
64

Azerbaijan Journal of Botany, 2020.1(2): 64-72

GİRİŞ 
Nadir bitki növlərinin qorunması və on-
ların gələcəkdə mövcud olma yollarının 
qiymətləndirilməsi üçün həmin növlərin popul-
yasiyalarının vəziyyətini, sayını, sıxlığını, yaş 
strukturunu tədqiq etmək vacibdir. Çünki məhz 
bu parametrlər populyasiyadakı fərdlərin sağ 
qalma və özünübərpa strategiyasını əks etdirir 
[Zaugolnova et al., 1993]. 

Bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın Qırmızı 
Kitabına [2013] daxil edilən 3 növün (Galanthus 
alpinus Sosn. var. alpinus (alp xədicəgülü), 
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (yaşıl 
ləçəkotu) və Crocus speciosus M.Bieb. (gözəl 
zəfəran) növlərinin populyasiyalarının tədqiqini 
qarşımıza məqsəd qoymuşuq.  

Galanthus L. cinsi  Amaryllidaceae J.St.-
Hil.  fəsiləsinə daxil olub Avropa, Kiçik Asi-
ya və Qafqaz ərazilərində yayılmış 19 növ, 6 
variasiya və 2 təbii növdaxili hibridi özündə 
cəmləşdirir [WCSP, 2021]. Azərbaycanda 

bu cins iki növ – G. alpinus var. alpinus 
(Galanthus caucasicus (Baker) A.Grossh.) və 
G. caspius (Rupr.) A. Grossh. ilə təmsil olunur 
[Flora of Azerbaijan, 1952]. Orchidaceae Juss. 
fəsiləsinin Azərbaycanda 19 cinsdən olan  48 
növü yayılmışdır [Flora of Azerbaijan, 1952]. 
Bu fəsilənin 1-cinsi də Platanthera Rich. cinsi-
dir, onun ümumilikdə şimal zonası və Qafqazda 
yayılmış 70-ə qədər növü vardır [Abstract of the 
Flora of the Caucasus, 2006]. Onlardan ancaq 
2 növü – Platanthera bifolia (L.) Rich. və P. 
chlorantha (Cust.) Reichenb. Azərbaycanda bi-
tir [Flora of Azerbaijan, 1952]. Crocus L. cinsi 
Iridaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olub, Qafqazda 
12, Azərbaycanda 6 növü yayılmışdır [Flora of 
Azerbaijan, 1952].

Son illərədək göstərilən bu növlərin popul-
yasiyalarına dair tədqiqatlar həm Azərbaycanda, 
həm də xaricdə yetərincə aparılmışdır. Belə ki, 
M.İ. Khomutovskiy P. chlorantha  növünün 3 il 
ərzində Valday vilayətində müxtəlif ekoloji-fito-
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Məqalədə ilk dəfə Azərbaycanın Qırmızı Kitabına (2013) daxil olmuş Galanthus alpinus var. 
alpinus, Platanthera chlorantha və  Crocus speciosus  növlərinin populyasiya-ontogenetik metod-
ların istifadəsi ilə senopopulyasiyalarının (SP) ontogenetik və demoqrafik strukturu öyrənilmiş, 
həmçinin bu növlərin hemerobiya qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Tədqiqatlar 2017-2020-ci 
illərdə Quba rayonunda aparılmışdır. Fərdlərin ontogenetik vəziyyətini təyin etmək üçün ontoge-
nezin diskret təsviri konsepsiyasından istifadə edilmişdir. Yaş, bərpaolunma, əvəzolunma, qocalma 
və effektivlik indeksləri hesablanmışdır. Senopopulyasiyanın tipi delta-omeqa (Δ-ω) təsnifatına 
əsasən təyin olunmuşdur. Bitki qruplarının hemerobiya qiymətləndirilməsi üçün Yalas sisteminin 
genişlənmiş variantından istifadə edilmişdir. Ümumilikdə 10 senopopulyasiya tədqiq olunmuş-
dur: SP 1-5 - G. alpinus var. alpinus; SP 6-8 – P. сhlorantha; SP 9-10 – C. speciosus. SP 1-3 və SP 
6 istisna olmaqla (senil fərdlərin yoxluğu səbəbindən) digər senopopulyasiyaların baza ontogene-
tik spektri normaldır, tamdır. Δ-ω təsnifatına əsasən SP 1, 3, 5-6, 8 və 9 cavan, SP  4 – yetişməkdə 
olan, SP  2, 7 və 10 isə keçid tipli kimi təyin edilmişdir. Növlərin hemerobiya qiymətləndirilməsi 
göstərdi ki, antropogen təsirlərə yüksək həssaslığı P. chlorantha növü göstərir. Bu bitkinin daxil 
olduğu senozlarda antropotolerant növlərin payı 27% təşkil edir ki, bu da G. alpinus var. alpi-
nus (37%) və C. speciosus (36%) növlərinin daxil olduğu senozlardakı xüsusi çəkisindən azdır. 

