalar bitki 

yetiĢdirilməsində klassik və innovativ üsulları birləĢdirməyə imkan verən genetik dəyiĢkənliyi geniĢlən-

dirmək üçün yeni bir vasitə təklif edir. Kallus toxumasından bitki regenerasiyası üsulunun iĢlənib hazırlan-

ması  ilə ilkin növlərdən fərqlənən  yeni formalar əldə etmək mümkün olmuĢdur. Bitki regenerantlarının 

hüceyrə xətləri arasındakı  belə müxtəlifliklər ―somaklonlar‖ və bu fenomen samoklonal dəyiĢkənlik kimi 

adlandırılır. Somaklonal dəyiĢkənliklərin  genetik stabil formalar kimi mövcud olması  və irsən müəyyən 

xüsusiyyətlərin ötürülə bilməsi faktı sübut edilmiĢdir. Ġzolə edilmiĢ hüceyrələrin  kultivasiyası  in vitro 

epigenetik dəyiĢkənliyin induksiya və üzə çıxmasına təkan verən stressli bir fondur. Yəni, rüĢeymin tam 

orqanizmdən ayrılaraq in vitro süni  qidalı mühitə yerləĢdirilməsi zamanı qida mühitinin tərkib komponentlə-

rinin eksplanata təsiri birbaĢa stress faktorudur [3].  Hüceyrə seleksiyasında  selektiv  amillər    onun təzahü-

ründə  əlavə və çox güclü faktordur. Sortların yaradılmasında  somaklonların istifadəsi zamanı onların  dəyi-

Ģən əlamətlərinin müxtəlifliyinin spektri və sahəsi  haqqında məlumatın olması vacibdir. 

Bununla  yanaĢı, orqanizm səviyyəsində təzahür edən morfoloji xüsusiyyətlərin müqayisəli analizi  in 

vitro becərilmə zamanı differensiasiya, dedifferensiasiya proseslərində toplanan  genetik və epigenetik 

dəyiĢikliklərin tam olaraq reallaĢdığı sübut olunmamıĢdır . Lakin bu cür dəyiĢikliklər hətta süni mutagen 

faktorların təsiri  altında əmələ gələn dəyiĢikliklərdən üstün olsa belə onların  tezliyini müəyyən etmək 

çətindir. 

Kallus hüceyrələrində,  xüsusilə də  selektiv faktorların  istifadəsı zamanı  əmələ gələn dəyiĢikliklərə  

nəzarət edilməsi və saxlanılması müasir molekulyar diaqnostika üsullarının köməyini tələb  edir. Epigenetik 

əlamətlər bir qayda olaraq metilləĢmə və genlərin amplifikasiyasındakı dəyiĢikliklərdən qaynaqlanır. 

Hal-hazırda epigenetik dəyiĢikliklər bitki orqanizminin ontogenetik inkiĢafının hər mərhələsində, o cümlədən 

differensasiya, proliferasiya və dedifferensasiya mərhələsində in vitro izolə edilmiĢ hüceyrələrdə baĢ verdiyi 

sübut edilmiĢdir. Son 10 illiklərdə  ətraf mühit faktorlarının stress təsiri altında bu dəyiĢikliklər nəsildə 

saxlanılan yeni faydalı əlamətlərin (epiallellər) mənbəyi ola biləcək sübutlar vardır [5]. 

Bu və ya digər genlərin ekspressiyasındakı dəyiĢikliklərə yol açan histon modifikasiyaları, xromatin 

quruluĢunun tənzimlənməsi, DNT metilləĢməsi kimi  epigenetik fenomen DNT-nin uzunmüddətli fəza 

quruluĢuna vasitəçilik edə bilər.  

Bir tərəfdən irsi epigenetik əlamətlərin ― müvəqqəti‖ təsirlərdən və digər tərəfdən somatik mutasiyalardan 

ayırd edilməsi çox çətindir, çünki genetik homogenlik molekulyar genetik yanaĢmaların  kifayət qədər 

inkiĢaf etməməsi səbəbiylə əlaqəli ola bilər.  

Bütün bunları nəzərə alaraq tədqiqat iĢində ilkin olaraq əsas məqsəd müxtəlif buğda genotiplərində 

epigenetik dəyiĢikliklərin öyrənilməsi üçün kallus kulturasının yaradılması olmuĢdur. Tədqiqatın ilkin 

mərhələsində model kolleksiyanın yaradılması sonrakı tədqiqatların davamına təkan verəcək, epigenetik 

dəyiĢikliklərin morfoloji xüsusiyyətləri və  molekulyar metodlarla aydınlaĢdırılması prosesləri öz əksini 

tapacaqdır.  

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti kimi  buğdanın yerli seleksiya sortlarından- Əzəmətli-95, Qobustan, AbĢeron, Bərəkətli-

95, Qarabağ və  Saray  sortlarının hər birindən 30 dən götürülmüĢdür. Eksplant kimi yetiĢməmiĢ buğda 

rüĢeymi götülmüĢdür ki, bu da tozlanmanın 10-15-ci günündən sonrakı mum mərhələsinin baĢlanğıcına 

təsadüf edir. Ġlkin eksplantın ölçüsü bu zaman 0,9-1,6 mm olur. Tədqiqatın gediĢatında ilkin mərhələdə 

buğda dənləri əvvəlcə 5 saniyə müddətində 70%-li etil spirtində, daha sonra isə 15 dəqiqə 1%-li xlor 



      

 

heksidinin sulu məhlulunda sterilləĢdirilir. Sterilizasiyanın hər mərhələsindən sonra dənlər ən az 3 dəfə steril 

distillə suyu ilə yuyulur. Dənlər sterilləĢdirildikdən sonra bütün laboratoriya qaydalarına uyğun olaraq təmiz 

və qapalı Ģəraitdə rüĢeymləri ayrılaraq içərisində aqar olan bioloji sınaq ĢüĢələrinə yerləĢdirilir [1].  

Buğda genotiplərində kallus əmələgəlmənin induksiyası üçün Murashiqe və Skoog [4] qida mühitindən 

istifadə edilmiĢdir. Kallus toxuması 260 C
º
 temperaturda və 70 % rütubətdə yetiĢdirilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

YetiĢməmiĢ rüĢeym qalxan hissəsi yuxarıda olmaqla qida mühitinə yerləĢdirilir. Ġlkin eksplantın 

kultivasiyasından 6 gün sonra kulturada rüĢeym üzərində ĢiĢkinlik əmələ gəlir və rüĢeymdə dedifferesiasiya 

proseləri baĢlayır. Genotiplərdən asılı olaraq kallusun induksiyası 1-2 gün fərq intervalı ilə müxtəlif 

vaxtlarda müĢahidə olunmuĢdur.  1-ci pasajdan sonra kallusun morfoloji müĢahidəsi zamanı onun 2 tipə 

ayrıldığını görmək mümkün olmuĢdur: 1. Qlobulyar quruluĢlu, möhkəm, ağ-sarı rəngli kallus; 2. YumĢaq, 

boĢ konsistensiyalı, amorf, adətən Ģəffaf olan kallus hüceyrələri . Tədqiqat posesinin  gediĢatında müəyyən 

edilmiĢdir ki, genotiplər arasında kallus əmələgəlmə  induksiyası müxtəlifliyi ilə seçilmiĢdir (cəd.1) 

 

Cədvəl 1. Müxtəlif buğda geotiplərində kallus əmələgəlmənin induksiyası (%-lə) 
   Sortlar   I Pasaj 

  (kallusun induksiya) 

 II Pasaj 

 (proliferasiya) 

 III Pasaj 

 (biokütlənin toplanması) 

1. Əzəmətli-95       95  + + + + + + + + + + 

2. Qobustan        88 + + + + + + +  

3. AbĢeron        71 + + + + +  

4. Bərəkətli-95       97 + + + + +  + + + + +  

5. Qarabağ       86 + + + + + + +  

6. Saray       62 + + + + +  

 

―+ ― - biokütlənin artımı və toplanmasının 5 ballıq Ģkala ilə ifadə olunmasıdır [2]. 

Cədvəldən də göründüyü kimi, tədqiq edilən genotiplər arasından yalnız Bərəkətli-95 və Əzəmətli-95 

buğda sortlarında həm kallus əmələgəlmənin induksiyası, həm də proliferasiya intensivliyi və biokütlənin 

toplanması  yüksək olmuĢdur. Lakin Saray və AbĢeron sortlarında bunlara nisbətən orta göstəricilərə malik 

olsalar da sonrakı pasajlarda proliferasiya və biokütlə göstəriciləri aĢağı olmuĢdur. Bütün bunlarla yanaĢı 

təkcə genotiplər arasında deyil, həmçinin genotiplər daxilində də fərqlər müĢahidə edilmiĢdir.Yəni eyni 

genotipdən götürülən yetiĢməmiĢ rüĢeymdə kallusun induksiyası fərqli olmuĢdur. Beləliklə, müəyyən 

edilmiĢdir ki, kallus əmələgəlmə induksiyasının tezliyi genotipdən asılı olaraq baĢ vermiĢdir və bu genetik 

determinə olunmuĢ xüsusiyyətdir. 
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Induction of callus formation in order to study  

epigenetic variability in different wheat genotypes 

Gunay I.Ismailova, Tofig H.Karagezov 
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Immature  wheat germ transferred to in vitro cultivation and callus culture. Induction of the callus-

dependent genotype-dependent varieties of different wheat varieties has been studied. Induction of callus in 

the cultivars revealed in both genotypes and genotypes internal differences. 

Key words: epigenetics, callus, callusogenesis, wheat, in vitro 

 

Индукция каллусообразования  с целью изучения эпигенетической изменчивости 

у различных генотипов пшеницы 

Гюнай И. Исмаилова., Тофик Г.Карагезов 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий, НАНА,  

пр.Метбуат 2А, Баку, Азербайджан 

Получена каллусная культура in vitro из незрелых зародышей пшеницы. Показано  влияние 

генотипа на индукцию каллусообразования у различных сортов пщеницы. При индукции 

калуссобразования различия наблюдались как между генотипами, так и в пределах   генотипа между 

образцами. 

Ключевые слова: эпигенетика, каллус, каллусообразование, пшеница, in vitro  
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Təbii Ģəraitdə bitkilər bir neçə stres amilinin təsirinə eyni zamanda məruz qaldığından, istilik, duzluluq və 

intensiv iĢıqlanmanın buğda cücərtilərində ikinci fotosistemin (FSII) fotokimyəvi effektivliyinə birgə təsiri 

öyrənilmiĢdir. Müəyyən olunmuĢdur ki, istiliklə birgə təsir etdikdə yüksək intensivlikli iĢıq FSII-nin 

fotokimyəvi effektivliyini aĢağı salır. Duz stresinə məruz qalmıĢ bitki yarpaqlarında da yüksək intensivlikli 

iĢıq FSII-nin fotokimyəvi effektivliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə aĢağı salır. 

Açar sözlər: fotosistem II, xlorofilin flüoressensiyası, istilik, işıq, duz 

 

GiriĢ 

Ətraf mühitin ekstremal amilləri ‒ yüksək temperatur, quraqlıq, Ģoranlıq və s. vegetasiya dövründə 

bitkidə baĢ verən energetik proseslərə təsir edərək onların inkiĢafını ləngidir və bioloji məhsuldarlığın 

azalmasına səbəb olur [1,7]. Bitkilərin fotosintetik aparatı ətraf mühitin dəyiĢən amillərinin təsirinə qarĢı çox 

həssasdır. Müxtəlif stress amillərinin təsiri ilə piqmentlər tərəfindən udulan günəĢ enerjisi və elektron 

daĢınması arasında balansın pozulması bitkidə müxtəlif oksidləĢdirici proseslərə baĢlanğıc verərək 

fotosintetik aparatda ciddi pozulmalara səbəb olur [5]. Bu amillərin fotosintezin xarakterik reaksiyalarına 

təsirinin tədqiqi həm fotosintez prosesinin, həm də bitkilərə streslərin təsirinin öyrənilməsi üçün öəmlidir.  

Təbii Ģəraitdə bitkilərin müxtəlif stres amillərinin təsirinə eyni zamanda məruz qalması ətraf mühit 

amillərinin bitkilərə təsirinin öyrənilməsini əhəmiyyətli edən səbəblərdəndir. Mürəkkəb streslərin təbiətdə 

geniĢ yayıldığını nəzərə alaraq, buğda cücərtilərinə eyni zamanda təsir edən iki müxtəlif amilin: (i) ―istilik-

yüksək intensivlikli iĢıq‖; (ii) ―duz-yüksək intensivlikli iĢıq‖ birgə stres amillərinin ikinci fotosistemin (FSII) 

fotokimyəvi effektivliyinə təsiri öyrənilmiĢdir.  

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlarda yerli seleksiyanın Qaraqılçıq-2 buğda genotipindən istifadə olunmuĢdur. Toxumlar ardıcıl 

olaraq distillə suyunda (45 dəq) və 3%-li H2O2 məhlulunda (15 dəq) saxlanılmıĢ, sonda yenidən yuyularaq 

cücərmə qablarına köçürülmüĢ və qaranlıqda, 22°C temperaturda cücərdilmiĢdir. Sonra 3 günlük cücərtilər 

distillə suyunda, lüminessent və közərmə lampalarının (60 μmol sm
-1

 s
-1
) iĢığında (16/8 saatlıq fotoperiodla) 

22-25°C temperaturunda daha 7 gün becərdilmiĢdir. Bitkilərin böyüməsi dövründə maye mühit aerasiya ilə 

təmin olunmuĢ, temperatur və iĢıqlanmaya nəzarət edilmiĢdir.  

FSII-nin maksimal fotokimyəvi effektivliyini xarakterizə edən FV/FM=(FM‒F0)/FM parametri (F0, FM və FV 

uyğun olaraq xlorofilin baĢlanğıc, maksimal və dəyiĢən flüorosensiyasıdır) DLC-8 yarpaq kameraları ilə 

təchiz olunmuĢ portativ Mini-PAM flüorometrində (Heinz WALZ GmbH, Almaniya) 5 qaranlıqda dəqiqə 

saxlanılmıĢ yarpaqların üst səthindən ölçülmüĢdür. Xlorofilin flüorosensiyasının FSII-nin reaksiya mərkəzi 

(RM) açıq olduqda müĢahidə olunan baĢlanğıc (minimal) qiyməti moldulyasiya olunmuĢ aĢağı intensivlikli 

iĢıqla (630 nm, 0.15 μmol m
‒2

 s
‒1
) həyəcanlaĢdırılmıĢ və qeyd olunmuĢdur. Fotosistem II-nin ―bağlı‖ 

reaksiya mərkəzlərində müĢahidə olunan xlorofilin maksimal flüoressensiyası fasiləsiz aktivləĢdirici 

iĢıqlanma (intensivliyi 6000 μmol m
‒2

 s
‒1

 olan ağ iĢıq) ilə induksiya olunmuĢdur.  Flüorosensiya siqnalı PIN 

fotodiodu vasitəsi ilə >710 nm dalğa uzunluğunda qeyd olunmuĢdur. 

Yarpaqların temperaturu termostat vasitəsi ilə tənzimlənmiĢdir.  FotoinhibirləĢmə üçün termostatda 

yerləĢdirilmiĢ yarpaqlar 375 Vt gücə malik lampa (Sicca CL375W HG, OSRAM GmbH, Almaniya) ilə 

iĢıqlandırılmıĢdır. ĠnhibirləĢdirici iĢığın intensivliyi 850 μmol sm
-1

 s
-1

  olmuĢdur. 

Təcrübələr 6 təkrarda aparılmıĢ,  alınmıĢ nəticələrin orta qiymət və kənaraçıxmaları hesablanmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, ―istilik-iĢıq‖ stresinin təsiri ilə fotosistem II-nin fəallığının dəyiĢməsi 

müĢahidə olunur (ġək. 1). Belə ki, FSII-nin maksimal fotokimyəvi effektivliyinin nəzarət yarpaqların 

(―qaranlıq‖) temperaturunun 35°C-dək yüksəlməsi zamanı cüzi (~1%), 45°C-dək yüksəlməsi zamanı isə 6% 

azalması baĢ vermiĢdir. Temperaturun 25-30°C intervalında iĢığın fotoinhibirləĢdirici təsiri müĢahidə 



      

 

olunmasa da, sonrakı 35 və 45°C-dək artımında fluoressensiyanın nisbi çıxımının uyğun olıaraq 92 və 75%-

dək azalması müĢahidə olunmuĢdur.  
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ġəkil 1. Yarpaqların temperaturunun artması zamanı 

intensiv iĢıqlanmanın FSII-nin maksimal fotokimyəvi 

effektivliyinə təsiri. FotoinhibirləĢmə 5 dəq müddətində, 

850 μmol sm
-1

 s
-1

  iĢıqla aparılmıĢdır. 

 

Nəzarət (duzsuz) və NaCl təsirinə məruz qalmıĢ 

bitkilərin yarpaqlarında sabit temperaturda (24℃) 

yüksək intensivlikli iĢıqlanmanın FSII-nin 

maksimal fotokimyəvi effektivliyinə təsiri  

öyrənilmiĢdir (ġək. 2). Hər iki – duzsuz və 250 

mM NaCl variantında iĢığın fotoinhibirləĢdirici 

təsiri 1-5 dəqiqə davam edən ilkin iĢıqlanma 

fazasında müĢahidə olunmuĢdur. Nəzarət və duz 

variantlarında nəzarət bitkiləri üçün nisbi stabillik 

müĢahidə olunmuĢdur. Yüksək intensivlikli 

iĢıqlanmanın sonrakı (10 və 25 dəq) inhibirləĢdirici 

təsiri nəzarət bitkilərin yarpaqlarında uyğun olaraq 

5 və 3%, NaCl məhlulunda saxlanılmıĢ bitkilərin 

yarpaqlarda isə uyğun olaraq 7 və 6% olmuĢdur. 

Beləliklə duzlu mühitdə saxlanılan yarpaqlarda 

fotosistem II-nin fotoinhibirləĢməsi nəzarət 

bitkilərə nisbətən azacıq (2-3%) artıq olmuĢdur. 
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ġəkil 2. Duzsuz və 250 mM NaCl əlavə olunmuĢ mühitdə saxlanılmıĢ yarpaqlarda, sabit (24°C) 

temperaturda, uzunmüddətli intensiv iĢıqlanmanın FSII-nin maksimal fotokimyəvi effektivliyinə təsiri.  

 

Bizim təcrübələrdə streslərin təsirindən FSII-nin fotokimyəvi effektivliyini xarakterizə edən (FM‒F0)/FM 

parametrinin azalması fotosistem II və onun ətrafında elektron daĢınmasında məhdudiyyətlərin 

(zədələnmələr nəticəsində baĢ verən) yaranması ilə bağlıdır. Göründüyü kimi istilik və yüksək intensivlikli 

iĢığın təsiri müəyyən sinergizmə malikdir. Belə ki, istiliyin təsirinə məruz qalmıĢ yarpaqlarda yüksək 

intensivlikli iĢıq əlavə inhibirləĢmə yaradır. Ġstiliyin təsiri FSII-də bir sıra zadələnmələrə, məsələn, RM və ya 

oksigen ayırıcı kompleksin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bu zədələnmələr baĢ verdikdə yüksək intensivlikli 

iĢıq daha güclü təsiredici effektə malik olmasını göstərmək olar. 

Qeyd edilməsi zəruridir ki, mülayim istilik stresi zamanı tilakoid membranında baĢ verən zədələnmələr 

bilavasitə FSII ilə bağlı deyildir, belə ki, FSII-nin aĢkar zədələnməsi 45℃-dən yüksək  temperaturlarda baĢ 

verir [6,8]. Bizim apardığımız təcrübələrdə isə nəzarət bitkilərində bu təsdiq olunsa da, ikinci stres amilinin – 

intensiv iĢıqlanmanın təsiri ilə FSII-nin fotokimyəvi effektivliyinin azalması özünü daha aĢağı 

temperaturlarda (≥35℃) biruzə verir.  

Duz stresinə məruz qalmıĢ bitkilərdə isə fərqli nəticələr müĢahidə olunmuĢdur. Bu zaman duzun təsiri ilə 

FSII-nin fotokimyəvi effektivliyinin dəyiĢməsi müĢahidə olunmamıĢdır. Digər tərəfdən duz stresinə məruz 

qalmıĢ yarpaqların intensiv iĢıqlandırılması da gözlənilən yüksək inhibirləĢməyə səbəb olmamıĢdır. Əvvəllər 

aparılmıĢ tədqiqatlara nəzər salsaq [4], duzlu mühitdə inkiĢaf etmiĢ müxtəlif bitki növlərində yüksək 



      

 

intensivlikli  iĢığın (bizim tədqiqatlarda istifadə olunan tərtibdə və ya daha yüksək) təsiri ilə FSII-nin 

elektron daĢınma sürətinin inhibirləĢməsinin də yüksək olmadığını görmək olar. AparılmıĢ digər 

tədqiqatlarda isə [2] duz stresinin bitkilərdə FSII-nin fotokimyəvi effektivliyinə təsiri aĢkar olunmasa da, 

iĢıqlanmanın əlavə olunması fotokimyəvi effektivliyin nəzərə çarpacaq azalması ilə müĢahidə olunmuĢdur. 

Ola bilsin ki, duz stresinin iĢıq stresi ilə birgə təsirinin FSII-nin fotokimyəvi effektivliyinə zəif təsirinə 

dair aldığımız nəticələr bizim istifadə etdiyimiz buğda genotipinin duza yüksək davamlılığı ilə əlaqədardır. 

Belə ki, NaCl mühitinə köçürülmüĢ bitki yarpaqlarında FSII-nin fotokimyəvi effektivliyi nəzarət bitkilərində 

müĢahidə olunan effektivlikdən fərqlənməmiĢdir. OxĢar nəticəni digər müəlliflərin tədqiqatlarında da 

görmək mümkündür [3]. 

Duz stresinə məruz qalmıĢ bitki yarpaqlarına iĢıq stresinin əhəmiyyətli təsir etməməsinin alternativ izahı 

duz stresinin iĢıqdan fərqli inhibirləĢmə saytları (lokusları) ilə bağlılığı ilə əlaqədar ola bilməsidir.  
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Impact of combined stress factors on the photochemical efficiency of photosystem II 
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In the natural environment, plants are exposed to several stressors simultaneously. We studied the effect 

of high temperature, salinity and intensive illumination on the photochemical efficiency of photosystem II 

(PSII) in wheat leaves. It has been established that, in combination with heat, high-intensity light reduces the 

photochemical efficiency of PSII. The action of intensive illumination also significantly reduces the 

photochemical efficiency of PSII in plants subjected to salt stress. 
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Совместное действие некоторых стрессовых факторов на фотохимическую эффективность 
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В природной среде растения подвергаются воздействию нескольких стрессоров одновременно. В 

работе изучалось влияние высокой температуры, солености и интенсивного освещения на 

фотохимическую эффективность фотосистемы II в листьях пшеницы. Установлено, что в сочетании с 

теплом свет высокой интенсивности снижает фотохимическую эффективность ФСII. Действия 

интенсивного освещения также значительно снижает фотохимическую эффективность ФСII в 

растениях, подвергнутых солевому стрессу. 

Ключевые слова: фотосистема II, флуоресценция хлорофилла, тепло, свет, соль 



      

 

Fotosistem II kompleksinin oksigen ayırma funksiyasının inhibirləĢməsi və yenidən bərpası 
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Fotosistem II (FSII) kompleksinin oksigen ayırma fəallığı, suyun oksidləĢdiyi katalitik mərkəzdən Mn-

klasteri ekstraksiya olunmaqla inhibirə edilmiĢdir. Ekzogen Mn
2+

 əlavə olunduqda inhibirə olunmuĢ 

kompleksin oksigen ayırma fəallığı foto-aktivləĢmə ilə qismən bərpa olunmuĢdur. Reaksiya mühitindəki 

Ca
2+

, Cl
‒
 və H

+
 ionlarının miqdarının, temperatur, foto-aktivləĢmə müddəti və iĢıq intensivliyinin bərpa 

prosesinə təsiri öyrənilmiĢdir. Alınan nəticələr FSII-nin iĢ prinsiplərinə əsaslanan süni (və hibrid) enerji 

çeviricilərinin iĢlənib hazırlanması və ümumilikdə süni fotosintez tədqiqatları üçün əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: FotosistemII, molekulyar oksigen, Mn-klasteri, kalsium, xlorid   

 

GiriĢ 

Fotosistem II (FSII) tilakoid membranlarında iĢıq enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsində iĢtirak edən 

əsas bioloji komplekslərdən biri olub, çox mühüm bioloji funksiyanı – su molekullarının oksidləĢməsi və 

molekulyar oksigenin əmələ gəlməsi reaksiyasını kataliz edir [1,4]. Bu molekulyar kompleks ~20 zülal və 

100-ə yaxın kofaktordan təĢkil olunmuĢdur [5,7]. Bunlardan ən əsasları membrandaxili D1 və D2 zülalları 

(32-34 kDa), sitoxrom b559, Chl-a daĢııyan daxili antenna zülalları CP47 və CP43 və tilakoid membranının 

lümen səthində yerləĢən 33-, 24- və 18 kDa periferik zülallardır. D1/D2 heterodimeri özündə FSII 

kompleksinin əsas elektron daĢıyıcılarını – elektronun ilkin donoru P680, feofitin (Phe), və plastoxinonları 

(QA, QB), redoks fəal YZ (D1-Tyr
161

) və YD (D2-Tyr
161

) tirozinlərini birləĢdirir. P680 (xlorofill a dimeri) 

özünün oksidləĢmiĢ formasında (P680
•+
), çox güclü oksidləĢdirici (~1.1 V) olub son nəticədə su oksidləĢərkən 

daĢınan elektronlar hesabına reduksiya olunur. Suyun oksidləĢdiyi katalitik mərkəzin nüvəsini Mn4CaO5 

klasteri təĢkil edir. D1 zülalının tirozin YZ qalığı Mn4CaO5 klasteri və P680 arasında elektron daĢınmasında 

iĢtirak edir. Suyun oksidləĢməsi üçün lazım olan oksidləĢdirici ekvivalentlər FSII-də ardıcıl baĢ verən 4 

fotoreaksiya nəticəsində hipotetik S0, S1,…, S4 mərhələlərini keçməklə Mn4CaO5 klasterində toplanır [1,2].  

Müasir dövrdə fotosintetik komplekslər, o cümlədən ikinci fotosistemə xas olan quruluĢ və funksional 

prinsiplərin süni təkrarına əsaslanan enerji çeviricilərinin iĢlənib hazırlanması üçün intensiv tədqiqatlar 

aparılır.  FSII-nin bu tədqiqatlarda istifadəsini əhəmiyyətli edən amillər onun effektiv enerji çeviricisi 

(fotosintezin ilkin reaksiyaların kvant çıxımı 1.0) və yüksək oksidləĢdirici potensiala malik olmasıdır. Bu 

sahədə aparılan tədqiqatların əsas istiqamətlərindən biri süni enerji çeviricilərinin komponentlərinin 

(antenna, reaksiya mərkəzi və s.) yığılma prinsiplərinin aydınlaĢdırılmasıdır.  

Tədqiqat iĢində Mn4CaO5 klasteri ekstraksiya olunmaqla suyu oksidləĢdirən katalitik mərkəzi inhibirə 

olunmuĢ FSII kompleksinin oksigen ayırıcı funksiyası ekzogen Mn əlavə olunmaqla yenidən bərpa olunmuĢ 

və bərpa mexanizminə bəzi amillərin təsiri müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlarda Triton X-100 detergentinin köməyi ilə ispanaq yarpaqlarının xloroplastlarından izolə 

olunmuĢ FSII ilə zəngin yüksək oksigen ayırma qabiliyyətinə (~600 mkmol O2 (mq xl)
‒1

s
‒1

) malik membran 

fraqmentlərindən istifadə olunmuĢdur [1,6]. FSII kompleksindən Mn4CaO5 klasterinin ekstraksiya olunması 

üçün membranlar tərkibində hidroksilamin (NH2OH) olan məhlulda (25 mM MES-NaOH (pH 6.5), 400 mM 

saxaroza, 20 mM NaCl (A məhlulu)) inkubasiya edilmiĢ və sentrifuqada çökdürülmüĢdür. FSII kompleksinin 

oksigen ayırıcı fəallığının bərpası MnCl2 əlavə olunmuĢ A  məhlulunda, otaq temperaturunda, 

fotoaktivləĢdirici iĢığın (50 μmol foton m
2

s
1

) təsiri ilə aparılmıĢdır. Xlorofilin miqdarı spektrofotometrik 

yolla (spektrofotometr JY 201, Jobin Ġvon, France) qiymətləndirilmiĢdir [3]. FSII kompleksinin oksigen 

ayırma sürəti amperometrik metodla Klark elektrodundan (Rank Brothers Ltd., UK) istifadə etməklə 

ölçülmüĢdür 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Hidroksilamininin təsiri nəticəsində FSII ilə zəngin membran fraqmentləri çox qısa zaman ərzində 

Mn4CaO5-klasterini itirirlər. Bu FSII kompleksinin oksigen ayırma və elektron daĢınma fəallıqlarının demək 

olar ki, tam inhibirləĢməsi ilə nəticələnir. Nativ FSII kompleksləri ilə müqayisədə belə preparatlar iĢıqla 

inhibirləĢməyə çox meyilli olurlar. Mn-klasterini itirmiĢ preparatların oksigen ayırmasının və elektron 



      

 

daĢınması fəallığının yenidən bərpası mexanizmləri diskussiya obyekti olaraq qalır. Bu tədqiqat iĢində FSII 

membranlarınnın oksigen ayırma fəallığına hidroksilaminin təsiri yoxlanılmıĢ və onun optimal təsiredici 

konsentrasiyasının 1.0-2.0 mM, effektiv təsir müddətinin isə 5-10 dəq olduğu  müəyyən olunmuĢdur. 

ĠnhibirləĢmiĢ FSII preparatlarında Mn klasterinin yenidən yığılması, oksigen ayırma fəallığının bərpası və 

bərpa mexanizminə kənar amillərin – temperatur, iĢıq, məhlulun pH-ı, məhlulda olan ionların qatılığı və s. 

təsiri öyrənilmiĢdir.  

Mn4CaO5-klasteri ekstraksiya olunmuĢ preparatlara ekzogen Mn
2+

 (MnCl2) əlavə olunduqdan sonra 

inhibirləĢmiĢ FSII kompleksinin oksigen ayırma fəallığı foto-aktivləĢmə yolu ilə qismən (20-25%) bərpa 

olunmuĢdur. Müxtəlif preparativ təcrübələrdə oksigen ayırma fəallığının bərpası üçün reaksiya mühitinə 1-3 

mM Mn
2+

 əlavə edilməsinin zəruriliyi müəyyən edilmiĢdir. Oksigen ayırma funksiyasının maksimal bərpası 

reaksiya mühitindəki preparatların, intensivliyi 50 μmol foton m
2

s
1

 olan ağ iĢıqla 10-15 dəq müddətində 

iĢıqlanması ilə təmin olunmuĢdur.  

Ca
2+

 və Cl
‒
 ionlarının oksigen çıxımının bərpasına təsiri öyrənilmiĢdir. Müəyyən olunmuĢdur ki, oksigen 

ayrılmasının yüksək çıxımını təmin etmək üçün reaksiya mühitinə 30-50 mM Ca
2+

 ionlarının (CaCl2 

Ģəklində) daxil edilməsi zəruridir. Bundan daha böyük konsentrasiyalarda Ca
2+

 rekonstruksiya olunmuĢ FSII 

preparatlarının oksigen ayırma fəallığının artımı müĢahidə olunmamıĢdır (ġək. 1). FSII-nin yüksək oksigen 

ayırma fəallığı üçün mühitdə Cl
‒ 
ionlarının da olması zəruridir. Lakin, bizim tıəcrübələrdə, oksigen ayırma 

qabiliyyətinin maksimal bərpası üçün kalsium ionlarından fərqli olaraq, Cl
‒
 ionlarının daha yüksək 

konsentrasiyası (1-2 M) tələb olunmuĢdur (ġək. 2). Bu, Ca
2+

 ionlarından fərqli olaraq, Cl
‒
 ionlarının katalitik 

mərkəzə affinliyinin yüksək olmaması ilə əlaqədar ola bilər.  
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ġəkil 1. Ca

2+
 ionlarının FSII kompleksinin 

oksigen ayırmasının bərpasına təsiri 
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ġəkil 2. Cl

–
 ionlarının FSII kompleksinin  

oksigen ayırmasının bərpasına təsiri 
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ġəkil 3. Reaksiya mühitinin pH-nın FSII 

kompleksinin oksigen ayırması fəallığının 

bərpasına təsiri 
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ġəkil 4. FSII kompleksində oksigen 

ayrılmasının bərpasının reaksiya mühitinə əlavə 

olunmuĢ Mn
2+

 ionlarının qatılığından asılılığı 



      

 

FSII kompleksində oksigen çıxımına təsir edən amillərdən biri mühitin pH-ı olduğundan, Mn-klasterinin 
bərpası pH 5.5-6.5 diapazonunda tədqiq edilmiĢdir. Təcrübələr göstərmiĢdir ki, reaksiya mühitinin pH-ı 
artdıqca müĢahidə olunan oksigen çıxımı da yüksək olmuĢdur, baĢqa sözlə, oksigen çıxımı pH 
5.5<5.9<6.2<6.5 istiqamətində artmıĢdır (ġək. 3). Mühit pH-nın yuxarı (qələvi) qiymətləri oksigen ayırıcı 
katalitik mərkəzin inhibirləĢməsi ilə nəticələnə bildiyindən, tədqiqatlar daha yüksək pH-da aparılmamıĢdır. 

Oksigen ayırma funksiyasının optimal foto-aktivləĢməsi otaq temperaturunda (20-25ºC) müĢahidə 
olunmuĢdur. Bundan aĢağı və daha yuxarı temperaturlarda isə oksigen ayırma fəallığının bərpası məlum 
olmayan səbəblərdən aĢağı olmuĢdur.  

Beləliklə, oksigen ayrılmasının və elektron daĢınması fəallığının yenidən bərpasının mümkünlüyü, yəni 
inhibirləĢmənin dönərliyi tədqiq olunmuĢdur. Aparılan tədqiqatlarda, bərpa olunmuĢ FSII-də ayrılan 
oksigenin maksimal çıxımı bütün optimallaĢdırma mexanizmlərini nəzərə almaqla, nativ kompleksdə 
müĢahidə olunan oksigen çıxımının ~50%-ni təĢkil etmiĢdir. Bizim təcrübələrdə oksigen ayırma 
funksiyasının bərpa olunan çıxımının qiymətinin aĢağı olması bir neçə səbəblərlə müəyyənləĢə bilər: (i) 
preparativ prosesdə digər inhibirləĢmə mexanizmlərinin (məsələn, periferik zülalların birləĢmə saytlarından 
ayrılması, fotoinhibirləĢmə və s.) iĢə düĢməsi; (ii) Mn klasterinin yenidən yığılma prosesinin tam və ya 
düzgün baĢ verməməsi. FotoaktivləĢmə üçün Mn

2+
/reaksiya mərkəzi stexiometriyasının optimal qiymətinin 

çox yüksək olması da (nativ komplekslərə nisbətən ~1000 dəfə yüksək) sual doğurur. Hal-hazırda 
inhibirləĢmə mexanizmlərinin aydınlaĢdırılması və oksigen ayırıcı mərkəzin bərpasının daha da 
optimallaĢdırılması üçün tədqiqatlar davam etdirilir.  
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Inhibition and reactivation of the oxygen-evolving activity of photosystem II 

Aysu-Shovkat M. Hasanova, Ulviya Y. Valiyeva, Yashar M. Feyziyev 
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Extraction of Mn-cluster of the water oxidation center inhibits the oxygen evolving activity of 

photosystem II (PSII). The activity was recovered partially by the photoactivation treatment applied after 

addition of the exogenous Mn
2+

 to the inhibited samples. The effect of Ca
2+

, Cl
–
 and H

+
 ions in the reaction 

medium, temperature, photoactivation period and the photoactivating light intensity on the recovery of the 

oxygen-releasing activity of PSII was studied.  

Key words: photosystem II, molecular oxygen, Mn-cluster, calcium, chloride 

 

Ингибирование и реактивация кислородвыделяющей активности фотосистемы  II 

Айсу-Шовкат M. Гасанова, Улвия Я. Велиева, Яшар М. Фейзиев
 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА, Матбуат 2а, Баку  AZ1004 

 

Выделение кислорода комплексом фотосистемы II (ФСII) ингибировалась после экстракции Mn-

кластера центра окисления воды. После добавления экзогенного Mn
2+

 ингибированной ФСII, 

активность выделения кислорода частично восстанавливалась в процессе фотоактивации. Изучено 

влияние ионов Ca
2+

, Cl
–
 и H

+
 присутствующие в реакционной среде, температуры, периода 

фотоактивации и интенсивности света на восстановление кислородвыделяющей активности ФСII.  

Ключевые слова: фотосистема II, молекулярный кислород, Mn-кластер, кальций, хлор  



      

 

Kiçik dozalı qamma Ģüaları ilə ĢüalandırılmıĢ buğda toxumlarının cücərtilərinin 

ontogenezin ilk mərhələlərındə duz stresinə cavab reaksiyaları 

Fazilə Ġ. Qasımova 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 

Mətbuat prospekti 2A, Bakı, Azərbaycan 

fazilay@yahoo.com 

  
Duz stresi Ģəraitində zəif dozalı qamma Ģüalarının (80 Gy) yumĢaq buğdanın morfometrik 

xüsusiyyətlərinə təsiri toxumun cücərmə mərhələsində öyrənilmiĢdir. 14-21 günlük yarpaqlarda su rejimi, 

fotosintetik fermentlərin miqdarı və fotosistem 2-nin aktivliyində baĢ verən dəyiĢikliklər təyin edilmiĢdir. 

Tədqiqat obyekti kimi MirbəĢir-1 və ġəki-1 buğda sortlarının toxumları istifadə edilmiĢdir. Toxumalr Co
60

 

izotopundan ayrılan qamma Ģüalarının (80 Gy) təsirinə məruz qalmıĢlar. Təcrübələrdə NaCl-in müxtəlif 

konsentrasiyaları istifadə edilmiĢdir. Tədqiqat nəticəsində aĢkar edilmiĢdir ki, 80 Gy dozalı qamma Ģüaları 

cücərmə qabiliyyətinə, cücərti və köklərin inkiĢafına, yarpaqların NST-na, fotosintetik piqmentlərin 

miqdarına və FS II-nin aktivliyinə düz stresinin göstərdiyi mənfi təsiri qismən aradan qaldırır.  

Açar sözlər: Qamma şüaları, duz stresi, xlorofil, karotinoid, su rejimi 

   

GiriĢ 
Qamma Ģüaları kiçik ölçülü dalğa uzunluğuna və nüfuzedici qüvvəyə malik, yüksək enerjili fotonlar olub, 

orqanizmlərin böyümə və inkiĢafında bir çox anomaliyalar yaradır [1]. Aparılan çoxsaylı tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, γ- Ģüalaının kiçik dozaları bitkilərin böyümə və inkiĢafına stimullaĢdırıcı 

təsir göstərir [2-4]. Lakin, kiçik dozalı γ- Ģüalarının bitki orqanizminə stimullaĢdırıcı təsirinin mexanizmi 

hələ tam aydınlaĢdırılmamıĢdır.  

Bizim tədqiqatımızın məqsədi kiçik dozalı (80 Qy) - qamma Ģüaları ilə ĢüalandırılmıĢ buğda toxumlarının 

cücərtilərinin ontogenezin ilk mərhələlərındə duz stresinə cavab reaksiyalarının, onların morfo-fizioloji 

parametrlərində baĢ verən dəyiĢikliklərin müəyyən edilməsi olmuĢdur.  

 

Tədqiqat metodu  
 Tədqiqat obyekti olaraq MirbəĢir - 128 və ġəki-1 yumĢaq buğda sortlarının toxumları götürülmüĢdür. 

Toxumlar AMEA Radiasiya Problemləri Ġnstitutunun Rxund – qurğusunda Co
60

 izotopunun buraxdığı 80Qy 

dozalı γ- Ģüaları ilə ĢüalandırılmıĢdır. Buğda sortlarının cücərtilərinin morfo- fizioloji göstəricilərinin 

dəyiĢikliyinə duzun təsirini  öyrənmək məqsədilə ĢüalandırılmıĢ toxumlar rulon metodu ilə cücərdilmiĢdir  

[5,6].  .Təcrübələr paralel olaraq iki Ģəraitdə aparılmıĢdır. Təcrübələrdə NaCl duzunun suda 0, 150, 200 

mmol.L
-1

 qatılıqlı məhlullarından  istifadə edilmiĢdir. Birinci variantda  buğda toxumları müxtəlif duz 

qatılıqlarinda   yetiĢdirilərək cücərmə mərhələsinin 14-cü günündə   cücərtilərin və köklərin orta boyları 

ölçülmüĢ və bu parametrlərə görə sortların duzadavamlılığı qiymətləndirilmiĢdir (7). Eyni zamanda 14 

günluk yarpaqlarda suyun nisbi migdarı, fotosintez piqmentlərinin konsentrasiyası, yarpaqlarda xlorofilin 

fluoressensiya göstəriciləri kimi fizioloji parametrlər ölçülmüĢdür. Ġkinci variantda  isə buğda toxumları 7 

gün normal Ģəraitdə cücərdilərək sonrakı inkiĢaf mərhələsində duz stresinə məruz qalmıĢdir. Buğda 

rüĢeymlərinin inkiĢafının 21-ci günündə  ölçülən morfometrik və fizioloji parametrlərə gorə sortların duza 

cavab reaksiyaları müqayisəli Ģəkildə öyrənilmiĢdir. Buğda genotiplərinin hər variant üçün cücərmə 

qabiliyyəti təyin edilmiĢdir  [8]. Yarpaqlarda nisbi su tutumu  (NST)  Tambussi və əməkdaĢlarının metoduna 

əsasən təyin edilmiĢdir (9). Piqmentlərin miqdarı Wintermans və b. metoduna əsasən  təyin olunmuĢdur 

(10).Yarpaqlarda xlorofilin flüoressensiya göstəriciləri MĠNĠ-PAM (photosynthesis yield analizer, Germany) 

cihazı ilə ölçülmüĢdür(11). 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
γ- Ģüalarına məruz qalmıĢ yumĢaq buğda genotipləri hər iki variantda  maksimaı cücərmə  faizinə (100%) 

malik olmuĢlar. Cücərmə enerjisinə gəldikdə isə 1-ci variantda  MirbəĢir -128 sortunda  uyğun olaraq ( 80, 

100, 75, 70% ), ġəki sortunda isə uyğun olaraq ( 60, 80, 70, 40% ), 2-ci variantda  MirbəĢir -128 sortunda  

uyğun olaraq ( 80, 90, 90, 90% ), ġəki sortunda isə uyğun olaraq ( 60, 80, 70, 70% ) təĢkil etdiyi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir.  



      

 

ġüalanmaya məruz qalmıĢ buğda sortlarının 14 və 21  günlük göstəricilərinin   duzun gatılıgindan asılılığı 

göstərdi ki, tədqiq olunan büğda genotiplərinin kök və cücərtilərinin cücərmə fazasında inkiĢafı normal 

olmuĢ və duzun qatılığı artdıqca onların inkiĢaf sürəti kontrola nəzərən zəifləmiĢdir. Eyni zamanda 

Ģualanmanın duzun müxtəlif qatılıqlarında ayrı-ayrı cortlara təsiri müxtəlif olmuĢdur.  Belə ki, duzun 150 və 

200 mmol qatılıqlarında kök sisteminin inkiĢafınin kəskin azalmasına baxmayaraq, MirbəĢir-128 sortu 

koleoptillərin və kök sisteminin nisbətən yüksək böyümə göstəricilərinə malik olmaqla  ġəki-1sortundan 

fərqlənmiĢdir. Lakin ümumilikdə kiçik dozalı Ģüaların təsiri nəticəsində duzun mənfi təsiri qismən aradan 

qaldırıldığı və eləcə də hər iki sortun kontrol variantlarında kiçik dozalı Ģüalarin  kök və cücərtilərin 

uzunluğuna  stimullaĢdırıcı təsiri aydin nəzərə çarpır. 
Tədqiqatlar zamanı kiçik dozalı ( 80 Qy) – qamma Ģüalarının yumĢaq buğda sortlarının 14 və 21 günlük 

yarpaqlqrında duz stresi Ģəraitində suyun nisbi miqdarına təsiri oyrənilmiĢdir. Tədqiq edilən buğda 

genotiplərindən MirbəĢir-128-in 14 və 21 günlük yarpaqlarında (I və II variant) nisbi su tutumunun dəyiĢmə 

dinamikasında duzun qatılığından asılı olaraq azalma müĢahidə edilməmiĢdir. ġəki-1 sortunda isə təyin 

olunan NST mühitdə duzun qatılığı artdiqca nəzərə çarpan dərəcədə azalmıĢdır. Lakin hər iki variantda 

suyun nisbi miqdarında kontrola nəzərən artım müĢahidə olunur ki, bu da Ģualanmanın müəyyən təsirindən 

irəli gələ bilər.     

 Bitkinin yarpaqlarında olan piqmentlərin miqdarının dəyiĢməsi onun fizioloji vəziyyəti  və dəyiĢən xarici 
mühitə uyğunlaĢması haqqında mühüm informasiya verir . Təcrübələr göstərir ki, piqmentlərin miqdarı  

kontrol variantla müqayisədə süalanmıĢ toxumların kontrol variantinda və duzun 150mM qatılığında nəzərə 

çarpacaq dərəcədə artmiĢdir. Lakin, duzun qatılığından asilı olaraqi, Xla+b nisbətində, karotinoidlərin 

miqdarında azalma tendensiyası müĢahidə olunur. Tədqiqatların nətıcələrinə görə duz və quraqlıq stresi 

zamanı müxtəlif buğda genotiplərinin yarpaqlarında xlorofil b-nin miqdarında daha çox azalma müĢahidə 

edilir. Bizim təcrübələrimizdə belə qanunauyğunluq hər iki sortda müĢahidə edilir. Duzun qatılığı artdıqca 

ikinci fotosistemdə enerjinin fotokimyəvi çevrilməsinin effektivliyi azalır. Beləliklə, aparılan tədqiqatlar 

əsasında müəyyən edilmiĢdir ki, kiçik dozalı qamma Ģüaları duz stresinin buğda genotiplərinin cücərmə 

qabiliyyətinə, cücərti və köklərin inkiĢafına, yarpaqlarda suyun nisbi miqdarına, fotosintetik piqmentlərin 

miqdarına və fotosistem II-nin fəallığına ğöstərdiyi mənfi təsiri qismən aradan qaldırir. 

Göründüyü kimi müxtəlif duz gatılıqlarında cücərdilmiĢ Ģüalı buğda rüĢeymlərinin cücərmə enerjisinə 

gorə göstəricilərində  duzun qatılığından asılı olaraq azalma müĢahidə olunur və MirbəĢir-128 sortu kifayət 

qədər fərqlə nisbətən üstünlük təĢkil edir. lakin kontrol variantlarında (ĢüalanmıĢ və ĢüalanmamıĢ toxumlar) 

Ģualanmanın stimullaĢdırıcı təsiri, eyni zamanda isə duzun 200 mMol qatılığında  Ģualanmanın duzun mənfi 

təsirini qismən aradan qaldırması aydın görünür. Normal Ģəraitdə cücərdilmiĢ buğda rüĢeymlərində də 

Ģüalanmanın  kontrola nəzərən müsbət təsiri özünü göstərir. 

Sortların duza davamlılığını daha düzgün əks etdirmək üçün toxumların cücərmə göstəriciləri ilə 

müqayisədə böyümə proseslərinin xətti parametrlərinin dəyiĢməsinin oyrənilməsi zəruri hal hesab edilir. Bu 

baxımdan Ģüalanmanın  müxtəlif duz qatılıqlarında ( 14 günlük ) və normal Ģəraitdə yetiĢdirilərək sonradan 

duz stresine məruz qalmıĢ ( 21 günlük ) yumĢaq buğda sortlarının  kök və cücərtilərinin inkiĢafına təsirinin 

oyrənilməsi maraq doğurur.Bizim təcrübələrimizdə də 80 Qy dozalı γ Ģüalanmanın təsirindən 14 və 21 

günlük buğda cücərtilərində 150və 200 mMol qatılığında  olan  NaCl duzunun köklərin və gövdələrin 

uzunluğuna, fotosintez piqmentlərinin  miqdarına, I və II fotosistemlərin fəallığına neqativ təsirinin aradan 

qaldırılması müĢahidə edilmiĢdir. 

Bizim tədqiqatlarımızdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qamma Ģüalanması kiçik dozalarda duzun bitkilərə 

zərərli təsirini aradan qaldırır.  
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Effect of gamma rays on the germination of wheat seeds and the morphophysiological properties of 

seedlings under conditions of salt stress 

Fazila I. Gasimova 

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, ANAS 

                                                  The influence of low-dose gamma rays (80 Gy) on the morphometric 

properties of bread wheat at the stage of seed germination under salt stress was studied and the changes in 

the water regime, the amounts of photosynthetic pigments and the activity of PSII 14 and 21-day leaves were 

determined. Seeds of the bread wheat varieties Mirbashir-1 and Sheki-1 were used as the objects of the 

study. Seeds were exposed to gamma rays (80 Gy) emitted by Co
60

 isotope.. Different concentrations of 

NaCl (0, 150, 200 mmol.L
-1

) were used in the experiments. The research revealed that gamma rays with a 

dose of 80 Gy partly eliminate the negative effect of salt stress on germination capacity, growth of shoots 

and roots, RWC of leaves, amounts of photosynthetic pigments and the activity of PS II.  

Key words: Gamma rays,  salt stress, chlorophyll, carotenoids, water regime 

 

Влияние гамма излучения на проростание  пшеничных семян и морфофизиологические 

свойства проростков при солевом стрессе 

Фазиля И. Касымова 

Институт молекулярная Биология и Биотехнологии НАНА, Баку 

Эффекты малой дозы гамма-излучения (80 Гр) на морфометрические свойства мягкой пшеницы 

при солевом стрессе изучались во время фазы прорастания семян. Изменения в водном режиме, 

количестве фотосинтезирующих ферментов и активности фотосистемы 2 были определены у 14-21 

дневных листьев. В качестве объекта исследования использовались семена сортов пшеницы 

Мирбашир-1 и Шеки-1. Семена подвергались воздействию гамма-лучей (80Gy), испускаемых 

изотопом Co
60
. В экспериментах использовали различные концентрации NaCl. В результате 

исследований было выявлено, что гамма излучения (80 Gy) частично устраняют отрицательное 

влияние солевого стресса на способность прорастания, развитие проростков и корней, ОСВ листьев и 

активность ФС2. 

Ключевые слова: гамма излучение, солевой стресс, хлорофилл, каротиноиды, водный режим 
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Qamma Ģüaları ilə ĢüalandırılmıĢ Allium cepa L. hüceyrələrində Punica granatum tullantılarından alınmıĢ ekstraktın 

genomüdafiə təsiri tədqiq olunmuĢdur. Soğan toxumlarının əvvəlcədən bu preparatla iĢlənməsi cücərtilərin meristem 

hüceyrələrində xromosom abberasiyalarının miqdarını aĢağı salmıĢdır. Təcrübələrlə Nar ekstraktının soğan  

toxumlarında qamma Ģüalarının yaratdığı, xromosomların struktur quruluĢunda baĢ vermiĢ dəyiĢkənliklərə  

radioprotektor kimi genomüdafiə təsir xüsusiyyətinə malik olması müəyyən olunmuĢdur.                                      

Açar sözlər: Allium cepa L., Punica granatum, toxum, qamma-şüalanma, Nar ekstraktı. 

 

GiriĢ 

Ətraf mühitdə ionlaĢdırıcı Ģüaların yaratdığı dəyiĢkənliklər canlı orqanizmlərin genomunda DNT-nin zədələnməsi 

və bu zədələnmənin irsən nəsildən– nəslə ötürülməsi nəticəsində müxtəlif gen xəstəliklərinin, bəd xassəli ĢiĢlərin 

artmasına səbəb olmuĢdur. Canlı orqanizmlərin genomunda baĢ vermiĢ belə mutasiyaların getdikcə artması nəticəsində 

növün itməsi və ya baĢqa növə baĢlanğıc verməsi ekosistemin pozulmasına təkan verə bilər. Xromosomların struktur 

quruluĢunda baĢ vermiĢ dəyiĢkənliklərin tənzimlənmə mexanizminin öyrənilməsi elmin qarĢısında duran problemlərdən 

biridir. Bu problemin həlli yollarından biri də yeni protektorların axtarılıb tapılması və onların effektivliyinin 

yoxlanılmasıdır. Müasir ekoloji Ģəraitdə mutasiya prosesinə nəzarət etmək üçün müxtəlif təbiətli radioprotektorlardan 

istifadə olunur. Belə maddələrdən bəzi  bitki və meyvə tullantılarından alınmıĢ ekstraktları göstərmək olar. 

Radioprotektor xassəli ekstraklar  arasında bitki və meyvələrin tullantılarından alınmıĢ ekstrakların effektiv olması və 

onların çox ucuz baĢa gəlməsi bu məhsullara olan marağı daha da artırmıĢdır.  

Bitki orqanizminin xarici mühitin qeyri əlveriĢli amillərinin təsirinə qarĢı davamlılıq mexanizmlərinin öyrənilməsi, 

həlli vacib olan əsas məsələlərdən biridir. Bitkilər bitdiyi yerdə qalmaq məcburiyyətində olduğundan, digər amillərlə 

yanaĢı təbii radiasiyanın təsirinə də məruz qalırlar və uzun sürən təkamül prosesində onların orqanizmində Ģüalanmanın 

optimumdan kənara çıxan dozalarına davamlılıq mexanizmləri təĢəkkül tapmıĢdır. Həmin mexanizmlərin üzə 

çıxarılaraq praktikada tətbiq edilməsi davamlılıq probleminin həllinin əsas yollarından biri sayılır[1-3]. 

Hazırkı dövrə qədər radiobiologiya sahəsində çalıĢan alimlər tərəfindən bu istiqamətdə böyük təcrübi material 

toplanmıĢdır: bitkilərin böyümə və inkiĢafında, ayrı–ayrı biosintez proseslərində Ģüalanmadan sonra baĢ verən 

dəyiĢikliklər, Ģüalanmanın mutagen təsiri, meristem hüceyrələrinin bölünməsinin pozulması nəticəsində meydana çıxan 

dəyiĢkənliklər, ümumi metabolizmin istiqamətinin dəyiĢilməsi, qocalma proseslərinin sürətlənməsi, bəd xassəli ĢiĢlərin 

yaranması və s. geniĢ tədqiqatlara ehtiyac olduğunu göstərir [2,3]. Bu sahədə aparılan tədqiqatlarla  müəyyən edilmiĢdir 

ki, bitkilərin radiasiyaya dözümlülük dərəcəsi onların müxtəlif taksonomik qruplarında bir-birindən fərqlənir. 

Ġkiləpəlilər fəsiləsinin nümayəndələrinin toxumları yüksək radiohəssaslıq göstərdikləri halda birləpəlilər radiasiyanın 

nisbətən yüksək dozalarına dözümlü olurlar. Məsələn, 25 Qreylik radiasiya buğda bitkisinin böyüməsini 

stimullaĢdırdığı halda, paxlalılara öldürücü təsir göstərir [4-5]. Bitkilərin radiasiyadan qorunması istiqamətində aparılan 

iĢlərdə orqanizmin inkiĢafını sürətləndirən, maddələr mübadiləsini normallaĢdıran və genetik dəyiĢiklikləri aradan 

qaldıran maddələrin-radioprotektorların öyrənilməsinə üstünlük verilir. Bunlarla yanaĢı bitkilərdən alınmıĢ ekstraktların 

immunəstimuləedici və genomüdafiə  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılması 

məqsədəuyğundur [6]. Bizim tədqiqatlarımızda Nar ekstraktının radioprotektor kimi seçilməsinin əsas səbəbi onun 

yuxarıda  sadalanan qabiliyyətini aydınlaĢdırmaqla  əlaqədardır. Bununla yanaĢı Qamma-() Ģüalanmanın aĢağı 

dozalarının Nar ekstraktının  iĢtirakı ilə model bitki sistemlərində  xromosom aberrasiyalarına təsiri öyrənilmiĢdir.  

ġüalanmanın təsirindən genetik aparatda baĢ verən dəyiĢikliklər və radioprotektorların qoruyucu təsirinin öyrənilməsinə 

aid tədqiqatlar demək olar ki, çox az  aparılmıĢdır və ziddiyyətlidir. 

 

Tədqiqatın metodu.  
Tədqiqat obyekti kimi soğan Allium cepa L. istifadə olunmuĢdur. Bu məqsədlə Alium cepa toxumlarınin Ģüalanması 

―Ruxund‖ (
60
Co) qurğusunda 0,5-1 Qr/dəq doza gücündə  aparılmıĢdır.Ġstifadə olunmuĢ nar ekstraktı- nar qabığı və 

yarpaqlarindan alınmıĢdır. Toxumların Ģüalandırılması üçün ―Rxund -20000‖   qurğusundan istifadə olunmuĢdur ki, 

burada 
60
Co izotopu Ģüalanma mənbəyi rolunu oynayır. Təcrübə zamanı aparatda Ģüalanmanın gücü ġG=0,024 Qrey/san 

olmuĢdur. ġüalanmadan əvvəl bitki toxumları Nar ekstraktı ilə  iĢlənmiĢdir. Toxumlar Nar ekstraktının  0,01 və 0,001 % 

-li məhlullarında 12-15 saat saxlanıldıqdan sonra qurudularaq  1, 2,5, 5, 10, 15 Qrey dozalarda  ĢüalandırılmıĢlar. 

Kontrol isə distillə suyu ilə iĢlənmiĢdir. ġüalandırılmıĢ toxumlar 24-26 °C-də 58- 60 saat müddətində termostatda 

saxlanılmıĢdır.  

Daha sonra 1,5 sm uzunluğunda kökçüklər kəsilərək buzlu  sırkə alkoqolunda  fiksasiya olunmuĢ, asetoorseinlə 

rənglənmiĢdir. CücərmiĢ toxumlar seçilmiĢ və bir necə variantda fiksə edilmiĢdir. Fiksə Karnua məhlulunda (95
 
%
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etil spirti ilə buzlu sirkə turĢusunun 3 : 1 nisbətli qarıĢığında) aparılmıĢdır.  Daimi və müvəqqəti preparatlar hazırlanaraq 

mikroskop altında kökün meristem hüceyrələrində mitozun anafaza mərhələsinə baxılmıĢdır.  

Punica granatum bitkisindən ekstrakt – Nar meyvələrinin qabıqları və yarpaqları qurudulmuĢ  50%-li  etil spirti 

məhlulu  ilə ekstraksiya yolu ilə alınmıĢdır. Nar ektraktının alınması  aĢağıdakı  kimi aparılır: 20 qr narın əzilmiĢ Nar 

qabıq və yarpaqları  üzrinə 150 ml etil spirti əlavə olunub və Sokslet aparatında 2 saat qaynadılmıĢdır. Sonra məhlul 

süzülüb ayrılmıĢ və su hamamında buxarlandırılmıĢdır. Ekstraktın yağ və qətranlı hissədən təmizlənməsi üçün 2 dəfə 

efir ilə (10ml) yuyulmuĢdur. Sonra üzəinnə su tökülüb 35 – 40 
0
C  temperaturda qızdırılmıĢdır. Məhlul  soyudulub 18 

0
C –də qırmızımtıl kristalları alınımıĢdır. Metil spirtində təkrar kristallaĢdırılaraq təmizlənmiĢdir. 

AparılmıĢ təcrübələr zamanı alınmıĢ Nar ektraktının Ģüaqoruyucu effektivliyinin öyrənilməsi üçün onun aĢağı 

qatılıqlı (0.01% və0.001% -li) suda həll olmuĢ 
 
məhlundan   istifadə olunmuĢdur. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Nar ektraktı məhlulu ilə iĢlənərək 1; 2,5; 5; 10 və 15 Qrey ĢüalandırılmıĢ soğan toxumları cügərdilərək hüceyrə 

tsiklinin presintetik fazasında meristem hüceyrələrində xromosom aberrasiyalarına baxılarkən müəyyən edilmiĢdir ki, 

Ģüalanma dozası artdıqca xromosom aberrasiyalarının artan tezliyi radioprotektorun effektiv radioqoruyucu effekti 

sayəsində üç dəfəyə qədər azalmıĢdır (Cədvəl1).  

Xromosomların struktur quruluĢunda baĢ vermiĢ dəyiĢkənliklər (aberrasiyalar ) erkən və son anafaza mərhələlərində 

öyrənilmiĢdir.ġüalanmıĢ hüceyrələrdə gen mutasiyaları ilə bərabər bitki orqanizminin normal fəaliyyətinə xas 

xromosom və xromotid spontan mutasiya dəyiĢkənlikləri baĢ verir. ġüalanma bu pozulmaları artırır. Abberasiyalı 

xromosomlar olan hüceyrələr ya məhv olur,ya da irsən nəsildən –nəsilə ötürülərək müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına 

Ģərait yaradır.  

Cədvəl 2-də göstərildiyi kimi 1 Qrey Ģüalanma zamanı xromosom aberrasiyalarının   miqdarının artması (35 ədəd ), 

doza artdıqca daha da artır, radioprotektor kimi istifadə edilmiĢ Nar ektraktı  istifadə olunması ilə (29 ədəd) azalma, 

radioprotektor effekti nəticəsində aĢağı dozalarda olduğu kimi yuxarı dozalarda da mənfi təsirləri xeyli dərəcədə aradan 

qaldıraraq xromosom aberrasiyalarının   miqdarını azaltmıĢdır. Hətta 15 Qrey Ģüalanma nəticəsində əmələ gəlmiĢ 

aberrasiyaların miqdarını 1,5 dəfə aĢağı salmıĢdır. AparılmıĢ təcrübələr göstərmiĢdir ki, toxumların (baĢ soğan) – Nar 

ektraktının  aĢağı qatılıqlı (0,001% və 0,01%-li) məhlulları ilə  iĢlənməsi xromosom aberrasiyalarının kəskin azalması 

ilə nəticələnir (Cəd.1, 2). Müəyyən olunmuĢdur ki, ilk dəfə olaraq tədqiq olunan Nar ekstraktı qamma radiasiyanın təsif 

effektini azaltmaq imkanına malikdir. ġüalanmıĢ hüceyrələrdə gen mutasiyaları ilə bərabər bitki orqanizminin normal 

fəaliyyətinə xas xromosom və xromotid spontan mutasiya dəyiĢkənlikləri baĢ verir. ġüalanma bu pozulmaları artırır.  

AlınmıĢ bu yeni protektor yüksək stabilləĢdirici təsir göstərərək, stress faktorların təsirindən hüceyrədə əmələ gələn 

sərbəst-radikal zəncir reaksiyalarının sürətini azaldaraq irsi aparatda xromosomların struktur dəyiĢkənliyini əhəmiyyətli 

dərəcədə aĢağı salmıĢ, bununla da hüceyrə genomunun etibarlı adaptiv davamlılığının yüksəlməsinə səbəb olduğu 

ehtimal oluna bilər. Xromosomun  struktur quruluĢunda baĢ vermiĢ dəyiĢkənlik- DNT-nin qırılması və zülal 

molekulasında dəyiĢkənliyin yaranmasına səbəb olur. Buna görə də Nar ekstraktının bu prosesi tənzimləmə 

qabiliyyətinə malik olduğunu düĢünürük. Eksperimental tədqiqatlarımıza əsaslanaraq ehtimal etmək olar ki, Nar 

ekstraktı effektiv Ģüaqoruyucu və immunstimullaĢdırıcı effektli, antikanserogen xüsusiyyətli maddə olmaqla, bitki 

sistemləri üçün  radioprotektor kimi, genomun qeyri-stabil vəziyyətinin aradan qaldırılmasında  istifadə  oluna bilər. 

 

Cədvəl.1. Allium cepa hüceyrələrində qamma Ģüalarının və Nar ekstraktının (0,01%) xromosom aberrasiyalarına 

təsiri. 

Do

za, Qr 
Kontrol P (0 Qr) Nar ekstraktı -0,01% 

P(0

Qr) 
P 

0 0.82±0.00 (0.81-0.85)  0.97±0.00 (0.99-1.11)  <0.01 

1 2.99±0.00 (2.96-3.04) <0.01 2.35±0.00 (2.27-2.41) 
<0.

01 
<0.01 

2.5 4.61±0.00 (4.57-4.68) <0.01 3.91±0.00 (3.86-4.00) 
<0.

01 
<0.01 

5 5.05±0.00 (5.01-5.09) <0.01 3.76±0.00 (3.70-3.80) 
<0.

01 
<0.01 

10 7.33±0.00 (7.30-8.12) <0.01 5.41±0.00 (5.34-5.50) 
<0.

01 
<0.01 

15 8.50±0.00 (8.45-9.45) <0.01 5.01±0.00 (5.00-5.50) 
<0.

01 
<0.01 

 

 

 

 

 



      

 

Cədvəl.2. Allium cepa hüceyrələrində qamma Ģüalarının dozadan asılı olaraq Nar ekstraktının 

(0,001%)   aberrasiyalı hüceyrələrin miqdarına təsiri. 

 

Variantlar 

Anafazalı 

hüceyrələrin 

miqdarı 

Xromosom aberrasiyaları 

n M±m 

Kontrol 1086 20 2,1±0,43 

Ekstrakt-

kontrol 

897 27 2,9±0,54 

1 Qr 1228 35 2,93±0,48 

1 Qr +ekstrakt 1306 29 2,8±0,37 

2,5 Qr 859 36 4,0±0,67 

2,5 Qr 

+ekstrakt 

903 30 3,03±0,58 

5 Qr 922 45 4,44±0,72 

5 Qr +ekstrakt 946 34 3,93±0,48 

10 Qr 910 82 9,9±0,99 

10 Qr 

+ekstrakt 

1206 56 4,6±0,60 

15 Qr 751 55 7,9±0,98 

15 Qr 

+ekstrakt 

1222 71 5,8±0,67 
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Радиопротекторное воздействие препарата растительного   происхождения экстракта граната на 

семена Allium cepa l. 
1
 Мамедли С. А. , 

2
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2 
Бакинский Государственный Университет, Захид Халилов 23, Баку, Азербайджан 

Проведено исследование протекторной активности экстракта граната  при остром гамма-облучении семян 

лука Allium cepa L. Предварительная обработка семян этими препаратами приводила к значительному 

снижению хромосомных аберраций в апикальной меристеме проростков лука, полученных из облученных 

семян.  

Ключевые слова: Allium cepa L., Punica granatum, семена, гамма-облучение, экстракт граната 

Radioprotective influence of herbal preparations extract granatum on Allium cepa l. seeds 
1
 Mamedli S.A., 

2
Ahmedzade G.Y. 

1
 Institute of Radiation Problems, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 

Bakhtiyar Vahabzadeh 9, Baku, Azerbaijan 
2  

Baku State University, Zahid Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

The protective activity of pomegranate extract at the sharp gamma-irradiation of Allium cepa L. seeds was 

investigated. Preliminary processings of seeds by these preparations resulted in significant decrease of chromosomal 

aberrations in root apex meristem of onion seedlings received from irradiated seeds. 

Key words: Allium cepa L., Punica granatum, seed, gamma-irradiation, pomegranate extract 
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Müxtəlif buğda genotiplərində kallusəmələgəlmənin induksiyası öyrənilmiĢdir. Buğdanın kallus 

hüceyrələrində kallusəmələgəlmənin genetik determinasiya olunması göstərilmiĢdir. 2,4- D fitohormonun 

müxtəlif qatılıqlarının kallusəmələgəlmənin induksiyasına təsiri araĢdırılmıĢdır. 2,4 -D fitohormonun optimal 

qatılığı müəyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: fitohormon, kallus, kallusəmələgəlmə, buğda, in vitro 

 

GiriĢ 

Dənli bitkilərin ənənəvi seleksiyasının inkiĢafı onların bir çoxunun məhsuldarlığının əhəmiyyətli 

dərərcədə artmasına gətirib çıxardır. 

Bitki hüceyrələrinin in vitro kultura üsulları artıq bitki fiziologiyası və embriologiyasının nəzəri və tətbiqi 

problemlərinin həlli üçün geniĢ istifadə olunur [2, 5]. 

Kulturaya  köçürülən   hüceyrələr müəyyən fiziki və kimyəvi faktorların təsiri altında differensiasiya 

proseslərini dəyiĢdirmə qabiliyyətinə malik  plastik sistemlərdir.  Bu xüsusiyyət  kulturaya keçirilən  

eksplantın morfogenetik potensialının maksimum reallaĢdırılması üçün Ģəraitin seçilməsinə imkan yaradır və 

qeyri-ənənəvi çoxaldılma sistemlərində bitki regenerantlarının  formalaĢmasına səbəb olur. 

Bitki biotexnologiyasının inkiĢafında ilk mühüm mərhələ hüceyrə, toxuma və  orqanların kultivasiyası 

metodlarının tətbiq edilməsi olmuĢdur   və bunun əsasında totipotentlik prinsipi, yəni  in vitro sistemdə 

istənilən bitki hüceyrəsi və ya orqanından tam bir orqanizm əldə etmək imkanı  dayanırdı. Xüsusi süni 

Ģəraitdə istənilən differensiasiya etmiĢ hüceyrə ontogenezin  bütün mərhələlərini  təkrarlaya bilər. Praktiki 

baxımdan izolə olunmuĢ hüceyrə və toxuma kulturası  metodunun biotexnologiyada tədbiq imkanları çox 

böyükdür [3]. Bu prinsip növdaxili dəyiĢkənlik tükəndiyində və ətraf mühitin biotik (xəstəliklər, 

zərərvericilər) və abiotik faktorlarına (duzluluq, temperatur) davamlılıq, yatmaya davamlılıq, məhsuldarlıq 

və s.  kimi selektiv xüsusiyyətləri istənilən səviyyəyə qədər gücləndirə bilmədikdə, çarpazlaĢma nəticəsində 

(adətən həyati qabiliyyətə malik nəsil verməyən) hibrid bitkilərin alınması üçün, həmçinin seleksiya 

prosesinin sürətlənməsi (izolə olunmuĢ rüĢeym kulturası) və əkin materialının yaxĢılaĢdırılması hallarında 

istifadə olunur. 

Kallus hüceyrələri normal hüceyrələrlə, həm oxĢar,  həm də onlardan fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. 

Normal hüceyrələr kimi : ikincili metabolitlərin sintezi;  Ģaxta  və istilik müqaviməti; aĢağı və yüksək 

temperatura qarĢı müqavimət;  fotoperiodik reaksiya; osmotik aktiv maddələrə və duza davamlılıq və s. 

xüsusiyyətlərinin saxlanması.  Normal hüceyrələrdən fərqi isə , zülalların tərkibinin   dəyiĢilməsidir. Kallus 

hüceyrələrində spesifik zülalların əmələ gəlməsi,  eyni zamanda, yarpaqların fotosentezedici hüceyrələrinə 

xas olan züllaların miqdarında azalma və ya tamamilə yox olma, fizioloji asinxronluq, yaĢ üzrə heterogenlik, 

genetik qeyri-stabillik müĢahidə olunur. 

Kulturadakı  hüceyrələrin genetik qeyri-stabilliyinə səbəb ilkin materialın (eksplantın) genetik 

heterogenliyi, bitki toxumasının izolə olunmuĢ hissələri  və qidalı mühitə yerləĢdirilməsi hesab olunur ki, 

bunlar da  korrelyativ əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxarır. OxĢar nəticələr  fitohormonların qidalı mühitə 

əlavə olunması zamanı  oradakı hüceyrələrin genetik aparatına təsiri ilə də bağlı ola bilər. 

Apardığımız tədqiqatların  məqsədi genotip və 2,4-D fitohormonunun  müxtəlif konsentrasiyalarının in 

vitro müxtəlif buğda genotiplərinin kallusəmələgəlmə qabiliyyətinə təsirini öyrənmək olmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti kimi 3 yumĢaq – Əzəmətli-95, Qobustan, AbĢeron və 3 bərk – Bərəkətli-95, Qarabağ, 

Saray buğdanın yerli seleksiya sortları götürülmüĢdür. 

Eksplant kimi tozlanmadan 10-15 gün sonra yetiĢməmiĢ rüĢeym götürülmüĢdür. Bu zaman eksplantın 

ölçüsü 0,8-1,5 mm olur [1]. 

Toxumlar ardıcıl olaraq 5 saniyə müddətində 70%-li etil spirtində və 15 dəqiqə müddətində 1%-li  xlor 

heksidinin su məhlulunda steril vəziyyətinə gətirilir. Sterilizasiyanın hər mərhələsindən sonra toxumlar üç 

qat həcm steril su ilə yuyulur. Steril vəziyyətə gətirilmiĢ toxumlardan təmiz, qapalı Ģəraitdə rüĢeym ayrılmıĢ 

və içərisində aqarlı mühit olan bioloji sınaq ĢüĢələrinə yerləĢdirilmiĢdir. 



      

 

Kallusəmələgəlmənin induksiyası üçün Murashiqe və Skoog  [4] qida mühitindən istifadə edilmiĢdir.  

Kallusəmələgəlmənin induktoru kimi 2,4 –D (2,4 –dixlorfenoksisirkə turĢusu) 2mq/l; 2,5mq/l; 3mq/l; 4mq/l; 

5mq/l qatılığlarında götürülmüĢdür.Kallus toxuması 26
0
C temperaturda və 70 % rütubətdə yetiĢdirilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri  və müzakirəsi 

Ġn vitro kulturada tədqiq olunan  genotiplərdə  kulturaya keçirilən  bütün yetiĢməmiĢ rüĢeymlərdə  

kallusun formalaĢması müĢahidə olunmuĢdur. Eksplantın intensiv dedifferensiasiyası və kallusun 

formalaĢması artıq 5-7  gün ərzində müĢahidə olunmağa baĢlamıĢdır. 

Kulturaya keçirilən   hüceyrələr ardıcıl dəyiĢikliklərə məruz qalır: dedifferensiasiya vəziyyətinə keçmə, 

embrional böyümə və kallusun ikinci dəfə differensiasiya  qabiliyyəti sayəsində formaəmələgəlmə. 

Kallusun formalaĢmasının  induksiyası, əsasən, eksplantın qidalı mühitə inokulyasiya zamanı onun 

fizioloji vəziyyəti, həmçinin kultivasiya Ģəraiti ilə təyin olunur ki, onlar  arasında ən əhəmiyyətlisi 

fitohormonların optimal konsentrasiyasıdır. Fitohormonların optimal konsentrasiyası eksplantda 

kallusogenezdən  əlavə , in vitro morfogenez yollarının induksiyasını da təyin edən vacib amil hesab olunur. 

Ġnduktiv mühitdə in vitro kultivasiya zamanı eksplantın ilkin ixtisaslaĢmıĢ və ya meristematik hüceyrələri 

dedifferensiasiyası  və kallus hüceyrələrinə  çevrilməsi baĢ verir. Bu proses ilkin hüceyrələrin strukturunun 

yenidən qurulması və onların sonda poliferasiyası ilə nəticələnən  ardıcıl bölünmə qabiliyyətinin  induksiyası  

ilə bağlıdır [6]. 

Tədqiq  olunan genotiplərdə kallusəmələgəlmənin tezliyi və biokütlənin  artım dinamikasına 2,4-D 

fitohormonun müxtəlif konsentrasiyalarının təsiri  öyrənilmiĢdir. 

Cədvəldən  göründüyü kimi buğdanın bütün genotiplərində kallus induksiyasının tezliyi  kifayət qədər 

yüksək olmuĢdur  və genotipin müxtəlifliyindən asılı olaraq  48 %-dən  99%-ə çatmıĢdır.  2,4-D-nin   istifadə 

edilən bütün qatılıqlarında kallusəmələgəlmənin  induksiyası  baĢ vermiĢdir və qatılıq artdıqca kallus 

biokütləsinin toplanması uyğun olaraq artmıĢdır. Fitohormonun qatılığının artması ilə biokütlənin toplanması 

genotiplərarası fərqlərlə müĢahidə olunurdu. 

 

Cədvəl 1. 2,4-D-nin   müxtəlif qatılıqlarının kallusəmələgəlmənin induksiyasına təsiri. 
Sortlar                              2,4-D mq/l 

     2     2,5       3 4 5 

Bərəkətli-95 65 79 90 93 97 

Qobustan 55 63 87 90 90 

Əzəmətli-95 66 85 93 95 99 

Qarabağ 56 67 79 83 88 

AbĢeron 48 59 73 79 85 

Saray 50 66 73 82 90 

 

Kallusun induksiyası (% -lə)  

Belə ki, eyni Ģəraitdə kultivasiya olunmasına baxmayaraq,  Bərəkətli-95 və Əzəmətli -95 genotiplərində 

biokütlənin toplanma göstəricisi  digər genotiplərlə müqayisədə  daha yüksək olmuĢdur. Ehtimal olunur ki, 

bu göstərici hər iki genotipin in vitro becərilməyə müsbət cavab verməsi ilə bağlıdır. Digər tədqiq olunan 

genotiplərdə kallusun induksiyası və biokütlənin toplanması qeyd etdiyimiz iki sorta nisbətən aĢağı 

olmuĢdur. 2,4–D-nin  qatılığından asılı olaraq kallusəmələgəlmə müxtəlif cür baĢ vermiĢdir. BaĢqa 

variantlarla müqayisədə  2,4-D – nin- 5 mq/l-ə qədər artırılması kallusəmələgəlməni 5-6 gün tezləĢdirir. 2-3 

həftədən sonra demək olar ki, həyat qabiliyyətinə malik olan rüĢeymlərdə kallus əmələ gəlmiĢdir. 2,4-D- nin 

qatılığının artması bütün genotiplərdə kallus əmələgəlmə faizinin artmasına baxmayaraq, o,  kallusun sonrakı 

inkiĢafına mənfi təsir edərək  onun morfologiyasında kifayət qədər özünü göstərmiĢdir. 2,4-D- nin  3 mq/l  

konsentrasiyasında kallusun induksiyası daha intensiv olmuĢ və hər passajda  biokütlənin toplanması stabil 

artmıĢdır.  2-3 həftədən sonra əmələ gəlmiĢ kallus hüceyrələrinin morfoloji cəhətdən fərqlənən 2 tipi 

müĢahidə olunmuĢdur: 1. Qlobulyar quruluĢa malik, möhkəm, ağ-sarı rəngə malik kallus; 2. YumĢaq, boĢ 

konsentrasiyaya malik, amorf və sulu, adətən Ģəffaf və parlaq olan kallus. Hüceyrə xətlərinin induksiya 

tezliyi (kallusogenez), bir qayda olaraq, bir sıra təsadüfi amillərdən asılıdır. Bu göstərici  üçün ilkin bitki 

genotipi əhəmiyyətli bir faktordur. Beləliklə,  kallusun induksiya tezliyi  genotip  və  2,4-D fitohormonun  



      

 

qatılığından asılı olmuĢdur. ÖyrənilmiĢ genotiplər  kallusəmələgəlmə induktorlarına  münasibətdə   genetik 

determinasiya olunmuĢlar. 

Bu iĢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin ĠnkiĢafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə 

yetirilmiĢdir (Qrant №EIF‐KEPTL-2-2015-1(25)-56/35/3). 
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Dependence of the induction of  callus  formation on the genotype of wheat and various 

concentrations of 

phytohormone. 

Fidan A. Alisoy, Mahira H. Mamedova 

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, Matbuat ave., 2A, Baku, Azerbaijan  

Induction of callus formation in various wheat genotypes was studied. Genetic determination of callus 

formation in callus cells of wheat is shown. The effect of various concentrations of phytohormone 2,4 - D on 

the induction of callus formation was studied. The optimal concentration of phytohormone is established to 

be 2,4 -D.  
Key words: phytohormon, callus, callusogenez, wheat, in vitro 

 

Зависимость индукции  каллусообразования от генотипа пшеницы и различных 

концентраций фитогормона. 

Фидан А. Алисой,Маира Г. Мамедова 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА, Баку, пр. Метбуат 2А 

jИзучена индукция каллусообразования у различных генотипов пшеницы. Показана генетическая 

детерминация каллусообразования у каллусных клеток пшеницы. Исследовано влияние различных 

концентраций фитогормона 2,4 -Д на индукцию каллусообразования. Установлена оптимальная 

концентрация фитогормона.2,4-Д. 

Ключевые слова: фитогормон, каллус, каллусообразование, пшеница, in vitro  



      

 

The plant extracts in protection of photosynthetic activity, suppressed by zinc ions 
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The action of plant extracts on pigment content of chloroplasts and activity of PS II, suppressed by zinc 

ions were investigated. It is shown that used extracts possessed with antioxidant properties and are able to 

protect photosynthetic activity due to quenching of reactive forms of oxygen formed under stress. 

Key words: photosynthesis, pigments, PS II, zinc, extracts. 

 

Introduction 
Zinc (Zn

2+
) as essential micronutrients in plant are necessary for plant growth and development [5]. 

However, excessive amounts of heavy metals, including Zn
2+

 are toxic [6].The biological phytotoxicity and 

availability of heavy metals is controlled and is dependent upon a number of factors including the elements 

uptake site, competition for binding sites, irradiance and pH of medium [3]. Usually most of the vital 

elements are present in a concentration range which is compatible with life. When metals are present in 

excess, they become toxic. One mechanism leading to inhibition of photosynthesis by heavy metals is their 

substitution for Mg
2+

 in the Chl molecules, leading to a breakdown in photosynthesis [8]. The photosynthetic 

membrane of thylakoids are more vulnerable and his chlorophyll-protein complexes part under stress 

situations due to their structural peculiarities.  
Zn

2+
 is assumed to act at oxidizing side of PS II. Rashid et al. suggested that zinc ions interacts with 

donor side of PS II. They proposed that elevated levels of Zn
2+

 strongly perturb the conformation of PS II 

core complex and might also affect the acceptor side of the photosystem [7, 9]. Phytotoxic action of heavy 

metals induces oxidative stress by generating free radicals and reactive oxygen species (ROS). To cope up 

with damages caused by ROS cells possess their own comprehensive and integrated endogenous antioxidant 

defense system composed by both enzymatic and as well as non-enzymatic components. Plants still present a 

large source of national antioxidants and radical scavenging mechanism as a part of their activity. Many 

antioxidant compounds naturally occurring in plant sources have been identified as free radical and active 

oxygen scavengers. The most important reported biological property of flavonoids is due to their antioxidant 

activity by scavenging oxygen radicals [2]. The aim of present work was the determination the defense 

ability of extracts, derived from relict plant Danae racemosa and liquorice roots (Radix glycyrrhizae) and 

leaves of sage (Folia Salvia officinalis)under oxidative stress induced by Zn
2+

. 

 

Research  metods 

Experiments were carried out on wheat seedlings (Triticum aestivum L.) grown during 7 days in aqueous 

medium and the transferred in stress condition to medium containing ZnSO4 in concentration 10
-3

M at 

different pH (4,5; 6,7; 9,0) during 24 hours. For protection from toxic action of Zn
2+

 were used extracts of 

relict plant Danae racemosa, liquorice roots (Radix glycyrrhizae) and sage leaves (Folia Salvia officinalis). 

The functional state of photosynthetic apparatus was evaluated by means of delayed fluorescence in 

millisecond time range (msec DF) of chlorophyll a (Chl a). Msec DF of Chl a was measured by means of 

phosporoscope with time interval between excitation and measurement of phosphorescence in 1.5 ms [4].   
Investigation of native forms of chlorophylls (Chl) were determined on spectrophotometer SF-14. The 

chlorophyll content was determined by absorption value at wavelengh: for Chl a – 663 nm, 680 nm and Chl 

b – 645 nm. The scrining of alcoholic extracts of dried plant: sage leaves (Folia Salvia officinalis) with 

predominant content of saponins (ursolic oleanine acid, carotene, vitamine C, roots of liquorice (Radix 

glycyrrhizae) with saponine-glycyrrhizin and leaves of Danae racemosa with predominant content of 

carotenoids was performed [1].  

 

Research results and discussion 

The change of pigments content under action of zinc ions in concentration 10
-3
М at different medium pH 

was observed (Fig. 1). The Chl b in control variant is equal to 1,5 µg/ml and Chl a – 1 µg/ml after action of 

Zn
2+

 the content of Chl b under pH 4,5 increased on 40%, under pH 6,8 to 39%, at pH 9,0 – 50% as 

compared with control. Chl a was more stabile to action of Zn
2+

. Addition to medium with seedlings of 
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extracts Folia Salvia officinalis, Radix glycyrrhizae, Danae racemosa, possesed by antioxidant properties to 

assist the increase of pigments content with comparison to stress. In content of Chl b was observed the 

quantitative rise under action of liquorice (40%) and sage (20%) at acid of medium. Extract of sage leaves 

positively influenced on content of Chl a (to 50% relatively to stress). The content of Chl b was increased on 

30% under action of liquorice at pH 6,8. However the protective role of sage and Danae racemosa was not 

observed The protective influence of used extracts manifest itself in increase of Chl a content. The greatest 

protective activity was observed for Danae racemosa (on 43% relatively to control). The activity of all 

extracts to contents of pigments was weakly expressed. 

 

Figure 1. The change of chlorophyll forms at toxic action of Zn
2+

 on wheat seedlings (Triticum aestivum 

L.) at different pH medium during 24 hours and protection by extracts – □-control; ■- Zn
2+

; ■-leaves of sage 

(Folia Salvia officinalis); ■-roots of liquorice (Radix glycyrrhizae); ■-leaves relict plant Danae racemosa. 

 

Action of Zn
2+

 ions on wheat seedlings has changed the state of phase of msec DF Chl a at dependence 

from medium pH. The delay of fast phase (f.ph) intensity, indicating on recombination processes changes 

excited Chl of reaction centre (RC) with positive equivalent on donor side of PS II. Increase of slow phase 

intensity (sl.ph) indicate on disturbance of electron flow to QA-QB on acceptor side of PS II, that results in to 

displacement of QA redox state and electron deflaction to PS I. For protection from oxidative stress, induced 

by Zn
2+

 ions the plants, indicated in methods, posessed by antioxidant properties were used (Fig. 2). 

 
Figure 2. Action of– ■-Zn; ■-extracts of liquorice (Radix Glycyrrhizae); ■-sage leaves (Folia Salvia 

Officinalis); □-Danae racemosa on A) – fast phase (f.ph); B) – slow phase (sl.ph); C) – stationary phase 

(st.ph) induction curve msec DF Chl a, supressed by Zn
2+

 ions. 

 

Action of liquorice extract, (Radix Glycyrrhizae) manifest itself in significant rise of intensities as f.ph so 

sl.ph in alkaline and acid mediums, so hinder to inhibitory action of Zn
2+

 ions (pH 9,0 – 26% and 18,3%; pH 

4,5 – 18,3% and 17%, accordingly). Action of sage is shown at pH 9,0. The restoration of f.ph intensity on 

14%, when intensity of slow phase is restorated on 36% and 22% at pH equal to norme. Effect from extract 

of relict plant Danae racemosa manifest itself for f.ph under pH 9,0 and 6,8 and display itself by increasing 

intensity on 18% and 22%. The intensity of sl.ph is shown to restored at all pH and most effect is observed at 

pH 4,5 (39%). The change of sl.ph/st.l the greatest effect is observed for Danae racemosa in acid and normal 

medium.  



      

 

The assumption is made that protective effect of plant extracts is depend from content of flavonoids, 

carotenoids and vitamin C hindering of free-radical states in PS II, arising as intermediate product in result of 

heavy metals action. 
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Zn
2+

 ionlarının təsirinə məruz qalmıĢ fotosintetik aktivliyin bitki ekstrakları ilə müdafiəsi 

Sevil B. DadaĢova, Sona Ə. Bayramova, Sevinc Ə. AtakiĢiyeva, Rəna Ə. Qəniyeva, Ġnna M. Qurbanova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Zn
2+

 ionlarının təsirinə məruz qalmıĢ xloroplastların piqment tərkibinin və FS II aktivliyinin bitki 

ekstraktları ilə müdafiəsi tədqiq olunmuĢdur. GöstərilmiĢdir ki, istifadə olunan ekstraktlar antioksidant 

xüsusiyyətli olub, toksiki Zn
2+

 ionlarının yaratdığı oksigenin reaktiv formalarını söndürərək, fotosintetik 

aktivliyi müdafiə etmək qabiliyyətinə malikdirlər. 

Açar sözlər: fotosintez, piqmentlər, FS II, sink, ekstraktlar 

 

Защита растительными экстрактами фотосинтетической активности, 

подавляемой ионами цинка 

Севиль Б. Дадашева, Сона А. Байрамова, Севиндж А. Атакишиева, Рена А. Ганиева, 

Инна М. Курбанова 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

Исследовали действие растительных экстрактов на пигментный состав хлоропластов и активность 

ФС II, подавленных ионами цинка. Показано, что использованные экстракты обладают 

антиоксидантными свойствами и способны защищать фотосинтетическую активность вследствие 

тушения образованных при токсическом действии цинка реактивных форм кислорода. 

Ключевые слова: фотосинтез, пигменты, ФС II, цинк, экстракты. 