Açar sözlər: nadir növlər, ontogenetik struktur, demoqrafik struktur, hemerobiya, növlərin antro-
potolerantlığı 
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senotik şəraitlərdə senopopulasiyalarını tədqiq 
etmiş, ontogenetik spektrini müəyyənləşdirmiş, 
fərdlərinin morfometrik xüsusiyyətlərini  
araşdırmışdır [2012]. Məlum olmuşdur ki, seno-
populyasiyaların sıxlığı ərazinin ekoloji və fito-
senotik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bütün seno-
populyasiyalar cavan tiplidir və əsas özünübərpa 
etmə üsulu toxumla çoxalmadır. V.M.Əli-zadə 
və həmmüəllifləri tərəfindən Azərbaycanda G. 
alpinus var. alpinus növünün senopopulyasiyau-
ları 2015-2016-cı illərdə Quba (2 senopopulya-
siya)  və Qusar (3 senopopulyasiya)  rayonların-
da öyrənilmişdir [2016]. Tədqiqat nəticəsində 
məlum olmuşdur ki, bu növün öyrənilən bütün 
senopopulyasiyaları normaldır, amma nata-
mamdır. Dörd senopopulyasiyası cavan, biri isə 
keçid tipli olmuşdur. 2016-cı ildən başlayaraq 
Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində bu 3 
növün aşkar olunmuş senopopulyasiyalarının 
ontogenetik, demoqrafik, morfometrik, vitalitet 
strukturu tədqiq olunmuş, onların illər üzrə di-
namikası izlənilmişdir [Bayramova et al., 2018; 
Mursal et al., 2020]. 

Hazırki təqdim olunan tədqiqat bu işlərin 
davamı olaraq aparılmış və qarşıya bu 
vəzifələr qoyulmuşdur: bu növlərin Quba ra-
yonunda senopopulyasiyalarının tədqiqi; on-
ların ontogenetik və demoqrafik strukturunun 
öyrənilməsi; ilk dəfə olaraq bu nadir növlər da-
xil olan bitki birliklərində növlərin hemerobiya 
xüsusiyyətlərini təhlil etməklə orada antropo-
gen təsirin dərəcəsinin təyin edilməsi.

MATERİAL VƏ METODİKA
Nadir növlərin populyasiyalarını aşkar etmək 
və qorumaq məqsədilə aparılmış  hazırkı 
tədqiqat işi 2017-2020-ci illərdə Quba rayonun-
da aşkar olunan bir sıra nadir növlərin popul-
yasiyalarından və onlara təsir edən antropogen 
təsirlərdən bəhs edir. Bitkiliyin və fitosenozun 
təsviri ümumqəbul olunmuş geobotaniki me-
todlarla aparılmışdır [Field geobotany, 1974].
Senopopulyasiyalarının ontogenetik və demoq-
rafik strukturunun öyrənilməsi zamanı А.А. 
Уранов və onun məktəbinin davamçılarının 
prinsip və metodlarından istifadə edilmişdir 
[Uranov, 1975; Zlobin et al., 2013]. Senopopul-

yasiyanın demoqrafik parametrləri əsasında on-
togenetik spektr müəyyən edilmişdir. Növlərin 
senopopulyasiyalarının fərdlərini və ontogene-
tik strukturunu öyrənmək üçün model meydan-
çalarında (10x10 m2) 10-15 kiçik (1x1 m2-lik) 
meydançalar qoyulmuşdur. Meydançalarda 
fərdlərin ümumi sayı və hər bir yaş qrupundakı 
fərdlərin ümumi sayı hesablanılmışdır. Seno-
populyasiyanın tipi L.A. Jivotovskinin normal 
populyasiyanın Δ–ω (delta–omeqa) təsnifatı 
əsasında təyin edilmişdir [Zhivotovsky, 2001]. 
Senozda iştirak edən növlərin taksonomik statu-
sunu müəyyənləşdirmək üçün The Euro + Med 
Plantbase [2006] bazasından istifadə edilmişdir.