 
 

 

 



      

 

Ekstremal duzluluq Ģəraitində buğda, tritikale və çovdar cücərtilərində 

peroksidazanın aktivliyinin müqayisəli tədqiqi 
 

Vilayət B. Abdıyev, Sevinc M. Ġsmayılova, Nigar F. Alıyeva  

Bakı Dövlət Universiteti, Z. Khalilov küç.23, Bakı, AZ1148.Azərbaycan 

sevinc.abduyeva@gmail.com 

 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, duzluluq Ģəraitində bitki cücərtilərinin yerüstü 

hissəsində peroksidazanın aktivliyinin dəyiĢməsi adekvat xarakter daĢıyır, müxtəlif bitki cücərtilərində bu 

yalnız miqdarca fərqlənir. Ekstremal duzluluq Ģəraitində peroksidazanın aktivliyinin xətti xarakter daĢıması, 

toxumalarda fermentin substatı kimi istifadə olunan hidrogen peroksidin miqdarının doyma halına 

çatmamasından aslılıdır. Ona görə ki, istənilən fermentativ reaksiya, o cümlədən, peroksidazanın iĢtirakı ilə 

həyata keçirilən reaksiya substratla doyma halına qədər birtərtibli reaksiyalar  xarakteri daĢıyır   

Açar sözlər: duzluluq, adekvat xarakter, peroksidaza, hidrogen peroksid 

 

GiriĢ 

Bitkilərin olduğu mühitdə mineral elementlərin həddən artıq çox olması, onların həyat fəaliyyətinə mənfi 

təsir göstərir. Bu baxımdan Ģoran torpaqlar xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan torpaqlarında duzların tərkibi olduqca müxtəlifdir. Xloridli-sulfatlı 

və ya sulfatlı-xloridli ĢoranlaĢma tipi geniĢ yayılmıĢdır [2]. Eksremal duzluluq Ģəraiti mədəni bitkilərin 

inkiĢafına mənfi təsir etməklə, məhsuldarlığı xeyli azaldır, bəzən isə onların tamamilə məhvinə səbəb olur. 

Belləliklə, duzların bitki orqanizminə təsir mexanizminin öyrənilməsi nəinki nəzəri, həm də böyük praktiki 

əhəmiyyətə malikdir. Bitki orqanizmində duzların toksiki təsirini tədqiqatçılar hüceyrə fermentlərinin 

aktivliyinin pozulması ilə əlaqələndirirlər [7].  Bu da təsadüfi deyil. Əgər canlı orqanizmlər özünü 

tənzimləyən sistemlərdirsə, onda fermentlər bütün fizioloji, biokimyəvi proseslər üçün tənzimləyici 

komponentlər sayılır. 

Ekstremal duzluluq Ģəraitində bitkilərə zərərli təsir göstərən hidrogen peroksid toplanır [3] və peroksidaza 

onu suya və atomar oksigenə parçalayır. Qeyd etmək lazımdır ki, peroksidaza bitki orqanizminin xəstəliklərə 

qarĢı davamlılığının artırılmasına səbəb olur. Digər tərəfdən, hüceyrənin oksigen ehtiyatının isifadə 

olunmasında da peroksidazanın əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, bitkinin orqanlarında aerasiyanın azalması 

zamanı peroksidazanın fəallığı xeyli yüksək olur. 

Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, peroksidaza hüceyrə metabolizmində olduqça fəal 

iĢtirak edən fermentlərdən biridir. Bizim məqalədə məqsəd, ekstremal duzluluq Ģəraitində duzadavamlılıq 

dərəcəsinə görə fərqlənən bitkilərdə böyümənin ilk və sürətli dövrlərində fermentativ aktivliyin dəyiĢməsini 

öyrənməkdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti kimi buğda, tritikale və çovdarın 6-günlük cücərtilərindən istiifadə olunmuĢdur. 

Cücərtilər termostatda Knop məhlulunda, həmçinin 25-75 mM NaCl və Na2SO4 məhlullarında normal 

aerasiya Ģəraitində (0,04 mq O2/dəq) 25
o
C temperaturda becərilmiĢdir. Lüksmetrlə (lüksmetr, fotoelement tip 

102, kənarlanma 10%) iĢıqlanma dərəcəsi (420-480 lk) ölçülmüĢdür. 

 Peroksidazanın aktivliyi reaksiyanın sürətinə görə hesablanmıĢdır [4]. Tədqiqatlar 3-4 təkrarla aparılmıĢ, 

alınan nəticələr statistik iĢlənmiĢdir [6]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Məlum olduğu kimi, bitki orqanizmində bir sıra antioksidant müdafiə sistemləri mövcuddur. Bu cür 

müdafiə sistemlərindən biri də hüeyrədə ferment sistemidir. Bu baxımdan heyvan və, xüsusilə də, bitki 

orqanizmlərində geniĢ yayılan oksidaza fermenlərindən biri də peroksidazadır. Duzların fermentlərə təsirinə 

aid çoxlu elmi-tədqiqat iĢlərinin olmasına baxmayaraq, bu məlumatların əksəriyyəti ziddiyyətli xarakter 

daĢıyır. Digər tərəfdən, fermentlərin aktivliyinə duzların təsir mexanizmi hələlik tam aydınlaĢdırılmamıĢdır. 

Duzun təsirindən peroksidazanın aktivliyinin kök və gövdədə  dəyiĢmə xarakterinin öyrənilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu, duzların təsirinin peroksidaza reaksiyalarının adekvat və speifik xarakterinin təyin 

olunmasına imkan verir. 

AĢkar olunmuĢdur ki, su kulturasında becərilmiĢ 6-günlük buğda, tritikale və çovdar cücərtilərinin 

köklərində peroksidazanın aktivliyi gövdəyə nisbətən yüksək olmuĢdur. Su kulturasında becərilən bitkilərdə 



      

 

aerasiya və su təchizatı daha yaxĢı olduğu üçün cücərtilərin ilk günlərində kök sistemi gövdəyə nisbətən 

sürətlə böyüyür və onlarda metabolik proseslər daha sürətlə gedir. Bunadan əlavə duzların müxtəlif 

qatılıqarının təsirindən bitki cücərtilərində peroksidazanın aktivliyi təyin edilmiĢdir. Qeyd olunan bitkilər 

duzadavamlığına görə aĢağıdakı Ģəkildə yerləĢirlər: 

buğda     ›     tritikale     ›      çovdar 

Alınan nəticələrdən aydın olur ki, NaCl-un 25-75 mM qatılığında 6-günlük buğda, tritikale və çovdar 

cücərtilərinin kök və gövdəsində peroksidazanın aktivliyi xətti olaraq artmıĢdır. Bu da hər iki orqanda H2 O2 

–nin miqdarca azalmasını göstərir. NaCl-un qatılığı 75 mM olduqda buğda cücərtilərinin yerüstü hissəsində 

peroksidazanın aktivliyi azalsa da aktivlik kontroldan yüksək olmuĢdur (Ģəkil 1).  

                            

ġəkil 1. Müxtəlif qatılıqlı NaCl duzluluğu Ģəraitində becərilmiĢ 6-günlük tritikale cücərtilərinin kök (1) və 

gövdəsində (2) peroksidazanın aktivliyi. 

        NaCl-dan fəqli olaraq, 25 mM Na2SO4 duzunun təsirindən cücərtilərin kök sistemində peroksidazanın 

aktivliyi kontroldan aĢağı, yerüstü hissəsində isə kontroldan yüksək olmuĢdur. Na2SO4 duzunun qatılığının 

50 mM-a çatdırılması zamanı cücərtilərin köklərində peroksidazanın aktivliyi kontroldan bir qədər yüksək 

olmuĢdur. Buğda cücərtilərinin yerüstü hissəsində isə peroksidazanın aktivliyi kontrola nisbətən kəskin 

artmıĢdır (Ģəkil 2). 50 mM Na2SO4 təsirindən tritikale və çovdar cücərtilərinin yerüstü hissəsi inkiĢaf etmə-

miĢdir. 

 

 

                                           

      ġəkil 2. Müxtəlif qatılıqlı Na2SO4 duzluluğu Ģəraitində becərilmiĢ 6-günlük buğda cücərtilərinin gövdə-

sində peroksidazanın aktivliyi. 



      

 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, duzluluq Ģəraitində bitki cücərtilərinin yerüstü 

hissəsində peroksidazanın aktivliyinin dəyiĢməsi adekvat xarakter daĢıyır. Müxtəlif bitki cücərtilərində 

peroksidazanın aktivliyi yalnız miqdarca fərqlənir. 

Ekstremal duzluluq Ģəraitində peroksidazanın aktivliyinin xətti xarakter daĢımasının toxumalarda 

fermentin substatı kimi istifadə olunan hidrogen peroksidin miqdarının doyma halına çatmaması ilə izah 

etmək olar. Ona görə ki, istənilən fermentativ reaksiya, o cümlədən, peroksidazanın iĢtirakı ilə həyata 

keçirilən reaksiya substratla doyma halına qədər birtərtibli reaksiyalar  xarakteri daĢıyır, lakin doyma 

halından sonra fermentativ reaksiya sıfır tərtibli olur və substratın mqdarından asılı olmur. 
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Compared study of the peroxidase activity of wheat, 

triticale and rye seedlings under extreme salinity 

V.B. Abdiyev, S.M. Ismayılova., N.F. Aliyeva 

Baku State University, Z.Khalilov str. 23, Baku, AZ1148, Azerbaijan. 

The researches revealed that the change in the peroxidase activity of the shoot system of seedlings under 

salt stress is adequate; it differs only in number in different seedlings. 

It is because the amount of hydrogen peroxide, used as substrate of enzymes in cells, does not reach the 

maximum. Since, any enzymatic reactions, as well as the reactions with the presence of peroxidase are the 

first order reactions and not dependent on the amount of substrate.  

Key words: salinity, adequate character, peroxidase, hydrogen peroxide 

 

Сравнительное исследование активности пероксидазы ростков пшеницы, 

тритикале и ржи в условиях экстремальнойсолѐности 

Вилаят Б. Абдыев, Севиндж М. Исмаилова, Нигяр Ф. Алыева 

Бакинский Государственный Университет, ул.З.Халилова, 23, Баку, AZ1148, Азербайджан 

В результате проведенных исследований, было установлено, что изменение активности 

пероксидазы в надземных частях проростков растений при засолении носит адекватный характер и 

различается в  проростках  разных растений лишь количественно. Линейный характер активности 

пероксидазы в условиях экстремального засоления зависит от недостижения количественной 

насыщенности перекиси водорода, которая является субстратом ферментав тканях. 

Так как, любая ферментативная реакция, в том числе, реакция проводимая с участием пероксидазы, 

до достижения состояния насыщения с субстратом, носит характер однопорядковых реакции. 

Ключевые слова: солѐность, адекватный характер, пероксидаза, гидроген пироксид 

 
  

 

 

 

 



      

 

Fosfolipid membranlarından ionların seçici keçiriciliyinin tədqiqi 

 
Günel М. Behbudova, Xəlil M. Qasımov 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Bu məqalədə bimolekulyar lipid membranlar vasitəsi ilə müxtəlif bioloji aktiv maddələrin diffuziyası 

tədqiq olunmuĢdur. Lipid membranlarında kationlar üçün keçiricilik yaradan bir sıra antibiotiklər aĢkar 

edilmiĢdir. Müxtəlif membranaktiv maddələrin, belə ki, valinomisin, enniatin, dinaktin, gramisidin və polien 

antibiotiklərin təsiri altında tək valentli ionların membranlardan seçici keçirilməsi göstərilmiĢdir. 

Fosfatidilxolindən yaranan membranlara valinomisinlə təsir göstərərək kationlar üçün seçici keçiricilik təyin 

edilmiĢdir: H
+
 > Rb

+
 > K

+
  > Cs

+
 > Na

+
 ≈ Li

+
. GöstərilmiĢdir ki, valinomisin antibiotiki 10

-8
 М 

konsentrasiyasinda kationlardan K
+ 
ionlarını seçərək membranlardan seçici keçirilməsini təmin edir. 

Açar sözlər: polien antibiotiklər, ikiqatlı lipid membranlar, membranların keçiriciliyi 

 

GiriĢ 

Molekulyar biofizikasininın ən mühüm problemlərindən biri hüceyrə membranlarında ionlar və üzvi 

birləĢmələr üçün seçici keçiriciliyi molekulyar səviyyədə tədqiq edilməsidir. Məlumdur ki, ionların və üzvi 

birləĢmələrin membranlardan nəql edilməsi hüceyrə membranlarında molekulyar ölçüdə mövcud olan 

kanallar vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bioloji membranların ən mühüm xusüsiyyətlərindən biri odur ki, onlar 

fiziki-kimyəvi xassələrinə bir-birinə yaxın olan K
+
 və Na

+
 ionlarını seçib və membranlarından nəql etmə 

qabiliyyətinə malikdir. QarĢıda duran ən əsas məsələlərdən biri ionların və üzvi birləĢmələrin nəql 

prosesində iĢtrak edən membran komponentlərini aĢkar edərək onların molekulyar quruluĢunu tədqiq 

etməkdən ibarətdir. Membran biofizikasinin vacib problemlərindən biri hüceyrə membranlarında mövcud 

olan ion kanallarının iĢləmə prinsiplərinin tədqiqi ilə bağlıdır (1). Canlı hüceyrənin daxilində gedən 

metabolik proseslər bir-biri ilə sıx qarĢılıqlı əlaqələ olduğundan membranlarda ionlar və üzvi birləĢmələr 

üçün seçici keçiricilik mexanizmini molekulyar səviyyədə tədqiq etmək qeyri mümkündür. Buna görə 

dünyanın aparıcı ölkələrində bu problem üzrə tədqiqatlar bimolekulyar lipid membranları üzərində aparılır. 

Bimolekulyar lipid membranlarıni yaradaraq onlarda nəqliyyat sistemlərinin quruluĢunu və funksiyasını 

molekulyar səviyyədə tədqiq etmək mümkün olmuĢdur. 

 

Material və metodlar 

Membranların fiziki-kimyəvi parametrlərini təyin etmək üçün lipid membranlar metoddan istifadə olunur. 

Ġkiqat membranları öküz beyninin ağ maddəsinin fosfolipidlərindən əldə edirdilər. Ümumi fosfolipidləri 

neytral aseton lipidlərdən su ilə təmizlənir və 0
0
C xloroform-metanol məhlulunda (2:1) 20 mq/ml 

konsentrasiyasinda saxlanılır. Sonradan bu lipidlərə uyğun lazımi miqdarda yenidən kristalizə olunmuĢ 

xolesterin maddəsi əlavə edilir. Membranlar teflondan hazırlanan və kameranın divarında yerləĢən 0,3 mm 

diametri olan məsamələrində formalaĢır. Ġonların seçici keçiriciliyini müəyyənləĢdirmək üçün biion 

potensiallar metodundan istifadə olunur. 

 

Təcrübələr və müzakirə 

Bimolekular membranlarınin ionlar üçün seçici keçiricilik qabiliyyətini aydınlaĢdırmaq üçün onların 

müxtəlif elektrolitlərdə transmembran gradientində potensial fərqliyi ölçülür. Modifikasiyaya məruz 

qalmamıĢ membranlar müxtəlif qələvi metal duzlarının məhlulunda yaxın müqaviməti ilə seçilir və ionların 

seçici keçiriciliyini müəyyənləĢdirmək üçün biion potensiallar metodundan istifadə olunur. Membran ion 

mübadiləçisi kimi qəbul olunur. Hesablamalar üçün ion dəyiĢdirici tənliklərin nəzəriyyələrdən istifadə 

olunmuĢdur. Məsələn, Nernst-Plank nəzəriyyəsinə görə iondəyiĢdirici-məhlul sərhədində yaranan tarazılıq 

potensialı φ= φ0  + RTFln (γA  CA +KABγBCB), tənliyi ilə təyin olunur, burada КAB- seçicilik sabitidir, φ0-  

mövcud olan potensial, СA və СB – A və B ionların molyar konsentrasiyalarıdır (ehtimal edilir ki, sistemdə 

baĢqa ionlar mövcud deyil), γA , γB- fəaliyyət nisbətidir, R- qaz sabitliyidir, T- mütləq temperatur, F- 

Faradey sayıdır. Əgər məhlul 1/membran/məhlul 2 sistemini götürdükdə məhlullar arasında potensial fərqliyi 

müəyyən edilə bilər. Əgər məhlul 1-də yalnız A, məhlul 2-də yalnız B ionlar varsa və bundan əlavə A və B 

konsentrasiyaları və onların əmsallar aktivliyi bərabərdirsə 1 və 2 məhlulun arasında yaranan biion potensialı 

aĢağıda göstərilən tənliklə təyin olunur:  

△φ=RTFln 1KAB, △φ – eksperimentdə ölçülür və bundan əldə olunur: KAB=e-F△φRT. 



      

 

Modifikasiyaya məruz qalmamıĢ lipid membranların keçirici əmsalı qələvi metallar katyonları üçün 

müəyyən edilmiĢdir. Kationlar üçün aĢağıdakı dəyərlər tapılıb: Kc3Li
+
 = 0,4, Kc3Na

+
 = 0,5, Kc3K

+
 = 0,8, 

Kc3Rb
+
 = 0,9, Kc3Cs

+
 = 1,0 hardan ki, qələvi metalların monovalent ionları üçün membranlardan seçici 

keçiricilik bu sırada göstərilir: Cs
+
>Rb

+
>K

+
>Na

+
>Li

+
. Fosfatidilxolindən yaranan membranların müqaviməti 

ölçülərək onların kationlar üçün seçici keçiciliyi bu sırada göstərilmiĢdir: Li
+
>H

+
=Na

+
=Rb

+
≥K

+
. Bu nəticələr 

eritrosit lipid membranlarının kation funksiyasına uyğun qəlir. 0.1/0.01М konsentrasiyalı gradientdə 

membranın fərqi potensialı 25 mV qeydə olınmıĢdır. K
+  
və ya Na

+  
kation üçün köçürmə sayı təxminən 0,8, 

anion üçün köçürmə sayı 0.2 olmuĢdur. Fosfatidilxolindən alınan membranlar kation spesifikliyinə malik 

deyillər: TNa=TK=TCl=0,5, burada T- köçürmə sayıdır. Ġon seçiciliyinin artırılması məqsədi ilə müxtəlif 

maddələrdən istifadə edilmiĢdir. Membranlar müxtəlif səthi-fəal maddələrdən iĢtifadə edilmiĢdir. 

Fosfatidilxolindən yaranan membranlara valinomisinlə təsir göstərərək kationlar üçün seçici keçiricilik bu 

sırada tapılıb: H
+
 > Rb

+
 > K

+
  > Cs

+
 > Na

+
 ≈ Li

+
. GöstərilmiĢdir ki, kationlar üçün valinomisinin hətta 10

-8
 М 

konsentrasiyasinda olduqda ionların kecirilmə sayı praktiki olaraq 1 bərabərdir. Bu halda valinomisinin 

kation spesifikliyi diffuziya xarakteri  daĢıyır və faza sərhəd potensialının xüsusiyyətləri ilə əlaqədə deyil. 

Eritrosidlərdən olınan lipid membranlarında valinomisin eyni ardıcılıqda kationları nəql edirlər. Lipid 

membranlarında kationlar üçün keçiricilik yaradan bir sıra antibiotiklər aĢkar edilmiĢdir. Qələvi metallarının 

kationları on gat gradienti zamanı nəzəri olaraq transmembran fərqi potensialı əmələ gətirir. Lipid 

membranların tərkibinə valinomisin, enniatin, dinaktin, gramisidin antibiotikləri əlavə edərək Rb > K > Cs > 

Na > Li kationlar üçün seçici xüsusiyyəti ilə lik sırası alınmıĢdır. Göstərilən dörd antibiotik qələvi kationlar 

üçün seçici spesifikliyi ilə fərqlənir. Bu antibiotiklərin seçici təsiri membran lipidlərinin növündən asılı deyil 

və onların seçiciliyi ionun hidrat örtüyünün ölçüsündən asılıdır. Alametisin antibiotiki ilə bimolekulyar 

membranlara təsir edərək yüksək kation spesifikliyi ilə seçilir. Monaktin-dinaktin qarıĢığı olan eritrosid 

lipidlərindən olınan membranlar kationların üçün seçicilik sırası təyin olunmuĢdur: K > Rb > Cs > Na hansı 

ki, 0.1 M xloridlərin sulu məhlulunda ölçü aparılan mügavimətindən müəyyən olunmuĢdur. Membranlarada 

aktiv maddələr olmayan halda kationların keçirici əmsalı anionlara nisbətən üstün olmuĢdur: Tk = TNa = 0,85, 

TCl = 0,15. Fosfolipidlərin və xolesterinin ekvimolyar tərkibdə membranların məhlulda yaradılması və 

məhlulda molekul halqasında 35 karbon atomları olan amfoter polien antibiotikləri nistatin və amfoteserin B 

mövcuddursa onda bu zaman membranların kation funksiyası keçir anion funksiyasına. Müxtəlif qeyri üzvi 

duzlarının konsetrasiyasından asılılığı müəyyən edilmiĢdir və anionlar üçün seçici sırasını tapdılmıĢdır: J- > 

Br- >SO4- >Cl- > F-. Bimolekulyar fosfolipid membranlar vasitəsi ilə maddələrin diffuziyası tədqiq olunub. 

Bimolekulyar lipid membranlar vasitəsi ilə müxtəlif bioloji aktiv maddələrin diffuziyasının öyrənilməsi bir 

çox tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Bu onunla bağlıdır ki, lipid membranlar quruluĢca daha sadədır və 

onların köməyi ilə hüceyrə membranlarının keçiricilik mexanizmisini tədqiq etmək mümkün olur. 

Modifikatora məruz qalmayan membranların müqaviməti canlı hüceyrə membranlarına nisbətən 5-6 dəfə 

yüksəkdir. Buna görə də membranlardan keçən elektrolitlərin transportu yaxĢı öyrənilmiĢdir. Lakin 

bimolekulyar və hüceyrə membranlarının keciriciliyi su üçün eynidir. Suyun diffuziyasinın ölçülməsində iki 

üsuldan istifadə olunub: osmotik və izotop. Birinci üsulda həcmin dəqiq ölçülməsi üçün xüsusi mikrometrik 

cihazla təchiz olunmuĢ bağlı teflon kameradan istifadə olunub. Su daxili kameradan çıxmağa baĢlayır və 

bunun nəticəsində membranın həcmi artır. Mikrometrin köməyi ilə o sahəsi bərabər olan hala gətirilir və 

suyun həcmi ölçülür. Osmorik təzyigin gradientini bilərək, membranın sahəsi və müəyyən vaxt ərzində 

membrandan keçən suyun həcminin diffuziya nisbəti təyin edilir. Kosm. osmotik təzyigin gradientini lesitin-

xolesterol membranı, NaCl vasitəsilə yaradılir və Kosm üçün hesablama əldə edilib (18-21μ/s).  Ġzotop üsulu 

suyun axınının ölçülməsindən ibarətdir. Bu üsulda həmçinin çox kiçik həcmli bağlı kameradan istifadə 

etmək olur. NiĢanlanmıĢ nöqtəni xaricdən qeydı alınır və bir müddət sonra sayğacın köməyi ilə daxili 

kamerada suyun miqdarı ölçülür. Açıq kameralardanda istifadə etmək olar. Bu halda onlardan birinə 

niĢanlanmıĢ maddə əlavə edilir, ikincidə isə mütəmadi olaraq  təhlil üçün nümunələr götürülür. Kosm keçicilik 

əmsalları Fikin birinci qanunun formulasının köməyi ilə müəyyən edilir. Su üçün osmotik keçiriciliyin 

nisbəti 4-24 dəfə izotop nisbətindən çoxdur. Maraqlıdır ki,  Kosm bəzi hüceyrələr üçün Kdiff-dan yüksəkdir. 

Kosm > Kdiff təsirinin əlaqələndirə biləcəyi səbəblərdən biridə nazik qarıĢdırılmamıĢ membrananın səciyəvi 

dəyərinin yanındakı su təbəqəsinin olmasıdır. Müxtəlif qalınlıqda teflon divarında ensiz məsamə yaradaraq 

membranlardan ionların diffuziyasını təyin etmək mümkün olur. GöstərilmiĢdir ki, Kosm-= Kdiff. Hüceyrə 

membranlarında su üçün məsamələrin mövcud olması məsələsi açıq qalır. Onların yeganə sübutu Kosm   

nisbətən  Kdiff  qarĢı artmaqdadır. GöstərilmiĢdir ki, lipid membranların su üçün keçiriciliyinin dərəcəsi 

onlarda olan xolesterinin miqdarından asılıdır. pH-ın təsirinin öyrənilməsi göstərir ki, karboksil turĢular 

ionlaĢmamıĢ formada membranlara keçirilir və bu forma  pH dan asılı deyil. Aminlər üçün də keçiricilik pH-



      

 

dan asılı deyil. Ġzotopların köməyi ilə ionların fosfotidilxolin bimolekulyar membranlarında keçiricilik 

nisbəti ölçülüb. Yodun Kdiff  bərabərdir 4,8∙10
-4 

sm/s.  KJ 1 мM konsentrasiyasında Kdiff = 8.2∙10
-7

 

sm/s. Viruslar üçün bimolekulyar membranların keçiriciliyini təyin edərkən maraqlı nəticələr əldə olunub. 

Belə ki, tütün mozaikasının virusu  dəyiĢdirilməmiĢ halda membranlardan keçir. Bimolekulyar membranlar 

vasitəsilə müxtəlif maddələrin diffuziyasını öyrənmək üçün daha geniĢ imkanlar və nəticələr əldə etmək 

üçün liposomlarldan istifadə olunur. Lesitindən olan liposomlar mənfi yük daĢıyan ionlar üçün, kationlardan 

fərqli olaraq, daha yaxĢı keçiricidir: Cl = J > F > NO3 > SO4 > HPO4 > Li
+ 

> Na
+
 > K

+
 > Rb

+
 > xolin

+
. 

Hüceyrə membranlarına təsir edən müxtəlif maddələr (progesteron, prednizalon və dig.) liposomlardan 

kationların keçiriciliyini artırırlar. Spirt, efir, xloroform maddələri, həmçinin, bimolekulyar membranların 

keçiriciliyinə təsir edərək onu artırır. Fosfolipidlərdən yaranan liposomlar qələvi metal kationlar, həmcinin, 

glükoza və saxaroza  ideal osmometrlər kimi özünü göstərirlər. Etilenglikol, ammonium asetatı, propin amid, 

gliserin, eritritol kimi maddələr liposomlardan keçir.  
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RESEARCH OF SELECTIVE PERMEABILITY OF PHOSPHOLIPID  

MEMBRANES FOR IONS 

Gunel M., Bekhbudova,  Khalil M. Gasimov  

Institute of Botany, ANAS, Badamdar Highway 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

In this article the role of bilayer lipid membranes in diffusion of various biologically active substances 

through membranes is investigated. A several of antibiotics which are capable to induce transport of 

monovalent cations through lipid bilayer is found. It is shown that under the action of a valinomisin, 

enniatin, dinactin, gramisidin and polyene antibiotics is observed selective permeability of membranes for 

cations. Under the action of a valinomisin on fospholipid membranes for cations of alkaline metals the 

following number of permeability is observed: H
+
 > Rb

+
 > K

+
  > Cs

+
 > Na

+
 ≈ Li

+
. Valinomisin at 

concentration of 10
-8

 М has been ideal selective permeability for K+ ions. 

Keywords: polyene antibiotics, bilayer lipid membranes, permeability of membranes 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ФОСФОЛИПИДНЫХ 

МЕМБРАН ДЛЯ ИОНОВ 

Гунель М. Бехбудова., Хялил M. Гасымов 

                     Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье исследуется роль бислойных липидных мембран в диффузии различных биологически 

активных вещест через мембраны. Обнаружен ряд антибиотиков, которые способны вызывать 

перенос одновалентных катионов через липидные бислои. Показано, что под действием 

валиномицина, энниатина, динактина, грамицидина и полиеновых антибиотиков наблюдается 

избирательная проницаемость мембран для катионов. Под действием валиномицина на 

фосфатидилхолиновых мембранах для катионов щелочных металлов наблюдается следующий ряд 

проницаемости: H
+
 > Rb

+
 > K

+
  > Cs

+
 > Na

+
 ≈ Li

+
. Валиномицин при концентрации 10

-8
 М обладает 

идеальной избирательной проницаемостью для ионов K
+
. 

Ключевые слова: полиеновые антибиотики, бислойные липидные мембраны, проницаемость 
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Natrium xloridin müxtəlif gatılqlarının ( 50% мМ, 100 мМ, 150 мМ ) buğda (Triticum durum Desf.) və 

qarğıdalı (Zea mays L.)toxumlarının cücərməsinə, cücərtilərdə xlorofil  və karotinoıdlərin miqdarına təsiri 

tədqiq edilmiĢdir. Duzun qatılığının artması ilə toxumların cücərmə faizi, cücərmə enerjisi və fotosintez 

piqmentlərinin miqdarı azalmıĢdır. Qarğıdalı cücərtiləri duzun təsirinə daha həssas olmuĢlar. 

Açar sözlər: cücərmə enerjisi, cücərmə faizi, karotinoidlər, xlorofil  

 

GiriĢ 

Alimlərin hesablamalarına görə son illərdə Yer kürəsində global iqlim dəyiĢilmələri baĢ verir [1]. Son 50 

il ərzində dünya okeanının səviyyəsi 10 sm yüksəlmiĢdir ki,bu da qrunt sularının səviyyəsinin yüksəlməsinə 

və okean ətrafı sahələrdə torpağın ĢoranlaĢmasına səbəb olmuĢdur.Əgər bu tendensiya davam edersə, 50 il 

sonra yer kürəsində Ģoran torpaqların sahəsi geniĢlənəcəkdir.Beləliklə, Ģoranlıq və quraqlıq bitkilərin 

böyümə və inkiĢafına ciddi təsir edən amillərə çevriləcəkdir.Ona görə də hazırda alimlərin qarĢısında duran 

əsas vəzifə Ģoranlığa və quraqlığa davamlı yeni bitki nümunələrinin alınmasından ibarətdir.Bu məqsədə 

çatmaq üçün ilk növbədə müxtəlif duzluluq Ģəraitində bitki toxumlarının cücərmə qabiliyyətini, alınan 

cücərtilərin böyümə və inkiĢafını tədqiq etmək lazımdır. Ona görə də bizim iĢimizdə əsas məqsəd buğda və 

qarğıdalı toxumlarının cücərməsinə müxtəlif qatılıqlı duz məhlullarının öyrənilməsi olmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 

     Tədqiqat obyekti olaraq qırmızı buğda (Triticum durum Desf.) və qarğıdalı (Zea mays L.) 

ğötürülmüĢdür.Hər iki bitkinin toxumları laboratoriya Ģəraitində peter nimçələrində 4 variantda 

cücərdilmiĢdir.Nəzarət variantında distillə edilmiĢ su, təcrübı variantında isə 50 mM, 100 mM və 150 mM 

qatılığında NaCl götürülmüĢdür. Toxumların cücərmə energisi, cücərmə faizi təyin edilmiĢdir. Bir həftəlik 

cücərtilərdə xlorofil a ,b və karatinoidlərin miqdarı ölçülmüĢdür. Yarpaqlar həvəng dəstədə 95 faizli spirtdə 

əzilmiĢ, homogen hala salınmıĢdır. Homogenat sentrifuqadan keçirilərək çökdürülmüĢ, çöküntü üzərindəki 

məhlulda piqmentlərin miqdarı spektrofotometrdə 663, 645 və 440 nm dalğa uzunluğunda 

ölçülmüĢdür.Piqmentlərin miqdarı WettĢteynin düsturu  ilə hesablanmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və  müzakirəsi 

     Buğda və qarğıdalı toxumlarının NaCl-un müxtəlif qatılıqlarında cücərmə energisi və cücərmə faizi 

cədvəl 1–də göstərilmiĢdir.Cədvəldən göründüyü kimi,duzun qatılığı artdıqca toxumların cücərmə energisi 

və cücərmə faizi azalır. Bu da  qarğıdalı  toxumlarının duza qarĢı daha həssas olmasını göstərir.  Müəyyən 

edilmiĢdir ki, duz stresi bitkilərin fotosintez prosesinə həm düzünə, həm də dolayısı yolla təsir edir ki, bu da 

duzun həm osmotik, həm də zəhərli təsiri ilə əlaqədardır. Na ionlarının təsirindən hüceyrədə Na və K 

ionlarının balansını tənzim edən ATF-aza nasoslarının fəaliyyəti pozulur,  hüceyrəyə Na ionlarının axını baĢ 

verir, hüceyrə orqanoidləri turqor vəziyyətindən plazmoliz vəziyyətinə keçirlər. Xloroplastların, 

mitoxondrilərin və digər orqanoidlərin susuzlaĢması baĢ verir, onların funksiyaları zəifləyir.Hüceyrənin 

plazmoliz vəziyyətinə keçməsi ilə yanaĢı ağızcıqların bağlanması baĢ verir və karbon qazının hüceyrəyə 

daxil izofi xlor anionları xloroplastların fəaliyyətini pozur, ikinci fotosistemin donor tərəfini zədələyir, 

elektronların nəqlini pozur. Fotosintezin  həm iĢıq, həm də qaranlıq reaksiyaların gediĢi zəifləyir. Duz stresi 

zamanı xlorofil a və xlorofil b piqmentlərinin strukturunda dəyiĢikliklər baĢ verir, iĢığın udulması və 

fotokimyəvi iĢə çevrilməsi zəifləyir. Bizim təcrübələrimizdə də duz stresi Ģəraitində  hər iki bitki növündə 

xloroplastlarda piqmentlərin miqdarının azalması müĢahidə edilmiĢdir. (cədvəl 2). 
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Cədvəl 1. NaCl-un müxtəlif qatılıqlarının  buğda və qarğıdalı toxumlarının cücərməsinə  təsiri 
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Cədvəl 2. Müxtəlif qatılıqlı  NaCl duzunun buğda və qarğıdalı cücərtilərində fotosintez piqmentlərinin    

 

 Nəzarət 50 mMol  100 mMol  150 mMol  

Bitki 

növü 
xl 

 

kar xl 

 

kar xl kar xl kar 

Buğda  

Qarğıdalı 
5.7 

5.5 

6.5 

6.2 

4.9 

4.2 

5.2 

4.1 

3.5 

2.8 

4.8 

3.1 

3.0 

1.9 

4.5 

2.5 

 

 

Yekun 

NaCl duzunun qatılığının artması ilə buğda və qarğıdalı toxumlarının  cücərməsi zəifləyir, fotosintez 

piqmentlərinin miqdarı azalır. Buğda cücərtiləri qarğıdalıya nisbətən bir qədər çox davamlılıq göstərir.         
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Влияние разных концентраций хлористого натрия на всхожесть семян и содержание 

фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы  и кукурузы 

Kенюль Р.Taгиева
1
, Maяханым А.Xaнышова

1
, Севиндж А.Нуриева

2
, Афсана O. Mаммадова

3
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Ибрагим В. Азизов
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1
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3
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 Гянджа, Азербайджан 

Изучено влияние разных ( 50% мМ, 100 мМ, 150 мМ ) концентраций хлористого натрия на 

всхожесть семян и содержание хлорофиллов и каротиноидов в проростках пшеницы (Triticum durum 

Desf.) и кукурузы (Zea mays L.). С увеличением концентрации соли снижались всхожесть, энергия 

прорастания семян и содержания фотосинтетических пигментов в листьях проростков. Проростки 

кукурузы были более чувствительны к действию соли. 

Ключевые слова: энергия прорастания, всхожесть, каротиноиды, хлорофил 

 

 

 



      

 

 

 

Influence of different concentrations of chloride sodium on seed germination and content of 

photosynthetic pigments in wheat and corn 

Kenul R.Tagiyeva
1
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The effect of different concentrations of sodium chloride on seed germination and the content of 

chlorophylls and carotenoids in wheat sprouts (Triticum durum Desf.) and maize (Zea mays L.) was studied 

in concentrations 50%, mM, 100 mM, 150 mM. With the increase of the salt concentration germination, the 

germination energy of seeds and the amount of photosynthetic pigments in the leaves of sprouts were 

decreased. Corn seedlings were more sensitive to the action of salt. 

Key words: germination energy, germination, carotenoids, chlorophill 

  



      

 

Qızıləhmədi alma sortunun sərbəst rakdikalların söndürülməsi qabiliyyətinin 

müqayisəli təhlili 

Orxan A. Yaqubov, Günel V. AĢirova, ġaiq F. Mehdiyev, Ralfrid Ə. Həsənov 

Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23, Bakı, Azərbaycan 

yaqubov13@gmail.com 

 

Ġlk dəfə olaraq Qızıləhmədi sortunun (Ġsmayıllı rayonu) və geniĢ yayılmıĢ Simirenko sortunun (Quba 

rayonu) sərbəst radikalları söndürmə qabiliyyəti təyin edilir. Eksperimental tədqiqat DPPH (1,1-difenil - 2 - 

pikril-hidrazil) metodu ilə aparılır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq hər iki sort almanın ekzokarpında antiradikal 

aktivliyi mezokarpına nisbətən daha yüksək göstəriciyə malikdir. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, 

Qızıləhmədi sortunun ekzokarp ekstraktının Simirenko sortunun ekzokarp ekstraktı ilə müqayisədə 

antiradikal aktivliyi 15 dəfə yüksək olur. Fərz olunur ki, aktivlik kverçetin və onun törəmələrinin hesabına 

baĢ verir. 

Açar sözlər: Alma, antioksidant, DPPH-metodu, sərbəst radikallar 

 

GiriĢ 

Son illərdə sərbəst radikalların və təbii antioksidantların tədqiqi müasir biologiyanın aktual 

problemlərindən birinə çevrilmiĢdir. Sərbəst radikallar orqanizmdə normal metobolik reaksiyalar zamanı 

əmələ gəlir və antioksidant maddələr vasitəsilə inhibirləĢdirilir. Lakin gündəlik stress, sağlam olmayan 

qidalanma tərzi, rentgen Ģüaları, havaya buraxılan zərərli qazlar və kimyəvi tullantılarla pozulan ekoloji 

Ģərait orqanizmdə normadan artıq sərbəst radikalların sintezinə Ģərait yaradır. Belə halda hüceyrənin zülal, 

DNT, lipid kimi molekulların zədələnməsi ilə sinir, qan-damar, həzm sistemlərinin müxtəlif xroniki 

xəstəlikləri baĢ qaldırır [1]. Bu səbəbdən antioksidant maddələrin, xüsusilə təbii antioksidantların tədqiqi 

tibb, farmakologiya, qida sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Antioksidant aktivliyə malik olan əsas 

maddələr fenol birləĢmələri – polifenollar, karotinoidlər, flavonoidlər, vitaminlər, fenolik turĢular və bəzi 

piqment molekullarıdır. Bu antioksidantları müxtəlif taxıl bitkiləri, meyvələr, tərəvəzlər və digər təbii 

mənbələrdən almaq olur. 

Alma meyvələri zəngin karbohidrat, mineral maddələr və fenol birləĢmələri mənbəyidir. Almalarda fenol 

birləĢmələrinin qatılığı iqlim, coğrafi region faktorlarından, toxuma  növündən və digər səbəblərdən asılıdır 

[2,4].. Tədqiqatımızın məqsədi Azərbaycanın Qəbələ, Ġsmayıllı rayonlarında yetiĢən endemik Qızıləhmədi 

alma sortunun və Quba rayonunda yetiĢən digər alma sortunun-Simirenkonun almanın müxtəlif 

toxumalarının - qabıq və lət (ekzokarp və mezokarp) ilə müqayisə edilməsidir. 

 

Tədqiqat metodu 
Tədqiqatın ilkin mərhələsində alma xırdalanmıĢ ekzokarp və mezokarp hissələrinə ayrılmıĢdır və 

həvəngdəstədə homogen kütlə halına salınmıĢdır. Hər nümunədən 1 qram xam toxuma götürülərək 8 ml 

100%-li metanol vasitəsilə 28º C termostatda iki dəfə 15 dəqiqə ərzində ekstraksiya edilmiĢdir [5]. Alınan 

ekstraktların antioksidant aktivliyinin təyini üçün DPPH metodundan istifadə olunmuĢdur. 

DPPH (1,1-difenil - 2 - pikril-hidrazil) atom orbitalında cütləĢməmiĢ elektrona malik stabil radikal olub, 

tünd bənövĢəyi rəngdə kristallik reaktivdir. Tədqiqatlar zamanı DPPH-ın metanolda məhlulundan istifadə 

olunur. Müxtəlif nümunələrin antioksidant aktivliyinin təyini üçün istifadə edilən DPPH metodu yuxarıda 

qeyd olunan sərbəst radikalın nümunədəki antioksidantlarla söndürülməsinə əsaslanır. Söndürülmə 

reaksiyasının kinetik əyrisi spektrofotometrik metodla qeydə alınır. 

Tədqiqat zamanı 2.5ml DPPH üzərinə müvafiq olaraq müxtəlif həcmdə (5, 8, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 

120 µl) nümunə ekstraktı əlavə edilərək 1x1 ölçülü spektrofotometr küvetinə qoyulmuĢdur. 

Spektrofotometrik metodla 20 dəqiqə müddətində 518 nm dalğa uzunluğunda absorbsiya təyin olunmuĢdur. 

Kinetik əyrilərə əsasən ekstraktların söndürülmə faizi aĢağıdakı düsturla hesablanmıĢdır: 

 

Ġ=(AB – AA)/AB x 100 

Ġ – söndürülmə; AB – baĢlanğıc absorbsiya (t=0); AA  – yekun absorbsiya (t=20). 

DPPH metodu zamanı nümunələrin antioksidant aktivliyi - ĠC50 qiyməti Troloksla (6-hidroksi-2,5,7,8-

tetrametilxroman-2-karboksil turĢusu) müqayisə edilərək təyin edilir. Belə ki, DPPH radikalın Troloksun 

qatlılığı ilə 50%-nin söndürülməsi (ĠC50 - troloks) toxumanın müvafiq söndürmə qabiliyyətinə malik qatlılığı 

(ĠC50 - toxuma)  həmin toxumanın sərbəst radikalı söndürmə qabiliyyətinin göstəricisidir [3,4]. 
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Tədqiqat iĢinin müzakirəsi və nəticələri 

Aparılan tədqiqatlar zamanı  əldə olunan nəticələr müqayisə edilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, Qızıləhmədi 

sortunun ekzokarp ekstaktları mezokarpa nisbətən daha yüksək aktivlik göstərir. Belə ki, (ĠC50 - troloks) 

ekzokarp ekstraktının 15 µl həcmində, mezokarp ekstraktının 62 µl həcmində troloksla bərabər söndürmə 

qabiliyyətini göstərir (Ģəkil 1). Simirenko sortunun toxuma ekstaktları isə (ekzokarp və mezokarp) müvafiq 

olaraq 57 µl və 118 µl həcmində troloksa bərabət söndürmə qabiliyyəti göstərir (Ģəkil 2). 

 
                                   ġəkil 1                                                             ġəkil 2 

ġəkil 1. Qızıləhmədi sortunun ekzokarp və mezokarpında birləĢmələrin nümunəvi antioksidant Troloksa 

nisbətən (ĠC50 – troloks)  stabil sərbəst radikalların (DPPH) söndürülməsi qabiliyyətinin müqayisəli təhlili 

ġəkil 2. Simirenko sortunun ekzokarp və mezokarpında birləĢmələrin nümunəvi antioksidant Troloksa 

nisbətən (ĠC50 – troloks) stabil sərbəst radikalların (DPPH) söndürülməsi qabiliyyətinin müqayisəli təhlili 

 

Cədvəl 1. Qızıləhmədi və Simirenko sortlarının stabil sərbəst radikal DPPH-ın (1,1-difenil - 2 - pikril-

hidrazil) Troloksa nisbətən (ĠC50 – troloks) 50 % - ni söndürmək üçün ekzokarp və mezokarpın xam 

çəkisindən metanolla ekstraksiya olunan birləĢmələrin qatlılığının qiymətləri (ĠC50 – toxuma) 

 

 
Alma sortları ĠC50 –toxuma (mkq/mkl) 

Ekzokarp (qabıq) Mezokarp (lət) 

Qızıləhmədi 3.5 60.1 

Simirenko 45.6 217.6 

 

Məlum olmuĢdur ki, (bax, cədvəl 1) Qızıləhmədi sortunun ekzokarp ekstaktları mezokarpa nisbətən daha 

yüksək aktivlik göstərir. Belə ki, Qızıləhmədi sortunun ekzokarp metanol ekstraktı ĠC50 göstəricisi 3.5 

mkq/mkl ən yüksək  aktivliyə malik toxumadır. Simirenko sortunda isə müvafiq toxuma 45.6 mkq/mkl 

göstəriciyə malik olur. Qızıləhmədi və Simirenko sortlarının mezokarp metanol ekstraktlarının ĠC50  

göstəricisi isə müvafiq olaraq 60.1 mkq/mkl və 217.6 mkq/mkl qatlılığındadır. Beləliklə, qeyd etməliyik ki, 

alma meyvəsində ən yüksək aktivliyə malik toxuma ekzokarpdır və Qızıləhmədinin ekzokarp hissəsi geniĢ 

yayılmıĢ Simirenkonun müvafiq toxumasından demək olar ki, 15 dəfə aktivdir. 