Bitki növlərinin və birliklərinin antropo-
gen təsirlərə davamlılıq göstəricilərindən biri 
də onların hemerobiya xüsusiyyətidir. Bitki 
birliklərinin hemerobiya xüsusiyyəti onla-
rın növ tərkibinə görə təyin edilmişdir. Bitki 
birliklərinə daxil olan hər bir növ antropogen 
təsirlərə qarşı fərdi tolerantlıq spektrinə malik-
dir. Yalas [Frank and Klotz, 1990]  sisteminin 
genişlənmiş variantından istifadə edilmişdir, he-
merobiya 4 ballıq şkala ilə qiymətləndirilmişdir: 
1) çox yüksək həssaslıq (a (ahemerobiya) və 
o (oliqo) hemeroblar üstünlük təşkil edir); 2) 
yüksək həssaslıq (o və m (mezo) hemeroblar 
üstünlük təşkil edir); 3) orta dərəcəli həssaslıq 
(m, b – hemeroblar üstünlük təşkil edir); 4) aşa-
ğı həssaslıq (b, c, p, t – hemeroblar (b-эу-а-эу 
– polihemerobiya) üstünlük təşkil edir) [Ishmu-
ratova et al., 2003].

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 
Tədqiq edilən senozların təsviri. G.alpinus 
var. alpinus bitkisinin 5 senopopulyasiya-
sı (SP) öyrənilmişdir. 1-ci SP Qırızdəhnə 
kəndi ətrafındakı meşə massivində dəniz 
səviyyəsindən (d.s.) 1397 m hündürlükdə 
qara və nəmli torpaqlarda öyrənilmişdir. 1 m2 

ərazidə alp xədicəgülü bitkisinin müxtəlif yaş 
vəziyyətlərdə olan fərdlərinin ümumi sayı 41-
dən 295-ə qədər olmuşdur. Xəzəlin hündürlü-
yü 6–7 sm-dir. Senozda alp xədicəgülü fərdləri 
üçüncü yarusda diffuz-qrup şəklində yayıl-
mışdır və bolluğu 3–4 balla xarakterizə olu-
nur. Senozda bu bitki ilə birgə Scilla siberica 
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Haw., Rubus idaeus L. subsp. idaeus, Corydalis 
cava subsp. marschalliana (Willd.) Hayek, C. 
caucasica DC., Gagea chanae Grossh., Viola 
arvensis Murray və Petasites albus (L). Gaertn. 
növlərinə rast gəlinir. 

SP 2 Qəçrəş kəndində meşə talasında d.s. 
755 m hündürlükdə qara torpaqlarda fıstıq-
vələs (Faguseto-Carpinusetum) meşəsində 
tədqiq olunmuşdur. Xəzəlin hündürlüyü 3-4 
sm-ə qədərdir. Həmin ərazidə 1 m2-də müxtəlif 
yaş vəziyyətlərində olan fərdlərin sayı 7-dən 
15-ə qədər olmuşdur. Senozun proyektiv ör-
tüyü 80-90% təşkil edir, burada olan bəzi növlər 
mikroassosiasiyalar yaradır: Scilla siberica+Arum 
elongatum, Scilla siberica+Primula woronovii və 
Corydalis marschalliana+C. angustifolia+Galanthus 
caucasicus. Az bolluq ilə Petasites albus, 
Cardamine quinquefolia (M. Bieb.) Schmalh. 
və Gagea chanae bitkiləri qeydə alınmışdır.

 Alp xədicəgülü bitkisinin 3-cü senopopulya-
siyası Dağlı kəndi ətrafındakı meşə sahələrində 
d.s. 670 m hündürlükdə qara və nəmli torpaq-
larda, seyrək, əsasən alçaqboylu ağaclardan 
ibarət olan meşədə öyrənilmişdir. Xəzəlin 
hündürlüyü 2 sm-ə qədərdir. Bu meşədə alp 
xədicəgülü çox kiçik bir ərazidə yayılmışdır 
(100 m2) və 1 m2-də müxtəlif yaş vəziyyətlərdə 
olan fərdlərinin sayı 2-dən 10-na kimi dəyişirdi.
Yarpaqların yaratdığı xəzəlin hündürlüyü 2–3 
sm-ə qədərdir. G.alpinus var. alpinus bitkisinin 
soğanağı üzərində Orobanche hederae Duby 
bitkisi parazitlik edir. Ot bitkilərinin ümumi 
proyektiv örtüyü 60-70% təşkil edirdi. Senozda 
ağaclardan Quercus pubescens subsp. crispata 
(Steven) Greuter & Burdet, Carpinus orientalis 
Mill., kollardan - Rubus ibericus Juz., Corylus 
colurna L. dominantlıq təşkil edirdilər, ot 
bitkilərindən – Scilla siberica, Primula acaulis 
(L.) L. və Corydalis cava subsp. marschalliana 
növləri rast gəlinirdi.    