Məlumdur ki, alma meyvələri fenol birləĢmələri zəngindir. Bu nəticələrə əsaslanaraq Qızıləhmədi sortunun 

ekzokarpında fenol birləĢmələri olan kverçetin və onun törəmələri ilə zəngin olduğunu söyləmək olar. 
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Comparative studies of the ability of various tissues of variety of Kyzylahmedi  

apples to quench free radicals 

Orkhan A. Yagubov, Gunel V. Ashirova, Shaig F. Mehdiyev, Ralphrid A. Hasanov 

Bakı State University, Z.Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

For the first time, the ability to extinguish the free radicals of endemic varieties Gizilahmedi varieties 

(Ismayilli region) and the widespread Simirenko variety (Quba region) of apples are determined. 

Experimental research is carried out by DPPH (1-diphenyl-2-picryl-hydrasyl) method. As a result of the 

study, we determined the high rate of antiradical activity  in the exocarps  in both varieties of apples in 

comparisone to their mesocarp. We come to the conclusion that exocarp extracts of Gizilahmedi varieties 

antiradical activity is 15 times higher than exocarp of Simirenko. 

Keywords: Apple, antioxidant, DPPH-method, free radicals 

 

 

Сравнительные исследования способности различных тканей 

сорта яблок Кызылахмеди к тушению свободных радикалов 

Oрхан A. Ягубов, Гюнел В. Aшировa, Шаик Ф. Мехтиев, Ральфрид А. Гасанов 

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

Впервые определена способность  гасить свободные радикалы эндемическим сортом яблок 

Кизилахмеы (Исмаиллинского района) и широко распространенным сортом Симиренко (Губинский 

район). Экспериментальные исследования проводились методом DPPH (1,1-дифенил-2-

пикрилгидразил). Резултаты эксперимента показали высокую антирадикалную активность экзокарпа 

обоих сортов яблок по сравнению с активностью мезокарпа. Более того, антирадилкальная 

активность экстракта экзокарпа сорта Кизилахмеди была в 15 раз выше по сравнению с экстрактом 

экзокарпа сорта Симиренко. 

Kлючевые слова: яблоко, антиоксидант, DPPH-метод, свободные радикалы 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə V 

Ətraf mühit və ekosistem tədqiqatları 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Xızı rayonunun meĢə ekosistemlərində fitomüxtəlifliyin öyrənilməsi 

Naibə Р. Mehdiyeva, Rəna Т. Abdıyeva, Kəmalə К. Əsədova, Ayna Y. Abdullayeva, Nigar Mürsəl 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan  

naiba_m@mail.ru 

 

Xızı rayonunda meĢə massivlərində bitki müxtəlifliyi öyrənilmiĢ və burada 54 fəsiləyə və 136 cinsə aid 

177 növ qeydə alınmıĢdır, onlardan 18 –i -Qafqaz, 3-ü Azərbaycan endemi, 18-i –nadir,123-ü- dərman və 5-i 

invaziv bitkilərdir. MeĢələrin α-β-müxtəlifliyinin qiymətləndirilməsi qurĢaqlar üzrə aparılmıĢdır. 

Açar sözlər: endem, nadir, dərman və invaziv növlər, senopopulyasiyalar, α-β-müxtəlifliyi. 

GiriĢ 

Xızı rayonu Böyük Qafqazın Quba dağ massivi botaniki-coğrafi rayonuna aiddir. Bu rayonda meĢə 

ərazilərinin sahəsi  9931 ha ( 6%) təĢkil edir [2].  Bitki müxtəlifliyinin zəngin olduğuna görə burada bir neçə 

bitkilik tipləri ( meĢə, meĢə-kol, bozqır, çəmən və s. ) mövcuddur. Son vaxtlar rayonda təbii (daĢqın, sel, 

torpaq sürüĢməsi və s.) və antropogen faktorun  (infrastrukturun geniĢlənməsi, turizm, otarılma və s.) bitki 

örtüyünə  mənfi təsir müĢahidə olunur və bu da bir sıra növlərin azalmasına səbəb olur. Bunları nəzərə alaraq 

meĢə ekosistemlərində bitki müxtəlifliyinin öyrənilməsi qarĢıya məqsəd qoyulmuĢdur. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar 2016-2017-ci illərdə Xızı rayonunun meĢə massivlərində aparılmıĢdır. Tədqiqat obyekti meĢə 

fitosenozları olmuĢdur. Aparılan tədqiqatlarda geobotanikada ümumi qəbul olunmuĢ metodlardan istifadə 

olunmuĢdur [6]. Endem və nadir növlərin senopopulyasiyaları populyasiya-ontogenetik metodu ilə [3, 4], α-

β-müxtəlifliyi N.V. Lebedevaya [5] görə öyrənilmiĢdir.  Tədqiqatların aparılması üçün ilk növbədə meĢə 

massivlərinin sərhədləri müəyyən edilmiĢdir. Pilot sahələr vertikal zonallıq prinsipi əsasında və növ 

tərkibinin əvəz olunması nəzərə alınmaqla, göstərilən ardıcıllıqla  seçilmiĢdir: dağətəyi zona (300-500 m 

dəniz səviyyəsindən yuxarı), aĢağı dağ qurĢağı (500-900 m d. s. y.), orta dağ qurĢağı (800-1100 m d.s.y.). 

AparılmıĢ tədqiqatlar əsasında marĢrutların elektron xəritəsi və dominant növlərin xəritə-sxemi tərtib 

olunmuĢdur. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 
Erkən yaz, yaz, yay və payızda aparılan tədqiqatlar zamanı Xızı rayonunun meĢə massivlərində 54 

fəsiləyə, 136 cinsə aid olan 177 növ qeydə alınmıĢdur, onların 18-i Qafqaz, 3-ü - Azərbaycan endemi, 123-ü 

dərman və 5-i  invaziv bitkisidir. Burada həmçinin 5  növ mamır və 7 növ Ģibyə qeydə alınmıĢdır.  Müxtəlif 

fəsillərdə tədqiqatlar aparılan  ərazilərdə  Linosyris vulgaris Cass. ex Less., Coronilla cretica (L.) Lassen, 

Tripolium vulgare Nees, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsh növləri üçün yeni yayılma yerləri aĢkar 

edilmiĢdir. 

Dağətəyi meĢələrin Ģaquli strukturu 4 yaruslu, aĢağı dağ qurĢağındakı – 4-5,  orta dağ qurĢağdakı meĢələr 

isə 5 yarusludur. Müəyyən olunmuĢdur ki, dağətəyi meĢələrdə Crataegus pentagyna, Cotinus coggigria və 

Paliurus spina-christi növlərin dominantlığı ilə Quercus iberica növünün (Quercuseta ibericae) yaratdığı 

seyrək meĢəlik üstünlük təĢkil edir. AĢağı dağ qurĢağı meĢələrində Acer campestre, Carpinus caucasica və 

Crataegus curvesipala növlərinin dominantlığı ilə əsasən Quercuseta ibericae formasiyası qeydə alınmıĢdır. 

Orta dağ qurĢağı meĢələrində isə Fagus orientalis və Quercus iberica növlərinin dominantlığı ilə 

Carpinuseta caucasicae formasiyası, Acer campestre və Carpinus caucasica dominantlığı ilə Faguseta 

orientalisae formasiyası qeydə alınmıĢdır (Ģəkil). Fəsildən asılı olaraq ot yarusunda bir mikroassosiasiyanın 

digəri ilə əvəzolunması baĢ verir. Belə ki, erkən yazda Scilla sibirica+Primula woronowii, Scilla 

sibirica+Corydalis marschalliana+Corydalis angustifolia, Scilla sibirica+Arum elongatum və Scilla 

sibirica+Galanthus caucasicus+Gagea chanae, yayda - Dorycnium intermedium+Origanum vulgare,  

Teucrium chamaedrys+Prunella vulgaris+Briza minor, Dianthus ruprechtii+Briza minor, Pimpinella 

peregrina+Achillea nobilis+Lapsana communis, Stachys byzantina+Filipendula hesapetala+Xerantheum 

cylindraceum mikroassosiasiyaları,payızda isə Euphorbia boissieriana+Serratula quiquifolia, Aegonychon 

purpureo-caeruleum+Linosyris vulgaris, Xanthium strumarium+Xanthium spinosum+Juncus sp. 

mikroassosiasiyaları qeydə alınmıĢdır. MeĢə massivlərinin Menxinik indeksi vasitəsilə α-müxtəlifliyinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində məlum olmuĢdur ki, dağətəyi (1,55) və aĢağı dağ qurĢağı (1,55) meĢələrindən 

fərqli olaraq, orta dağ qurĢağı daha zəngin biomüxtəlifliyə (3,14) malikdir, çünki burada fərdlərin növlər üzrə 
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bölünməsi daha çox düzənlənmiĢdir. Orta dağ qurĢağının yüksək α-müxtəlifliyə malik olmasının  

səbəblərindən biri meĢə kənarlarında baĢ verən torpaq sürüĢmələri və iribuynuzlu mal-qara otlayan yerlərdə 

çəmən elementlərinin sayının artmasıdır. Floristik oxĢarlığın β-müxtəlifliyinin Jakkara əsasən 

qiymətləndirilməsi, dağətəyi və aĢağı dağ qurĢağının meĢələri yüksək oxĢarlığa malik olduğunu 

göstərmiĢdir- 52,1 %, bu da ot yarusunun  növ tərkibinin yüksək oxĢarlığa malik olmasını təsdiqləyir. AĢağı 

və orta dağ qurĢağında növlərin sayının az olması səbəbindən onların ümumi oxĢarlığının səviyyəsi də 

aĢağıdır - 19%. 

Quercus iberica + Crataegus     

    pentagyna + Continus coggygria 

Quercus iberica + Crataegus  

      pentagyna + Rosa corymbifera 

Quercus iberica + Crataegus   

      pentagyna + Paliurus spina-christi 

 Quercus iberica + Crataegus   

      pentagyna + Acer campestre 

 Carpinus caucasica + Quercus    

      iberica 

 Carpinus caucasica + Fagus  

      orientalis + Quercus iberica 

 Fagus orientalis + Carpinus     

       caucasica 

 Fagus orientalis + Acer    

       campestre + Carpinus caucasica. 

ġəkil. Əsas meĢə əmələ gətirən assosiasiyaların xəritəsi. 

 

Cədvəl. Növ zənginliyinin və meĢələrin strukturunun əsas göstəriciləri. 

 

Göstəricilər Dağətəyi meĢə 

(300-500 m d.s.h.) 

AĢağıdağ qurĢağı  

(600-800 m d.s.h.) 

Ortadağ qurĢağı 

(900-1100 m d.s.h.) 

Menxinekin növ 

müxtəlifliyinin indeksi 

1,55 1,55 3,14 

Proyektiv örtüyü 85-95% 95-100% 70% 

Vertikal strukturu  4 4-5 5 

Növlərin 1 m
2
 ortalama 

sıxlığı 

6 13,5 2,8 

 

Rayonun meĢə massivlərində 18 nadir və itmə təhlükəsində olan bitki növləri [1] aĢkar olunmuĢdur ki, 

onlardan da  1-i - Azərbaycan endemi, 6-sı - Qafqaz endemidir. Bunlardan 5 növün müxtəlif qurĢaqlarda  

senopopulyasiyalarının vəziyyəti öyrənilmiĢ və tipləri müəyyən edilmiĢdir. Belə ki, Pyrus salicifolia 

bitkisinin senopopulyasiyası - cavan və yetkin, Ophrys caucasica - yetkin, Galanthus caucasicus - cavan və 

keçid, Platanthera chlorantha - cavan və keçid, Crocus speciosus - cavan və keçid, Iris reticulata - keçid 

tiplidir. AlınmıĢ məlumatlar ―Azərbaycanın nadir və itmə təhlükəsində olan bitki növləri‖ Elektron Məlumat 

Bazasına daxil edilmiĢdir.  

Tədqiqat zamanı öyrənilən ərazilərdə invaziv növlər də aĢkar olunmuĢdur. Burada  müxtəlif fəsilələrdən 

olan Ailanthus altissima (Simaroubaceae), Amaranthus retroflexus (Amarantaceae), Conyza canadensis, 

Xanthium strumarium və X. spinosum (Asteraceae) bitkiləri qeydə alınmıĢdır. Bu bitkilərin daha çox 

konsentrasiya olunan yerləri müəyyən edilmiĢdir. Belə ki, dağətəyi meĢə massivlərində Ailanthus altissima o 

qədər də böyük olmayan zolaq və ləkələr əmələ gətirir ki, burada fərdlərinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə 

artması qeyd edilir. Xanthium spinosum,Conyza canadensis və Amaranthus retroflexus bitkiləri əsasən meĢə 

kənarlarında qrup Ģəklində rast gəlinirlər. Xanthium strumarium seyrək palıd meĢələrində (qrup Ģəklində 

d.s.y. 588 m), X. spinosum isə palıd-vələs meĢələrində (tək halda 775 m d.s.y. qədər)  yayılırlar.  

AparılmıĢ tədqiqatın nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, Xızı rayonunda orta dağ qurĢağında yerləĢən 

meĢə ərazilərinin bitki müxtəlifliyi digər qurĢaqlar ilə müqayisədə daha  zəngindir. Bu da  meĢə kənarlarında 



      

 

baĢ verən  torpaq sürüĢmələri, eroziya prosesləri və mal-qara otarılan sahələrdə çəmən elementlərinin  daxil 

olunmasıdır. Baxmayaraq ki, rayonun meĢə əraziləri qorunur,  bununla belə burada  kifayət qədər nadir və 

itmə təhlükəsində olan növlər mövcuddur. Buna səbəb təbii və antropogen təsirlərin nəticəsidir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, tədqiq olunan ərazilərdə hazırda aĢkar olunmuĢ invaziv növlər yerli floraya hələki güclü mənfi 

təsir göstərmir. 
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Study of  phytodiversity of forest ecosystems of Khizi district 

Naiba Р. Mehdiyeva, Rena Т. Abdıyeva, Kamala К. Asadova, Ayna Y. Abdullayeva, Nigar Mursal 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

In the forest areas of  Khizi district, were identified 177 species from 136 genera and 54 families in the 

spring, summer and autumn seasons, including 18 endemic of the Caucasus, 3 - endemic of Azerbaijan, 123 - 

medicinal and 5 - invasive species. New growth sites have been established for Linosyris vulgaris Cass. ex 

Less., Coronilla cretica (L.) Lassen, Tripolium vulgare Nees, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsh. An 

assessment was made of the diversity of the forests of the foothill, lower and middle-mountain belts. 

Richness of species composition is observed in the forests of middle-mountain belts, which is complemented 

by meadow plants and bushes penetrating their margins. 18 rare and endangered species have been 

identified, of which 1 is endemic of Azerbaijan and 6 are endemic of the Caucasus. 

Key words: forest ecosystems, abstract of flora, endemics, rare, medicinal and invasive species, 

cenopopulations, α-β-diversity 

 

Изучение фиторазнообразия лесных экосистем Хызынского района 

Наиба П. Мехтиева, Рена Т. Абдыева, Кямаля К. Асадова, Айна Ю. Абдуллаевa, Нигяр Мурсал 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

В лесных массивах Хызынского района в весенний, летний и осенний сезоны выявлено 177 видов 

из 136 родов и 54 семейств, среди них 18 эндемиков Кавказа, 3 – эндемика Азербайджана, 123 – 

лекарственных и 5 – инвазивных видов.ДляLinosyris vulgaris Cass. ex Less., Coronilla cretica (L.) 

Lassen, Tripolium vulgare Nees, Cephalanthera longifolia (L.) Fritshустановлены новые места 

произрастания. Проведена оценка разнообразия лесов предгорного, нижнегорного и среднегорного 

поясов.Наибольшим богатством отличаются среднегорные леса, видовой состав которыхдополняется 

проникающими на их окраины луговыми растениями и  кустарниками.Выявлено 18 редких и 

исчезающих видов, из которых 1 с- эндемик Азербайджана и 6 – эндемиков Кавказа. 

Ключевые слова: лесные экосистемы, конспект флоры, эндемики, редкие, лекарственные и 

инвазивные виды, ценопопуляции, α-β-разнообразие 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

Мониторинг состояния растительности прикаспийской полосы 

 Caмур-Дивичинской низменности   

Кямаля К. Асадова, Валида М. Али-заде, Рена Т. Абдыева, Наиба П. Мехтиева, Нигяр Мурсал 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

asadova_kam@mail.ru 

 

Приведены результаты мониторинга естественно-природной растительности прибрежной 

части  Самур-Дивичинской  низменности. Получены данные по структуре растительного покрова, 

содержанию СО2, RH и температуры воздуха, а также рН, RH почвы. Зарегистрированы основные 

ландшафтные растительные единицы (Phragmitesetum, Salsoletum, Calamagrostisetum, 

Convolvulusetum, Juncusetum, Elaeagnusetum, Rubusetum),  выявлена новая для приморской полосы 

формация Xanthiumeta strumariumae. Установлено наличие активных динамических процессов, 

происходящих в  растительном покрове исследуемого района. 

Ключевые слова: прибрежная растительность, динамика, формация, нарушенность среды 

 

Флора и растительность  побережья Каспия в пределах Азербайджана в свое время изучалась 

многими исследователями [2, 4, 5 и др.]. Вместе с тем, в последние годы на этом направлении 

наблюдается значительное снижение интереса к научным изысканиям, хотя  структурно – 

динамические особенности естественно-природных комплексов приморской полосы  и неуклонный 

рост антропогенных нагрузок на них диктуют необходимость расширения таких работ. 

Исследование проводилось в Хачмазском районе в 2017-2018 гг. Согласно геоботаническому 

районированию Азербайджана район исследования относится к Самур-Дивичинской низменности 

[3], в климатическом плане - низменной зоне с умеренно континентальным климатом. Приморская 

полоса представляет собой аллювиальную равнину. Основной тип почв в районе исследования – 

лугово-лесные, аллювиально-луговые карбонатные и песчаные [1].  

Процессы трансгрессии и регрессии Каспия, многочисленные пресные речные стоки, 

пересекающие Хачмазский район, и впадающие в море, способствуют динамичному развитию  

растительного покрова.  Характерной чертой растительного покрова является выраженность 

горизонтальной структуры, представляющей собой комплексность (сочетание типов растительности, 

формаций и  ассоциаций) и мозаичность (сочетание микроассоциаций и группировок). Причиной 

тому является неравномерное распределение мокрых солончаков, застойных вод, песчаников и 

водно-болотистых участков. Основными типами растительности являются - зональный пустынный 

(Suaedeta, Salsoleta, Artemisieta, Ephemerae) и интразональные - водно-болотный (Phragmiseta), 

галомезофильный луговой (Juncuseta, Limonieta, Calamagrostiseta, Herbosa), низинно-лесной 

(Elagnuiseta, Populuseta) и кустарниковый (Tamarixeta, Rubuseta). Псаммофитно-литоральная 

растительность нами рассматривается как класс-формации внутри пустынного типа растительности 

[6 и др.].  

В ходе мониторинга нами зарегистрировано 13 формаций, 44 ассоциации, 30 микроасоциаций и 

группировок. Из них основными  ландшафтными формациями  являются Suaedeta confusae, 

Phragmiteseta australis, Salsoleta tragusae, Calamagrostiseta giganthea, Convolvuluseta persici, Juncuseta 

acutus, Elaeagnuseta angustifoliae, Rubuseta anatolici, а также новая для прикаспийской низменности 

формация североамериканского  вида  Xanthium strumarium L. 

В растительном покрове наблюдается береговая зональность. Эколого-сукцессионный  ряд 

протяженностью 100-150 м от моря вглубь территории  выстраивается следующим образом. Вначале 

следуют однолетне-солянковые заросли с участием суккулентного галофита Suaeda confusa Iljin  и 

галомезоксерофита Salsola tragos L. (удаленность от моря  2 - 20 м). Доминирование представителя 

ксерофитной группы в береговой линии  (S. tragos) является показателем процесса регрессии Каспия. 

Местами здесь же встречается адвентик X. strumarium не характерный для мокрых солончаков. С 

переходом к полуподвижным и закрепленным пескам сюда примешиваются песчаные галомезофиты, 

такие как Convolvulus persica L., Argusia sibirica (L.) Dandy, Cakile euxina Pobed., а также местами 

Melilotus caspicus L., Artemisia annua L. и пятнами ˗ эфемеры и эфемероиды (удаленность от моря 20-

40 м). Далее  на переменно увлажняемых солончаках  появляются эфемерово-эфемероидовые 

(Ephemereta),  ситниковые (Juncus acutus L., J. littoralis C.A. Mey.), вейниковыe (Calamagrostis 

gigantea Roshev.), кермековые (Limonium meyeri (Bоiss.) Kuntze.) галофильные луга (удаленность от 



      

 

моря 40-50 м),  сменяющиеся водно-болотными (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Thypha 

minima Funck., T. аngustifolia L., Nasturtium officinale R.Br.),  затем низинно-лесными и 

кустарниковыми сообществами c участием Elaeagnuseta, Populuseta, Tamarixeta, Rubuseta  и 

разнотравья (Herbosа) (удаленнось от моря 50-100 м). На участках с пресными речными стоками 

встречаются солевыносливые мезофиты Mentha longifolia (L.) Huds., M. аquatica L., Tripolium vulgare 

Ness. и др. Наибольшим видовым разнообразием (до 20 видов),  проективным покрытием (60%) и 

сложной структурой (3-х ярусная) характеризуются   галофильные луга, участки низинного леса и  

кустарниковых зарослей с менее засоленными почвами. Это разнообразие обеспечивают, 

произрастающие, здесь злаковые, злаково-разнотравные, злаково-разнотравно-бобовые эфемерово-

эфемероидовые группировки.  

Условия экотопа являются отнюдь не единственным фактором, формирующим современный 

растительный покров приморской полосы. Большое влияние на состояние растительности оказывает 

антропогенная нагрузка. Сюда относятся – создание и расширение рекреационных зон, включающих 

сеть отелей, туристических баз, ресторанов, а также массовое строительство дачных участков. 

Значительная часть побережья используется как пляжная зона. Здесь же наблюдаются стихийные 

мусорные свалки, а также культурные посадки Salix babylonica L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle и 

других декоративных растений, большинство которых не свойственны приморской флоре района.  

Перечисленные факторы протекают на фоне нестабильной климатической обстановки (потепление 

климата). Они постепенно приводят к нарушению структуры растительного покрова, 

перераспределению доминантного состава сообществ и прогрессивному развитию синантропной 

растительности. Эта весьма неоднородная группа включает сегетальные (сорняки огородов и садов), 

рудеральные (сорняки улиц, дорог) и адвентивные (чужеродные) растения. Они неприхотливы, 

обладают высоким вегетативным и семенным типами размножения и приспособлениями для 

успешного распространения семян и плодов на значительные расстояния, что позволяет им 

захватывать новые территории. Яркий пример - появление  сообществ и группировок 

североамериканских и южноамериканских заносных растений X. strumarium, X. spinosum L., 

Amaranthus retroflexus L., Conysa сanadensis L., Ailanthus altissima и др. Проникновение этих видов  

происходит посредством речек, впадающих в Каспий, сбросом растительного мусора, собираемого с 

приусадебных участков и ветром. 

В ходе мониторинга были сняты показатели содержания углекислого газа (СО2), влажности (RH), 

температуры (t Cº) воздуха (рис. 1), а также кислотности (рН ) и влажности (RH) почвы  в зоне 0-400 

м от берега моря (рис.2). 

 

 
       A                                                        B 

 

       Рисунок 1. Содержание СО2 (ppm) (А) и RH (В) воздуха                 Рисунок 2. Показатели  Ph (1) и       

                    (1- на берегу моря,  2 - у дороги)                                                           RH (2) почвы                                                                                                                                                                           

  

 В результате исследований установлено, что средние показатели содержания СО2  в воздухе на 

берегу моря значительно ниже (на 113 ppm), чем у дороги, тогда как особых различий в показателях 

влажности не наблюдалось. Показатели  рН почвы варьировали в пределах 5.2-6.8, RH – 0.5-4.0.  

Необходимо отметить, что именно  в местах высокого содержания СО2 находятся заросли ежевики 

(Rubuseta), плоды которой  активно собираются и употребляются в пищу местными жителями и 

туристами, что может отрицательно сказываться на здоровье населения. 

Проведенный  мониторинг приморской полосы  Cамур-Дивичинской низменности показал 

наличие активных динамических процессов, происходящих в  растительном покрове исследуемого 

района. 
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Samur-Dəvəçi ovalığında xəzəyanı zolağın bitkiliyinin vəziyyətinin monitorinqi 

Validə M. Əli-zadə, Kəmalə K. Əsədova, Rəna T. Abdıyeva, Naibə P. Mehdiyeva, Nigar Mürsəl 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Məqalədə Samur-Dəvəçi ovalığının sahil hissəsinin təbii bitki örtüyünün monitorinqinin nəticələri təqdim 

edilmiĢdir. Bitki örtüyünün strukturu, havada CO2 miqdarı, nisbi rütubəti (RH), temperaturu (t), eləcə də 

torpağın pH, RH barədə məlumatlar əldə edilmiĢdir. Əsas landĢaft bitki mənĢəli bitkilər (Phragmitesetum, 

Salsoletum, Calamagrostisetum, Convolvulusetum, Juncusetum, Elaeagnusetum, Rubusetum) qeydə alınmıĢ, 

sahil ərazisi üçün yeni Xanthiumeta strumariumae formasiyası aĢkar edilmiĢdir. Tədqiq edilən rayonun  bitki 

örtüyündə baĢ verən aktiv dinamik proseslərin mövcudluğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: sahilyanı bitkilik, dinamika, formasiya, ətraf mühitin korlanması 

 

 

Monitoring of the vegetation status of the coastal strip of Caspian of Samur-Devechi lowlands 

Valida M. Ali-zade, Kamala K. Asadova, Rena T. Abdiyeva, Naiba P. Mehdiyeva, Nigar Mursal  

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

The results of monitoring of natural vegetation of the coastal part of the Samur-Devechi lowland are 

presented. Data were obtained on the structure of the vegetation cover, the content of СО2, RH and air 

temperature, as well as pH, RH of the soil. The main landscape vegetative units (Phragmitesetum, 

Salsoletum, Calamagrostisetum, Convolvulusetum, Juncusetum, Elaeagnusetum, Rubusetum) were 

registered, a new formation of Xanthiumeta strumariumae for the coastal stripe was revealed. The presence 

of active dynamic processes occurring in the vegetation cover of the investigated region is established. 

Key words: coastal vegetation, dynamics, formation, disturbance of environment 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Galanthus caucasicus  (Baker) A. Grossh. nadir növünün Xızı, Quba 

 və Qusar rayonlarındakı senopopulyasiyalarının vəziyyəti və qiymətləndirilməsi 

 
Nigar Mürsəl, Mehri D. Bayramova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

nigarbiology1292@mail.ru 

Xızı, Quba və Qusar rayonlarında aparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində Galanthus caucasicus (Baker) A. 

Grossh. növünün 12 senopopulyasiyası öyrənilmiĢ, onlardan 5-i cavan, 7-si keçid tiplidir.Müəyyən 

olunmuĢdur ki, Qusar rayonunda senopopulyasiyalar  tamdır,  Quba və Xızı rayonlarında isə natamamdır. 

Açar sözlər: Galanthus caucasicus, ontogenetik spektr, demoqrafik struktur 

Amaryllidaceae J. St.-Hil. fəsiləsinə daxil olan Galanthus L. cinsi özündə Avropa, kiçik Asiya və Qafqaz 

ərazilərində yayılmıĢ 19 növ, 6 variasiya və 2 təbii növdaxili hibridi cəmləĢdirir [15]. Onun arealı qərbdən 

Pireney, Ģərqdən Qafqaz və Ġran, cənubdan isə Siciliya ilə məhdudlaĢır [11]. ―Флора Азербайджана‖ (1952) 

əsərinə görə Galanthus cinsi Aralıq dənizinin Ģərqində və Orta Avropada 10 növlə təmsil olunur ki, onun da 

6-ı  Qafqazda,  2-si (G. caucasicus  (Baker) A. Grossh. və G. caspius (Rupr.) A. Grossh.) isə Azərbaycanda 

olduğu qeyd edilir [1, 8]. ― Конспект Флоры Кавказа‖ əsərində [4] isə bu cinsin Qafqazda 11 növünün 

olduğu verilir. 

N.Ġ. ġorina [10] və E.B. DoroĢenko [2] Garanthus woronowii və G. nivalis növlərinin ontogenezini 

öyrənmiĢ və onların  böyük həyat tsiklində müvafiq olaraq  9 və 7 yaĢ vəziyyətlərini müəyyən etmiĢdirlər.  

Lakin Galanthus caucasicus  (qafqaz xədicəgülü) növünün ontogenezi və  senopopulyasiyalarının 

vəziyyəti indiyədək hələ tədqiq olunmamıĢdır, ona görə də bunları öyrənməyi qarĢımıza məqsəd qoymuĢduq. 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatlar 2016-2018-ci illərdə Xızı, Quba və Qusar rayonlarındakı meĢə massivlərində klassik və 

müasir geobotaniki metodlarlar ilə aparılmıĢdır [6].  Ontogenezin və senopopulyasiyanın (SP) demoqrafik 

strukturunun öyrənilməsi populyasiya-ontogenetik metoduna əsasən aparılmıĢdır [7, 9]. SP-ın tipi L.A. 

Jivotovskinin normal populyasiyanın Δ-ω (delta-omeqa) təsnifatı əsasında təyin edilmiĢdir [3].  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Quba rayonunda G. caucasicus bitkisinin 6 SP-sı Qırızdəhnə kəndi, QəçrəĢ meĢə massivinin ərazisində 

dəniz səviyyəsindən 560-1450 m hündürlükdə qara, nəmli və kiçik-daĢlı torpaqlarda, fıstıq-vələs (Faguseto-

Carpinusetum) meĢəsində öyrənilmiĢdir. Senozlarda tədqiq olunan bitki ilə birgə Scilla sibirica Haw. (4-5 

bal), Rubus sp. (3-4 bal), Corydalis marschalliana (Pall.) Pers ( 2 bal), C. caucasica DC. (2 bal), Gagea 

chanae Grossh. (2 bal),  Viola arvensis Murray (3 bal) və Petasites albus (L). Gaertn. (1 bal) növlərinə rast 

gəlinir [ 5, 12]. G. caucasicus  bitkisinin ontogenetik strukturu (Ģək. 1) göstərir ki, Quba r-da SP-ın hamısı 

normaldır, lakin senil fərdlərin yoxluğu səbəbindən – natamamdır. 

 

 
 

ġəkil 1. Galanthus caucasicus Quba r-da senopopulyasiyalarının ontogenetik göstəriciləri 

  

Qusar rayonunda G. caucasicus növünün 4 SP Ģəhərin giriĢi, Piral və Köhnə Xudat, Qusar Park t/b 

ətrafındakı vələs (Carpinuseta) meĢələrində (d.s. 714-766 m hündürlükdə) tədqiq edilmiĢdir.  Burada qafqaz 

xədicəgülü digər erkən yaz bitkiləri ilə birgə senozda mikroassosiasiyalar yaradır: Scilla sibirica+Galanthus 

caucasicus+Veronica amoena, Galanthus caucasicus+Arum elongatum+Viola odorata, Corydalis 

marschalliana+C. angustifolia+Galanthus caucasicus və Scilla sibirica+Primula woronovii+Galanthus 
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caucasicus [13]. G. caucasicus  bitkisinin ontogenetik strukturu göstərir ki, Qusar rayonunda SP-ın hamısı 

normaldır və tamdır (Ģək. 2a).     

Xızı rayonunda G. caucasicus növünün 2 SP-nın  tədqiqi Altıağac qəsəbəsinin seyrək meĢələrində və 

Qızılqazma-Yarımca kəndlərinin meĢə massivlərində aparılmıĢdır. Həmin ərazilərdə bu bitki ilə birgə 

Crocus adamii J.Gay (2 bal), Merendera trigyna Woronow (3 bal), Scilla sibirica (2 bal), Primula 

woronowii (1 bal), Viola arvensis (3-4 bal), Iris reticulata (2 bal), Corydalis marschalliana (3-4 bal), 

C.angustifolia (M. Bieb.) DC. (3 bal) növləri də iĢtirak edir [14]. Xızı r-da SP-lər senil fərdlərin yoxluğu 

səbəbindən – natamamdır (Ģək. 2b). 

   

      

 
 

ġəkil 2. Galanthus caucasicus Qusar (a) və  Xızı (b) r-da senopopulyasiyalarının ontogenetik 

göstəriciləri 

 

SP-da hər yaĢ qrupundakı fərdlərin sayına əsasən vegetativ və generativ fərdlərin faizi göstərmiĢdir ki:  

Quba r-da 6 SP-da, müvafiq olaraq, vegetativ fərdlər - 74; 61; 47; 42; 32; 48 %, generativ fərdlər - 26; 39; 

53; 58; 68; 52 %, Qusar r-da SP 1 - 22 % və 78 %, SP 2 - 32  və 68 %, SP 3 - 27 və 73 %, SP 4 - 26 və 74 %, 

Xızı r-da isə SP 1 - 56% və 44 %, SP 2 - 52 və 48 % təĢkil edir. 

A.A. Uranov  və  L.A. Jivotovskiyə görə tədqiq olunan r-da SP-ın demoqrafik göstəriciləri 

hesablanmıĢdır. Beləki, SP-nin, müvafiq olaraq, Δ-ω qiymətləri: Quba r-da SP 1 - 0,20 və 0,34; SP 2 - 0,29 

və 0,40; SP 3 - 0,30 və 0,56; SP 4 - 0,39 və 0,56; SP 5 - 0,41 və 0,65; SP 6 - 0,31 və 0,48, Qusar r-da SP 1 - 

0,49 və 0,67; SP 2 - 0,44 və 0,61; SP 3 - 0,46 və 0,65; SP 4 - 0,45 və 0,67, Xızı rayonunda SP 1 - 0,44 və 

0,60; SP 2 - 0,19 və 0,46 olmuĢdur. Bunlara əsasən müəyyən edilmiĢdir ki, G. caucasicus  bitkisinin SP-nın 

vəziyyətinə və demoqrafik strukturuna görə Quba r-da onların 4-ü - cavan, 2-si – keçid, Qusar r-da 4-ü də - 

keçid, Xızı r-da isə 1-i cavan, digəri - keçid  tipli kimi xarakterizə olunmuĢdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, G. caucasicus bitkisinin fərdlərinin sayının azalmasına antropogen 

(infrastrukturun geniĢlənməsi, dekorativ, dərman və qida xüsusiyyətlərinə görə) və təbii (sel, torpaq 

sürüĢməsi) faktorlar təsir göstərir, buna baxmayaraq  alınan nəticələrə əsasən ehtimal etmək olar ki, bu 

rayonlarda yaxın gələcəkdə bitki üçün itmə təhlükəsi gözlənilmir. 

 

Ġstinadlar 

1. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Изд.АзФАН, Баку, 1940, т.2. с. 192-193  

2. Дорошенко Е.В. (2007) Онтогенез подснежника белоснежного (Galanthus nivalis L.). В кн.: 

Онтогенетический атлас растений. Йошкар-Ола. Т.V, с. 297-300. 

3. Животовский Л.А. (2001) Онтогенетические состояния, эффективность и классификация популяций 

растений  Экология. № 1. С. 3-7.  

4. ―Конспект Флоры Кавказа‖ Том.2. С. Петербург:Издательство СПБГУ (2006) 468 с.  

0%

10%

20%

30%

j im v g1 g2 g3 ss s

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

a 

0%

10%

20%

30%

40%

p j im v g1 g2 g3 ss s

SP 1

SP 2

b 



      

 

5.  Н.Мурсал, Байрамова М.Д. (2017) Онтогенетическая структура ценопопуляций Galanthus caucasicus 

(Baker) Grossh. Флоры Азербайджана. Международная научная конференция «Изучение, Сохранение 

и Рациональное  Использование растительного Мира Евразии». Алматы, Казахстан, c. 417-420. 

6. Полевая геоботаника / Под ред. Е. М. Лавренко и А. А. Корчагина. M.-Л.,  Т. III, 1964, 532 с. 

7. Уранов А.А. (1975) Возрастной спектр фитопопуляции как функция времени энергетических 
волновых процессов. Биол. Науки, № 2, С. 7-34. 

8. Флора Азербайджана. Л. И. Прилипко. Т. 2. Баку: АН Азерб. ССР.1952, 318с. 
9. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М., Наука,1976, 215 с. 

10. Шорина Н.И. Онтогенез подснежника Воронова (Galanthus woronowii Los.). В кн.:   

Онтогенетический атлас лекарственных растений. Йошкар-Ола. 1997, Т. II, с. 146-150 

11. Davis, A. P. (1999) The Genus Galanthus. In: Mathew, B. (Ed.) A Botanical Magazine Monograph, Timber 

Press Inc. Oregon, pp 15-17, 140-155. 

12. Bayramova M. D., N. Mursal, N. P. Mehdiyeva (2017) Phytocoenotic properties and ontogenetic structure of 

rare species Galanthus caucasicus (Baker) A. Grossh. in Quba district of Azerbaijan. Proceedings of the 

Ġnstitute of Botany, ANAS, Vol. XXXVII. p. 54-57. 

13. Bayramova M. D.,Mursal N.,Mehdiyeva N. P. (2018) The state and ontogenetic structure of 

coenopopulations of rare species Galanthus caucasicus (Baker) A. Grossh. In Qusar district of Azerbaijan. 

Web of Scholar. ISSN 2518.3(21), Vol.2, March. p. 3-7. 

14. Nigar Mursal, Bayramova  Mehri Davud (2017) Phytocenotic propertiesand ontogenetic structureofrare 

species Galanthus caucasicus (Baker) A. Grossh.  in Khizi district.Materials of International Scientific 

Conference of Young Researchers. Baku, p.197-198 

15. http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do;jsessionid=56A58C50E62834507137259ECDD7B0E  

World Cheklist of Selected Plant Families, Kew Garden, (accessed May, 2011) 

 

Состояние и оценка  ценопопуляций редкого вида  

Galanthus caucasicus  (Baker) A. Grossh. в Хызынском, Губинском и Гусарском районах 

Нигяр Мурсал, Мехри Д. Байрамова 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В результате исследований, проведенных в Хызынском, Губинском и Гусарском районах изучено 

12 ценопопуляций редкого вида Galanthus caucasicus (Baker) А. Grossh, 5 из которых - молодые, 7 -  

переходные. Установлено, что ценопопуляции вида в Гусарском р-не - полночленные, а в Губинском 

и Хызынском р-х – неполночленные. 

Ключевые слова: Galanthus caucasicus, онтогенетические спектры, демографическая структура 

 

Status and assessment of cenopopulations of rare species Galanthus caucasicus  (Baker) A. Grossh. 

in Khizi, Quba and Qusar districts 

Nigar Mursal, Mehri D. Bayramova 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan  

As a result of investigations which conducted in Khizi, Quba and Qusar regions were detected 12 

cenopopulations of a rare species of Galanthus caucasicus (Baker) A. Grossh, established that  5 out of 

them are young type, 7 of them are transition. Determined that  in Qusar districts cenopopulations are 

complete, but in Quba and Khizi districts are incomplete.      

 Key words: Galanthus caucasicus, ontogenetic spectra, demographic structure 
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Radiasiya fonu və bitkilərin ekoloji davamlılığı 

 
Ġlhamə B.Mircəlallı, Rəsmiyyə R.Əfəndiyeva, Ceyran Q. Qurbanova, Aydın N. Əliyev 

AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı, Mərdəkan qəs., Yesenin küç. 89, AZ1044, Azərbaycan 

efendiyeva_resmiyye@mail.ru, aydin.aliyev67@gmail.com 

 

Tədqiqatın məqsədi AbĢeronda yaĢıllaĢdırmada istifadə edilən bir sıra növlərə təbii radiasiya fonunun 

təsirinin öyrənilməsdir.Apardığımız tədqiqat zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, ərazilərdə radiasiya fonunun 

yüksək olmadığı üçün bitkilərdə heç bir dəyiĢiklik müĢahidə olunmamıĢ, boy və inkiĢaf normal getmiĢdir. 

Açar sözlər: çirklənmiş ərazi, radiasiya fonu, bitki, davamlılıq 

 

GiriĢ 

BəĢəriyyətdə mövcud olan və daima təhlükə olaraq bizi düĢündürən ekoloji amillərdən biri də radioaktiv 

Ģüalanma hesab edilir. Onun qarĢısını almaq üçün göstərilən tədbirlər nəticəsiz qalmır, yalnız radioaktivliyin 

süni yayılmasının qarĢısı alınsa da, təbii radioaktivlik əksər hallarda sabit qalmaqdadır. Lakin texnogen 

proseslərdə - xam neftin çıxarılmasında, neft məhsulları nəqliyyat və digər texnogen proseslərdə yanacaq 

olaraq istifadə olunduqda, radiasiya fonu xeyli yüksəlir, ekoloji sistemlərdə müəyyən dəyiĢkənlik yaranır. 

Yer kürəsinin geoloji tarixini öyrənən tədqiqatçılar bilirlər ki, həyatın əmələ gəlməsi dövründə planetimizin 

radiasiya fonu xeyli yüksək olmuĢdur. Həmin dövrlərdə də formalaĢmıĢ müxtəlif canlıların, o cümlədən bit-

kilərin mühitin radioaktivliyinə müxtəlif münasibətdə olmuĢlar. Bioloqlar canlıların, xüsusən də bitkilərin, 

radiasiyanın təsirinə mıəruz qalmalarını, uyğunluĢma mexanizmini, mübadilə, boy və inkiĢaf proseslərinə tə-

sirini araĢdırmağa çalıĢırlar [1, 2]. 

 

Tədqiqat metodu 

AbĢeron yarımadasında torpaq ərazilərinin texnogen çirklənməsi nəticəsində bitki örtüyünə təsir edən 

ekoloji amillər  arasında radiasiya fonu mühüm yer tutur . Xam neftin çixarılması,torpaq ərazilərinin buruq 

suları ilə örtülməsi və nəqliyyat vasitələrinin daxili yanacaq mühərriklərindən çıxan metal oksidləri əra-

zilərdə radiasiya fonunu xeyli artırır.Apardığımız eksperimental təyinatlar və müĢahidələr göstəriri ki, radi-

asiya fonu bioloji müxtəlifliyə, o cümlədən  bitkilərə müəyyən qədər təsir göstərməkdədir. Canlı sistemlər, o 

cümlədən də, bitkilər üçün yüksək stress faktoru olan  Ģüalanma öz təsiri ilə bitki hüceyrələrinin morfoloji, 

fizioloji və biokimyəvi parametrlərini dəyiĢdirə bilir. Bitkilərin yayıldığı mühitin ekoloji faktorları da bu pro-

sesdə əhəmiyyətli rol oynayır [5].Təsir dozası və müddəti aĢağı səviyyədə olduqda radionuklidlərin bitkilərin 

boyatma tezliyinə o qədər də ciddi təsir göstərmədiyi halda, yüksək dozası isə bitkilərin toxumaları və or-

qanları - yarpaq, gövdə və kök sisteminin hüceyrələrinə ciddi təsir edərək, hüceyrə komponentlərində muta-

siya yaranmasına səbəb olur. Radiofəal Ģüalanma mürəkkəb tərkibli bitki orqanizminin toxuma və orqanları-

nın hüceyrələrindəki bioloji fəal birləĢmələrə təsir edərək, fərdi inkiĢaf dövrünün yalnız ilkin mərhələlərində 

nisbətən yüksəliĢə səbəb olur. Lakin Ģüalanma meristem hüceyrələrə təsir etməyə baĢladığı andan bitki toxu-

maları zədələnir və nəticədə bitki orqanizminin məhvinə səbəb olur. Tədqiqat obyekti olaraq Mərdəkan Den-

drologiya Ġnstitutunun ərazisinə introduksiya olunan bəzi növlər (Photinia serrulata Lindl, Nandina, Pitto-

sporum heterophyllum Franch, Buxus microphulla Sieb.et Zucc., Maqnolia qrandiflora L.və s.) və ərazilərdə-

ki müvafiq növlərlə müqayisə olunaraq öyrənilmiĢdir. Texnogen çirklənmiĢ ərazilərin radiasiya fonunun öy-

rənilməsində ―SPER‖ markalı radiometrə və ekotester -  ―SOEKS‖ tipli radiometrlərdən istifadə edilmiĢdir. 

Radiofəallıq 1 m
3
 havaya və 1 m

2
 torpaq ərazisinə görə mR/h və mkR/saat olaraq təyin edilmiĢdir. ġüalan-

manın fotosintezedici aparata təsirini Qodnev T.N. metodikası əsasında xlorofil fraksiyaları ayrılmıĢ və öyrə-

nilmiĢdir. MüĢahidələrdən aydın oldu ki, xlorofillərin parçalanmıĢ fraqmentləri çox deyil, bu da AbĢeron ya-

rımadasının radiasiya fonunun xloroplastlara dağıdıcı təsir etmədiyini təsdiq edir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

AbĢeron yarımadasının texnogen çirklənmiĢ ərazilərinə Xəzər, Pirallahı, Suraxanı və Sabunçu 

rayonlarının ərazisi aid olub, ümumi torpaq sahəsinin 2,5% - ni təĢkil edir. Bu bölgələrdə torpaq, su və hava 

mühitində müəyyən miqdarda radioaktiv elementlər yayılmıĢdır. Xam neftlə çirklənmiĢ ərazilərdə radioaktiv 

elementlər su və havada radiasiya fonunu artıran müxtəlif metal oksidləri və qeyri–metal mənĢəyli ele-

mentlərlə zəngindir. Havanın tərkibindəki radiofəal elementləri nəqliyyat vasitələri yanacağından son məh-

sulu olaraq  yayılır [3, 4]. AbĢeron yarımadasının iqlim–torpaq Ģəraiti tədqiqatçılara bəllidir. Buranın Ģoran 

və qumsal torpaqları, nisbi rütubətin azlığı bitkilərdə quraqlığa, ĢoranlaĢmaya və isti temperatura uyğun-
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laĢmağa xüsusi mexanizmlər yaratmıĢdır.Tədqiqat dövründə apardığımız eksperimental təcrübələrdən bəlli 

olmuĢdur ki, metal ionlarının qatıldığı torpaq qatlarının dərinliklərinə getdikcə , nisbətdən azalsa da , 

torpaqın üst təbəqəsində (16-35sm) dərinlik metaloksidlərinin miqdarı artması səbəbindən yüksəlir. Elektrik 

keçiriciliyi 900-1280 sm/ms olmuĢ, bu gostəricilər Pirallahı sahillərində və Binə qəsəbəsi ərazisində qeyd 

olunur.AbĢeron  yarımadasının  sahil zonalarında Al
3+
, ionları xeyli azdır, azot oksidləri (NO2; N2O5,NO3) və 

ammonium duzları isə xeyli çoxdur.Torpaqlarda CaCO3, CaSO4, MgCO3, MgCl2 üstünlük təĢkil edir. 

Torpaqdakı radiofəal metallar adətən bitkilərin kök sistemi iləqəbul edilir, gövdə və yarpaqlarda toplanır. 

 

Cədvəl 1. Sahil zona torpaqlarında kimyəvi elementlərin miqdarı mq/l. 

Yanacaq məhsullarından torpağa düĢmüĢ radiofəal elementlər torpağın keyfiyyətini xeyli dəyiĢdirir, onun 

məhsuldarlığını azaldır, radiasiya fonunu yaradır.  Onlar neft və neft məhsulları axıdılan sahələrdə və eləcə 

də daxili yanacaq mühərriki olan nəqliyyat vasitələrinin yanacağının son məhsulu olaraq ekosistemə 

yayılırlar. Torpaqlarda toplanmıĢ metal oksidləri ərazilərin radiasiya  fonunu xeyli dəyiĢdirir. Texnogen tə-

sirlərdən çirklənmiĢ bu ərazilərin radiasiya fonu, AbĢeron yarımadası üçün qəbul olunmuĢ sanitar 

normativlərdən (0,06 mkZ/saat) xeyli çoxdur. Təyinatların xarakteri izah edir ki, Pirallahı, Qala, Binə, hava 

limanının ərazilərində bu göstərici 0,20-0,30 mkZ/saata bərabərdir (Diaqram 1). Bu göstəricilər  

Diaqram. AbĢeron yarmadasının Xəzər və Pirallahı rayonlarında tədqiqat ərazilərinin radiasiya fonu.

  

 
hava limanında sərniĢin təyyarələrin   uçma və enmə tezliyinin və nəqliyyat vasitələrinin tulantılarının 

artması, yanacağın ara və son məhsulları olan metal oksidlərinin ətraf mühitə yayılması, nəqliyyat 

vasitələrinin çirkləndiriciləri , neft istehsal edilən sahələrin daha da artması torpaq ərazilərinin radiasiya 

fonunu 4-5 dəfə artırır (cəd1). Tədqiqatlardan  aydın görünür ki, AbĢerona yeni introduksiya edilmiĢ ağac və 

kol bitkilərinin  inkiĢafı yoxlama ərazisindəki bitki növləri ilə müqayisədə təbii radiasiya fonunun təsiri 

altında normal getmiĢdir, ərazilərin torpaqlarında inkiĢaf edən bitkilərin isə ĢoranlaĢmaya məruz qaldığı 

məyyən edilmiĢ,digər morfoloji  göstəricilərdə heç bir mənfi əlamət qeyd edilməmiĢdir.AbĢeron yarımadası 

üçün sanitar norma  fon göstəricisi 0,06 mkZv/saata və ya 6 mkR/saata bərabərdir. Tədqiqat apardığımız 

təcrübə ərazilərinin fon göstəriciləri 0,08-0,24 mkZv/saat arasında dəyiĢdiyi müəyyən olunmuĢdur.Yoxlama 

ərazisinin (Dendrologiya institunun ərazisinin) radiasiya fonu isə normativlərə yaxın olub 0,12-0,18 mkZv/-

saata bərabərdir. Bitkilərin inkiĢafı üçün hüdud səviyyəsi 0,5 mkZv/saat və ya 50 mkR/saata bərabər  olduğu 

qəbul edilmiĢdir. Bu da bizim qeyd etdiyimiz göstəricilərdən çox yüksəkdir. Bitkilərin boy və inkiĢafının 

normal getməsi üçün optimal doza isə  0,2 mkZv/saat və ya 20 mkR/ saata bərabər olduğu və bu göstəricilər 

norma səviyyəsindədir. Radiasiya fonunun yüksək olmaması  bitkilərin boy və inkiĢafında mənfi təsir göstər-
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məmiĢ, bitkilər vegetasiya dövrünü normal keçirmiĢdir. Xəzər və Pirallahı rayonlarının ərazilərində radiasiya 

fonu sanitar normativlərə yaxın olduğundan bitkilərdə ciddi morfoloji dəyiĢkənlik yaranmamıĢdır.   

 

Cədvəl 2. AbĢerona yeni introduksiya edilmiĢ növlərin morfoloji göstəriciləri sm-lə. 

 

AparılmıĢ tədqiqatlar müĢahidə edilmiĢ radiasiya fonu Ģəraitində bitkilərdə ciddi dəyiĢkənliyin müĢahidə 

edilməməsini, bitkilərin boy və inkiĢafına müsbət təsirini təsdiq edir. Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, 

radiasiya fonu yaradan metallar yaz və yay mövsümündə daha yüksək təsir göstərir. Tədqiqat ərazilərində 

radiasiya fonu sanitar normativlərə yaxın olduğu üçün bitkilərdə morfoloji dəyiĢkənlik müĢahidə 

edilməmiĢdir. Tədqiqat zamanı istifadə olunmuĢ növlər orta davamlılıq xassəsinə malik olduğundan, yaĢıl-

laĢdırma apararkən, onları texnogen çirklənmiĢ ərazilərdən 200-500 m aralı məsafədə istifadə olunması məs-

ləhətdir, əks halda ağac və kollarda yarpaq orqanı erkən tökülür, müəyyən dövrdən sonra isə bitkilər quruyur. 
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Radiation background and ecological resistance of plants 

Ilhama B. Mirjalally, Resmiyye R. Efendiyeva, Jeyran Q.  Gurbanova, Aydin N. Aliyev 

The Institute of Dendrology of ANAS, Baku, settlement of Mardakan, Yesenin St., 89, AZ1044, 

Azerbaijan 

The radioactive background of manmade contaminated territories and the ecological resistance of plants 

have been studied. The radioactive background of manmade polluted areas of the coastal zone of the 

Absheron Peninsula negatively affects the condition of woody and shrubby plants. As a result of the research 

some sustainable species that are recommended for landscaping have been studied.  

Key words: the polluted territories, radiation background, plant, sustainability 

 

Радиационный фон и экологическая устойчивость растений 

Ильхама Б. Мирджалаллы, Расмия Р. Эфендиева. Джейран Г. Курбанова, АйдынН. Алиев 

Институт Дендрологии НАНА, Баку, пос. Мардакяны, ул. Есенина 89, AZ1044, Азербайджан 

Исследован радиоционный фон техногенно загрязненных территорий и экологическая устой-

чивость растений ,Радиоционный фон техногенно  загрязненных территорий  прибрежной зоны 

Абшеронского полуострова негативно влияет на состояние древесно-кустарниковых растений. В 

результате исследований отобраны некоторые устойчивые виды, которые рекомендованы для 

озеленения. 

Ключевые слова: загрязненные территории, радиационный фон, растение, устойчивость 
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Zoğ Yarpaq Zoğ Yarpaq Zoğ Yarpaq 

Maqnolia qrandiflora  12,1 4,7 5,2 5,7 16,3 6,7 6,8 6,9 17,1 4,7 4,9 5,1 

Pittosporum 

heterophyllum  

5,6 3,2 4,0 4,3 9,0 6,3 6,7 7,1 9,6 7,7 7,9 8,0 

Nandina domestica  9,2 4,5 9,0 9,1 9,3 10,0 10,4 10,7 9,0 10,0 10,2 10,5 

Buxus microphulla  13,2 2,0 2,4 3,0 13,4 4,2 4,3 4,5 13,0 4,0 4,2 4,4 

Ilex aquifolium L. 3,0 3,7 4,0 4,3 4,0 4,2 4,7 5,0 4,2 4,4 4,7 5,0 

Photinia serrulata  3,0 3,3 3,9 4,2 13,4 4,0 4,4 4,7 13,0 4,2 4,3 4,8 

Gaura lindeimei Gauta 8,0 9,5 10,0 11,0 11,4 9,0 9,3 9,7 11,0 8,0 8,8 9,4 

Nerium oleandr 12 7,8 8,0 12,4 8,7 10,5 10,8 12,4 10,0 11,0 11,0 11,2 



      

 

Ontogenetic structure of the coenopopulation of Glycyrrhiza aspera Pass. 
 

Khatira H. Gasimova, Valida M. Ali-zada
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The article characterizes the ontogenetic structure of Glycyrrhiza aspera Pall. in Kurdamir region. The 

state of three ceonopopulations (CP) at different growth sites, age (Δ) and efficiency (ω) of G. aspera and the 

dynamics of resources for ontogeny is studied. It is established that the CP1 is mature, the CP2 is aging, and 

the CP3 is young. Factors influencing the development of plants are established. 

Key words: Glycyrrhiza aspera, ontogenetic structure, state of cenopopulation, phytocenosis, negative 

impact factors 

 

Introduction 

Intensive development of the infrastructure and agriculture of the Kura-Araz lowland and in particular 

Kurdamir region leads to a reduction in its natural-vegetation. The expansion of arable land for pomegranate 

plantations caused a disturbance in the structure of the vegetation cover and a decline in wild species 

diversity. In this regard, diverse botanical studies of the dynamic processes taking place in the flora and 

vegetation of the region become particularly iportant. 

In the Kurdamir region, many plant species with useful properties grow. One of the species growing here 

is Glycyrrhiza aspera Pall. has a medicinal, nutritional and fodder value. In stems and fruits, the content of 

organic acids is 2.8-3.8% [2], and in leaves (fumaric, succinic, gluconic, citric, malic, tartaric, malonic, 

oxalic) 3.1-6.8% [2]. Studies revealed  that five components with antimutagenic activity against N-methyl-

N-nitrosourea (MNU) were identified as glyurallin A, glyasperin B, licoricidin, 1-methoxyphaseollin, and 

licoisoflavone B which have important role in preventing the damage of DNA with N-nitrosamines, as well 

as in the chemoprophylaxis of cancer [1]. It is a satisfactory fodder plant for small cattle and camels [5].  

Genus Glycyrrhiza L. relating to the family Fabaceae Lindl. (= Leguminosae) has 5 species in the 

Caucasus and Azerbaijan  [7] . One of its representatives, G.aspera, grows in the Kurdamir region. The goal 

of the study was to characterize of G. aspera ceonopopulations widespread in the Kura-Araz lowland.   

 

Research  metods 

The vegetation and phytocenosis was described according to conventional methods in geobotany. On the 

basis of the demographic parameter of the coenopopulation was defined the ontogenetic spectrum. To study 

the individuals and ontogenetic structure of the coenopopulation of G.aspera the transect method was used.  

The scale of transects were 10x10 m
2
, and 8-10 small squares (1x1 m

2
) within the transect were chosen as the   

model area. The total number of individuals and individuals in each age group was calculated. The GPS 

navigation was recorded for the native populations of G.aspera by route – reconnaissance method. For 

determination and characterization of age conditions, the methods described in works by А.А. Uranov [6], 

L.B. Zaugolnova, were implemented [4].  The type of coenopopulation was determined by the delta-omega 

(Δ-ω) classification as it was described by L.A.Zhivotovsky [3]. 

Ontogenetic studies. The age index was calculated as per А.А. Uranov [6]. 

 

∆ = ∑ ki x ni 

     N 

Where, i-ontogenic status ki mark; ni -number of individuals; i-status of population; N- general number of 

individuals in population. 

The efficiency index was calculated as per L.A.Zhivotovsky [3]. 

 

ω = ∑ ni x ei 

        ∑ Ni 

Where, ni- number of plants; i-status; ei the efficency of plant. 

 

Research results and discussion 

This is a perennial herbaceous plant 15-40 cm high. The stems are simple or branched, usually raised with 

small thorns, rarely almost bare, leaves 6-10 cm long, as well as the axis of the inflorescence, covered with 
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spinules, 5-11 elliptical or obovate, abruptly terminating, with sticky leaves below. Cup calyx pale, 

cylindrical, linear, transparent, stretched, curved, smooth, length  4 cm, seeds in each component 2-9.  

Flowering occurs in May-July, fruiting in June-July [7]. Trips have been carried out in early November 2017, 

in the Sigirli, ArabQubali, village Karrar, Garish Ayriband, Fodder farm and Bagman villages of Kurdamir 

district. 

Ontogenetic structure. In the study area, three cenopopulations (CP) were studied. CP 1 was 

investigated in the vicinity of the village of Sigirli, along the highway from the road. G. aspera  growing in 

the study area (GPS: N40
o
14'51.0 "; E

0
48

o
26'17.0", 8 m above sea level,) has the following associations: G. 

aspera  + Salsola tragos L. with the participation of Carduus arabicus Jacq, Salsola dendroides Pall., 

Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge. Projective coverage was 60%. Ecotope was semi-desert with stony, 

clayey, gray-brown soil, moistening due to groundwater moisture. The presence of Salsola tragos  L. Salsola 

dendroides Pall. on the site of salted meats indicates the salinity of the soil. The number of individuals 

falling to 1 m
2 
was 6-14 and the number of individuals falling to 10 m

2
  was 50-53. 

 Studies have shown that the population of CP 1 is characterized by the number of individuals 1-10 young 

generative (g1), 2-5 immature generative (g2), 1-3 old generative (g3), 1-13 virgin (v), (ss), senil (s), 

subcodabra (sc) were not found (Fig.). The percentage of autonomic individuals in CP1 is 8.62%, and the 

generative population is 91.37%. 

CP 2 was located in the vicinity of the village of Karrar Kurdamir district, grazing area (GPS: N40
o
 

18'33.5 ", E
0
48

o
21'40.1", 8 m above the sea level. In the association Alchagi pseudoalchagi (M.Bieb.) 

Fisch.+ Tamarix ramosissima Ledeb. with the participation of Xanthium spinosum L., Carduus arabicus 

Jacq., Centaurea iberica Trevir.ex Spreng,  Rubus sp., the projective coverage was 70%.  Ecotope - semi-

desert with stony, clayey, gray-brown soil, moistening due to groundwater moisture. 

Studies have shown that the population of CP 2 is characterized by the number of individuals 1 juvenile 

(j), 1 immature (im), 1-10 young generative (g1), 2-5 immature generative (g2), 1-3 old generative (g3), 1- 

13 virgin (v), 1-2 underground (ss), 1-3 senil (s). Subcodabra (sc) was not found. (Fig.). The percentage of 

vegetative individuals in the CP2 is 15.6%, and the generative population is 28.9%. 

CP 3 was studied in the vicinity of the village of Bagman, near the cotton field (N40
o
20'41.5 ", 

E
0
48

o
21'24.0", 11 m above sea level) in the association Glycyrrhiza aspera Pall. – Limonium meyeri (Boiss) 

O. Kuntze with the participation of Artemisia fragrans Willd., Xanthium strumarium L., X. Spinosum L., 

Datura stramonium L., Polygonum aviculare L., etc., the projective coverage is 95%. Ecotope - semi-desert 

with stony, clayey, gray-brown soil, moistening due to groundwater moisture and irrigated cotton field. 

Studies have shown that the population of CP 3 is characterized by the number of individuals 1-5 minors 

(j), 1-4 immature (im), 1 young generative (g1), 1 immature generative (g2), 1 old generative (g3), 1-4 virgin 

(v), 1 underground (ss), 1 subcode (sc). Young generative (g1), immature generative (g2), old generative 

(g3), senile were not found. (Fig. ). The percentage of vegetative individuals in CP3 is 89.36%, and the 

generative  6.38%. 

 

  
 

 

Figure.  Ontogenetic spectrum of Glycyrrhiza aspera Pall.   

Studied ceonopopulations were indicated as CP1, CP2, CP3 
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According to А.А.Uranov [6] and L.A.Zhivotovsky [3] were calculated the index of the ontogenetic status of 

cenopopulation of G.aspera Pall. by known formula and determined aging index, recovery index (Ir), 

replacement index (Ir), ageness index (Δ), efficiency index (ω). 

 

Indexes Ia Ir Irep Δ ω Type 

of CP 

CP 1 0 0.094 0.094 0.39 0.81 mature 

CP 2 0.57 0.54 0.75 0.735 0.486 aging 

CP 3 0.21 14 8.4 0.137 0.274 young 

 

Table. Indices of the ontogenetic state Glycyrrhiza aspera Pall. 

According to the results, the G.ospera cenopopulations of the first coenopopulation are "mature", the 

second ceonopopulation "aging" and the third is "young". A plant that is subject to strong climate changes 

(high temperature, salinity) and anthropogenic factor (fungal, planted areas, intensively collected plants for 

its medical characteristics by local residents) in natural growing areas. 
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Glycyrrhiza aspera Pall. növünün senopopulyasiyalarının ontogenetik strukturu 

Xatirə H. Qasımova, Validə M. Əlizadə 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

Kürdəmir bölgəsində Glycyrrhiza aspera Pall. növünün ontogenetik quruluĢu təsvir edilmiĢdir.. G. 

asperanın fərqli böyümə sahələrində yaĢı (Δ) və səmərəliliyi (ω) və ontogeniya üçün resursların dinamikası 

olan üç seopopulyasiya (CP) vəziyyəti tədqiq edilmiĢdir. CP1 yetkin, CP2 yaĢlı və CP3 isə gənc olduğu 

təsbit edilmiĢdir. Bitkilərin inkiĢafına təsir edən amillər müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Glycyrrhiza aspera, ontogenetik struktur, senopopulyasiyaların vəziyyəti, fitosenoz, mənfi 

təsir amilləri 

Онтогенетическая структура ценопопуляций Glycyrrhiza aspera Pall. 

Гасымова Х.Г., Али-зада В.М. 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье проводится характеристика онтогенетической  структуры Glycyrrhiza aspera Pall. в 

Кюрдамирском районе. Рассмотрено состояние трех ценопопуляций (ЦП) в различных местах 

произрастания, индексы возрастности (Δ) и эффективности (ω) видов G.asperaи изучена динамика 

ресурсов на онтогенез.  Установлено, что ЦП1 является зрелой, ЦП2 – стареющей, а ЦП3 – молодой. 

Установлены факторы влияющие на развитие растения. 

Ключевые слова: Glycyrrhiza aspera, онтогенетическая структура, состояние ценопопуляции, 

фитоценоз, отрицательные факторы воздействия 

 

 



      

 

Yeni kənd su anbarı ətrafının  yovĢanlıq formasiyaları 

 
Nərmin Sadıqova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ata-Türk pr. 450, Gəncə, Azərbaycan 

 

Məqalədə Azərbaycanın Yeni kənd su anbarının ətraf ərazilərinin bitkiliyinin müasir vəziyyətindən bəhs 

edilmiĢdir. MüəyyənləĢdirilmiĢdir ki, biotik, abiotik və müxtəlif ekoloji amillərin müasir Ģəraitdə 

fitosenozlara təsiri nəticəsində xarakterik biotoplarda nəzərə çarpacaq dəyiĢilmələrlə əlaqədar  (bərpa olma 

və digressiya) sukssesiya prosesi baĢ vermiĢdir. Ġlk dəfə olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, ərazinin suyun 

qalxıb enməsilə yaranan fitosenozlarında  zonal bitkilik yaradan Artemisia  növləridir. 

Açar sözlər: yarımsəhra, suksesiya, bərpa olma, digressiya, fitosenoz 

  

GiriĢ 

Klassik elmi mənbələrdən də məlumdur ki, təbiətdən istifadə etmək üçün bitkilərin müasir vəziyyəti 

barədə məlumatlar toplanılmalı, onların  təbii ehtiyatının azalmasının qarĢısı alınmalı, yaĢayıĢ mühitinin tipi 

və bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilməlidir. Bu xüsusən çayətrafı fitosenozlarda ehtiva olunur. Azərbaycanın 

müxtəlif çaylarının hövzələrində bəzi tədqiqat iĢləri həyata keçirilsə də [1, 2], su anbarları ətraf ərazilərinin 

deqeredasiyaya məruz qalan böyük sahələrinin bitkiliyinin müasir vəziyyəti barədə məlumatlar yox 

dərəcəsindədir. Suyun mütəmadi qalxması nəticəsində baĢ verən yuyulmalar nəticəsində torpaqda Ģiddətli 

proses dəyiĢiklikləri yaranır ki, bu da əsasən bitki örtüyünə öz adekvat mənfi təsirini göstərir. Nəticədə 

insanların yüzillərlə otarılma məqsədilə istifadə etdikləri torpaqlarda olan bitki birlikləri tamamilə məhv olur. 

Bu da iqtisadi cəhətdən insanların maddi rifah halına təsir edir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq müasir ekoloji 

Ģəraitdə bitkilikdə vüsət alan deqredasiya və səhralaĢma prosesi ilə əlaqədar Yeni kənd su anbarının ətraf 

ərazilərinin  bitki örtüyünün müasir vəziyyətinin öyrənilməsi əsas məqsəd kimi qarĢıya qoyulmuĢdur və 

aktualdır. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat iĢi, 2014-2017-ci illərdə Azərbaycan respublikası ġəmkir rayonu ərzisində yerləĢən Yeni kənd 

su anbarı ətrafında marĢurut və stasionar yolla həyata keçirilmiĢdir. Ərazinin müasir bitki örtüyünün 

öyrənilməsində ümumi qəbul olunmuĢ geobotaniki metodlardan [ 3, 4, 5] istifadə edilmıĢdir. Tədqiqat 

ərazisinin Ģimal-Ģərq və mərkəzi hissəsi əsasən düzənlik, cənub hissəsi isə dağlıqdır. Relyef xususiyyətlərinə 

görə ərazi 3 zonaya ayrılır: maili düzənliklər, dağətəyi və orta dağlıq. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Ərazinin bitkiliyinin еkо-fitоsеnоlоji və gеоbоtаniki tədqiqinə əsаsən 4 tip (yаrımsəhrа,  kоlluq, su-

bаtаqlıq, vаhə), 4 formasiya sinfi, 8 formasiyası və 18 assosiasiyası müəyyən еdilmiĢdir. Оnlаrdаn bir аrаlıq 

fitоsеnоz, 1 fоrmаsiyа, 2 аssоsiаsiyа ərazi üçün ilk dəfə göstərilmiĢdir. Bitkiliklərin yаrımsəhrа, kоlluq 

zоnаllıq, digərləri isə intrоzоnаllıq təĢkil еdir. Оnlаrın təsnifаtı tərtib еdilməklə, хəritə-sхеmi hаzırlаnılmıĢ 

və yаyılmаsı, tоrpаq iqlim Ģərаiti, növ tərkibi, quruluĢu, kоmpоnеntləri аrаsındаkı qаrĢılıqlı əlаqələr tədqiq 

еdilməklə, 2 fəsilə, 4 cinsə dахil оlаn 9 növ sеnоzəmələgətirici (dоminаnt, subdоminаnt, еdifikаtоr, 

subеdifikаtоr) müəyyən еdilmiĢdir. 

Yarımsəhra bitkilik tipi Yenikənd ərаzisində relyefi ləpəyəbənzər kiçik  təpəciklərlə ayrılan, 

düzənliklərin  bоz və аçıq Ģаbаlıdı tоrpаqlаrındа yаyılmıĢdır. Burаdа еfеmеrlərin, Ģоrаngələrin və kəvərlərin 

iĢtirаkı ilə fоrmаlаĢаn yоvĢаnlıqlаr gеniĢ yаyılmıĢdır. Bu bitkiliyin еfеmеrli-Ģоrаngəli-kəvərli-yоvĢаnlıq 

fоrmаsiyа sinfi iyli yоvĢаnlıq (Artemiseta fragrans), аğаcĢəkilli qаrаğаnlıq (Salsoleta dendroides+S. 

ericoides), оtvаri kəvərlik (Cappareta herbaceae) fоrmаsiyаlаrı və 3 аssоsiаsiyаsı qеyd еdilmiĢdir. 

Rütubətli, Ģоrаnlı düzənlik sаhələrdə tək-tək Kalidium caspicum, Salsola dendroides, S. nodulosa, Suaeda 

dendroides, S. altissima, Halostachys belangeriana, Halocnemum strobilaceum, Artemiseta fragrans, A. 

szowitsiana və s. Ģоrаngəli səhrа bitkilərinə də rаst gəlinir. 

Tədqiqat ərazisinin  bitki örtüyündə aparılan araĢdırmalar göstərir ki, müasir Ģəraitdə bitkiliyə fon verən 

və edifikatorluq edən bitkilər yovĢanlardır. Ərazidə zonallıq təĢkil edən bitkilik tipi Artemisieta  

yarımsəhralarıdır. Həmçinin bitki örtüyündə interzonal və lokal Ģəkildə bozqır, səhra və çala-çəmən 

qruplaĢmalarına da rast gəlinir. MüĢahidələr göstərdi ki, ekoloji və antropogen amillərin təsiri nəticəsində 

bitki örtüyündə Artemisieta, Ephemereta, Alhagieta və Tamarxeta fitosenozlanda suksessiya baĢ verir və 

 



      

 

bitki qruplaĢmalarının birı  digərı ilə əvəz olunur. MüəyyənləĢdirildi ki, ərazidə geniĢ areallı və davamlı 

fitosenoz Artemisia szowitsiana növünün üstünlüyü ilə formalaĢmıĢ Artemisieta  formasiyasıdır. Regionun  

çala bitkilik tipinədə A. szowitsiana növü kseromezofit, boz torpaqlarında daha çox rast gəlinən 

yarımkolcuqdur. Tərəfimizdən A. szowitsiana çayın sağ və sol sahilində, çalada, çayın  100m kənarından 

toplanılmıĢdır. Bitki çala-çəmən bitkilik tipində II yarusda boz torpaqlarda daha çox rast gəlir. A. 

szowitsiana bolluca rütubəti  sevən olduğu üçün əsasən çaylar ətrafında, nisbətən az isə  qumluqlarda inkiĢaf 

etməklə cala-çəmən senozlarının səciyyəvi elementləri ilə assosiasiyalar əmələ gətirir. Bu assosiasiyalar 

üçyarusludur. I yarusun edifikatoru qamıĢdır. II yarusun edifikatoru  isə A.szowitsiana. III  yarus erkən yaz 

birillikləri – efemer və efemeroidlər tərəfindən formalaĢır. 

Tədqiq olunan fitosenozların taksonomik tərkibində Artemisieta formasiyasından baĢqa  suksesiya 

nəticəsində Ephemereta –hebosum qruplaĢmaları daha geniĢ sahələrı tuturlar. Efemerlər qrupuna daxil olan 

–Bromus yaponicus Thunb., Anisanta rubens (L.) Nevski, Lolium rigidum Gaudin, Eromopurum orientale 

(L.) Jaub. et Spach, Hordeum leporinum Link),  Avena clauda Durieu., efemerlərdən Poa bulbosa L.) və 

Gagea fibrosa (Desf.) Schult.et Schult.fil. ərazinin  yarımsəhra bitkiliyində dominantlıq və subdominantlıq 

edirlər. 

Efemerlər və müxtəlifotlar qrupunda suksesiya nəticəsində çay kənarında uzun vegetasiyalı birillik 

Ģorangələr: Salsola crassa (Bieb.) Botsch., Petrosimonia brachiata Pall. və s.; uzunvegetasiyalı birillik 

müxtəlifotlardan Peganum harmala L., Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv., yarımkolcuqlardan Artemisia 

fragrans Willd, A. szowitsiana və Salsola dendroides Pall. fitosenozların flora tərkibində tez-tez rast gəlirlər. 

A. szowitsiana növü nəm və rütubətli yerlər üçün xarakterik olsa da Artemisia fragrans üçün ərazi suksesiya 

dəyiĢkənliyi hesab edilir. Bu növlər  Samux rayonunun Ceyran-çöl düzündə geniĢ yayılaraq, fitosenozda 

dominant rolunu oynayır. A. szowitsiana +A.fragrans +Euphorbia segueriana +Plantago major+Cichorium 

intybus assosiasiyasını əmələ gətirir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir 

ki, müasir Ģəraitdə ərazinin  əsas bitkilik tipi Artemisieta yarımsəhralarıdır. Əvvəllər bozqır və çala-çəmən 

bitkilərinin üstünlük təĢkil etdiyi fitosenozlar müasir Ģəraitdə ləkələr və ya Ģorangələrlə qarıĢıq Ģəkildə rast 

gəlinir. YovĢanlıqlar həmçinin, qıĢ otlağı kimi heyvandarlıqda geniĢ ıstifadə olunur.  

Kolluqlаr hövzənin yаmаclаrındа yаyılmаqlа, yuxarı qаlхırlаr. Burаdа Tamarix meyeri, T. hohenackeri, 

Ephedra procera, Lonicera iberica, Rhamnus pallasii, Juniperus exselsa subsp. polycarpos, Berberis 

vulgaris və s. növlərə rаst gəlinir. Ərazinin kоlluq bitkiliyi 1 fоrmаsiyа sinfinə (iynəyаrpаqlı və 

pulcuqyаrpаqlı həmĢəyаĢıl kоlluqlаr, еnliyаrpаqlı хəzаn kоlluqlаr), 1fоrmаsiyа və 2 аssоsiаsiyаyа 

аyrılmıĢdır.Kolluqlar arasınd bəzən A. szowitsiana + A.fragrans birliyi müstəsnalıq təĢkil edir. Əsasən bu 

qrup Tamarix meyeri + T.hohenacker növlərilə qruplaĢma yaradır ki, A.fragrans bu qrupda suksesiya 

dəyiĢkənliyidir.  Lakin, eroziya prosesi yüksək olduğu üçün  bitkilikdə seyrəkləĢmə getmiĢ, bəzi qiymətli 

bitkilər məhv olaraq sıradan çıxmıĢdır.  

 Vаhə (oazis) bitkiliyi hövzədə düzənlikdən orta dаğlıq qurĢаğа qədər gеniĢ yаyılmıĢdır. Оnlаrın 

tərkibində аğаc və kоllаrın: Platanus orientalis, Juglans regia, Populus gracilis, Fraxinus exelsior, Salix 

alba, Malus domestica, Ulmus scabra, Prunus divaricata, P. domestica, Hyppophae rhamnoides, Elaeagnus 

angustifolia, Armeniaca vulgaris, Pyrus communis, Rubus caesius və s., çохillik оtlаrın isə Onobrychis 

transcaucasica, Hordeum bulbosum, Trifolium pratense, Vicia sativa, Symphytum asperum, Alliaria 

petiolata, Falcaria vulgaris, Geum rivale, Melilotus officinalis, Agrimonia  eupatoria və s., həmçinin 

yеyilməyən, zərərli və zəhərli növlərinə rаst gəlinir. 

Su-bataqlıq bitkiliyi Kürsahillərində mənsəbindən bаĢlаmıĢ, mənbəyinə qədər sаğ, sоl sаhilləri əhatəsində 

yol gölməçələrin, ахmаzlаrın, Ģəlаlələrin, çаy qоllаrının, bulаq və qаr yığınlаrının ətrаfındа yаyılmıĢdır. Su-

bаtаqlıq bitkiliyi 6 аssоsiаsiyа ilə təmsil оlunmuĢdur. Burаdаkı nоhur, durğun, sаkit ахаn su muhitlərində 

dаhа çох gövdələri ilə sudаn çıхаn suüstü (Eleocharis palustris, Eguisetum palustre, Glyceria arundinaceae, 

G. fluitans, Catabrosa aquatica, Typha minima, Alisma plantago-aguatica, Nasturtium officinale), vеgеtаtiv 

оrqаnlаrı ilə sudа üzən (Lemna minor, L. trisulca, Persicaria hydropiper, Potamogeton nodosus, Veronica 

anagallis-aquatica,) və suyа bаtmıĢ (Potamogeton crispus, Zannicheli palustris, Ruppia maritima) əsil su 

bitkiləri yаyılmıĢdır. Bаtаqlıq sаhələrdə isə Carex vesicaria, Bolboshoenus maritimus, Puccinellia gigantea, 

Triglochin palustre, Typha latifolia, Phragmites australis, Butomus umbellatus, Sparganium emersum və s. 

əsаs sеnоzəmələgətirici növlərə rаst gəlinir.  

Аqrоfitоsеnоzlаr insаnlаr tərəfindən əkilib bеcərilən kənd təsərrüfаtı sаhələrindən ibаrətdir. Hаzırdа 

hövzənin tахıl zəmiləri (аrpа, buğdа, qаrğıdаlı) Ģəkər çuğunduru, kаrtоf, günəbахаn, üzüm, yеm (yоncа, 

хаĢа) və bоstаn sаhələri ümumi аqrоfitоsеnоzlаrı təĢkil еdir. Аqrоfitоsеnоzlаrdа аlаq bitkilərindən: Cynodon 



      

 

dactylon, Convolvulus arvensis, Acroptilon repens, Tribulus terrestris, Solanum nigrum, Lactuca serriola, 

Plantago lanceolata, Sorghum halapense, Galinsoga parviflora, Euphorbia humifusa və s. növlər müĢаhidə 

еdilir. Asqrofitosenozlar hövzədən suvarılır. 

Nətıcədə tədqiqat aparılan bitkiliyin genofondunu qorumaq, yaxĢılıaĢdırmaq və məhsuldarlığın artırımaq 

üçün aĢağıdakı səmərəli tövsiyyə və təkliflərin yerinə yetrilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: Təbii 

genofondun qorunması üçün deqreqdasiya və sukssesiyaya məruz qalan sahələrə qiymətlı yem bitkilərinin 

toxumlarının səpilməsi ilə əlaqədar səthi yaxĢılaĢdırma tədbirləri həyata keçrilsin.  Bu məqsədlə, 

fitosenozlardakı ot örtüyü qiymətli yem bitkilərinin toxumları səpilməklə yaxĢılaĢdırılmalı və mühafizə 

olunmalıdır.  
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Formations of wormwood around the Yenikend reservoir 

Sadigova Narmin 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Türk pr. 450, Ganja, Azerbaijan 

The topic of discussion of the article is the current state of plants in the surrounding area of  the Yenikend 

reservoir, Azerbaijan. It has been established that as a result of the action on phytocenosis under modern 

conditions of biotic, abiotic and various ecological factors in the characteristic biotopes, a succession process 

occurs, associated with significant changes (restoration and digression). It was established for the first time 

that the appearance of zonal vegetation in the phytocenoses of the territory created with a decrease or 

increase in water is the species of Artemisia. 

Keywords: semi-desert, succession, restoration, digression, phytosenosis. 

 

Формации полыни вокруг резервуар Еникенд  

Нармин Садигова  

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

Темой обсуждения статьи является современное состояние растений на окружающей территории 

резервуар Еникенд, Азербайджана. Установлено, что в результате действия на фитоценозы при 

современных условиях биотических, абиотических и различных экологических факторов в 

характерных биотопах происходит процесс сукцессии, связанный с значительными изменениями 

(восстановление и дигрессия). Впервые установлено, что появление зональной растительности в 

фитосенозах территории, созданных со снижением или повышением воды являются виды Artemisia. 

Ключевые слова: полупустыня, сукцессия, восстановление, дигрессия, фитосеноз. 

 

 

 

 

 



      

 

Trifolium caucasicum Tausch. növünün senopopulyasiyalarının  

həyatiliyinin qiymətləndirilməsi 
 

Zülfiyyə C. Məmmədova, ElĢad M. Qurbanov 

Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23, Bakı, Azərbaycan 

zulfiyya_m@rambler.ru 

 

Tədqiqat zamanı Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacının Ģimal-qərb və qərb hissəsi üçün yeni 

yayılma arealı müəyyən edilmiĢ Qafqaz üçyarpaq yoncasının (Trifolium caucasicum Tausch) rast gəlindiyi 

fitosenozlar müəyyənləĢdirilimiĢ, bu fitosenozlarda senopopulyasiyalarının ontogenezinin strukturası 

öyrənilmiĢ və qiymətləndirilməsi aparılmıĢdır. Aparılan birbaĢa müĢahidələr, antropogen və zoogen 

amillərin təsiri nəzərə alınaraq  T.caucasicum növü ĠUCN təhlükə kateqoriyasına görə ―Daha az təhlükəyə 

məruz qalanlar‖a (LC) aid edilmiĢdir. 

Açar sözlər: senopopulyasiya, formasiya, fitosenoz, assosasiya, ontogenez 

 

GiriĢ 
Azərbaycan  Respublikasının aran, dağ-meĢə və meĢəsiz quraq dağ rayonlarının paxlalı bitki növləri 

təsərrüfatda ən qiymətli yem bitkiləri kimi becərilir. Onların tərkibi protein, zülal, yağ, azotsuz ekstraktiv 

maddələr və s. ilə zəngin olan bitkilərdir. Eyni zamanda  onların aran, dağ-meĢə və meĢəsiz quraq dağ 

rayonlarında, biçənək və otlaqların tərkibində çox olması oranın yem dəyərliliyi əmsalını yüksəldir. Bu 

paxlalı bitkilər əksər hallarda  taxıllar və müxtəlif otlaqların ot örtüyünün tərkibində müəyyən faiz qarıĢıqlığı 

təĢkil edərək bitir [3,4, 6]. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonları üzrə əsasən paxlakimilərdən təĢkil olunan 

fitosenozlar və bu fitosenozlarda paxlalı bitkilərin əmələ gətirdikləri senopopulyasiyaların 

qiymətləndirilməsi öyrənildiyi zaman  Qafqaz üçyarpaq yoncasının (Trifolium caucasicum Tausch) Böyük 

Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacının Ģimal-qərb və qərb hissəsi üçün yeni yayılma arealı müəyyən 

edilmiĢ və bu növün rast gəlindiyi fitosenozda senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi aparılmıĢdır.   

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqatın obyekti olaraq 2007-2009-ci illərdə Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacının Ģimal-

qərbində yerləĢən Zaqatala rayonunun  ərazisi seçilmiĢ və  Qafqaz üçyarpaq yoncasının (Trifolium 

caucasicum Tausch) senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi tədqiqat iĢinin əsas məqsədi olmuĢdur.  

Tədqiq olunan növün yayıldığı senopopulyasiyanın ontogenezinin strukturası öyrənilərkən T.A.Rabotnov, 

A.A.Uranov və onların məktəblərinin iĢləyib hazırladıqları metodlardan istifadə edilmiĢdir [5,7,8]. 

Senopopulyasiya tədqiqatları zamanı paxlalı bitkilər  arasında nadir növlərin nadirlik statusunun 

qiymətləndirilməsində ĠUCN-nin "Red data Book" meyarlarından, təhlükə kateqoriyasına  görə   

qiymətləndirmək üçün A, B, C, D  meyarlarından istifadə edilmiĢdir [1]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Yeni yayılma arealı müəyyən edilən  T.caucasicum alp çəmənlər bitkilik tipində üçyarpaq yoncalı – 

Ģehduranlı – diĢəlik (Trifolieta-Alchemilletum-Poaosum)  formasiyasında qeydə alınmıĢdır [10]. Bu 

formasiya qrupu paxlalı-müxtəlifotlu-taxılotuluq formasiya sinifində  Qafqaz üçyarpaq yoncalı-ipəyi 

Ģehduranlı-alp diĢəliyi (Trifolieta caucasicum – Alchemilletum sericea – Poaosum badensis) və Yelizaveta 

üçyarpaq yoncalı – ipəyi Ģehduranlığı (Chrysospisetum elizabethae – Alchemillosum sericea) 

assosiasiyalarına aid olan fitosenozlarla  təmsil olunmuĢdur. Alp çəmənlər bitkilik tipində əsasən paxlalı 

bitkilərdən təĢkil olunan  bu fitosenozlar arealına görə   ən geniĢ yayılmıĢ fitosenozlardır. Bu bitki örtüyü 

Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacının Ģimal-qərbində yerləĢən Zaqatala rayonu  ərazisində qeydə 

alınmıĢdır.Tədqiq olunan bitki örtüyü ilk dəfə bizim tərəfimizdən tərtib etdiyimiz «Ekoloji-geobotaniki 

xəritənin» 1№-li konturunda da göstərilmiĢdir.  

Trifolium caucasicum üçyarpaq yonca (Trifolium L.) cinsinin nümayəndəsidir. Cinsin nümayəndələri 

Respublikanın bütün rayonlarında, arandan subalp və alp qurĢağınadək, meĢə və kolluqlarda, çay 

sahillərində, çəmənlərdə yayılıb. Cinsin  T.caucasicum növü möhkəm gövdəli, 30-60 sm hündürlükdə, güclü 

ĢaxələnmiĢ  qollu-budaqlı bəzən üzəri tüklü çoxillik bitkidir. Yarpaqları uzunsov, ellipsĢəkilli və bəzən də 

neĢtərvaridir. Paxlası bir toxumlu, yumĢaqdır. May ayında çiçəkləyir, iyun-iyul ayında toxum verir. 

Azərbaycanın bütün rayonlarında düzənlikdən baĢlamıĢ, orta dağ qurĢağına qədər təsadüf edilir. Kolluqlarda 

quru yamaclarda, meĢə talalarında bitki örtüyünün tərkibinə daxil olur və nadir hallarda bolluq təĢkil edir [9]. 
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Aparılan tədqiqatlara əsasən yeni yayılma ərazisində T.caucasicum tək-tək və yaxud 1 bal ilə 

qiymətləndirilmiĢdir. T.caucasicum növünün yayıldığı senopopulyasiyanın ontogenezi 2007-2009-cu illərdə 

Zaqatala rayonu  ərazisində Yelizaveta üçyarpaq yoncalı – ipəyi Ģehduranlığı (Chrysospisetum elizabethae–

Alchemillosum sericea) assosasiyasında öyrənilmiĢdir (cəd. 1). 

                                                                                                                                   

Cədvəl  1. Trifolium caucasicum Tausch növünün yayıldığı senopopulyasiyanın ontogenezinin strukturası 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi 2007-ci ildə yuvenil (5), immatur fərdlərin (8) normal səviyyədə 

inkiĢaf etməsi, subsenil və senil fərdlərə rast gəlinməməsi, cavan fərdlərin kütləvi əmələ gəlməsi, toxum 

məhsuldarlığının yüksək olması, növün həmin fitosenoz daxilində yeni yayılmasını göstərir. Maksimum 

inkiĢaf fazası generativ yaĢ vəziyyətində izlənilmiĢdir. 2008-2009-cu illərdə subsenil və senil fərdlərə də rast 

gəlinmiĢdir (2008-ci ildə ss=6; 2009-cu ildə ss+s=15).  Bu isə populyasiyanın sonrakı illərdə inkiĢafının zəif 

olmasının göstəricisidir. Buna səbəb tədqiq olunan növün iri buynuzlu heyvanlar tərəfindən həvəslə 

yeyilməsidir. Bu növ quru ot halında da bütün heyvanlar tərəfindən yaxĢı yeyilir. 

Alınan nəticələrə əsasən Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının 

qiymətləndirilməsi zamanı yaĢ və effektivlik indeksləri müəyyənləĢdirilmiĢdir (cəd. 2). 

 

Cədvəl 2. Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, populyasiyaların effektivlikləri yüksək göstəriciyə malikdir 

(maksimum 2009-cu ildə ədqiq olunan senopopulyasiyalar 2007-2008-ci illərdə yetiĢən tipli 

(∆- -0,63; ∆- -0,63),   2009-cu ildə isə keçid tipli (∆- -0,64) olmuĢdur. 

Aparılan birbaĢa müĢahidələri, antropogen və zoogen amillərin təsirini nəzərə alaraq  T.caucasicum 

növü ―Daha az təhlükəyə məruz qalanlar‖a (LC) aid edilmiĢdir. 