SP 4  İspıq kəndi yaxınlığında d.s. 775 m 
hündürlükdə olan meşəsində tədqiq edilmişdir. 
Meşə sıxdır, xəzəlin hündürlüyü 2-3 sm təşkil 
edirdi. Meşədə 1-ci yarusda Fagus orientalis 
dominantdır. Həmin yarusda digər ağaclar-
dan Carpinus betulus L. və Quercus petraea 
subsp. iberica (Steven ex M. Bieb.) Kras-

siln. növlərini qeyd etmək olar. Senozda kol 
bitkilərindən Crataegus rhipidophylla Gand., 
Corylus colurna növləri yayılıb.  Ot yaru-
sunda Scilla siberica, Corydalis cava subsp. 
marschalliana, C. caucasica, Primula acaulis, 
Viola arvensis, Arum elongatum Steven bitkiləri 
rast gəlinirdi. Senozda Galanthus alpinus var. 
alpinus + Scilla siberica, Galanthus alpinus 
var. alpinus+Corydalis marschalliana mik-
roassosiasiyalar qeydə alınmışdır.  G. alpinus 
var. alpinus bitkisinin bolluğu çox yüksəkdir. 
Onun ümumi yayılma ərazisi fasilələrlə olaraq 
ümumilikdə 7 km məsafə təşkil edirdi.

SP 5 Nügədi kəndi ətrafındakı d.s. 605 m 
hündürlükdə olan vələs-fındıq meşəsində tədqiq 
edilmişdir. Meşə əsasən alçaqboylu ağaclardan 
ibarətdir. Torpaq qəhvəyi və az rütubətlidir. 
Xəzəlin hündürlüyü 2-3 sm-dir. Maillik 25-
30 dərəcədir. Burada Corylus avellana bitkisi 
dominantlıq təşkil edir. Senozda ağaclardan 
Quercus petraea subsp. iberica (Steven ex M. 
Bieb.) Krassiln., Acer campestre L., kollardan 
isə Crataegus meyeri Pojark. və Rubus idaeus 
L. subsp. idaeus növləri iştirak edir. Ot yarusun-
da alp xədicəgülü bitkisi ilə birgə Viola arvensis, 
Scilla siberica, Veronica officinalis L., Primula 
woronowii bitkiləri iştirak edir. Meşənin 
içərilərinə doğru getdikcə alp xədicəgülü bit-
kisinin sayı azalsa da əsasən meşənin kənar 
hissələrində topa şəklində az-az rast gəlinirdi. 
Tədqiqat zamanı G.alpinus var. alpinus bitkisi 
çiçəkləmə-meyvəvermə mərhələsində idi.  

Platanthera chlorantha bitkisinin 3 
senopopulyasiyası (SP 6-8) öyrənilmişdir. SP 6 
Qırızdəhnə ətrafındakı d.s. 1511 m hündürlükdə 
fıstıq-vələs (Faguseto-Carpinusetum) meşəsində 
öyrənilmişdir. Burada yaşıl ləçəkotu bitkisi  
tək-tək rast gəlinirdi. 1 m2 – də müxtəlif yaş 
vəziyyətlərdə olan fərdlərin sayı 2-4, 10 m2 – 
də isə – 36-40 idi. Senozda bu bitki ilə birgə 
Astrantia maxima Pall., Stachys macrantha 
(C.Koch) Stearn, Serratula quiquifolia Bieb., 
Achillea millefolium L., Salvia glutinosa L., 
Malva thuringiaca (L.) Vis., Arctium minus 
(Hill) Bernh., Campanula rapunculoides L., 
Hypericum perforatum L., Pimpinella peregrina 
L. növləri də iştirak edirdi.
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SP 7 İspik kəndinin yaxınlığında d.s. 861 
m hündürlükdə olan vələs-palıd (Carpinuseto–
Quercusetum) meşəsində tədqiq edilmişdir. 
Otluğun proyektiv örtüyü 80% təşkil edir. Se-
nozda ağaclardan Fagus orientalis Lipsky, 
Carpinus betulus, Quercus petraea subsp. 
polycarpa, Acer campestre, kollardan Cratae-
gus rhipidophylla Gand., Rubus idaeus L., ot-
lardan Arum elongatum, Leontodon hisbidus L., 
Onobrychis bobrovii Grossh., Primula acaulis, 
Orchis purpurea Huds., Ophrys apifera Huds., 
Epipactis palustris (L.) Crantz, Limodorum 
abortivum (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) 
Rich., Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 
Corydalis angustifolia (M.Bieb.) DC. növləri 
iştirak edirdi. 