Respublikamızda  bioloji müxtəlifliyin səmərəli istifadə olunmasını və qorunmasını təmin etmək üçün  

kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli olan belə  növlər  senopopulyasiya səviyyəsində öyrənilməmiĢdir. Çünki 

müasir dövrdə senopopulyasiyanı tədqiq etmədən bioloji müxtəlifliyin qorunmasını təmin etmək mümkün 

deyil [2]. Respublikamızda kənd təsərrüfatında heyvandarlığın inkiĢafında, bol yem bazasının 

yaradılmasında, yay, qıĢ otlaqlarının yaxĢılaĢdırılmasında, əkin sahələrinin azotla zənginləĢdirilməsində 

paxlalı bitkilərin böyük elmi və praktiki əhəmiyyəti vardır. 

 

 

 

 

SP  Ontogenetik yaĢ vəziyyətləri  

∑ j im v g1 g2 g3 ss s 

I 
S

P
 

2007 5 8 9 9 14 11 - - 56 

          

2008 - 8 11 14 10 10 6 - 59 

2009 - 6 9 17 16 15 7 8    78 

 ∑ 5 22 29 40 40 36 13 8 193 

 % 2,6 11,4 15 20,7 20,7 18,6 6,7 4,1 99,8 

SP 

tipi 

 Ontogenetik yaĢ vəziyyət %-lə Ġndekslər 

j im v g1 g2 g3 ss s Ġb Ġə ∆  

YetiĢən 2007 8,9 14,3 16,1 16,1 25 19,6 - - 0,65 0,65 0,34 0,63 

YetiĢən 2008 - 13,5 18,6 23,7 16,9 16,9 10,2 - 0,56 0,47 0,28 0,63 

Keçid 2009 - 7,7 11,5 21,8 20,5 19,2 9 10,2 0,31 0,24 0,50 0,64 
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Evaluation of the vitality of  species of Trifolium caucasicum Tausch. cenopopulation 

Zulfiyya J. Mammadova, Elshad M. Gurbanov 

Bakı State University, Z.Khalilov 23, Baku, Azerbaijan 

In researches the phytocenosis of Trifolium caucasicum Tausch was determined which has new area of 

distribution for nourthern-western and western part of the southern slope of the Greater Caucasus mountain, 

as well as phytosenosises structure of the onthogenesis of cenopopulations was studied and evaluated. Baes 

on direct observations, anthropogenic and zoogenic factots the T.caucasicum was classified as Least Concern 

(LC) on IUCN protected category. 

Key words: cenopopulation, formation, phytocenosis, assosasiation, onthogenesis 

 

Оценование  жизненности  ценопопуляций  

 вида Trifolium caucasicum Tausch. 

Зульфия Дж. Мамедова, Эльшад М.Гурбанов 

Бакинский Государственный Университет, З.Халилов 23, Баку, Азербайджан 

Во время исследования были определены фитоценозы Кавказского трехслойного клевера 

(Trifolium caucasicum Tausch), который обнаружены новые ареалы для северо-западной и западной 

частях южного склона Большого Кавказа, были изучены и оценены структуры онтогенеза 

ценопопуляций в этих фитоценозах. Основываясь на прямых наблюдениях, принимая во внимании 

влияние антропогенных и зоогенных факторов, вид T.caucasicum был отнесен к категории «менее 

угрожаемых» (LC) в соответствии с категорией опасности МСОП. 

Ключевые слова: ценопопуляция, формация, фитоценоз, ассоциация, онтогенез 

 

 

 

 

 

  



      

 

ġirvanın  yovĢanlıq  fitosenozlarının botaniki tərkibi və məhsuldarlığı 

 

Tubuxanım E. Qasımzadə 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

nushana_kasimova@yahoo.com 

Məqalədə ġirvanın qıĢ otlaqlarının əsas  yem bazası olan yovĢanı-gəngizli bitki formasiyasının botaniki 

tərkibi və məhsuldarlığı barədə məlumat verilmiĢdir. Bu formasiyanın tərkibində taxıllar, paxlalılar və 

müxtəlifot yem qrupu bitkiləri ilə zəngindir. Əsas yeri isə müxtəlifot yem qrupu bitkiləri tutur. 

 Açar sözlər: Yovşanlıq, fitosenoz, məhsuldarlıq, botaniki qrup 

 

GiriĢ 

Rеspublikаnın təbii yеm bitkiləri yаyılаn ərаziləri mövsümi istifаdə еdilən yаy-qıĢ оtlаqlаrındаn, 

biçənəklərdən və ilbоyu istifаdə еdilən kəndətrаfı örüĢlərdən ibаrətdir. Bu kаtеqоriyаdаn оlаn tоrpаqlаr öz 

hüquqi rеjimnə görə bir qədər fərqli cəhətlərə mаlikdir. Bеlə ki, yаy və qıĢ оtlаqlаrı dövlət mülkiyyətində 

sахlаnılmаqlа fiziki və hüquqi Ģəхslərə qısа və uzunmüddətli istifаdəyə vеrilir. Biçənək və kəndətrаfı örüĢlər 

isə ümumi istifаdəyə vеrilməklə bələdiyyə mülkiyyətində sахlаnılmıĢdır. Rеspublikаmızdа təbii yеm sаhələri 

3396,4 min hеktаrdır, bu da ərаzimizin 39,3%-ni təĢkil еdir. Bundаn 113,4 min hеktаrı biçənəklər, 1460 min 

hеktаrı qıĢ оtlаqlаrı, 589,5 hеktаrı yаy оtlаqlаrı, 1233,4 min hеktаrı isə kəndətrаfı örüĢlərdən ibаrətdir. Təbii 

yеm sаhələrində fitоsеnоzlаrın məhsuldаrlığı, yеm kеyfiyyəti və tutumu daim alimlərin maraq dairəsindədir 

[1, 2].   Bunu nəzərə alaraq ġirvanın yovĢanlı-Gəngizli formasiyasının öyĢıya qoyduq. 

 

Tədqiqat metodu 

ġirvan ərazisində YovĢanlı kəngizli bitki formasiyası  qıĢ otlaq sahəsinin mərkəz hissəsində yayılmıĢdır. 

Ümumi sahəsi 64,5 ha olmaqla qıĢ otlaq sahəsinin 12,8%-ni təĢkil edir. Formasiyanın yayıldığı ərazilər 

əsasən relyefi az mailli kiçik dalğavari düzənliklərdir. Torpaq örtüyü açıq Ģabalıdı, mexaniki tərkibi isə gilli 

və gillicəlidir. Tədqiqat ərazilərinin bitkiliyin təsnifləĢdirilməsi və eko-bioloji təhlili üçün  300-ə qədər 

gеоbоtаniki təsvir аpаrılmıĢdır [4]. Bitkilərin еhtiyаtı və sıхlığını öyrənmək üçün  tədqiqаt аpаrılаn 

rаyоnlаrdа hər biri 25 m
2
  kоnkrеt kоlluq оlаn 10 sаhədə, uzunluğu 100 m, еni 10 m оlаn 185 mаrĢrut 

еdilmiĢdir  [3]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

ġirvanın yovĢanı əraziləri yeyilməyən alaq otları ilə zəif dərəcədə zibillənmiĢdir. Bitki örtüyünün sıxlığı 

50-60 faizdir. Bunun da, 15-20%-i taxıllardan, 6-8%-i paxlalılardan və 29-32%-i isə müxtəlifotlardan 

ibarətdir. Formasiyanın II mərtəbəsi efimer bitkilərdən təĢkil olunmuĢdur. Bu isə formasiyanın ilkin yazda və 

payızda məhsuldar olmasını göstərir. Belə ki, ilkin yazda baĢqa taxıllı, paxlalı və mütəlifotlar hələ göyər-

mədiyi halda efimerlər öz inkiĢafına baĢlayır və qoyunların ota olan təlabatını tam ödəyir, payızda isə bütün 

otlar toxum yetiĢmə dövrünə çatdıqda efimerlər xora verir ki, bu yenədə qoyunların təlabatını ödəmiĢ olur. 

Formasiyanın botaniki tərkibində 43 ali bitki qeydə alınmıĢdır. Bunun 15 növü (32,55%) taxıllardan, 5 

növü (11,62%) paxlalılardan və 23 növü 55,83% isə müxtəlifotlardan ibarətdir. Formasiyanın botaniki 

tərkibində iyli yovĢan və Qrosheym yovĢanı dominantlıq təĢkil edir ki,  onların formasiyanın botaniki 

tərkibdə iĢtirakı müvafiq olaraq 2-3 və 2 balla göstərilmiĢdir. Yarım dominant taxıl bitkilərindən Ģərq 

bozağını, silindrik buğlayıotu, yapon tonqalotunu, buğdayı bozağı, birillik qırtıcı, bərk quramiti: 

paxlalılardan balaca qarayoncanı və müxtəlifotlardan isə əzgən bitkisini göstərmək olar. 

Formasiyanın botaniki tərkibi cədvəldə verilmiĢdir. 

Cədvəl. YovĢanlı efimerli bitki formasiyasının botaniki tərkibi 
Bitki növlərinin adları Bolluğu  

bal ilə 

Hündürlüyü sm-lə Fenoloji fazası 

1. ġərq bozağı 

2. Silindrik buğdayı ot 

3. Yapon tonqalotu 

4. Buğdayı bozaq 

5. Bir illik qırtıc 

6. Soğanaqlı qırtıc 

7. Bərk quramit 

8. Ġncə nazikbaldır 

9. PiĢ-PiĢə 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1 

1 

10-15 

15-20 

20-50 

10-20 

5-20 

10-40 

20-50 

15-20 

20-30 

Tox 

Sün 

Tox 

Tox 

Tox 

-"- 

-"- 

Sün 

Sün.tox. 



      

 

10. Siçanquyruq tülküquyruğu 

11. PiĢiksünbül nazikbaldır 

12. Tülkü vələmir 

13. ġırımlı topal 

14. QoĢasünbül qısaayaq 

15. Qızaran tonqalotu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20-50 

10-50 

15-30 

20-40 

10-30 

10-20 

Sün 

-"- 

Tox 

Sün 

Sün 

Sün 

Paxlalılar 

16. Balaca qara yonca 

17. Mavi qara yonca 

18. Qınlı xaĢa 

19. Tüklü itiqayıq 

20. Qafqaz qarayoncası 

1-2 

1 

1 

1 

1 

5-10 

5-8 

40-85 

10-20 

25-35 

Tox 

Çiç 

-"- 

-"- 

Çiç.tox.  

Müxtəlifotlar 

21. Ġyli yovĢan 

22. Qrosheym yovĢanı 

23. Sikuta durnaotu 

24. Əzgən 

25. Ətli Ģoranotu 

26. Ağacvari Ģorangə (qarağan) 

27. Dağ Ģorangəsi (zəhərli) 

28. Buasye süddüyəni (zəhərli) 

29. Qaz ayağı 

30. Adi pıtraq 

31. Lansetvari bağayarpağı 

32. Parlaq çobanyastığı 

33. Zəif dazı 

34. Ərəb Ģeytan qanqalı 

35. Adi quĢəppəyi 

36. Gözəl əvəlik 

37. Meyer dəvə ayağı 

38. BaĢçıqlı lalə 

39. QarıĢıqlı turpəng 

40. Qabırqalı məsmə 

41. Gicitkan 

42. Oxlu bozalaq 

43. Qoyun güləvəri 

2-3 

2 

1 

1-2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20-40 

15-50 

15-20 

30-60 

10-15 

60-70 

30-40 

25-50 

10-20 

50-70 

15-20 

10-20 

15-25 

15-25 

12-15 

15-25 

20-40 

6-8 

25-35 

16-18 

80-100 

15-20 

25-35 

Veg 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

Çiç 

Veg 

-"- 

-"- 

Tox 

Veg 

Çiç 

-"- 

Veg 

Veg 

Çiç 

Çiç 

-"- 

-"- 

-"- 

Çiç.tox. 

Göstərilən yarım dominant bitkilərinin Əzgəndən baĢqa əksəriyyəti efimer bitkidirlər və yem 

əhəmiyyətlərinə görə olduqca keyfiyyətlidirlər. 

Fitosenozdan götürülmüĢ ot nümunələrinin biokimyəvi analizlərindən məlum olur ki, otluğun tərkibində 

9,63% xam protein, 5,5%-zülal, 13,37% xam yağ, 32,0% azotsuz ekstrativ  maddələr və 27,3% isə xam 

sellüloza vardır. Fitosenozun belə kimyəvi tərkibiə malik olmasında, azda olsa paxlalı bitkilərin rolu vardır. 

Quru ot məhsulunun 100 kq-da 59,32 kq yem vahidi və 5,59 kq isə mənimsənilən protein vardır. 

Fitosenozun yeyilən quru ot məhsulu bir hektar sahədə 5,8 sentnerdir. Bu məhsula uyğun olaraq mövsüm 

ərzində bir hektar sahədə 1,25 baĢ ümumi sahədə isə 104 baĢ qoyun saxlamaq olar. 

Fitosenozun quru ot hesabına illik yem ehtiyatı 529 sentnerdir və onun tərkibində 313,8 sentner yem 

vahidi 29,6 sen isə mənimsənilən protein vardır. 

Yаz fəslinin gəlməsi, yаğıntılаrın düĢməsilə əlаqədаr оlаrаq ərazidə еfеmеr və еfеmеrоidlər(Anisantha 

rubens, Medicago minima, Hordeum leporinum, Strioqsella africana, Avena eriantha, Tripleurospermum 

perforatum, Erodium cicutarium, Lolium rigidum və s.) güclü inkiĢаf еdərək yаĢıl fоn əmələ gətirirlər. Bu 

zaman YovĢanlıq formasiyanın tərkibində aĢağıdakı assosiasiyalar yaxĢı inkiĢaf edir: efemerli-gəngizli-

yovĢanlıq; efemerli -yovĢanlıq; yovĢanlı-müxtəlifotluq; taxıllı-yovĢanlı müxtəlifotluq və s. AĢağıda fəsillər 

üzrə həmin assosiasiyaların məhsuldarlığı barədə məlumat verilmiĢdir (diaq.). 

Diaqramdan ġirvanın aran ərazilərində yaz, payız və qıĢ mövsümlərində yovĢanlı-gəngizli formasiyanın 

botaniki qruplar üzrə məhsuldarlıq göstəricilərindən məlum olur ki, ərazidə bütün assosiasiyalarda 

müxtəlifotlar üstünlük təĢkil edir. Müxtəlifotlar efemerli yovĢanlıqda mövsümdən asılı olaraq  76,2-77,4% 

yerlə bütün fəsillər üçün xarakterildir. Ən az paxlalılara rast gəlinir 04,-7,2%. Taxıllar isə 2,5-22,6% 

arasındadır. 

Payız QıĢ Yaz 



      

 

Efemerli-yovĢanlıq 

    
 

Efemerli-gəngizlik-yovĢanlıq 

 

   
Botaniki qruplar: 

 
Diaqram. ġirvanın aran ərazilərində yaz, payız və qıĢ mövsümlərində 

yovĢanlı-gəngizli formasiyanın botaniki qruplar üzrə məhsuldarlıq göstəriciləri. 
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Botanical composition and productivity of wormwood phytocenoses of Shirvan 

Tubukhanim E. Gasimzade 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

The article presents data about botanical composition and productivity of the wormwood-saltwort 

formation, which is the main food base of the winter pastures of Shirvan. This formation is rich in grain, 

leguminous and motley grasses forage groups. The main place is occupied by motley grass forage groups. 

Key words: wormwood, phytocenosis, productivity, botanical groups  

 

Ботанический состав и продуктивность полынных фитоценозов Ширвана 

Тубуханум Э. Касимзаде 

Институт Ботаники НАНА, Бадамдар 40, AZ1004, Азербайджан 

В статье представлена информация о ботаническом составе и продуктивности полынно-

генгизовой растительной формации, являющейся основной кормовой базой зимних пастбищ  

Ширвана. Эта формация богата зерновыми, бобовыми и разнотравными кормовыми группами. 

Основное место занимают разнотравные кормовые группы. 

Ключевые слова: полынность, фитоценоз, продуктивность, ботанические группы 
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Gədəbəy rayonu su bataqlıq ekosistemlərində bitkiliyin tədqiqi 

Murad Q. Musayev 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

 

Məqalə Azərbaycanın Gədəbəy rayonnun orta dağ qurĢaqlarının su-bataqlıq bitkiliyinin öyrənilməsinə 

həsr edilmiĢdir. Ümumən tədqiqat ərazilərində su-bataqlıq bitkiliyi 1 yarımtip, 2formasiya sinfi, 13 

formasiya və 16 assosiasiyadan ibarət olmaqla təsnifləĢdirilmiĢdir. Geobotaniki üsullarla formasiyalar və 

bitkiliyin quruluĢu öyrənilmiĢ, bataqlıq və su bitkilərinin yayılma qanunauyğunluqları müzakirə edilmiĢdir.  

Açar sözlər: Gədəbəy rayonu, bataqlıq ərazilər, meşə bataqlıq, çay, növ 

 

GiriĢ 

Tədqiqat ərazisi olan Gədəbəy rayonu seçilmiĢdir. Mövzu planına uyğun olaraq Gədəbəy rayonunun 

fiziki-coğrafi xarakteristikası araĢdırılmıĢ və tədqiqat obyektləri seçilmiĢdir. Həmçinin tədqiqat materialı 

kimi ərazidə su bataqlıq florasında ən geniĢ yayılmıĢ növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢdır. Top-

lanmıĢ herbari nümunələrinin və ədəbiyyat məlumatlarının əsasında Gədəbəy rayonunun nəmli və bataqlıq 

ərazilərində yayılmıĢ bitki queuplaĢmalarının əksəriyyətinin növ tərkibi müəyyən olunmuĢ, onların 

əhəmiyyətli növləri göstərilmiĢ və növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri təhlil edilmıĢdir [1, 2, 3, 4,5]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti olaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindəki su-bataqlıq bitkiliyinin tədqiqi zamanı 

yayıldığı ərazinin iqlim Ģəraitinə bağlı olaraq bitki örtüyünün fenoloji vəziyyəti öyrənilməsində Azərbaycan 

və Qafqaz floralarına aid fundamental əsərlərdən [8, 7], o cümlədən C.Əliyevin əsərindən [1] və Naxçıvan 

MR flora spektrindən [6] istifadə edilmiĢdir. Geobotaniki üsullarla  bitki örtüyünün fenoloji vəziyyəti 

öyrənilmiĢdir [2]. Geobotaniki tədqiqatlar zamanı ümumi qəbul edilmiĢ metodlardan istifadə edilmiĢ  [8],  

bitkiliyinin eyni mövsümdə fitosenoloji strukturası  fərqı öyrənilmiĢ [5.6]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Azərbaycan biomüxtəlifliyində xüsusən,Gədəbəy rayonunun fiziki-coğrafi xarakteristikası əsasən ərazinin  

çox zaman qar və yağıĢ sularının, bulaqların və dərə sularının toplandığı çuxur yerlərdə yaranan göl və 

gölməçələrin kənarlarında bataqlıqlaĢmıĢ kiçik ərazilərdə, bilavasitə su qatlarında, su üzərində, suyun 

dibində substrata birləĢmiĢ halda, bataqlıqlarda, nohurlarda yaĢayan halofit, hiqrofit və hidrofit bitkilərin 

cəngəllikləri və hündürotluq senozları yaranmıĢdır.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat ərazlərinin su-

bataqlıq bitkiliyi özünüməxsus xüsusiyyətə malik olmaqla bərabər, zəngin və rəngarəngdir. Ġri sahəli meĢə 

göllərinin ətrafında gur inkiĢaf etmiĢ halofit bitkilərin hündürboylu cəngəllikləri sahildən su hövzəsinə doğru 

hiqrofit bitkilərlə, onlar isə tədricən əsl su bitkiləri olan hidrofitlərlə əvəz olunurlar.  

Bataqlıq bitkiləri. Tədqiqat ərazisində geniĢ sahələri əhatə edən bataqlıqlara ümumiyyətlə rast gəlinmir. 

Ərazidəki bataqlıqlar bulaq, dərə və göl sularının  yaxınlığında talalar Ģəklində yayılmıĢdır. Tədqiqat  

ərazisində bataqlıqlar meĢə, subalp və alp zonasında rast gəlinir. Bu bataqlıqlar bir-birindən yayıldıqları 

ərazinin fiziki-coğrafi Ģəraiti və floristik tərkiblərinin müxtəliflikləri ilə fərqlənirlər.Orta dağ qurĢağında 

yerləĢən  ərazisində bataqlıq bitki qruplaĢmaları daha çox rütubətli, nəm ərazilərdə yayılmağa uyğunlaĢmıĢ 

və həyat formalarına görə bir-birindən fərqli bitki qruplaĢmalarından ibarətdir . Bataqlıq ərazilərdə ot, kol və 

ağac bitkiləri yayılmıĢdır. Bir çox bataqlıq ərazilərdə  cil fəsiləsinə mənsub növlər dominantlıq edərək  

vegetativ orqanlarının güclü inkiĢafı ilə bitki qruplaĢmasının xarici görünüĢünə və özünə məxsus yaĢıl və 

qonur-yaĢıl rəngli aspektin formalaĢmasında mühüm rol oynayırlar. Bu qruplaĢmalarda cillərlə bərabər digər 

çoxillik ot bitkiləri də iĢtirak edir.  Tədqiqat ərazilərində bataqlıqlar yayılmalarına görə iki qrupa ayrılırlar:  

Orta və yuxarı dağlıq qurĢağın bataqlıqları 

Yüksək dağlıq qurĢağın bataqlıqları subalp və alp qurĢağının bataqlıqlarını, orta və yuxarı dağlıq qurĢağın 

bataqlıqları isə meĢə və bozqır sahələrin bataqlıqlarını əhatə edir. Bütün bataqlıqlar yağıĢ, qar, bulaq və dərə 

sularının çuxur yerlərdə toplanması nəticəsində yaranırlar. Birinci qrup bataqlıqların bitkiləri bilavasitə kök 

sistemləri ilə torpağa bərkiyərək  torpaq vasitəsi ilə qidalanırlar. Bu ərazilərin bitkiləri həyat formalarına və 

floristik tərkiblərinə görə çox rəngarəngdirlər. Bu ərazilərdə  Carex diandra, C. cuta, C. esicaria, Glyceria 

arundinacea Kunth, Fragmites australis Steud., Butomus umbellatus L., Ranunculus scleratus, Bidens 

tripartita L., Comarum palustre L., Geum rivale, Lysimachia verticillaris  Spreng., kimi bitkilər yayılmıĢdır. 



      

 

Bütünlüklə bataqlıqların bitkiləri hidrofit bitkilərdir. Ərazidəki bataqlıqları sulu çəmənliklərdən ayırmaq çox 

çətindir. Hər iki ərazi genetik cəhətdən bir-biri ilə sıx əlaqədardır.  

MeĢə   bataqlıqları. MeĢə   bataqlıqları    meĢələri   üçün xarakterikdir. Bu bataqlıqlar meĢələrdə bulaq və 

dərə sularının kənarları boyunca talalar Ģəklində yayılmıĢlar. MeĢə bataqlıqlarının tərkibinə çoxillik otlarla 

yanaĢı ağac və kol bitkiləri də daxil olur.  Bataqlıq ərazilərdə Phragmites australis, Cardamine uliginosa, 

Epilobium nervosum, Carex  diandra, Carex riparia, Alchemilla sericea, Orchis palustris, Juncus effusus, 

Gladiolus kotschyanus, Rumex alpinus, Ranunculus scleratus, Parnassia palustris və s. ot bitkiləri ilə 

bərabər Salix alba, S.triandra, S. wilhelmsiana kimi ağac və kol bitkiləri də geniĢ yayılmıĢdır. 

Ümumən ərazidə su-bataqlıq bitkiliyi müxtəlif qruplaĢmalardan ibarət olmaqla 1 yarımtip, 2 formasiya 

sinfi, 13 formasiya və 16 assosiasiyadan ibarət olmaqla təsnifləĢdirilmiĢdir. 

Bitkiliyin tipi: Su-bataqlıq 

Yarımtip: Bataqlıq bitkiləri 

Formasiya: Sünbüllü iĢıqotuluq (Luzuleta spicata )  

Assosiasiya: Taxıllı-cilli- iĢıqotuluq (Luzula spicata - Carex  

                     vesicaria - Poa pratensis) 

Formasiya: Salxımvarı xaçgülülük (Senecieta racemosus) 

Assosiasiya: Təmiz xaçgülülük (Senecio racemosus) 

Formasiya: Bataqlıq gordəvərliyi (Comarueta palustre) 

Assosiasiya: QuĢqonmazlı - gordəvərlik (Comarum palustre-  

                      Filipendula ulmaria)  

Formasiya: Qanadcıqlı novruzçiçəklik (Primuleta auriculata) 

Assosiasiya: Təmiz  novruzçiçəklik (Primula auriculata)      

Formasiya: Nəm mamırotuluq (Sagineta procumbens) 

Assosiasiya: Təmiz mamırotuluq (Sagina procumbens)  

Formasiya sinfi: MeĢə bataqlıqları 

Formasiya: Çöl qatırquyruğuluğu (Eguisetum arvense) 

Assosiasiya: Təmiz qatırquyruğuluq(Eguisetum arvense - E.palustre) 

Formasiya: Uzunyarpaq yarpızlıq (Mentha longifolia)  

Assosiasiya: Ürəkotulu- yarpızlıq (Mentha longifolia - Cardamine  uliginosa)   
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Исследование растительности водно-болотных экосистем гедабекского района 

Мурад Г. Мусаев 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

 

Статья посвящена изучению растительности водно-болотных экосистем средне-горного пояса 

Гедабекского района Азербайджана. В исследуемой территории водно-болотная растительность 

представлена 1 подтипом, 2 классами формации, 13 формациями и 16 ассосиациями. 

Геоботаническими методами изучены и обсуждены структура и закономерности распростронения 

водно-болотной растительности. 

Ключевые слова: Гедабекский район, болотные территории, лесные болота, река, вид 



      

 

 

 

Investigations of vegetation of water-marsh ecosystems of gadabay district 

Murad G. Musayev 

Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, AZ1004, Azerbaijan 

 

The article is devoted to the study of the vegetation of the water-marsh ecosystems in the middle 

mountain belt of Gadabay district of Azerbaijan. In the study area, the wetland vegetation is represented by 1 

subtype, 2 classes of formation, 13 formations and 16 associations. The structure and patterns of the 

distribution of water-marsh vegetation have studied and discussed by geobotanical methods. 

Key words: Gadabay district, wetland area, forest marsh, river, species 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Gədəbəy meĢələrinin müasir vəziyyəti və bioekoloji xüsusiyyətləri 

 

Oqtay H. Mirzəyev, Sevil Ə. Sadıxova 

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004, Azərbaycan 

oktaymirzayev1@gmail.com 

 

Məqalə Gədəbəy meĢələrinin bitkiliyi, relyefinin quruluĢu;ağac, kol və ot bitkilərinin yayılması  

qanunauyğunluqları, eləcə də meĢələrin ekologiyanın mühafizəsində rolu haqqında geniĢ məlumat verilir. 

Açar sözlər: meşə, dağ, mühafizə, flora, fauna 

 

GiriĢ 

Əvvəlcə meĢələrin, onun xüsusuyyətləri haqqında ümumi məlumat verilməsi vacibliyini qeyd edək. 

Azərbaycan meĢələri adətən düzən meĢələrdən baĢlayaraq tədricən yuxarıya doğru qalxır. Beləliklə, dağ-

qurĢağı meĢələri , orta dağ-qurĢağı meĢələri, yüksək dağ-qurĢağı meĢələri , nəhayət subalp və alp zonalarını 

təĢkil edir. 

Ġlk baxıĢda meĢə adamda bitkilər toplusu kimi təsəvvür yaradır. Lakin meĢəni dərindən öyrəndikdə, onun 

sirlərini açdıqca məlum olurki, meĢə məvhumu çox geniĢ olub, təbii kompleks formada bitkilər qanunauyğun 

Ģəkildə yayılaraq bir-birini tamamlayır [1]. MeĢəni əsaslı və hərtərəfli öyrənərkən həm Ģaquli və həm də 

üfüqi istiqamətdə tədqiqat iĢlərinin aparılması mütləq vacibdir. Bu zaman meĢə haqqında, onun 

qanunauyğunluqlarını aĢkar etmək və dəqiq nəticələr almaq mümkündür. Qeyd edək ki, dünyanın bir çox 

ölkələrinə nisbətən Azərbaycan az meĢəli ölkə sayılır [1]. Lakin meĢələrimiz ağac, kol və ot bitkilərinin 

növlərinə görə çox zəngindir. Bu zənginlik heyvanat aləminin də inkiĢafına səbəb olmuĢdur [1,2]. 

Respublikamızın flora və faunasının mühafizə olunub saxlanması məqsədilə bir çox Dövlət Qoruqları və 

yasaqlıqlar yaradılmıĢdır. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, planetimizdə meĢəsizləĢmə prosesi az - 

çox davam edir. YaxĢı ki , bunun qarĢısını almaq məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu günə 

kimi hər il yetərincə yeni meĢələrin salınması, meĢələrin bərpası və yaĢıllaĢdırma iĢləri durmadan aparır [3]. 

Ġ.S.Səfərov ilk dəfə olaraq 1950-ci illərdə Lənkərandan gətirilmiĢ Ģabalıdyarpaq palıddan (Quercus 

castaneifolia C.A.M) Yalamada meĢə salmıĢdır [4]. 

Kiçik Qafqazda yerləĢən Gədəbəy meĢələri özünə məxsus bitki örtüyü və relyefə malikdir. Onu da qeyd 

etmək vacibdir ki, baĢqa meĢələrdən fərqli olaraq Gədəbəy meĢələri bir baĢa dəniz səviyyəsindən 1500 metr 

yüksəklikdən baĢlayır. Bu da rayonun özünün yüksəklikdə yerləĢməsi ilə əlaqədardır. 

MeĢələr , ümumiyyətlə bitkilər dağlıq landĢaftın əsas komponenti olub, onlar torpaq örtüyünü yuyulub 

dağılmasından ərazini mühafizə edir və çayların su rejimini nizamlayır. MeĢələr eyni zamanda yaĢayıĢ 

məntəqələrini, əkin sahələrini sellərdən qoruyur. Deməli, meĢələrin analoqu olmayan, insan həyatındakı 

sağlamlığını təmin edən, ətraf mühiti sabit saxlayan əvəzolunmaz rolu böyükdür. 

 

Tədqiqat metodu 

Gədəbəy MeĢə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi 1994–cü ildə yaranmıĢdır. Gədəbəy meĢələri birinci 

qrupa daxil olub 26441,7 hektar meĢə fondunu təĢkil edir ki, bunun da 19886,0 hektarı meĢə ilə örtülüdür. 

Monitorinq keçirərkən tədqiqat obyekti olan Gədəbəy meĢələri olduqca sağlam olaraq doluluğu 0.5-0.6-

ya malik olduğu bir daha məlum oldu. 

Çöl tədqiqat iĢlərini apararkən birinci növbədə düzgün metodikadan və məĢhur alimlərin samballı iĢlə-

rindən mütləq istifadə etmək nəinki vacibdir, hətta lazımdır [6,7,8,9,10,11]. Gədəbəy meĢələrinin tədqiqatı 

zamanı tərəfimizdən ətraflı baxıĢ keçirildi və çox zəngin bitki örtüyünə malik olması bir daha aĢkar olundu. 

Burada ağaclardan uzunsaplaq palıd (Guercus longipes Stev.), iriyarpaq cökə(Tilia platyphullas Scop), 

Ģərq fıstığı (Fagus orientalis Lipsky), qafqaz vələsi (Carpinus caucasica A.Qrossh),göyrüĢ (Fraxinus 

excelsior L.),söyüd (Salix caprea L.) , zoğal (Cornus mas L.), alça (Prunus divaricate Le-deg.),göyəm 

(Prunus spinosa L.),gavalı (Prunus domestica L.),armud (Purus communis L.), adi heyva (Cydonia oblonga 

Mill.), qarmaqvari Ģam (Pinus hamata Stev.), adi fındıq (Corulus avellana L.), əzgil (Mespilus germanica 

L.), Ģərq yemiĢanı (Crataegus orientalis Pall.), qafqaz yemiĢanı (Crataegus caucasica C.Koch.,) və s. qeydə 

alındı. Gədəbəy MeĢə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin əməkdaĢları bildirdilər ki , bu meĢələrdə, hətta 

subalp zonasında tozağacı (Betula alba L.) mövcud deyildir.   Gədəbəy meĢələrində kollar da mövcuddur. 

BaxıĢ zamanı bir neçə kollar, o cümlədən zirinc (Berberis vulgaris L.), böyürtkən (Rubus caesis L.), ardıc 

(Jumiperus sabina L.) və s. qeydə alındı. 
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BaxıĢ zamanı Gədəbəy meĢələrinin ot bitkiləri ilə də zəngin olması meĢələrin ciddi surətdə mühafizə 

olunmasından xəbər verir. Antropogen amillərin ən təhlükəlisi mal-qaranın meĢə sahələrində otarılmasıdır 

[2]. 

Ot bitkilərindən adi bənövĢə (Viola odorara L.), tüklü bənövĢə (Viola hirta L.), meĢə çiyələyi (Fragaria 

vesca L.), göy çiyələk (Fragaria viridis Duch.), çobanyastığı (Matricaria aurea L.Boiss.), kolvari çobanyastığı 

(Anthemis dumetorum D.Sosn.), çınqılotu (Geum urbanum L.), ətirĢah (Geranium sanguineum L.), adi diĢə, 

qırtıc (Poa trivialis L.), ikievli gicitkan (Urtica dioica L.),  dalar gicitkan (Urtica urens L.), otvari gəndalaĢ 

(Sambucus ebulus L.), qara gəndalaĢ (Sambucus nigra L.) və s. qeydə alındı. 

MeĢələrin ekologiyanın , ətraf mühitin təmiz və sağlam olmasında böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq 

meĢələri hamılıqla mühafizə etmək hər bir Azərbaycan VətəndaĢının müqəddəs borcudur. 
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Modern status and bioecological properties of Gadabay forests 

Oktay H. Mirzayev, Sevil S. Sadikhova 

Institute of Botany of ANAS, Badamdar Highway 40, Baku, Azerbaijan 

The article highlights the issues of forest vegetation, relief structure, patterns of distribution of tree, shrub 

and grass vegetation, as well as the role of forests in the conservation of ecology of Gadabay forests. 
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Современное состояние лесов Кедабека и биоэкологическая особенности 

Огтай Г. Мирзоев, Севил А. Садыхова 

Институт Ботаники, НАНА, Бадамдар 40, Баку, AZ1004, Азербайджан 

В статье широко освещаются вопросы лесной растительности, строения рельефа, 

закономерности распространения древеснокустарниковой и травянистой растительности, а 

также роль лесов в охране экологии Кедабекских лесов. 

Ключевые слова: лес, горы, охрана, флора, фауна 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə VI 

Sahələrarası bioloji tədqiqatlar 
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Tomat bitkisinin məhsuldarlığını kəskin dərəcədə aĢağı salan virus xəstəlikləri təbiətdə olduqca geniĢ 

yayılmıĢdır. Yarpaqlarda nekroz ləkələr və yaĢıl rəngdən sarı rəngə kimi müxtəlif mozaikalar, deformasiya, 

soluxma bu xəstəliyin əsas xarakter simptomlardır. Müxtəlif təbiətli patogenlərə qarĢı bitkinin davamlılıq 

dərəcəsi stres vəziyyətlərində bitkinin metabolizmində baĢ verən dəyiĢiliklərə və həyatilik qabiliyyətinə 

cavabdeh olan bir sıra fizioloji və biokimyəvi göstəricilərlə təmin olunur. Bu baxımdan, bitkilərdə əlveriĢsiz 

mühit Ģəraitinə və biotik stresə cavab reaksiyasında iĢtirak edən fizioloji göstəricilərinin rolunun tədqiq 

edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.  

AbĢeronda becərilən tomat bitkilərində virus xəstəliklərinin aĢkar edilməsi məqsədilə  Əkinçilik Elmi-

Tədqiqat Ġnstitutlarının təcrübə sahələrində, o cümlədən Ģəxsi təsərrüfat sahələrində fitopatoloji 

monitorinqlər təĢkil olunmuĢ və virusların xarakterik əlamətlərini daĢıyan bitkilərdən nümunələr 

toplanmıĢdır. Vizual diaqnostikanın nəticələrinə uyğun olaraq virusla yoluxmuĢ tomat nümunələri ilkin 

olaraq seroloji metodlardan (immunostrip və immunoferment analizdən), daha sonra molekulyar 

metodlardan (RT-PCR, PCR) istifadə etməklə yoxlanılmıĢdır. Nəticədə AbĢerondan toplanmıĢ Vətən, 

Zərrabi tomat sortlarında Tobacco mosaic virus (TMV) virusu aĢkar edilmiĢdir. Pozitiv nəticə göstərən bitki 

nümunələrində quru biokütlənin, suyun nisbi miqdarı,  qlisin-betainin və həll olan zülalların miqdarı sağlam 

bitki ilə müqayisədə tədqiq olunmuĢdur. 

Tədqiqatlar nəticəsində virusla yoluxmuĢ tomat nümunələrində suyun nisbi miqdarının (SNM) azalması, 

quru biokütlənin (QB) isə əhəmiyyətli dərəcədə artması müĢahidə edilmiĢdir. Suyun nisbi miqdarı və quru 

biokütlənin ölçülməsi zamanı əldə edilmiĢ nəticələr bir-birini tamamlamıĢdır. Belə dəyiĢiliklər virusların 

təsirindən bitkidə yaranan stres zamanı yarpaqlarda tənəffüsün artması və fotosintetik aktivliyin azalması ilə 

əlaqədar ola bilər. Müəyyən edilmiĢdir ki, virus patogenezi zamanı tomat nümunələrində qlisin betainin və  

həll olan zülalların miqdarı sağlam bitkilərlə müqayisədə yüksək olmuĢdur. Güman olunur ki, həll olan 

zülalların miqdarının artması virus infeksiyasının təsirindən bitkidə yaranan oksidləĢdirici stresə cavab 

olaraq zülalların ümumi sintez proseslərinin artması ilə, osmolit və protektor rolunu oynayan qlisin betainin 

isə hüceyrə daxilində osmotik balansı tənzimləməklə bitkinin stresdən müdafiə proseslərində iĢtirakı ilə 

əlaqədar ola bilər. 
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Rust diseases in cereals are considered to be quite dangerous in many countries of the world, including 

Azerbaijan. One of them is a stem rust disease caused by Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici. Stem rust is 

considered to be the most dangerous disease rendering devastating impact on crops. Stem rust leads to 

epidemic in cereals in arid regions and during mild winter period. It develops under humid and hot 

conditions.  Stem rust pathogen is an obligate parasite.  

The main purpose of the research was to identify wheat stem rust resistant gene Sr31. The objects of the 

research were 42 wheat genotypes from the Gene Pool of Research Institute of Crop Husbandry (Baku, 

Azerbaijan). The plants were cultivated in the fields of the experimental station of the institute under natural 

conditions. DNA was extracted from leaves using CTAB method (Murray and Thompson, 1980) with some 

modifications. After diluting DNA was quantified by taking the optical density (OD) at λ = 260 with a 

spectrophotometer ULTROSPEC 3300 PRO (―AMERSHAM‖, USA). The purity of genomic DNA was 

determined by the A260/A280 absorbance ratio. The quality was also examined by running the extracted 

DNA samples on 0.8 % agarose gel stained with 10 mg/ml ethidium bromide in 1×TBE (Tris base, Boric 

acid, EDTA) buffer. The gel was visualized and photographed under UV light. 

Using specific Iag95 primer, the locus Lr26-Sr31-Yr9 in the translocation of wheat genoptypes was 

tested. Iag95 primer is responsible for the synthesis of 1100 bp amplicon.  Analysis of the electrophoretic 

profiles of PCR products showed that the expected fragments were amplified in 8 wheat genotypes. This 

confirms the existence of Sr31 gene in  1BL.1RS translocation of the genomes of the following genotypes: 

Saratovskaya-29, Gyrmyzy gul-1, Nurlu-99, Tale-38, Zirva-85, Aran, 12th FAWWON N97, Gunashli. 

However, Sr31 gene was not observed in other 34 wheat genotypes.  

The primer Iag95 was developed for the amplification of 1100bp DNA fragment of Sr31 gene located on 

1RS chromosome. Stem rust disease tolerance gene Sr31 is located on the short arm of the first chromosome 

of rye. This gene is effectively used against the stem rust pathogen in Australia. The markers 1BL·1RS 

(Pavon wheat/Petkus rye) or 1DL·1RS (Gabo wheat/Imperial rye) prepared for Sr31 were used for the initial 

identification of wheat genotypes having translocation chromosome. Later, these markers were prepared 

specifically for the special segments in wheat-rye recombinant lines, which are carriers of only a part of the 

1RS arm.  

Thus, it is possible to assess the resistance potential of domestic varieties, through the identification of Sr 

genes effective against the Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici pathogen in wheat genotypes using modern 

molecular biology methods. In the future, the obtained results can be used in breeding programs. 

Keywords: Wheat, Puccinia graminis f. sp. tritici, Sr31, 1BL.1RS translocation, PCR  
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ġirvan-Ģahı üzüm sortunun birgözlü çilinglərinin kimyəvi terapiyası  
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Bizim tədqiqatlarımızda doxycyline, gentamisin,  kanamycin,  benzylpenicillin, bonaksim, ampicillin, 

ceftriaxonum, xlorheksidinbiglyukonat, levomisetin kimi suda həll olan antibiotiklər istifadə edilmiĢdir. 

ġirvan-ġahı üzüm sortunun 1-2 qoltuq tumurcuqlarının böyümə və inkiĢafına antibiotiklərin toksiki  təsiri 

səviyyəsi müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Şirvan-Şahı, patogen, antibiotik,  bakteriosit, bakteriostatik 

 

GiriĢ 

Bitki biotexnologiyası ali bitkilərin orqan, toxuma, hüceyrə kultivasiyasına əsaslanan, yeni növ və 

sortların  alınması prosesini ənənəvi üsullarla müqayisədə sürətləndirən bir çox baxımdan əlveriĢli üsuldur.  

Bu texnologiya genetik müxtəliflik yaratmaq məqsədi ilə somoklonal dəyiĢkənlik, hüceyrə səviyyəsində 

mutagenez, hüceyrə seleksiyası, somatik hibridizasiya kimi yeni üsullar təklif edir. Bundan baĢqa, bu üsul 

vegetativ çoxalan bitkilərin virussuz əkin materialının alınması üçün effektivdir [3]. 

Bitki biotexnologiyasının əsas istiqamətlərindən biri mikroklonal çoxaldılmadır. Mikroklonal çoxaldılma- 

in vitro Ģəraitdə ilkin materiala genetik identik bitkinin kütləvi Ģəkildə qeyri-cinsi  yolla çoxaldılmasıdır. 

Bitki öz genetik məlumatını toxumlarda saxalayır və generativ üsulla çoxaldılması zamanı, mutasiya halları 

baĢ verə bilir. Bundan baĢqa bəzi bitkilər yalnız vegetativ yolla çoxalırlar. Bitkinin genetik stabilliyini 

qorumaq məqsədi ilə in vitro Ģəraitdə mikroklonal çoxaldılması məqsədə uyğundur. Bu istiqamət nadir və 

nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin çoxaldılması, genefondunun bərpası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir [4]. 

Mikroklonal üsulla çoxaldılması texniki, tibbi, tarixi əhəmiyyətinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

sortlardan biri də ġirvan-ġahı üzüm  bitkisidir. Beləki, bu bitki adını öz yaranma mərkəzindən götürmüĢ 

azsaylı sortlardan biri olub, günümüzdə dünyada analoqu olmayan müalicəvi Ģərab istehsalı üçün xammal 

hesab olunur. Hal-hazırda dünyada da istifadə edilən ―Kürdəmir‖ texnologiyası ilə vaxtı ilə hazırlanmıĢ 

―Kürdəmir‖ Ģərabı dünya üzrə tibbi əhəmiyyətə malik 2 Ģərabdan biridir. Bundan baĢqa məlum olduğu kimi 

Azərbaycan bir çox mədəni bitkilərin mənĢə mərkəzi hesab edilir.  ġirvan-ġahı üzüm bitkisi isə Qafqaz 

regionunda Azərbaycanın   üzümçülüyün yaranma mərkəzi olduğunu sübut edən yeganə sortdur. Lakin  

ġirvan-ġahı üzüm  sortunun  populyasiyasının tamamilə məhv olunması, bitkinin vegetativ çoxaldılma 

effektifliyinin həddindən artıq aĢağı olmasına görə populyasiya və genofondun bərpası məqsədi ilə in vitro 

mikroklonal çoxaldılma yollarının iĢlənib hazırlanmasını zəruri edir [1,2]. 

Aparılan eksperimentlər zamanı üzüm bitkisinin çoxsaylı müxtəlif patogenlərlə həddindən çox yoluxması 

hallarını müĢahidə edilmiĢdir.  Aparılan xarici sterilizasiya bitkinin patogenlərdən azad olunmasına kifayət 

etməmiĢ, daxili sterilezasiya üsullarının müəyyən edilməsini zəruri etmiĢdir. Bununla əlaqədər olaraq 

eksplantın daxili infeksiyalardan təmizlənmə yolları araĢdırılmıĢ, müxtəlif antibiotikdən istifadə edilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

 Bizim tədqiqatlarımızda doxycyline, gentamisin,  kanamycin,  benzylpenicillin, bonaksim, ampicillin, 

ceftriaxonum, xlorheksidinbiglyukonat, levomisetin kimi suda həll olan antibiotiklər istifadə edilmiĢdir. 

Tədqiq olunan antibiotiklərin suda məhllulları pH qradientinə əsasən az fərqlənirdilər. Qaradient 6,7-7,3 pH 

arasında dəyiĢirdi. 

Eksperimentdə növbəti sxem istifadə edilmiĢdir: Ġlkin materialın ekzogen mikrofloradan təmizlənməsi 

məqsədi ilə sterilizasiya; böyümənin stimulyatorları (ĠYT- indol yağ turĢusu) ilə bitkinin iĢlənməsi; 

antibiotik məhlullarında kultivasiya və tumurcuqların inkiĢafına, kök sisteminin əmələ gəlməsinə bitkinin 

inkiĢafına nəzarət üçün kontrolun qoyulması. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqatın göstərdiyi kimi antibiotiklər kontrolla müqayisədə  az və ya çox dərəcədə bitkidə yarpaqların 

əmələ gəlməsini ingibirə etmiĢdir (Ģəkil1). Buna əsasən demək olar ki, göstərilən antibiotiklər bitkiyə daxil 
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olmuĢdur. Təcrübə obyeklərində basdırılmanın səviyyəsinə əsasən  levomisetin istisnalıq təĢkil etdiyi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

 

2.    3.  

ġəkil 4, 5. 1.kontrol; 2.doxycyline; 3.gentamisin; 4.kanamycin; 5.benzylpenicillin; 6.bonaksim; 7.ampicillin; 

8.ceftriaxonum; 9.chlorheksidin biglyukonat; 10.levomisetin 

 

Təcrübə obyeklərində zoğun inkiĢafıda kontrol bitkilərlə müqayisədə geri qalmıĢdır (Ģəkil 6). Amma bu 

halda bütün antibiotiklər ingibirləĢmə səviyyəsindən asılı olaraq 2 qrupa ayrılmıĢdır: 1-doxycyline, 

gentamisin, kanamycin, ceftriaxonum; 2-benzylpenicillin, bonaksim, ampicillin, chlorheksidinbiglyukonat. 

Levomisetin isə bütün təcrübə obyeklərinin məhvinə səbəb olmuĢdur. 

 

 
 

ġəkil 3. Antibiotiklərin bitkinin kök sisteminin inkiĢafına təsiri. 

 

Antibiotiklərin bitkinin kök sisteminin inkiĢafına təsirinin analizi zamanı məlum oldu ki, bütün 

antibiotiklər rizogenez prosesinə müxtəlif təsir göstərmiĢdir (Ģəkil1). Göstərilən antibiotiklərdən ampicillin 

qələmlərin inkiĢafını ingibirləĢdirməmiĢdir. Digərləri isə kontrol bitkilərlə müqayisədə  rizogenezi 25 %- dən 

75 %-dək ingibirləĢdirmiĢlər. Bu antibiotiklərdən digərləri ilə müqayisədə nisbətən az ingibirləĢdirmə 

benzylpenicillin və bonaksimdə müĢahidə edilmiĢdir. Antibiotik məhlullarda kultivasiya edilmiĢ bitkilərin 

müqayisəli analizinə əsasən müəyyən edilmiĢdir ki, bitkinin inkiĢafının basdırılmasına daha çox doxycyline 

və ən az isə ampicillin, chlorheksidinbiglyukonat təsir etmiĢdir. 

Beləliklə, ġirvan-ġahı üzüm sortunun ilkin eksplantlarında patogenlərlə yoluxmanın yüksək səviyyəsi və 

onarın in vitro morfogenetik proseslərin effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsirdiyi müəyyən 



      

 

edilmiĢdir. Müxtəlif antibiotik sırasının üzüm bitkisinin in vivo inkiĢafı və  rizogenezinə  toksiki təsiri 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Gentamisin, kanamicin, benzylpenicillin, bonaksim, ceftriaxonum kontrol bitki ilə 

müqayisədə ingibirləĢməyə az təsiri ilə seçilmiĢdir. InkiĢafa ən az mənfi təsir göstərən antibiotik isə 

ceftriaxonum olmuĢdur. 
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Selection of antibiotics for chemotherapy of scions with axillary buds  

of Shirvan-shahi grape variaties 
Elnara E. Sadigova, Tofig.H. Garagozov 

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS, Matbuat Avenue 2А, 

Baku AZ1004, Azerbaijan 

 In our research water-soluble antibiotics such as doxycilin, gentamicin, kanamycin, benzylpenicillin, 

bonaxime, ampicillin, ceftriaxone, chlorhexidine-bigluconate, levomycetin were used. The level of toxic 

effects of antibiotics was determined on the growth and development of 1-2 axilary buds of scions Shirvan-

Shahi grape variaties. 
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Подбор антибиотиков при  химиотерапии одноглазковых  

черенков винограда сорта  Ширван-шахи 
Эльнара Э. Садыгова, Тофиг Х. Гарагезов 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий, НАНА, 

Проспект Матбуат 2А, Баку AZ1004, Азербайджан 

В наших исследованиях использовались водорастворимые антибиотики, такие как доксицилин, 

гентамицин, канамицин, бензилпенициллин, бонаксим, ампициллин, цефтриаксон, хлоргексидин-

биглюконат, левомицетин.  Определен уровень токсических эффектов антибиотиков на рост и 

развитие 1-2 глазковых почек сортов винограда Ширван-Шахи. 

Ключевые слова: Ширван-Шахи, патоген, антибиотик, бактериосит, бактериостатический 
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Исследован ультразвуковой(УЗ) и индуцированный гемолиз эритроцитов под действием 

полиеновых антибиотиков амфотерицина В, леворина и их производных модифицированных по 

аминной и карбоксильной группам. Показано,что в изотонической среде Па и его производные 

гемолитически активны. По-видимому изменение механической стойкости клеток под действием ПА 

связано с нарушением белково-липидных связей путем образованияионных  каналов молекулярных 

размеров.Обнаружена корреляция ыв действии ПА на клеточные и липидны мембраны  

Ключевые слова: полиенолвые антибиотики( ПА)красные кровяные клетки,гемолиз, ультразвук 

(УЗ) 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Полиеновые антибиотики (ПА) относятся к классу мембрано-активных соединений, избирательно 

увеличивающих проницаемость клеточных и бислойных липидных мембран (БЛМ)  для ионов и 

органических соединений. Важность исследования действия ПА на мембраны эритроцитов состоит  в 

том, что полиены являются единственными в природе соединениями эффективно 

взаимодействующие с клеточными и липидными мембранами, формируя в них структурные ионные 

каналы молекулярных размеров [1]. Также известно, что некоторые ПА, в том числе и амфотерицин 

В, обладают нефротоксичностью и  гемолитической активностью [2-4]. В связи с этим исследования 

характера действия ряда производных амфотерицина В и леворина на клетки эритроцитов в 

поле ультразвуковых волн чрезвычайно. В настоящей работе исследуется действие алкильных 

производных амфотерицина В и ряда производных леворина, модифицированных по аминной и 

карбоксильной группам, на ультразвуковой и индуцированный гемолиз эритроцитов, что очень 

важно,  так как могут дать ряд важных рекомендаций для их практического использования. 

 

Методы исследования 

В работе были использованы эритроциты, выделенные из венозной крови пациентов в норме. 

Эритроциты осаждали из 3 мл гепаринизированной или цитратной крови и двукратно отмывали от 

плазмы изотоническим0,9% растворомNaCl.Центрифугирование проводили (3 раза) при 6 000 об/мин 

в течении 10 мин. Стойкость эритроцитов изучали под действием непрерывного ультразвука при 

частоте 0,88 мГц с интенсивностями от 0,1 до 1,0 Вт/см² при постоянной комнатной  температуре [2]. 

В правую кювету фотоэлектрического колориметра помещают исследуемую суспензию эритроцитов, 

а в левую  вводится контрольный раствор. Параметры, характеризующие механическую стойкость 

эритроцитов (время гемолиза – tгем, время полуразрушения – t50, скорость гемолиза – Vгем и 

эффективная константа скорости - k, определялись непосредственно из экспериментальных 

кривых[2]. Изученные в работе амфотерицин В и леворин, а также алкильные производные 

амфотерицина В и производные леворина – леворидон, изомерная форма леворидона – изолеворидон 

и карболеворин были представлены Институтом антибиотиков Российской АН. ПА не растворимы в 

воде. В качестве растворителя ПА используется диметилсульфоксид (ДМСО). В химической 

структуре ДМСО содержатся две метильные группы, сера и кислород. ДМСО биполярный 

апротонный растворитель со специфическим запахом и вкусом.В ДМСО хорошо растворяются 

многие органические соединения. Именно это свойство позволяет использовать его в молекулярной 

биологии и медицине для изучения молекулярной структуры и физико-химических характеристик 

ряда органических соединений. С целью изучения биологической эффективности ПА был 

использован кинетический метод УЗ гемолиза эритроцитов[2]. В качестве фактора воздействия была 

использована ультразвуковая установка УТ-5, используемая в физиотерапии в непрерывном  режиме 

озвучивания. 

 

 



      

 

Результаты и обсуждение 

Действие физических факторов(электромагнитных волн, рентгеновских лучей,звуковых полей) на 

биологические объекты приводит к изменению ряда морфологических, биохимических, 

физиологических параметров организма, таких как стойкость, ригидность, состав мембраны. Для 

анализа состояния эритроцитов под воздействием различных факторов наиболее информативным 

является состояние стромы эритроцитов. Из всего разнообразия экзогенных факторов были 

изучены  действие ультразвуковыхволн и мембраноактивных ПА. Биологическая активность ПА 

зависит от содержания в мембранах стеринов определенной структуры, взаимодействуя с которыми 

антибиотики формируют в мембранах ионные каналы, избирательно проницаемые для ионов и 

органических соединений. Внутренний диаметр  АФ канала составляет 8Ǻ. Предполагается, что 

биологическая активность ПА зависит от межмолекулярных взаимодействий антибиотик-

фосфолипид с образованием водородной связи между ними. Низкая растворимость АФ в воде 

снижает его терапевтический эффект. Действие ФАС на мембраны эритроцитов приводит к 

нарушению целостности клеток, одним из проявлений которых является гемолиз. Была изучена 

способность ПА гемолизировать эритроциты в изотонической среде. Показано,что производные 

амфотерицина В – метамфоцин, этамфоцин, карбоамфоцин и производные леворина – леворидон, 

изолеворидон, карболеворин в суспензии эритроцитов обладают гемолитической активностью в 

изотонической среде в концентрациях 10
-5

 – 10
-4

 М. Однако обработка эритроцитов чистым 

раствором ДМСО в изотонической среде в концентрации 1% , пропамфоцином , и бутамфоцином не 

приводит к гемолизу. На рис.1. представлены кинетические кривые гемолиза эритроцитов 

,индуцированных эквимолярными концентрациями изученных антибиотиков. Кривые имеют S – 

образную форму с определенным периодом индукции 5-25мин.(латентный период) и подчиняются 

закону Гомперца. 

 

 
 

Рисунок. Кинетические кривые  УЗ гемолиза эритроцитов в контроле и при наличии эквимолярных 

концентраций ПА.  I -  контроль,   II - амфотерицин В,  III -  леворин,    IV -  бутамфоцин,  V  -

  изолеворидон.  По оси ординат – светопропускание. По оси абсцисс  – время  гемолиза в сек. 

 

Показано, что при инкубации ПА  с эритроцитами в поле действия ультразвука также 

происходит  изменение их гемолитической активности. Видно, что ПА по разному влияют на 

гемолитическую устойчивость эритроцитов в поле действия ультразвука: одни активируют, другие 

замедляют, а третьи стабилизируют механическое разрушение эритроцитов. Такого рода изменения 

механической прочности эритроцитов под влиянием полиенов, по-видимому,  могут быть связаны с 

нарушением микровязкости белково-липидной системы.. Полученные результаты нашли 

подтверждение  в при совместном использовании УЗ и некоторых химических препаратов , где при 

J= 0,6Вт/см
2
и f= 0,88 мгц,   ультразвук на 60-100% увеличивает электропроводность БЛМ, а также их 



      

 

проницаемость и на 10% ускоряет встраивание каналообразующего антибиотика нистатина в матрицу 

фосфолипидных мембран. ПА, взаимодействуя с мембранами эритроцитов,  ингибируют активность 

АТФ-азы. Предполагается, что полиены,   внедряясь в липопротеидную область, способны 

взаимодействовать с гидрофобными участками мембран эритроцитов или могут сами формировать в 

них структурные каналы, изменяя при этом  ионную проницаемость мембран. Стабилизация 

структуры эритроцитарной мембраныв поле действия ПА не сопровождается инактивацией 

мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы. В мембранах эритроцитов содержится большое 

количество холестерина и, благодаря этой особенности, клетки эритроцитов оказываются 

чувствительными к действию ПА. ПА  по возрастающей эффективности своего действия 

располагаются в один и тот же ряд, что согласуется с результатами УЗ гемолиза эритроцитов. Эта 

корреляция дает возможность использовать количественные параметры УЗ гемолиза эритроцитов для 

оценки биологической  эффективности ПА, что имеет большое практическое значение в связи с 

использованием ПА в медицине в качестве основных противогрибковых препаратов[5,6] 
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Kimyəvi quruluĢları məlum olan bir sıra polien antibiotiklərin hemolitik effektləri 
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Amin ve karboksil qruplar üzrə modiofikasiya olunmuĢ Amfotericin B ve levorin alkil törəmələrinin təsiri 

altında ultrasəs ve induksiya olunan birgə hemolizi öyrənilib. Göstərilib ki, PA və onların törəmələri izotonik 

mühitdə hemolitik aktivliyə malikdirlər. Hesab olunur ki, polienlərin təsiri altında yaranan eritrositlərin 

mexaniki davamlılığının dəyiĢilməsi eritrosit membranlarında zülal-lipid sistemin quruluĢ pozuntuları və 

molekulyar ölçülərin kanalarının yaranması ilə bağlıdır. PA hüceyrə ve lipid membranlarına təsirinin 

korrelyasiyası müĢahidə olunmuĢdur. 

Açar sözlər: polien antibiotiklər (PA),  qırmızı qan hüceyrələri, hemoliz, ultrasəs (US) 

 

Hemolytic effects of a number of polyene antibiotics with established chemical structure 
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There are investigated ultrasound (US) and induced hemolysis of red blood cells in the presence of alkyl 

derivatives of amphotericin B and levorin that are modified by amino-group and carboxy-group. Membrane 

active action of polyene antibiotics is studied. It was shown the propose that changing of mechanical strength 

of red blood cells by influence of polyene antibiotics, propably, connects with the interruption of 

microviscosity of protein-lipid system in the crythiocyte‘s membrane by formation of structural ionic 

channels of molecular sizes. 

Key words: polyene antibiotics (PA), red blood cell, erythrocyte  hemolysis, ultrasound wave 

 

 



      

 

Сравнительный анализ ингибирующего действия ряда макроциклических соединений 

растительного происхождения на репродукцию вирусов 
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Представлен анализ экспериментальных данных, полученных рядом фунгицидных антибиотиков 

макроциклической структуры на вирусингибирующее действие и репродуктивные свойства 

некоторых вирусов: репликацию, транскрипцию и сборку вирионов.Среди биологически активных 

антибиотиков наиболее эффективное действие на вирусы оказали амфотерицин В и его производные. 

Анализ зарубежных и собственных исследований действия амфотерицина В и леворина на отдельные 

вирусы показал, что указанные антибиотики эффективно уничтожают ряд вирусных частиц, включая 

вирус табачной мозаики. 

Ключевые слова: полиеновые антибиотики (ПА), амфотерицин В, репродукция вирусов 

 

Введение 

Большая группа макроциклических соединений, являющихся продуцентами низших эукариотов, 

относится к полиеновым антибиотикам. ПА обладают противогрибковыми свойствами, которые 

используются в медицине  при лечения инвазивных микозов. Тем не менее, некоторые из этих 

соединений ингибируют бактериальные и вирусные инфекции. Будучи доклеточной биологической 

субстанцией (пассивным вирионом до контакта с клеткой и активным вирусом внутри клетки-

хозяина), в отличие от микроорганизмов, вирус не является структурой, способной к 

самостоятельной репликации собственной нуклеиновой  кислоты, биосинтезу белка и последующей 

сборке вириона. Поэтому этот процесс имеет место уже после контакта вируса с клеткой-хозяином, 

то есть с активизацией вируса. При этом репродукция вируса происходит в различных частях клетки 

- в ядре или цитоплазме. Для того, чтобы предотвратить репродукцию вируса и образование 

вирионов, необходимо подействовать эффективным веществом в месте контакта вируса с клеткой. 

Оказалось, что одним из таких соединений могут быть ПА. 

 

Методы исследования 

Препарат ИНФАНВИР, изготовленный на основе ПА, растворяли в ДМСО в соотношении:1л 

маточного раствора на 50-100 мл воды. Концентрация ПА в растворе составляет 10
-6

- 10
-4
М.Этим 

раствором опрыскивалась наземная поверхность и корневая система овощных культур, зараженных 

вирусом табачной мозаики. Параллельно обрабатывалась почва, в которой находились растения.  

 

Результаты и обсуждение 

Исследования показали, что ПА оказывают  эффективное действие на вирус СПИДа, 

энтеровирусы, вирус гепатита, герпеса, гриппа, везикулярного стоматита и некоторые другие (1-5, 6-

9), включая  растительные вирусные инфекции. На основании этих данных можно сделать вывод, что 

амфотерицин В (включая его производные) обладают антивирусным эффектом и могут блокировать 

процесс репликации вируса. Вирусная репродукция представляет собой уникальную форму 

выражения чужеродной (вирусной) информации в клетках, которая связана с матрично-генетическим 

механизмом передачи вирусной информации клеткам. Так, например, энтеровирусная инфекция 71 

(EV71) приводит к сердечно-легочным осложнениям и смерти у маленьких детей, а в некоторых 

случаях болезням центральной нервной системы. В этом случае амфотерицин В способен 

ингибировать репликацию энтеровируса. Амфотерицин B существенно уменьшал экспрессию РНК 

EV71 и вирусных белков в RD-клетках(клетки рабдомиосаркомы) и клетках HEK293(клеточная 

линия, полученная из эмбриональных почек человека). Продуцирование вируса EV71 

ингибировалось амфотерицином В. Исследования показали, что амфотерицин B действует на ранней 

стадии инфекции включения вируса EV71 в клетки, препятствуя связыванию и внедрению вируса 

EV71 в клетки хозяина (1). Будучи эффективным антигрибковым препаратом, амфотерицин B, таким 
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образом, может быть новым терапевтическим средством для лечения вирусной инфекции EV71(1). 

Необходимо отметить, что амфотерицин B и его метилировый эфир также проявляют 

противовирусную активность в отношении везикулярного стоматита (VSV)(3), вирусов простого 

герпеса 1 (HSV-1) (3,4), вируса Синдбиса, вируса осповакцины и вируса иммунодефицита человека 

типа 1 (ВИЧ-1)(5).Эти антибиотики использовались и в комбинированной терапии для лечения 

грибковой и вирусной инфекции(1).Исследования показали, что  метиловый эфир амфотерицина В 

оказался менее токсичным по сравнению с исходным антибиотиком. Метиловое производное 

амфотерицина В проявляет значительный антивирусный эффект против вируса везикулярного 

стоматита, вируса простого герпеса 1 (HSV-1) и вируса Синдбиса, имеющих вирусную оболочку. ПА 

чувствительны к стериновому компоненту клеточных мембран. Исходя из этого, стериновые 

компоненты мембраны клетки-хозяина интегрируются  в оболочку вируса и, вероятно, этот участок 

оболочки становится местом реакции с метиловым производным амфотерицина  В (3). При  действии 

метилового эфира амфотерицина В на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), антибиотик 

связывался с холестерином и подавлял образование вирусных частиц (вируса ВИЧ) типа HIV-1 

(5).Электронно-микроскопические исследования  показали, что метиловый эфир амфотерицина В  

разрушает морфологию вирионов. Мембраносвязанный холестерин в комплексе с антибиотиком 

ингибирует процесс репликации ВИЧ, изолированных от клеточных линий. Изменения при  

репликации, вызванные  антибиотиком, связаны одновременно с высокой вирусной 

инфекционностью, которая  влияет на образование вирусных частиц, хотя  в данном случае сам 

антибиотикне оказывает действия на инфекционные свойства вируса (5). Противовирусная 

активность амфотерицина В проявляется и в случае гепатита В (2). Обработка частиц вируса гепатита 

В раствором амфотерицином В в различной концентрации (в диапазоне 5-250 мкг/мл) показала, что 

ДНК-полимеразная активность вируса гепатита В растет с увеличением концентрации антибиотика. 

Электронно-микроскопическое исследования демонстрируют изменения структуры вируса гепатита и 

разрушение его, что видно на фотографиях липидной оболочки как ниши. Кроме того, при действии 

амфотерицина В, частицы антигенов вируса гепатита В трансформируются в менее активные 

субчастицы. Фракция антигена вируса в комплексе с амфотерицином Встановится  

иммунонереактивной, так как антиген вируса гепатита В теряет свои свойства(2).Действие  

амфотерицина В и его метилового эфира отмечалось против вируса энцефаломиокардита и 

альфавируса леса Семлики, поскольку, как оказалось, эти препараты увеличивают выработку 

интерферона. и препятствуют проникновению вирусов и их действию в клетках in vitro. Антибиотики 

действуют на работу полирибоцитидиловой кислоты, которая влияет на образование интерферона (3). 

Следует отметить действие ПА на вирусные инфекции растительных объектов(6,7,9). На базе 

ароматических ПА был разработан новый препарат, который избирательно подавляет грибковые и 

вирусные инфекции сельскохозяйственных культур (6-8). Так, обработка препаратом растений, 

пораженных вирусной инфекцией приводит к уничтожению вирусной и грибковой инфекции. В 

частности, препарат обладает способностью подавлять рост вируса табачной мозаики (6,7). После 

обработки препаратом инфицированные растения не только излечиваются, но и происходит их 

полная регенерация и примерно в 1,5 раза увеличивается  урожайность  плодоовощных культур. 

Предполагается, что препарат, формирующий молекулярный комплекс при взаимодействии с 

цитоплазматическими мембранами, проявляет антивирусные свойства. В данном случае он 

ингибирует репродукцию вируса и грибковых клеток, тем самым  способствуя подавлению инфекций 

овощных и других видов сельскохозяйственных культур. При относительно малой его концентрации 

препарат обладает высокой эффективностью действия. Средство нетоксично, что позволяет 

использовать его в сельском хозяйстве при лечении растительных инфекций (6,7). 

 

Выводы 

Суммируя вышеизложенное, определена роль, которую играют ПА в лечении патогенных 

заболеваний. В настоящее время ведется синтез и отбор эффективных и нетоксичных лекарственных 

средств, которые в перспективе могли быть использованы в борьбе с бактериальными, грибковыми и 

вирусными инфекциями. Исследования в этом направлении могут способствовать дальнейшему 

применению вышеуказанных антибиотиков в медицине и в сельском хозяйстве. 
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Müxtəlif bitki mənĢəli makrosiklik maddələrin virusların reproduksiya prosesinə  
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Göbələk xəstəliklərə qarĢı olan polien antibiotiklər ibtidai bitkilər tərəfindən əmələ gəlmiĢ maddələrdir. 

Onlar bilavasitə bakteria və viruslara qarĢı xassələrə malikdir. Amfoterisin B və onun törəmələri  hepatit, 

herpes, AĠDs, enterovirus, vezikulyar stomatit virusu və s. hüceyrəyə daxil olmaq prosesi, nuklein turĢuların 

replikasiya prosesini və virionların yiğılma prosesini dayandırır. Polien antibiotiklərın əsasında yaranan yeni  

preparat  tütünün mozaika virusu tərəvəzlərdə məhv edir. Məqalədə eksperimentlər əsasında müxtəlif  

quruluĢa malik olan viruslarda PA  təsirinin müqaisəli analizi aparılmıĢdır. 

Açar sözlər: polien antibiotiklər (PA), amfoterisin B, virusların reproduksiyası 
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Antifungal polyene antibiotics are produced by low plants and have antibacterial and antiviral properties. 

Amphotericin B and its derivatives inhibit the inclusion of virus into cell, replication of nucleic acids and 

assembly of virions of hepatitis virus, herpes, human immunodeficiency virus, influenza virus and others. 

New antifungal agent was based on the PA. This one kills the tobacco mosaic virus on the different 

vegetables. There is comparative analysis on the experimental data of some viruses under the influence of 

PA  despite the differences in the structure and mechanism of action. 

Keywords: polyene antibiotics (PA), amphotericin B, reproduction of viruses 
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P. natans L., sürünən və güclü budaqlanmıĢ kökümsova malikdir. Payızda kökümsovun buğumarası 

yoğunlaĢır. Bitkinin hətta eyni orqanında Ģəraitlə əlaqədar olaraq müxtəlif quruluĢ xüsusiyyətləri meydana 

gəlmiĢdir. Sualtı gövdə epidermisin xloroplastlı olması, topaların mərkəzdə yerləĢməsi, zəif inkiĢaf etməsi, 

topa daxilində də hava boĢluqlarının olması ilə xarakterizə edilir. Suüstü gövdə də isə epidermisdə xloroplast 

olmur. Yarpaqda adaksal hisəsində epidermisdə ağızcıqların, boĢ çəpər parenximin olması, abaksal  hissədə  

ağızcıqların yoxluğu və aerenximin yaxĢı inkiĢaf etməsi nəzərə çarpır. 

Açar sözlər: ellipsvari, epidermis, aerenxim, aeroxlorenxim, xloroplastlar 

 

GiriĢ 

P. natans Azərbaycanda əsasən sakit axan durğun sularda, göllərdə, süni göllərdə, axmazlarda 

yayılmıĢdır. Onun vegetasiya dövrü aprel ayından baĢlayır. Çiçəkləmə iyun ayında meyvə əmələgətirmə 

iyul-avqust aylarında olur. Suda yaratdığı çeyillikdə balıqlar, molyuskalar, suda-quruda yaĢayanlar kürülərini 

qoyurlar. Ondan qurumuĢ halda gübrə və ya quĢ yeminə əlavə kimi istifadə etmək olur. Son məlumata görə 

onun 160 dan çox növü məlumdur [5, 6]. 

 

Tədqiqatin metodu 

Tədqiqat üçün material Göygöl rayonun Göy-göl milli parkının ərazisindəki göldən götürülmiĢdür. 

Anatomik kəsimlər üçün 70% spirtə nümunələr götürülmüĢdür. Tədqiqatın aparılması üçün qəbul edilmiĢ 

ümumi anatomik metodikalardan istifadə edilmiĢdir [2, 3]. Anatomik təsvirlər və terminologiya üçün Esau 

2015, Hümbətov 2017 istifadə edilmiĢdir. Morfometrik tədqiqatlar gözlü mikrometr MOV-1-15 (x9 

obyektivli və x10masĢtablı) ilə aparılmıĢdır. Tədqiqat tipli rəqəmsal fotokameralı iĢıq mikroskopunda 

aparılmıĢdır. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

P. natans su hövzələrində yayılan çoxillik ot tipli bitkidir. Bu bitki su makrofitlərinə aid olaraq müxtəlif 

ekoloji tipli su hövzələrində geniĢ fenotipik plastiklik göstərir. Onun gövdəsi yoğun olaraq əsasən 

havadaĢıyici  toxuma ilə dolmuĢdur. Su hövzələrinin dərinliyindən asılı olaraq 40-150 sm hündürlüyündə 

olur. Bəzən çox az bəzəndə heç budaqlanmır. Az qismi yəni 15 sm-ə qədəri su üzərində olur ki, bunun 

təpəsində çiçək qrupu yerləĢir. Yarpaqların bir qismi su altinda əksəriyyəti isə su üzərində üzür. Sualtı 

yarpaqları lansetvari, əksərən xətvaridir.  

Üzər yarpaqlar ellipsvari, yumurtavari, dairəvi formalıdır. Uzunluğu 10-12 sm, eni 4-5 sm-ə qədərdir. 

Yarpaq ayası çoxlu miqdarda damarlara malikdir. Saplaq uzun, yarı silindrik üst tərəfdən az enliləĢmiĢdir.  

Çiçək saplağı təxminən gövdə yoğunluğundadır, uzunluğa 10 sm-ə çatır. Çiçək qrupu sünbüldür, silindrik 

və sıxdır. Meyvələri tərsinə yumurtavaridir, yandan basıqdır. Qarıncıq tərəfindən zəif qabarıqdır. Çoxalma 

və qıĢlama ayrı-ayrı gövdə hissələri ilə olur.  

Kökümsovu Ģaxəli və sürünəndi, onun buğumaraları payızda kök yumurusuvari yoğunlaĢır. YöğunlaĢmıĢ 

kök yumrularında ehtiyat qida maddələria-niĢast toplanır. Kökümsovdan saçaqlı, 5-6 sm uzunluğunda ağ 

rəngli köklər törəyir. 

Gövdənin anatomik quruluĢu: Sualtı gövdənin anatomik quruluĢu. Ötürücü toxuma. Gövdə 

xaricdən bir qat epidermis hüceyrələri ilə ötürülmüĢdür. Onlar iki həcmli, dairəvi formalıdır. Qılafları 

nazikdir və xloroplastlarla zəngindir. Epidermis hüceyrələrində xloroplastların olması (xüsusi ilə gövdə 

epidermisində) bitkilər aləmində nadir haldır. Bu bitkinin su mühitində az iĢıqdan səmərəli istifadə etməyə 

yaxĢı uyğunlaĢmasını göstərir. Ağızcıqlar yoxdur. Epidermisin üzəri çox nazik kutikul ilə örtülmüĢdür.  

Parenxim toxuma. Gövdənin çox hissəsinin aeroxlorenxim tutur. Epidermisin altından baĢlayaraq 

gövdənin mərkəzində yerləĢmiĢ ötürücü topalara qədər olan sahəni aeroxlorenxim iĢğal etmiĢdir. 

Periferiyaya yaxın yerləĢən aerenxim hüceyrələrində xloroplastlar olduğu halda, gövdənin mərkəzinə yaxın 

və mərkəzdə yerləĢən aerenxim hüceyrələrində ehtiyat niĢasta dənələri yerləĢir. Aerenxim hüceyrələri dairəvi 

formalı, nazik qılaflıdır. Onlar atmalarda bir qat düzülmüĢlər. Atmalar bir-biri ilə müəyyən məsafələrdə 



      

 

birləĢirlər və gözəl Ģəbəkəli, iri həcmli hava boĢluqlarını əmələ gətirilər. Atmaların birləĢdiyi düyünlərdə 

nisbətən iri həcmli aerenxim hüceyrəsi yerləĢir.  

Gövdənin mərkəzində yerləĢmiĢ parenxim hüceyrələri isə sıx yerləĢməklə nisbətən kiçik həcmlidirlər. 

Onlar gövdəyə nisbətən möhkəmlik verirlər.  

Ötürücü toxuma. Sualtı gövdələrdə ötürücü topalar gövdənin mərkəzində toplaĢmıĢlar ki, bu da gövdəyə 

nisbətən möhkəmlik verir. Topalar qapalı kollaterial tiplidir, zəif inkiĢaf etmiĢdir. Floemdə çox kiçik həcmli, 

sıx yerləĢmiĢ ələkli borular vardır. Ksilemdə bir neçə kiçik həcmli su boruları yerləĢir. Çox maraqlıdır ki, 

floem və ksilem arasında kiçik həcmli aerenxim hüceyrələri vardır. Onlar gövdənin periferiya hissəsində 

olduğu kimi atmalar düzülüb Ģəbəkə Ģəkilli hava boĢluqları əmələ gətirmiĢlər. 

Mexaniki toxuma. Ümumiyyətlə, gövdədə mexaniki elementləri azdır. Topaları ətrafı bəzən bir qat 

mexaniki hüceyrə ilə əhatə olunmuĢdur. Bundan əlavə topaların ksilem sahəsində çox az miqdarda mexaniki 

hüceyrələr yerləĢir. Mexaniki hüceyrələr kiçik həcmli, qalın qılaflıdır.  

Suüstü gövdənin quruluĢu.Örtücü toxuma. Gövdə xaricdən bir  qat epidermis ilə örtülmüĢdür. 

Hüceyrələr kiçik həcmli, dairəvi formalıdır. Radial istiqamətdə nisbətən uzanmıĢdır. Sualtı gövdənin 

epidermisindən fərqli olaraq xloroplast yoxdur. Epidermisin üzəri nazik kutikul ilə örtülmüĢdür.  

Parenxim toxuma. Gövdənin çox sahəsini aeroxlorenxim tutur. Sualtı gövdədən fərqli olaraq gövdənin 

mərkəzi də aeroxlorenximin əmələ gətirdiyi Ģəbəkəli atmalarla iĢğal olunmuĢdur. Aeroxlorenxim hüceyrələri 

bir qat atmalarda düzülmüĢlər. Atmalar arasında böyük hava boĢluqları yerləĢir. Aeroxlorenxim dairəvi 

formalı, nazik qılaflıdır. 

Ötürücü toxuma. Sualtı gövdədən fərqli olaraq topalar mərkəzdə toplaĢmayıb. Onlar periferiyaya yaxın 

olmaqla gövdə boyunca bir sırada yerləĢmiĢlər. Lakin burada topalar nisbətən yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. 

Floemdə iri həcmli, nazik qılaflı ələkli borular, kiçik həcmli qonĢu hüceyrələr var. Ksilemdə bir neçə iri su 

borusu yerləĢir. Onların qılafı xeyli qalınlaĢıb. Ksilemin alt hissəsində kiçik həcmli, dairəvi formalı parenxim 

hüceyrələri yerləĢir. Onlar sıx yerləĢməklə topaları aeroxlorenximə bağlayır. Ksilemin altında bir ədəd hava 

boĢluğu vardır. 

Mexaniki toxuma. Yalnız ötürücü toxumaların ksilem sahəsində mexaniki hüceyrələr vardır. Onlar kiçik 

həcmli, qalın qılaflıdır. Ümumiyyətlə, mexaniki toxuma elementləri bitkidə çox azdır. 

Sualtı gövdə epidermisin xloroplastlı olması, topaların mərkəzində yerləĢməsi, zəif inkiĢaf etməsi, topa 

daxilində də böyük hava boĢluqlarının olması ilə xarakterizə edilir. Su üstü gövdə də isə epidermisdə 

xloroplast olmur. Topalar periferiyaya yaxın yerləĢir, floem və ksilem nisbətən yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. 

Mexaniki elementlər və topalarin düzülüĢ qaydası gövdənin  stelyar tipli olmasını qeyd edir.  

Yarpağın anatomik quruluĢu. Üzən yarpaqlarının üst hissəsi atmosfer ilə təmasda olub, alt hissəsi isə su 

ilə əhatə olunur. Ona görə də yarpağın üst və alt hissəsinin anatomik quruluĢunda xeyli fərq vardır (Ģək. 1C).  

Yarpağın adaksal epidermisi prozenxim tipli hüceyrələrdən təĢkil olunur. Onların qılafları nazikdir və 

xloroplastlarla zəngindir. Çoxlu ağızcıqlara malikdir. Abaksal epidermis hüceyrələri kiçik həcmli, dairəvi 

formalıdır. Onlarda xloroplastlar və ağızcıqlar (ehtiyac olmadığından) yoxdur. 

Yarpaqda çox mərtəbəli, hüceyrələri sıx yerləĢən çəpər parenxim vardır. Çəpər parenximi ön kəsikdə 

yarpağın təqribən üçdə bir hissəsini tutur. Hüceyrələr xloroplastlarla zəngindir. Yarpağın alt hissəsi 

süngərvari aeroxlorenximdən təĢkil olunmuĢdur. Bunlar gövdədə olduğu kimi atmalara düzülmüĢlər və 

böyük hava boĢluqları əmələ gətirirlər. Burada  adi tipli süngər parenxim yoxdur. O aeroxlorenxim ilə əvəz 

olunmuĢdur. Aeroxlorenxim nazik qılaflı, nisbətən kiçik həcmli, çoxbucaqlı formalı hüceyrələrdir. 

 

                                

A 

            B                                                         C  

ġəkil 1. Potamogeton natans bitkisinin A-gövdəsi, B-ötürü ötopa, C-yarpağının anatomik quruluĢu 

1-lokunarası mexaniki liflər, 2-ötürücü topalar, 3-aerenxim 

 

Yarpağın mezofili içərisində az miqdarda ötürücü topalar yerləĢir. Bunlardan yarpağın orta hissəsində 

olanlar tam inkiĢaf etmiĢdir. Floem ksilemə nisbətən yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. Floemdə iri həcmli ələkli borular 



      

 

vardır. Onlar çoxbucaqlı formaya malikdilər, qılafları nazik olmaqla sıx yerləĢmiĢlər.   Ksilemdə bir neçə iri 

həcmli su boruları vardır. Bundan əlavə, ksilemdə kiçik həcmli oduncaq parenxim hüceyrələri də yerləĢir. 

Onlar dairəvi formalı, kiçik həcmli, sıx yerləĢmiĢ hüceyrələrdir. Topada hava boĢluğu da vardır. 

Tam inkiĢaf etmiĢ topanın ətrafı bir və ya iki qat mexaniki toxuma hüceyrələri ilə əhatə olunmuĢdur. 

Onlar qalın qılaflı, kiçik həcmli hüceyrələrdir. Bundan əlavə topalarda ksilem sahəsində də az miqdarda 

mexaniki toxuma hüceyrələri yerləĢir. 
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Potamogeton natans is a perennial herbal aquatic plant. Rhizome creeping, strongly branched. In the 

autumn, the internodes of the rhizome thicken. Depending on the habitat of plants, various features of the 

structure of the same organ are observed. In the epidermis of the underwater stem, chloroplasts are observed, 

the conducting beams are poorly developed and located in the center of the stem. In the center of the beams 

there are air cavities. In the epidermis of above-water stems, chloroplasts are not observed. In the adaxal part 

of the leaf, stomata and a loose columnar parenchyma are observed, and on the abaxal part of the leaf a large 

number of aeragenes are observed. 

Key words: ellipsoid, epidermis, aerenheim, aerochlorenchyme, chloroplasts 
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Potamogeton natans L., многолетнее травяное водное растения. Корневище ползучее, сильно  

ветвистое. Осенью междоузлия корневища утолщаются. В зависимости от места обитания у растений 

наблюдаются различные особенности строения одного и того же органа. В эпидермисе подводного 

стебля наблюдаются хлоропласты, проводящие пучки слабо развиты и располагаются в центре 

стебля. В центре пучков наблюдаются воздушные полости. В эпидермисе надводных стеблей 

хлоропласты не наблюдаются. В адаксальной части листа наблюдаются устьицы и рыхлая столбчатая 

паренхима, а на абаксальной части листа в большом количестве наблюдается аэренхима. 

Ключевые слова: эллипсоидный, эпидермис, аэренхима, аэрохлоренхима, хлоропласты 

 



      

 

Böyük Qafqazın cənub-Ģərq hissəsində torpaqların aridləĢməsi və ekoloji dəyiĢikliklər 
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Dağ və dağətəyi rayonlar geoloji, geomorfoloji, iqlim, bitki və torpaq xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən 

geniĢ fərqlənir. Böyük Qafqazın cənub-Ģərq hissəsi də mürəkkəb geoloji-geomorfoloji Ģəraitə malikdir. 

Burada yağıntılar fəsillər üzrə qeyri-bərabər paylanmaqla əsasən yaz və payız aylarında əksər hallarda leysan 

Ģəkilində düĢür ki, bu da yamaclarda axın əmələ gətirərək torpaqların yuyulmasına səbəb olur. Eroziya 

prosesinin əmələ gəlməsində təbii amillərlə yanaĢı antropogen amillər də çöyük rol oynayır. 

Açar sözlər: su eroziyası,  defilyasiya, irriqasiya. torpaq-bitki örtüyü, çirklənmət 

 

GiriĢ 

BəĢər cəmiyyətinin müasir inkiĢafı mərhələsində insanların həyatı və istehsal fəaliyyəti üçün ətraf 

mühitin saflığı və təmizliyi ən qiymətli və vacib mənbədir. Məhz buna görə ayrı-ayrı ərazilərdən istifadə 

edilərkən, orada baĢ verən təbii endogen proseslər - su eroziyası,  deflyasiya,  irriqasiya və otlaq eroziyası,  

ĢorlaĢma,  ĢorakətləĢmə, bataqlaĢma və eləcə də insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpaq-bitki 

örtüyünün pozulub-çirklənməsinin bu və ya digər dərəcədə təsirindən, ekoloji baxımdan çox təhlükəli 

ərazilərin aĢkar edilməsi,  tədqiqi və proqnozunun verilməsi xüsusi əhəmiyyət kəcb edir. Ətraf mühitdə baĢ 

verən  neqativ proseslərin qarĢısının alınmasında ekoloji mühitin tədqiqi kompleks Ģəkildə aparılmalıdır. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat obyekti ġamaxı rayonunun dağ əkinçilik zonasını əhatə edir. Aparılan tədqiqat iĢlərinin 

dəqiqliyi, orada gedən proseslərin obyektiv tədqiqi, gedən proseslərin qanunauyğunluğu, hadisələrin düzgün 

proqnozlaĢdırılması, elmi metodologiyadan xeyli asılıdır. Ona görə də tədqiqatın üsullarının seçilməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Torpağın eroziyaya uğrama dədrəcəsi S.S.Sobolev üsulu ilə (genetiq qatların dağılmasına əsasən)  

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi  
Coğrafi proqnoz əsasən təbii və qismən antropogen amillərin fəaliyyəti nəticəsində landĢaftın daxilində 

baĢ verən ekoloji dəyiĢikləri özündə əks etdirir. Bu dəyiĢiklərin ardıcıl gediĢi təbii landĢaftın daxilində gedir. 

Arid ərazilərdə xüsusilə, dağətəyi qurĢaqda əsas komponent relyef sayılır. Belə ki, onun vasitəsilə 

aqrolandĢafda baĢ verən  dəyiĢiklərin proqnozu daha asan baĢa gəlir. Aqronomik nöqteyi-nəzərdən relyef 

ünsürlərindən yamacların baxarlığı və meyilliyidir. Belə ki, su eroziyası və defilyasiya proseslərinin inkiĢafı 

məhz bu ünsürlərdən asılıdır. Relyefin aqroekoloji amil kimi rolunun parcalamma dərəcəsi və yamacların 

uzunluğunun cox olması ilə artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Qafqazın cənub-Ģərq hissəsində eroziya prosesi geniĢ inkiĢaf etmiĢ və 

burada eroziyanın bütün növlərinə rast gəlinir (1). Daim artan aridlik ona təsir edən təbii və antropogen 

amillərin intensiv fəaliyyəti nəticəsində ekoloji dəyiĢikliklərə məruz qalır. Xüsusilə təbii mühit antropogen 

təsir günü-gündən artır. Belə halda hər bir ekosistemin ekoloji potensialı və müəyyən vaxt ərzində intensiv 

istifadə edilən antropogen landĢafın gələcəyi Ģübhəsiz təhlükə altında qalır. Bu xüsusilə bozqır zonanın 

torpaq-bitki örtüyünə aid edilməlidir. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, hər bir təbii iqtisadi bölgə daxilində landĢafda baĢ verən ekoloji 

dəyiĢikliklər üzərində nəzarət etmək heç də asan iĢ deyil. Bunun müvəfəqqiyyətli həllində aqrotəsərrüfatlar 

və eləcə də xalq təsərrüfatı müəssisələri ekoloji mühitin pozulmasının qarĢısının alınması sahəsində fəaliyyət 

göstərilməlidir. 

Hələ XX əsrin sonilliklərindən baĢlayaraq dünyanın bir cox ölkələrində ekoloji mühitin sürətlə dəyiĢməsi 

və  onun proqnozu diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Ekoloji müvazinətin pozulmasını intensivləĢdirən əsas həlledici məsələlərdən biri də arid ərazilərin 

ekosistemlərini nəzərə almadan təbii təsərrüfat sahələri torpaqlarından səmərəsiz istifadə edilməsidir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ekoloji müvazinətin pozulması,  öz növbəsində, torpaq-bitki örtüyü, yeraltı suların, eləcə 

də litosfer komponentlərinin deqradasiyasına gətirib çıxarır. 



      

 

Arid və ona yaxın ərazilərdə, xüsusən dəmyə əkinĢiliyində intensiv istifadə edilən quru bozqır torpaqların 

həddindən artıq Ģumlanması, gərginliyə məruz qalması, burada buxarlanma prosesini  xeyli artıraraq düĢən 

yağmurlarla buxarlanma arasında disproporsiya yaradır ki, bunun da nəticəsində aridləĢmə əmsalı 0,30-0,35 

arasında tərəddüd edir. AridləĢmə zonalarında eroziyanın baĢqa formaları ilə yanaĢı deflyasiya prosesləri 

inkiĢaf edərək təbii-təsərrüfat sahələrinin torpaq-bitki örtüyünün pozulub-dağılmasına səbəb olur (2). 