SP 8 Nügədi kəndinin ətrafındakı d.s. 588 
m hündürlükdə olan fıstıq-palıd (Faguseto–
Quercusetum) meşəsində öyrənilmişdir. Otların 
proyektiv örtüyü 75% təşkil edirdi. Senozda 
ağaclardan Fagus orientalis, Carpinus betulus, 
Corylus colurna, Acer cappadocicum Gled., 
kollardan Crataegus rhipidophylla,  Rubus 
aetnicus Weston, Lonicera xylosteum L., Rosa 
pulverulenta M.Bieb., otlardan Arum elongatum, 
Corydalis cava subsp. marschalliana, Primula 
acaulis, Viola sieheana W. Becker, Orchis 
purpurea, Cephalanthera longifolia (L.) R.M. 
Fritsch, Geranium versicolor L., Leontodan 
hisbidus növləri qeydə alınmışdır. Ot yarusunda 
Primula woronowii+Corydalis marschalliana+Viola 
sieheana bitkiləri P. chlorantha növü ilə mikroassosi-
asiya əmələ gətirir. 

Crocus speciosus bitkisinin 2 senopopul-
yasiyası (SP 9-10) öyrənilmişdir. SP 9 Ge-
dik kəndinin d.s. 242 m hündürlükdə olan 
əkin sahəsi ərazisində aşkar edilmişdir. Tor-
paq qəhvəyi və qurutəhərdir. Senopopulya-
siyanın ümumi sahəsi 1500 m2 təşkil edirdi.  
Bu ərazi alçaqboylu ağac Quercus anatolica və 
kolların Paliurus spina–christi Mill., Crataegus 
rhipidophylla, Prunus cerasifera Ehrh., Rubus 
caesius növlərinin dominantlıq təşkil etdii-
yi seyrək meşə ərazisinə yaxın yerləşirdi. 
Həmçinin burada nadir növlər olan Pyrus 
salicifolia Pall. və Rhus coriaria L. qeydə alın-
mışdır. Həmin ərazinin yanından su kanalı keçir 

və kanal boyu invaziv növlərdən olan Xanthium 
orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 
X. spinosum L. yüksək bolluq ilə yayılmışlar 
və artıq əkin sahələrin içərilərinə doğru nüfuz 
etməyə başlayıblar. 

SP 10 Qırızdəhnə kəndinin ətrafındakı d.s. 
1183 m hündürlükdə meşə massivində qeydə 
alınmışdır. Torpaq qəhvəyi, rütubətli və daşlıdır. 
Ot yarusunun ümumi proyektiv örtüyü 60-70%-
dir. Senopopulyasiyanın ümumi sahəsi – 900 
m2  təşkil edirdi. 1-ci yarusu Acer campestre, 
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior L., 
Sorbus torminalis (L.), 2-ci yarusu Mespilus 
germanica L., Corylus avellana, Crataegus 
meyeri Pojark., Crantz, Viburnum lantana L., 
Euonymus europaeus L., Rubus ibericus növləri 
təmsil edir. Ot yarusunda Plantago major L., 
Serratula quinquefolia Wild., Salvia glutinosa 
L.,  Equisetum arvense L., Lomelosia caucasica 
(M. Bieb.) Greuter & Burdet, Urtica dioica L., 
Dipsacus comosus Hoffmanns. & Link növləri 
qeydə alınmışdır. 

Ontogenetik struktur. G. alpinus var. alpinus 
növünün ontogenetik strukturunun tədqiqi 
nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, bu növün bü-
tün senopopulyasiyaları normaldır. Lakin SP 1-3 
senil fərdlərin yoxluğu səbəbindən natamamdır. 
Baza ontogenetik spektrinin tədqiqi isə göstərir 
ki, SP 1 və SP 3 bimodal, SP 2 mərkəzi, SP 4 və 
SP 5 sağtərəfli tiplidir. P. chlorantha növünün 
də senopopulyasiyalarının ontogenetik struktu-
runun öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur 
ki, onun SP 8-dən başqa (senil fərdlərin yoxluğu 
səbəbindən tam deyil) bütün senopopulyasiya-
ları normal və tamdır. Baza ontogenetik spektri 
SP 7-də ikitərəfli, SP 6-da mərkəzi, SP 8-də isə 
soltərəfli tiplidir. C. speciosus bitkisinin tədqiq 
olunan hər iki senopopulyasiyasının (SP 9-10) 
ontogenetik strukturu normal və tamdır, baza 
ontogeneik spektri isə  mərkəzi tiplidir (Şək.1).