Müasir bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə bütün bölgələrdə xüsusilə dağ əkinĢilik zonasının iqtisadi 

qüdrəti tədricən artmaqdadır. Lakin bu artım təbii ehtiyatlardan  intensiv istifadə edilməsi sahəsindədir. Əgər 

təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi nizama salınmazsa, onda belə bir vəziyyət yəinki uzaq gələcəkdə, hətta 

yaxın gələcəkdə ekoloyi fəlakətə gətirib çıxara bilər. Baxmayaraq ki,  yuxarıda göstərdiyimiz kimi, ekoloji 

mühitin dəyiĢməsinə təbii neqativ proseslərin (su eroziyası, defilyasiya, pozulma, ĢorlaĢma, bataqlaĢma, 

çirklənmə, aridləĢmə və s.) torpaq-bitki örtüyünün dəyiĢməsinə güclü təsiri vardır. Bütün bunların qarĢısını 

almaq üçün isə tutarlı coğrafi proqnozun olması vacibdir. Coğrafi proqnoz əsasən təbii və qismən antropogen 

amillərin fəaliyyəti nəticəsində təbii landĢaftın daxilində baĢ verən ekoloji dəyiĢikləri ö zündə əks etdirir. Bu 

dəyiĢikliklərin ardıcıl gediĢatı təbii landĢaftın daxilində struktur dəyiĢiklərdən və antropogen təsir nəticəsində 

təbii landĢaftın tədricən antropogen landĢafta hansı məsələlərdə keçməsi xüsusiyyətindən asılıdır. 

Arid ərazilərdə, nəticə xüsusən dağətəyi qurĢaqda əsas komponent relyef sayılır. Belə ki, onun vasitəsilə 

aqrolandĢaftda baĢ verən dəyiĢiklərin proqnozunun  verilməsi daha asan baĢa gəlir. Aqronomik nöqteyi-

nəzərdən relyef ünsürlərindən əhəmiyyətlisi yamacların baxarlığı və  meyilliyidir. Belə ki,  su eroziyası və 

defilyasiya proseslərinin inkiĢafı, məhz bu ünsürlərdən asılıdır. Relyefin aqroekoloĢi amil kimi rolu onun 

parçalanma dərəcəsi və yamacların uzunluğunun cox olması ilə artır. 

Müasir sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi Ģəraitdə kənd təsərrüfatının hərtərəfli inkiĢafı, təbii sərvətlərin 

mühafizəsi,  ümumiyyətlə, istehsalın intensivləĢməsi üçün mexanizasiya,  kimyalaĢdırılma tələb olunur. 

Torpaqların yaxĢılaĢdırılması üçün mübarizə tədbirləri iĢlənib hazırlanmıĢdır. Ümumiyyətlə,  torpaq-bitki 

örtüyünün mühafizəsi üçün təsnifat təĢkili, aqrotexniki, fitomeliorativ mübarizə tədbirləri kompleks Ģəkildə 

və bir-birini tamamlamaq Ģərti ilə tətbiq edilməlidir. Əsasən torpaqların səthi və irriqasiya eroziyasına və 

nəticə etibarı ilə deqradasiyasına səbəb olan amilləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir. 

 

Yekun 

Hələ XX əsrin son onilliklərindən  baĢlayaraq dünyanın bir cox ölkələrində ekoloji mühitin sürətlə 

dəyiĢməsi və onun proqnozu diqqət mərkəzindədir.  Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi torpaq 

aĢağıdakı  mühüm xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir: torpaq əvəzedilnəzdir,  torpaq məhduddur,  yenə onu   

böyütmək,  coxaltmaq,  artırmaq olmaz; torpağın yerini dəyiĢmək olmaz: torpağa məxsus xüsusiyyət yalnız 

onun münbitliyidir. Bu xüsusiyyət torpaq resurslarına son dərəcə düqqətli yanaĢmağı və daim torpaqların 

münbitliyinin artırılmasına qalmağı tələb edir. 
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Aridization of South-Eastern part of the Grater Caucasus and its impact on ecosystem 

 Rana F. Bagirova 
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We should note that erosion process widely developed in the south-eastern part of the Greater Caucasus 

and all kinds of erosion are found here.  Especially, the antopoghenic impact on the natural environment rises 

day by day. In such case an ecological potential of each ecosystem and a future of the antropoghenic 

landscape which is used during the definite time are under danger. It is important to carry out a complex 

research of its ecological condition in order to prevent from the negative processes occurring in the 

environment. 
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Аридизация юго-восточной части Большого Кавказа  и ее  влияние на экосистему 

Рена Ф. Багирова 

Институт почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана, Az 1073, Баку, ул. М. Арифа, 5  

Необходимо отметить, что в юго-восточной части Большого Кавказа широко развит эрозионный 

процесс и здесь встречаются все его виды. В основном в естественной среды антропогенное 

воздействие постоянно возрастает. В таких условиях экологический потенциал каждой системы и  в 

определенное время интенсивно используемый антропогенный ландшафт в будущем может быть 

подвергнут опасности.  Для  предотвращения негативных процессов возникающих в окружающей 

среды необходимо проводить  комплексные исследования ее экологического состояния. 

 

Ключевые слова: водная эрозия, дефляция почв, орошение, почвенная флора, загрязнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Zaqafqaziya kəklikotu  (Thymus transcaucasicus L.) bitkisinin 

morfoloji-anatomik quruluĢ xüsusiyyətləri 
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Məqalədə Azərbaycanın - Kiçik Qafqaz ərazisinin orta və yuxarı dağ zolaqlarında quru yamaclarda 

yayılmıĢ Zaqafqaziya kəklikotu  (Thymus transcaucasicus) bitkisinin morfoloji-anatomik xüsusiyyətləri 

tədqiq olunmuĢdur. Anatomik tədqiqatlar aparılmıĢ və ilk dəfə olaraq Zaqafqaziya kəklikotu bitkisinin 

xarakterik anatomik quruluĢ xüsusiyyətləri müəyyən olunmuĢdur. Mikroskopik tədqiqatlarla aĢkar olunmuĢ 

əlamət göstəriciləri (kutikulun qalınlaĢması, epidermis hüceyrələrinin xarici qlaflarının qalınlaĢması, 

ağızcıqların həcmcə kiçilməsi, saylarının artması və qılaflarının qalınlaĢması, yarpaq mezofıl hüceyrələrinin 

həcmcə nisbətən kiçilməsi, sıx yerləĢməsi, üst səthinin sıx Ģəkildə tük örtüyü ilə örtülməsı, ötürücü topaların 

quruluĢu, forması və əmələ gəlməsi, bucaqlı kollenximin quruluĢu, su borularının yalnız həmin növə xas olan 

sıralar əmələ gətirməsi və s.) diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: kutikul, kollenxim, ağızcıq, floem, ksilem 

 

GiriĢ 

Zaqafqaziya kəklikotu  (Thymus transcaucasicus) Dodaqçiçəyikimilər  (Labiatae) fəsiləsinin kəklikotu 

(Thymus) cinsinə aid olmaqla,Azərbaycanın - Kiçik Qafqaz dağlarının orta və yuxarı dağ zolaqlarında quru 

yamaclarda yayılmıĢdır. Sürünən meyvəsiz zoğları olan yarımkolcuqdur. Çiçək saplaqlı budaqlarının 

hündürlüyü 10-30 sm, bəzən budaqlı, sıx tükcüklüdür. Yarpaqları saplaqlarda, təxminən hamısı eyni, çox 

nazik, nöqtəli vəzicikli, yumurtavari-uzunsov 7-15 mm, eni 3-10 mm, adaksal hissədə damarcıqlarda tük-

cüklüdür. Çiçək qrupu baĢcıqlı və ya uzunsovdur. Kasacığın uzunluğu təxminən 5 mm olub alt tərəfi 

tükcüklüdür. Kasacığın yuxarı hissəsində olan diĢciklər ensiz-lansetvari olub, kənarları tükcüklüdür. Çiçək 

tacı qırmızı, tükcüklüdür. VI-VII aylar arasında çiçəkləyir, VIII ayda meyvə verir [3, 7]. 

Bitkidə geniĢ antioksidant yığımı olduğundan, o, xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərdə istifadə edilir. 

Dəri, sinir xəstəlikləri və əzələ spazmlarında istifadə olunur. Sidikqovucu təsirə malik olduğundan, 

orqanizmi qocalmadan qoruyur. Prostat və kiĢilərin reproduktiv funksiya problemlərinə çox yaxĢı təsir 

göstərir. Zəngin dəmir mənbəyi sayıldığına görə, anemiya xəstələrinə də məsləhət görülür. Tərkibində 

kaliumun konsentrasiyası yüksək olduğundan, o,  arterial təzyiqi normallaĢdırma gücünə malikdir [4]. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat üçün material, Kiçik Qafqaz ərazisindən, Zaqafqaziya kəklikotu  (T. transcaucasicus) bitkisinin 

çiçəkləmə fazasında, anatomik kəsimlər üçün 70% spirtə nümunələr götürülmüĢdür. Həm təzə, həm də spirtə 

qoyulmuĢ materiallardan müvəqqəti və daimi preparatlar hazırlanmıĢdır.  

Tədqiqatın aparılması üçün qəbul edilmiĢ ümumi anatomik metodikalardan [2, 5] istifadə edilmiĢdir. 

Anatomik  təsvirlər və terminologiya  üçün Tutayuq 1967, Esau 2015, Hümbətov 2017 istifadə edilmiĢdir [1, 

2, 5, 6] . Vegetativ orqanların morfoloji quruluĢ xüsusiyətləri MBS-2 binokulyar lupasının köməkliyi ilə, 

hazırlanmıĢ preparatlar MĠ-4100DHD və NLCD-307B mikroskoplarında tədqiq olunmuĢdur.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Yarpaq . Eninə kəsikdə dorzventral qurluĢludur (Ģək. 1). Yarpaq hər iki səthdən qalın kutikul təbəqəsi 

ilə örtülmsüĢdür. Dəricik bir qatlıdır. Üst dəricik hüceyrələri həcmcə iri olub qalın qılaflıdır.  

Çəpərvari parenxim  iki qatlıdır, xloroplastlarla zəngindir, sıx yerləĢmiĢlər. Lifli borulu ötürücü topalar 

yarpaq mezofılində sıra ilə düzülmüĢdür, kollateral tiplidirlər, xaricdən xırda həcmli parenexim (əhatəedici) 

hüceyrələrlə əhatə olunmuĢdur. Topalarda ksilem  yarpağın üst səthinə floem  isə alt səthinə doğru 

yönəlmiĢdir. Ksilemdə su boruları süalarının sayı 5-8 ədəd olur. Hər süada 4-7 ədəd su borusu olur. Dəricik 

hüceyrələrin xarici qılafları qalınlaĢır və kutikul ilə birlikdə epidermisin 35-40%-ni təĢkil edir. Belə quruluĢ 

bitkinin yüksək dağlıq zonanın kəskin iqlim Ģəraitinə uyğunlaĢma əlaməti kimi qiymətləndirilə 

bilər.Yarpağın üst və alt səthində sadə tükcüklərə təsadüf edilir. 

Yarpağın üst və alt epidermisinin hüceyrələrinin qlafları girintili-çıxıntılıdır. Əksər hallarda üst epidermisin 

üzərində kutikulun qat-qat və hüceyrələrin qılaflarında aydın görünən qalınlaĢma müĢahidə edilir. Ağızcıqlar 

yarpağın adaksal və abaksal hissəsində yerləĢir. Onları ağızcıq dəliyinə perpendikulyar formada yerləĢən iki 
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hüceyrə müĢayət edir (diosid tip). Ġfrazat yerliyi iridir, 8-15 ifrazat hüceyrəsinin əhatəsindədir. Efir yağı yerikləri 

bir qayda olaraq mezofilə gömülmüĢ vəziyyətdə yerləĢir. BaĢcıqlı tükcüklər təkhüceyrəli oval baĢlıqlı və 

təkhüceyrəli ayaqcıqa malikdir. Epidermisin papillası (məməcikvarı çıxıntı) sığallı və ya yüngül kələ-kötür 

olmaqla əsasən yarpağın üst və ətraf  hissəsində yerləĢir.  

Yarpağın anatomik quruluĢunda kriokserofitlik əlamətləri (kutikulun qalınlaĢması, epidermis 

hüceyrələrinin xarici qlaflarının qalınlaĢması, ağızcıqların həcmcə kiçilməsi, saylarının artması və 

qılaflarının qalınlaĢması, yarpaq mezofıl hüceyrələrinin həcmcə nisbətən kiçilməsi, sıx yerləĢməsi, üst 

səthinin sıx Ģəkildə tük örtüyü ilə örtülməsı və s.) daha xarakterikdir. 

 

 ġəkil 1. A. Zaqafqaziya kəklikotu  (T. transcau-

casicus) yarpağının anatomik quruluĢu.  

B. Alt epidermisin quruluĢu.  

C. Ġfrazat yerliyinin quruluĢu. 

1 – kutikul, 2 – dəricik, 3- baĢcıqlı tükcük, 

4 – sadə tükcük, 5 – kollenxim, 6 – ksilem,  

7-çəpərvari parenxim,8 – süngərvari parenxim,  

9 – ağızcıq, 10 – sklerenxim, 11 – floem,  

12– əhatəedici hüceyrələr, 13 –ifrazat yerliyi. 

14– qlafda aydın görünən qalınlaĢma, 15- ifrazat 

hüceyrəsi. 

 

Gövdə. Gövdə eninə kəsikdə dördkünclüdür (Ģək. 2). Bitkinin qabıq hissəsində parenxim toxuma 

yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. Gövdənin hər dörd küncündə 

dəricik altında hüceyrələrin tangental divarı qalınlaĢaraq 

kollenxim topacığı əmələ gətirmiĢdir. Bu topacıq 

gövdənin elastikliyini və möhkəmliyini təmin etmək 

üçün ekzoarx stel tipi yaradır. Ümumiyyətlə, dağlıq 

ərazinin bitkilərində mexaniki toxumalar güclü inkiĢaf 

etmiĢdir. Bunu da bitki həmin ərazinin sərt iqlim 

Ģəraitinə dözümlülük kimi qazanmıĢdır. Gövdə xaricdən 

bir qat, xarici qılafları qalınlaĢmıĢ,sıx yerləĢmiĢ dəricik 

hüceyrələri ilə örtülmüĢdür ki, onun da üzərində müəyyən 

qədər kutikul təbəqəsi və tükcüklər inkiĢaf etmiĢdir.  

ġəkil 2. Zaqafqaziya kəklikotu  (T.transcaucasicus) 

gövdənsinin anatomik quruluĢu. 

1 –tükcük, 2- kutikul, 3 – dəricik, 4 – qabıq parenximi, 5 – 

bucaqlı kollenxim, 6- əhatəedici hüceyrələr, 7 - floem, 8 - 

ksilem, 9 – özək.  

Dəricikdən daxilə qabıq parenximi 5-6 qat dairəvi 

formalı, nisbətən iri həcmli sıx yerləĢmiĢ parenxim tipli hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Gövdənin əsas 

hissəsini ötürücü toxuma elementləri tutur. Ksilemdə çoxsaylı su boruları inkiĢaf etmiĢdir. Onlar növbəli  



      

 

sıralar əmələ gətirir. Hər sırada su borularının sayı 8-12 ədəd olur. Ksilem xaricdən 2-3 qatdan ibarət kambi 

ilə əhatə olunur. Floem kambidən xaricə doğru yerləĢmiĢ və güclü inkiĢaf etmiĢdir. Gövdənin mərkəzini iri 

həcmli özək parenximi tutur. 

Gövdədə ötürücü toxumanın quruluĢu, forması və əmələ gəlməsi yalnız həmin növ üçün xarakterikdir və 

diaqnostik niĢanə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Morpho-anatomical features of  structure 

of Transcaucasian thyme (Thymus transcaucasicus L.) 

Malik Y. Gabilov, Sabina N. Jahangirli
 

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Türk pr. 450, Ganja, Azerbaijan 

Morphological and anatomical features of the Caucasian thyme (Thymus transcaucasicus), common on 

dry slopes in the middle and upper mountain ranges of the Lesser Caucasus of Azerbaijan, were investigated. 

Anatomical studies have been carried out and the anatomical feature characteristic of the Transcaucasian 

thyme has been determined for the first time. Microscopic studies have revealed characteristic signs: 

thickening of the cuticle layer; thickening of the outer shell of the epidermis cells; reducing the volume of 

the stomata apparatus, increasing their number and thickening of their shell; the decrease in the volume and 

the close location of the cells mesophyll of the leaf; leaf surface often covered with hairs; the location of the 

conducting bundles, their form and formation; structure angular collenchyma; location xylem bands, 

characteristic only for this species, etc. 

Key words: cuticle, collenchym, stomata, phloem, xylem 

 

Морфо-анатомические особенности строения  

Закавказского тимьяна (Thymus transcaucasicus L.) 

Малик Ю. Габилов
 
, Сабина Н. Джахангирли

 
 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,  

Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

Исследованы морфологические и анатомические особенности закавказского тимьяна (Thymus 

transcaucasicus), распространенного на сухих склонах в среднем и верхнем горных хребтах  Малого 

Кавказа Азербайджана. Проведены анатомические исследования и впервые определена анатомическая 

особенность, характерная для закавказского вида тимьяна. Микроскопические исследования выявили 

характерные признаки: утолщение кутинового слоя; утолщение внешней оболочки клеток эпидермиса; 

уменьшение объема устьичного аппарата, увеличение их количества и утолщение их оболочки; 

уменьшение объема и тесное расположение клеток мезофила листа; поверхность листьев покрыта 

частыми волосками; расположение проводящих пучков, их форма и образование; строение угловой 

колленхимы; расположение ксилемных тяжей, характерное только для этого вида и т. д. 

Ключевые слова: кутикул, колленхим, мундштук, флоeма, ксилем 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Passiflora incarnata L. növünün AbĢeron Ģəraitində introduksiyası,  

morfobioloji xüsusiyyətləri 
Zümrüd Ə. Məmmədova, Vüsalə N. Bədəlova 

AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı şəh., Mərdəkan qəs., S.Yesenin küç. 89 

zumrud_dendrari@mail.ru 

 

Ġlk dəfə olaraq AbĢeron Ģəraitində xarici ölkələrdən gətirilmiĢ Passiflora incarnata L. unikal dərman 

bitkisinin introduksiyası, fərdi inkiĢaf fazaları, ontogenezi hərtərəfli öyrənilmiĢdir. Laboratoriya Ģəraitində 

xammalın fitokimyəvi tədqiqi həyata keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Passiflora incarnata L., introduksiya, morfoloji xüsusiyyətlər, fitokimya. 

 

GiriĢ 

Hazırda tibb təcrübəsində istifadə edilən dərman vasitələrinin 40%-ə qədəri, bəzi farmakoterapeftik qrup 

preparatlarının isə 60%-ə qədəri bitki mənĢəlidir. Dünyada dərman bitkilərinə marağın artmasının səbəbi 

bitki mənĢəli vasitələrin az toksiki olması, əlavə təsirlərin və allergik reaksiyaların az olması, geniĢ spektrli 

terapevtik təsirə malik olmasıdır.  

QloballaĢan dünyada insanların cəmiyyətdə sosial problemlərlə daha çox üzləĢməsi, stress faktorlarının 

çoxalmasına gətirib çıxarır, insanlar daha çox yorulur. Ekologiyanın pozulması, mobil telefonlardan istifadə, 

qida rasionunun düzgün seçilməməsi bu prosesləri daha çox sürətləndirir. 

Bu sahədə uğurla istifadə olunan dərman bitkilərindən biri də Qonaqotukimilər fəsiləsinin (Passiflora-

ceae) Qonaqotu (Passiflora L.) cinsinə aid olan növlərdir. Cinsə aid növlərin xammalında flavanoidlər, 

alkaloidlər, aĢı maddələri və digər qrup bioloji fəal maddələrin olduğuna dair ədəbiyyat məlumatları vardır. 

Bitki və onun əsasında hazırlanan maddələr sedativ və sakitləĢdirici təsirə malikdir. 

Bitki dünyada Passiflora adı ilə tanınır. Vətəni Cənubi Amerika, Peru, Brazilya sayılır. SarmaĢan gövdəyə 

malik olduğu üçün becərilməsinə geniĢ sahə tələb olunmur. Hazırda Respublikamızda Passiflora bitkisinin 

xammalına olan tələbat xarici ölkələrdən ödənilir. Bu unikal dərman bitkisinin növlərinin AbĢeron Ģəraitində 

artıraraq, tikilməkdə olan dərman zavodlarının xammal bazasını zənginləĢdirmək və dövlətimizin xaricdən 

bu sahədə asılılığını aradan qaldırmaq günün vacib problemidir. 

 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat iĢi 2016-2017-ci illərdə Ġnstitutun təcrübə ərazilərində və kameral laboratoriya Ģəraitində 

aparılmıĢdır. Obyektdə xaricdən toxumları əldə edilmiĢ Passiflora incarnata bitkisidir. Stasionar Ģəraitində 

fenoloji müĢahidələr Ġ.N.Beydemanın [2], I.Q.Serebryakovun [4] metodlarına əsaslanmıĢdır.  T.А. Rаbоt-

nоvun və [3] оntоgеnеzin diskrеt təsviri kоnsеpsiyаsındаn istifаdə еtməklə bitki fərdlərində inkiĢаf mərhələ-

ləri хаrаktеrizə оlunmuĢdur. 

Bitkinin immаtur (im), virginil (v), cаvаn gеnеrаtiv (g1), оrtа yаĢlı (g2), yаĢlı gеnеrаtiv (g3), subsеnil (ss) 

və sеnil (s) dövrlərində fərdləri qеyd еdilmiĢ, əldə оlunаn nəticələr 
2 
müqаyisə kritеriyаsı köməyi ilə аnаliz 

еdilmiĢdir.  

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

AMEA Dendrologiya Ġnstuitunun tədqiqat bazasında xarici ölkələrdən (Amerika, Türkiyə, Rusiya və s.) 

gətirilmiĢ bəzi Passiflora növlərinin introduksiyası, fərdi inkiĢaf fazalarının öyrənilməsi, farmakoloji 

xüsusiyyətlərinin müəyyən olunmasıdır. 

АbĢеrоnun еkоlоji vəziyyətinin introduksiya üçün münаsibliyi hаmıyа məlumdur [1]. Digər tərəfdən təbii 

Ģərаitdə ot bitkilərinin kifаyət qədər öyrənilməməsi və burаdа еfir yаğlı, ətirli-ədviyyəli bitkilərin intrо-

duksiyаsı, xalq təsərrüfatının müхtəlif sahələrində istifаdə оlunmаsı istiqаmətində tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı 

Rеspublikа üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Faydalı bitkilərin tərkibində оlаn biоlоji fəаl maddələr insan-

lara fizioloji, psixoloji, müаlicəvi və s. cəhətdən unikal təsir göstərir. 

Ölkəyə xaricdən gətirilən dərmаn prеpаrаtlаrının yеrli fitоprеpаrаtlаrlа əvəz еdilməsi və хаlq təsər-

rüfаtının müхtəlif sаhələrində dərman əhəmiyyətli  növlərdən dаhа çох istifаdə оlunmаsı – bu qrup bitkilərin 

intrоduksiyа edilərək öyrənilməsini tələb еdir.  

Ölkənin tоrpаq iqlim Ģərаiti münаsib оlаn zоnаlаrındа fаydаlı bitkilərin intrоduksiyаsı və аqrоtехniki 

üsullаrının biоlоji əsаslаrının öyrənilməsi öz аktuаllığı ilə diqqət mərkəzindədir. Ilkin olaraq tərəfimizdən 

tədqiq edilən Passiflora incarnata L. növüdür. Əsasən introduksiyası Gürcüstanda aparılmıĢdır. Təbii 

Ģəraitdə uzunluğu bir neçə metr (8-9 m-ə qədər) çatan dırmaĢan ot Ģəkilli liandır. Yarpaqları uzun saplaqlı, 

mailto:zumrud_dendrari@mail.ru


      

 

dərin ucbölümlü, kənarları mlĢarlıdır. Eni və uzunu 6-8 sm-dir, 5 üzvlü iki qat çiçəkyanlığı görkəmli 

çiçəkləri vardır. Kasacıqları lansetĢəkilli və dəriciklidir, uc hissəsində tikana bənzər çıxıntısı vardır. 

YaĢılımtıl-sarı rəngli, tökülən giləmeyvədən ibarət yeyilən meyvəsi vardır. Xaricdən gətirilən Passiflora 

incanata L. toxumu tünd qəhvəyi rəngli, üstü çıxıntılıdır. 100 ədəd toxumun orta çəkisi təxminən 20 qr, orta 

uzunluğu 4.0 sm, orta eni 2.4 sm, laboratoriya Ģəraitində toxumlar 10-12 ci gündə cücərməyə baĢlayır. 

Kütləvi cücərmə 15-ci gün müĢahidə olunur. Cücərməsi 45%, cücərmə enerjisi 37%-dir. Toxumlardan alınan 

cücərtilər küveytə köçürülmüĢdür. Ləpəaltı hissə Ģəffaf, azca tüklü, uzunluğu 0.8 sm-dir. Ləpəyarpaqları 

yumurta Ģəkilli, bölüklüdür. Əsası aĢağıya doğru dartılmıĢ, təpəsi bölüklü olub, ortadan batıqdır. Yarpaq 

ayasının üst səthi yaĢıl hamar, alt səthi isə açıq yaĢıl, zəif tükcüklüdür. Damarlanması zəifdir Ģaxəlidir. Orta 

damar aydın görünür. Saplaqlar düzdür, ölçüsü ləpə yarpağından iki dəfə qısadır. Ləpə yarpağının yaĢama 

müddəti 15-20 gündür. Epikotil açıq-yaĢıl, seyrək tüklü, uzunluğu 0.18 sm-dir. 

Ləpələrin görünməsindən 7 gün sonra 1 cüt həqiqi yarpaqlar əmələ gəlir. Gövdənin üzərində saplaqlı uclu 

bölüklər miĢardiĢli yarpaqlar formalaĢır. Gövdəsi az tüklü tünd yaĢıl rənglidir.gövdələrin ən intensivli 

böyüməsi qönçə fazasına təsadüf edir. Yarpaqlar gövdə üzərində akropetal ardıcıllıqla düzülmüĢdür. 

Saplaqlar düz, azca əyilmiĢ dairəvi yaĢıl rənglidir. Əsas gövdənin vegetativ hissəsindən saplaqların uzunluğu 

yarpaq ayasının uzunluğuna bərabərdir. 10-cu düyündən baĢlayaraq onların uzunluğu azalır.  

Çiçəkləməsi may ayının ikinci 10 günlüyündən baĢlayıb, iyun ayının sonuna qədər davam edir. Çiçəkləri 

qırmızı bəzən qırmızı bənövĢəyi rənglidir. 5 üzvlü, 2 qat çiçəkyanlığı, kasacıq yarpaqları lansetĢəkilli və 

dəriciklidir, uc hissəsində tikana bənzər çıxıntısı vardır. Çiçək tacı bənövĢəyidir, ləçəklərdən sapĢəkilli 

saçaqlardan ibarətdir. Saçaqların əmələ gətirdiyi iki halqalı tacdan təĢkil olunmuĢdur. Çıçəklərin gövdənin 

uzunluğu 5-6 m-ə çatır. LəĢəklərin ətri zəif, açılımtıl dadı var. Meyvəsi yaĢımtıl rəngli giləmeyvədən 

ibarətdir. Oktyabr ayında tam yetiĢmiĢ toxum əldə edilir.  

Kökü kökümsovludur. Kökümsovlu kəsikləri ilə və ya əksər hallarda qələmlər vasitəsilə çoxaldılır. Qapalı 

Ģəraitdə. Tərkibində indol forması olan horman, hormin, norhorman və hormal qarıĢığından ibarət alkoloidlər 

məsmusu toplanır. Xammalında flavanoidlər, saponinlər, xinonlar, amin turĢuları aĢkar edilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə bu bitkiyə maraq get-gedə daha da artmaqdadır. Bitkinin bəzi növlərinin meyvələri yeyilir. 

Son zamanlar ölkəmizdə də bu ekzotik meyvənin satıĢına bəzi marketlərdə rast gəlinir. Meyvələr  

―marakuya‖ adlanır. Hətta bəzi meyvə Ģirələri,yoğurtların tərkibində də marakuyaya rast gəlinir. 

Azərbaycanda da bu bitkiyə təlabat xeyli artmıĢdır. Bitki əvvəllər dekorativ məqsədlə yaĢıllaĢdırmada geniĢ 

istifadə olunurdu. Passiflora yuxusuzluq və stresə qarĢı istifadədən baĢqa epilepsiya, hipertoniya (yüksək 

təzyiq), müxtəlif səbəblərlə bağlı spazımlar, isteriyalar və ağrılarda da istifadə olunur. Almaniya və 

Amerikada yuxusuzluq, psixi oyanıqlıq, emosional gərginlik üçün reseptsiz olaraq istifadə edilir və asılılıq 

yaratmır. Bitkinin çiçək və meyvələrinin fitokimyəvi analizini aparmaq və müqayisəli Ģəkildə tədqiq etmək 

müstəqil ölkəmiz üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.  

Ġlk dəfə olaraq Passiflora cinsinə aid bəzi növlərin AbĢeron Ģəraitində introduksiya xüsusiyyətləri və 

becərilən bitki növlərinin fitokimyəvi tədqiqi Dendrologiya Ġnstitutunun laboratoriyasında həyata 

keçiriləcəkdir. Xammalın introduksiyası, respublikamızın Passifloraya olan tələbatını Ġran, Gürcüstan, 

Ukranya və digər ölkələrdən deyil, daha ucuz qiymətə öz keyfiyyətli məhsulumuzla  təmin etməyə imkan 

verəcəkdir. 

Belə ki, alınmıĢ bioloji fəal maddələrin farmakoloji təsir xüsusiyyətləri müəyyən ediləcəkdir ki, bu da 

gələcəkdə yeni dərman vasitəsinin yaradılması baxımından əhəmiyyətlidir. 
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Introduction of morphological properties of species of Passiflora incarnata L. 

in condition of Absheron 
Zumrud A. Mammadova, Vusala N. Badalova 

Institute of Dendrology, ANAS, Baku, Mardakan settle., S.Yesenin str.89 

It is for the first time that the introduction of individual phases of development, the ontogeny of the 

unique medicine Passiflora incarnata L. from foreign countries was studied under the conditions of 

Absheron. Phytochemical analysis of raw materials was carried out under the laboratory condition. 

Key words: Passiflora incarnata L., introduction, morphology, phytochemistry 

 

Интродукция морфологические особенности вида Passiflora incarnata L. 

в условиях Апшерона 

Зумруд А. Мамедова, Вюсала Н. Бадалова. 

Институт Дендрологии, НАНА, г. Баку, Азербайджан, пос. Мардакан, ул. С.Есенина 89 

Впервые в условиях Апшерона изучены интродукция индивидуальные фазы развития, онтогенез 

приведенных из зарубежных стран уникального лекарства Passiflora incarnata L. В условиях 

лаборатории проведен фитохимический анализ сырья. 

Ключевые слова: Passiflora incarnata L., интродукция, морфология, фитохимия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Lamiaceae Lindl. –dalamazkimilər fəsiləsinin bəzi ədviyyəli növlərinin yarpağının  

morfo-anotomik quruluĢ xüsusiyyətləri 
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Məqalədə Lamiaceae Lindl. –Dalamazkimilər fəsiləsinin  ətirli-ədviyyəli növlərindən olan Ziziphora 

tenuior L.-Nazik dağ nanəsi, Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız və Salvia sclarea L.- Ənbər 

sürvəsinin morfometrik əlamətləri və yarpağın anotomik quruluĢ xüsusiyyətləri barədə məlumat verilmiĢdir. 

Ədviyyə məqsədilə əsasən yarpaqlarından istifadə edilir. Bunu nəzərə alaraq yarpaqların anotomik quruluĢ 

xüsusiyyətləri təyin edilmiĢdir. Bütün növlərdə yarpağının eninə kəsiyi dorzoventral quruluĢludur. 

Açar sözlər: Dalamazkimilər, biometrik, anotomik, morfoloji 

 

GiriĢ 

Аzərbаycаn аlimləri tərəfindən ətirli-ədviyyəli bitkilər daim mаrаqlı tədqiqаt iĢləri аpаrılmıĢdır [2]. 

Ədviyyəli bitkilər içərisində Lamiaceae fəsiləsi nümayəndələri çoxluq təĢkil edir. Azərbaycanda florasında 

onlar 42 cins, 228 növlə [1] təmsil olunmuĢdur ki, bunların 50-ə qədəri ətirli-ədviyyəli bitkilər sıraındadır. 

Bu bitkilərdə ətirli-ədviyyəli xüsusiyyət əsasən onların tərkibində olan efir yağlarının hesabınadır.  Bunu 

nəzərə alaraq bəzi növlərdə anotomik tədqiqat aparılmıĢ və efir yağı və bioloji fəal maddələrin yerliklərinin 

quruluĢuna diqqət yetirilmiĢdir. 

 

Tədqiqat metodu 

Biomorfoloji tədqiqatlar T.Ġ.Serebryakova   görə aparılmıĢdır [3]. Kəsimlər anatomik təcrübəsində qəbul 

edilmiĢ üsulla edilmiĢ, həm təzə, həm də daimi preparatlar hazırlanmıĢdır. HazırlanmıĢ anatomik preparatlar  

«MBU – 3,  MBU – 6», MBR – 1,  MBĠ – 3, XSP 91 – 06 – DN  digital müasir mikroskoplarda tədqiq 

edilmiĢdir. Anatomik tədqiqatlar V.X.Tutayuqa istinadən öyrənilmiĢdir [4]. 

 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi 

Ziziphora tenuior L.-Nazik dağ nanəsi, Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız və Salvia sclarea 

L.- Ənbər sürvəsinin morfometrik əlamətləri və yarpağın anotomik quruluĢ xüsusiyyətləri öyrənilmiĢdir. 

Ədviyyə məqsədilə əsasən yarpaqlarından istifadə edilir. 

Salvia sclarea L.- Ənbər sürvəsi Respublikamızda Böyük Qafqazın şərqində və qərbində, Kiçik Qafqazın 

şimalında və mərkəzində geniş yayılmışdır. İyul-avqust aylarında çiçək açır, avqust-sentyabr aylarında 

meyvə əmələ gətirir. Ziziphora tenuior L.-Nazik dağ nanəsi birillik terofit bitkidir, may iyun ayında çiçək 

açır, iyul-avqustda toxum verir. Əsasən Naxçıvan MR florasından qeydə alınmıĢdır.  Adətən bu bitkiyə 

dağlıq zonalarda, dağətəklərində, kolluqlarda, meĢə kənarlarında rast gəlinir. Nazik dağ nanəsinin gövdəsi və 

yarpaqlarından istifadə olunur. Bitkinin yerüstü hissəsində efir yağı vardır. Ətirli-ədviyyəli bitki kimi 

Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız növünün tərkibində qətran maddələri, tanin, saponinlər, efir 

yağları və hələ tam öyrənilməmiĢ flavonoid və qlikozidlər, aĢı maddələri, askorbin turĢuları (0,72%) vardır. 

Azərbaycanda Böyük Qafqazda (Quba), Kür düzənliyində, Kiçik Qafqazın Ģimalında, mərkəzində, Naxçıvan 

MR-da, Lənkəran ərazisində geniĢ yayılmıĢdır. Növlərin morfometrik xüsusiyyətləri 1 saylı cədvəldə əks 

olunmuĢdur. 

Ziziphora tenuior L.-Nazik dağ nanəsi növünün yarpağın anatomik quruluĢu (Ģək.1.): Yarpaq eninə 

kəsikdə dorzoventral quruluĢludur. Həm alt, həm də üst səthdən bir qat dəriciklə əhatə olunmuĢdur. Üst 

dəricik hüceyrələri daha iri həcmlidir. Dəricikdən daxilə bir qat çəpərvari parenxim hüceyrələri yerləĢir. Bu 

hüceyrələr xloroplastlarla daha zəngindir. Yarpaq mezofilinin əsas hissəsini süngərvari parenxim hüceyrələri 

tutur. Bu hüceyrələr 6-7 qatdan təĢkil olunmuĢdur. Dəricik hər iki səthdən sıx Ģəkildə tük örtüyü ilə əhatə 

olunmuĢdur. Üst səthdə nisbətən kiçik həcmli vəzili tükcüklər də əmələ gəlmiĢdir. Yarpaq mezofilinin əsas 

hissəsini süngərvari parenxim hüceyrələri tutur. Bu hüceyrələr 6-7 qatdan təĢkil olunmuĢdur. Dəricik hər iki 

səthdən sıx Ģəkildə tük örtüyü ilə əhatə olunmuĢdur. Üst səthdə nisbətən kiçik həcmli vəzili tükcüklər də 

əmələ gəlmiĢdir. 

Salvia sclarea L.- Ənbər sürvəsi növünün yarpağın anotomik quruluĢu  2. Ģəklində əks olunmuĢdur. 

Yarpaq eninə kəsikdə dorzoventral quruluĢludur. Hər iki səthdən sıx Ģəkildə sadə və vəzili tükcüklərlə əhatə 

olunmuĢdur. Dəricik bir qatlıdır. Üst dəricik hüceyrələri daha iri həcmlidirlər, xarici qılafları qalınlaĢmıĢdır, 



      

 

nisbətən qalın kutikulla  örtülmüĢdür. Çəpərvari  parenxim bir qatlıdır,  sıx Ģəkildə  xloroplastlarla örtül-

müĢdür. Süngərvari parenxim 4-5 qat hüceyrədən təĢkil olunmuĢdur, nisbətən seyrəkyerləĢirlər. 

Cədvəl. Lamiaceae növlərinin morfoloji biometrik ölçüləri. 

Morfoloji əlamət Ölçülər (sm) 
Orta   

(sm) 

Salvia sclarea L.- Ənbər sürvəsi 

Gövdənin hündürlüyü 65 67 73 71 75 69 74 68 70 72 70,4 

Yarpağın eni 8 8,2 9 9,5 8,8 9,3 9,7 10 9,6 8,1 9 

Çiçəyin uzunluğu  0,5 0,7 1 0,6 0,5 1 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 

Ziziphora tenuior L.-Nazik dağ nanəsi 

Gövdənin hündürlüyü 40 54 50 47 46 56 58 60 51 45 50,7 

Yarpağın eni 3 3,4 4 4,5 5 4,7 4,2 4,6 3,8 3,9 4 

Çiçək uzunluğu 2 1,4 1,8 1,1 2 1,8 1,9 1,3 1,7 1,4 1,6 

Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız  

Gövdənin hündürlüyü 50 70 63 52 51 68 53 64 66 65 60 

Yarpağın eni 5 7 6 5,5 6,3 5,4 6,8 5,2 5,1 5 5,6 

Çiçək uzunluğu 2 1,3 1,2 1,8 1,4 2 1,5 1,8 2 1,9 1,6 

 

Çəpərvari parenximlə müqayisədə xloroplastlar azdır. Mərkəzi damar son dərəcə güclü inkiĢaf etmiĢdir. 

Mərkəzi damardan iki ədəd ötürücü topa keçir. Belə quruluĢ ikiləpəlilərdə çox nadir təsadüf olunur. Topalar 

açıq kollateral tiplidir. Topada floem və ksilem güclü inkiĢaf etmiĢdir. Ksilemlə floemin arasında kambi 

hüceyrələri yerləĢir. Ksilemdə çox saylı su boruları (30-32 ədəd) yerləĢir. Onlar sıralar əmələ gətirmiĢdir. Sıx 

Ģəkildə parenxim hüceyrələri ilə əhatə olunmuĢdur. Topaların üzərində 2-3 qat sklerenxim inkiĢaf etmiĢdir. 

Bu hüceyrələr yarpağın elastikliyini və möhkəmliyini artırır. Mərkəzi damar əsas parenxim hüceyrələrindən 

təĢkil olunmuĢdur. Bu hüceyrələr dairəvi formalı olmaqla sıx yerləĢmiĢdir. Yarpağın anatomik quruluĢunda 

kserofitlik əlamətləri (sıx tük örtüyünün əmələ gəlməsi, üst dəricik hüceyrələrinin xarici qılaflarının 

qalınlaĢması, yarpaq mezofilin təĢkil edən hüceyrələrin həcmcə kiçilmələri və sıx yerləĢmələri, əsas 

parenximin güclü inkiĢafı və s.) daha güclü inkiĢaf etmiĢdir. 

 

 

Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız növünün yarpağının eninə kəsiyi dorzoventral 

quruluĢludur. Bu quruluĢ yarpağın üst səthinin alt səthindən alt səthindən kəskin fərqi ilə isbatlanır. Yarpaq 

istər üst, istərsə də alt tərəfdən bir  qat epidermislə örtülmüĢdür. Üst epidermis  nisbətən iri həcmlidir. 

Yarpağın üst epidermisini xaricdən kutikul qatı örtmüĢdür. Alt dəriciyin də üzərində nisbətən nazik kutikul 

təpəqəsi vardır. Yarpağın üzərində az miqdarda sadə birhüceyrəli və çoxhüceyrəli tükcüklər əmələ gəlmiĢdir. 

Üst dəritcikdə ağızcıqlar görünmür. Üst epidermisin altında bir cərgə çox uzunsov, sütunabənzər hüceyrə 

qatı sıx yerləĢmiĢdir. O, yarpağın yarıdan çox hissəsini tutur. Üst dəricikdən fərqli olaraq alt dəricikdə 

ağızcıqlar vardır. Yarpağın mezofilində mərkəzdə borulu-lifli topa yerləĢir və yarpağın damar hissəsini 

əmələ gətirir. Topalar açıq kollateral tipli olub, əhatəedici hüceyrələrlə əhatələnmiĢdir. Topada floem və 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1. 1 – 

sadə tükcük, 

2 – vəzili 

tükcük, 

3 – kutikul, 4 – dəricik, 5 – çəpərvari parenxim, 6 – 

süngərvari parenxim, 7 – ağızcıq, 8 – ksilem, 9 – 

floem, 10 – alt dəricik 

ġəkil 2.    Salvia sclarea L.- Ənbər sürvəsinin 

yarpağının anatomik quruluĢu: 1-kutikul, 2-dəricik, 

3-tükcük, 4-çəpərvari parenxim, 5-süngərvari 

parenxim,6 – alt dəricik, 7-ağızcıq, 8-ksilem, 9-

floem, 10-sklerenxim 



      

 

ksitlem güclü inkiĢaf etmiĢdir. Ksilem yaprağın üst səthinə, floem isə alt səthinə yönəlmiĢ olur. Onların 

arasında törədici toxuma kambi əmələ gəlmiĢdir. Yarpağın en kəsiyinin mikroskopik görünüĢündən aydın 

olur ki, mühit Ģəraiti və bitkinin morfoloji əlamətlərinə uyğun olaraq xarakterik anatomik quruluĢ formalaĢıb 

(Ģək.3).       

 
ġəkil 3. Mentha longifolia (L.) Huds.-Uzunyarpaq yarpız növünün yarpağının anatomik quruluĢu 

1-kutikul, 2 – epidermis, 3 – tükcük, 4 – sütunvari parenxim, 5 – süngərvari parenxim, 6 – ağızcıq, 7 – 

əhatəedici hüceyrələr,8 – floem, 9 – kambi, 10 – ksilem, 11 – əsas parenxim 

AlınmıĢ nəticələrdən bitkilərin təyinində istifadə edilə bilər. 
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Morpho-anatomical system characteristics of leaf of some  

spicy species of Lamiaceae Lindl. Family 
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The article provides information on morphometical and anatomical system characteristics of leaf of spicy 

species including Ziziphora tenuior L., Mentha longifolia (L.) Hud., Salvia sclarea L. which belong to 

Lamiaceae Lindl. family. The leaves are mainly used for spicying purposes. Taking into account that fact, 

the anatomical system characteristics of leaves were defined. The diametrical cut of leaves in all species is 

dorsoventral. 

Key words: Lamiaceae, biometrical, anatomical, morphological 

 

Морфо-анатомические особенности  строения листьев некоторых пряных видов семейства 

губоцветных- Lamiaceae  Lindl. 
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Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан 

В статье дана информация о морфометрических свойствах и анатомических  особенностях  

строения  листьев некоторых  пряно-душистых видов(Ziziphora tenuior L.- тонкая  зизифора ,  Mentha 

longifolia (L.) Hud.- длиннолистная мята, Salvia sclarea L. –мускатный  шалфей) семейсва Губо-

цветных. Листья были использованы с целью пряности. Учитывая это, определены анатомиические 

особенности строения листьев.  Во всех видах поперек отрезок листьев дорзовентрального строения. 

Ключевые слова: Губоцветных, биометрия, анатомия, морфология 
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