Demoqrafik struktur. Tədqiq olunan 
növlərin  demoqrafik göstəriciləri Cədvəldə əks 
olunmuşdur. G.alpinus var. alpinus bitkisinin 
məkan və demoqrafik qiymətlərinə baxdıqda 
görmək olar ki, fərdlərin sayı və orta sıxlığı ən 
çox SP 4-də, ən az isə SP 2-də qeydə alınmış-
dır. Bərpaolunma və əvəzolunma indeksləri SP 
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1-də, qocalma indeksi isə SP 2-də ən yüksək 
göstərici göstərir. Δ və ω indekslərinə əsasən SP 
4 senopopulyasiyası yetişməkdə olan, SP 2 ke-
çid, digərləri isə cavan tiplidir. 

 P. chlorantha bitkisinin fərdlərinin sayı və 
orta sıxlığı ən çox SP 6-da, ən az isə SP 8-də 
qeydə alınmışdır. Əvəzolunma indeksi SP 8-də, 
bərpaolunma və qocalma indeksləri isə ən 
yüksək göstəricilərlə SP 7-də təmsil olunmuş-
lar.  Δ və ω indekslərinə əsasən SP 6 keçid, qa-
lanları isə cavan tiplidir.

 C. speciosus bitkisinin məkan və demoqra-
fik qiymətləri göstərir ki, fərdlərin sayı və orta 
sıxlığı ən çox SP 9-da, ən az isə SP 10-da qeydə 

alınmışdır. Bərpaolunma indeksi və əvəzolunma 
indeksi ən yüksək göstəricilərlə SP 9-da təmsil 
olunmuşlar. Qocalma indeksi SP 10-da çoxdur. 
Δ və ω indekslərinə əsasən SP 9 cavan, SP 10 
isə keçid tiplidir. 

Bitki birliklərinin hemerobiya qiymətləndirilməsi. 
Tədqiq olunan nadir növlərin daxil olduqları 
bitki birliklərinin antropogen təsirlərə davamlı-
lıq göstəricilərini öyrənmək üçün tərəfimizdən 
həmin senozlarda iştirak edən növlərin heme-
robiya xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Alınan 
nəticələr Şəkil 2-də öz əksini tapmışdır.

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, P. chlorantha 
bitkisinin iştirak etdiyi senozlarda o (oliqo) 

Şəkil 1. Quba rayonunda tədqiq olunan nadir növlərin ontogenetik spektri. Galanthus 
alpinus Sosn. var. alpinus (SP 1-5), Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (SP 6-8)  və  
Crocus speciosus M.Bieb. (SP 9-10).

Cədvəl. Quba rayonunda tədqiq edilən bitkilərin senopopulyasiyalarının demoqrafik göstəriciləri

Qeyd: n – fərdlərin sayı; Хüm – fərdlərin ümumi sıxlığı (fərdlər / m2); İbərpa – bərpaolunma indeksi; 
İqoc – qocalma indeksi; İəvəz – əvəzolunma indeksi; Δ – yaş indeksi; ω – effektivlik indeksi. Galant-
hus alpinus Sosn. var. alpinus (SP 1-5), Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (SP 6-8) və Crocus 
speciosus M.Bieb. (SP 9-10).
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hemerobiya payı 38%, m (mezo) payı isə 25% 
təşkil edir. a (ahemerobiya) payına daxil olan 
növlər antropogen təsirlərə daha çox həssas 
olub, 10 %-ə qədərdir. t (metahemerobiya) pa-
yını daxil olan növlər isə qeydə alınmamışdır.

Bu növün hemerobiya spektrində a-o-m 
spektr seqmenti üstünlük təşkil edir. Bu spektr 
seqmentini təşkil edən bitkilər əsasən təbii 
meşə və çəmən  ekosistemlərində P. chlorantha 
bitkisi ilə birgə senozlarda bitən – Orchis 
purpurea, Dactylorhiza romana subsp. georgica 
(Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim, Ophrys 
sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex 
E. Nelson, Listera ovata, Epipactis palustris, 
Limodorum abortivum, Cephalanthera rubra, 
C. grandiflora, Neottia nidus-avis kimi  nadir 
növlərdir. m – hemerobiya payını təşkil edən 
bitkilər faiz sayına görə üstünlük təşkil edirlər. 
Bu paya əsasən Fagus orientalis, Carpinus 
betulus, Acer campestre, Corylus colurna, 
Crataegus rhipidophylla, Primula woronowii, 
Corydalis marschalliana, Viola arvensis kimi 
növlər daxil olmuşdur.    

İkinci b-c-p-t spektr seqmenti b-эу-а-эу 
– polihemerobiya ilə təmsil olunub. Bu seq-
menti təşkil edən bitkilər Plantago lanceolata 
L., Bromus lanceolatus Roth., Xeranthemum 
cylindraceum Sm., Euphorbia boissieriana 
(Woronow) Prokh., Lolium rigidum Gaudin, 
Filago pyramidata L., Teucrium polium L., 
Tragopogon pusillus M. Bieb., Linum tauricum 
Willd, Potentilla recta L. kimi növlər olmuşm-

dur. Qruplarda antropotolerant bitkilərin pay 
olmuş faizi 27% təşkil edir. Ümumilikdə apa-
rılan tədqiqatlar göstərir ki, P. chlorantha növü 
antropogen təsirlərə qarşı daha davamsızdır və 
onun iştirak etdiyi senozlar bu təsirlərdən uzaq 
yerləşirlər. 

Crocus speciosus bitkisinin iştirak etdiyi 
senozlarda o (oliqo) hemerobiya payı 31%, m 
(mezo) payı isə 30%-ə bərabərdir. a (aheme-
robiya) payına daxil olan növlər antropogen 
təsirlərə daha çox həssas olub, 3%-ə qədərdir. 
C. speciosus bitkisi iştirak edən bütün senoz-
larda t (metahemerobiya) payı cəmi 3% təşkil 
etmişdir.

Hemerobiya spektrində a-o-m spektr seq-
menti üstünlük təşkil edir. Gözəl zəfəran bit-
kisinin rast gəlindiyi bitki senozlarında növlər 
antropogen təsirə davamsız vəziyyətdən cüzi 
sporadik təsirə davamlı vəziyyətə qədər dözən 
bitkilərdir. Belə növlər adətən tipik meşə 
bitkiləridir: Acer campestre, Carpinus betulus, 
Quercus pedunculiflora, Fraxinus excelsior, 
Sorbus torminalis, Corylus avellana, Mespilus 
germanica, Rubus ibericus Juz., Prunus 
cerasifera Ehrh., Crataegus kyrtostyla, C. 
rhipidophylla.

İkinci b-c-p-t seqment spektri b-эу-а-эу – 
polihemerobiya ilə təmsil olunur, bu növlər 
təbii qruplardan uzaq olub davamlı antropo-
gen təsirlərə dözümlü olurlar. Bu ərazilərdə 
əsasən  Eryngium caucasicum, Geum urbanum, 
Sambucus ebulus L., Plantago major L., 
Xanthium orientale subsp. italicum, X. spinosum 
kimi növlər geniş yayılmışdır. Qruplarda ant-
ropotolerant bitkilərin pay faizi 36% -dir. Ant-
ropotolerant növlərin ən çox sayı SP 9-da rast 
gəlinmişdir. Həmin ərazilər antropogen təsirə 
daha çox rast gəlinən yerlərdir. 

Quba rayonunda G. alpinus var. alpinus 
bitkisinin iştirak etdiyi bitki birliklərinin növ 
tərkibinin tədqiq edilməsi nəticəsində aydın ol-
muşdur ki, bu birliklərdə o (oliqo) hemerobiya 
payı 30%, m (mezo) payı isə 28% olmuşdur və 
bu qrupa daxil olan bitkilər antropogen təsirlərə 
yüksək həssaslıq göstərirlər. a (ahemerobiya) 
payına daxil olan növlər antropogen təsirlərə 
daha çox həssas olan növlərdir.  Bu paya cəmi 

Şəkil 2. Galanthus alpinus Sosn. var. alpinus, Platant-
hera chlorantha (Custer) Rchb. və  Crocus speciosus 
M.Bieb. növlərinin iştirak etdiyi bitki birliklərinin 
hemerobiya spektri (Ordinat oxu – hemerobiya 
səviyyəsi; Absis oxu –  a-o-m-b-c-p-t hemerobiya 
payı)
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5% bitki növü aid olmuşdur. Alp xədicəgülü bit-
kisi daxil olan bütün bitki birliklərində t (meta-
hemerobiya) payına cəmi 1% bitki növü daxil 
olmuşdur.  

Hemerobiya spektrində a-o-m spektr seq-
mentinin üstün olması onu göstərir ki, G. 
alpinus var. alpinus bitkisinin rast gəlindiyi bit-
ki birliklərindəki növlər antropogen təsirə da-
vamsız vəziyyətdən cüzi sporadik təsirə davam-
lı vəziyyətə qədər dözən bitkilərdir. Belə növlər 
adətən tipik meşə bitkiləridir.

İkinci b-c-p-t spektr seqmenti b-эу-а-эу – 
polihemerobiya ilə təmsil olunur, hansı ki, bu 
növlər təbii qruplardan uzaq olub intensiv ant-
ropogen təsirlərə davamlı olurlar. Antropotole-
rant bitkilər G. alpinus var. alpinus növü rast 
gəlinən bitki qruplarında o zaman yayılırlar ki, 
orada güclü antropogen təsir mövcuddur: ağac-
ların kəsilməsi, yanğın, rekreasiya və s. Belə 
olduğu halda bu qruplarda Sambucus urtica, 
Plantago major, Trifolium ambiguum M. Bieb., 
Geranium collinum  Willd. kimi növlər peyda 
olur. Qruplarda antropotolerant bitkilərin pay 
faizi 37% təşkil edir. Antropotolerant növlərin 
ən çox sayı SP 5-də rast gəlinmişdir. Həmin 
ərazi antropogen təsirə daha çox rast gəlinən 
yerdir.

Tədqiq edilən senopopulyasiyaların ontoge-
netik strukturu göstərir G.alpinus var. alpinus 
bitkisinin bütün senopopulyasiyaları normal, 
və SP1-3 istisna olmaqla, tamdır. P. chlorantha 
bitkisinin bütün senopopulasiyaları normaldır, 
lakin SP 8 senil fərdlərin yoxluğu səbəbindən 
tam deyil. C. speciosus bitkisinin hər iki seno-
populyasiyası (SP 9-10) normal və tamdır. 

G. alpinus var. alpinus növünün tədqiq olu-
nan 5 senopopulyasiyasından 3-ü cavan, 1-i ke-
çid, 1-i yetişməkdə olan tiplidir. P. chlorantha 
bitkisinin 3 senopopulyasiyasından 2-si cavan, 
1-i keçid, C. speciosus növünün isə 2 senopo-
pulyasiyasından 1-i cavan, 1-i keçid tiplidir. 

Növlərin hemerobiya qiymətləndirilməsi 
göstərdi ki, antropogen təsirlərə yüksək 
həssaslığı P. chlorantha növü göstərir. Bu bit-
kinin daxil olduğu senozlarda antropotolerant 
növlərin pay faizi digər növlərdən aşağı olub 
27% təşkil edir.

Ümumilikdə G. alpinus var. alpinus seno-
populyasiyalarının tədqiq olunan rayonlarda 
vəziyyətini təhlil etdikdə görmək olur ki, həmin 
ərazilərdə yaxın gələcəkdə bu bitki növü üçün 
xüsusi bir təhlükə gözlənilmir. 1 m2-ə düşən 
fərdlərin sıxlığına baxdıqda isə söyləmək olar 
ki, sayının çox olması və toxumla yaxşı inkişaf 
etmə bu növün bitdiyi ərazidə stabilliyini qo-
rumaq üçün əsas amildir.  Lakin P. chlorantha 
və C. speciosus növləri üçün bunu söyləmək 
çətindir. Çünki onların dekorativ və dərman 
xüsusiyyətlərinə görə insanlar tərəfindən 
dərilməsi, kökyumruları ilə birgə toplanması, 
həmçinin bitki növlərinin özünübərpa prosesi 
də gec getdiyindən gələcəkdə sayının azalma 
təhlükəsi gözləniləndir. 
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Ecological–phytocenotic and demographic 
characteristics of rare species cenopopula-
tions in Quba region 

N. Mursal, N.P. Mehdiyeva
Institute of Botany of ANAS, Badamdar 40, Baku,  
AZ1004, Azerbaijan

In the article, for the first time, the ontogenet-
ic and demographic structure of cenopopula-
tions (CP) is studied using the population-on-
togenetic approach, as well as an assessment 
of the hemerobia of rare species Galanthus 
alpinus var. alpinus, Platanthera chlorantha 
and Crocus speciosus  included in the Red 
Book of Azerbaijan (2013). The research was 
carried out in 2017-2020 in Quba region. The 
concept of a discrete description of ontogenesis 
was used to determine the ontogenetic states of 
individuals. The indices of age, recovery and 
replacement, aging and efficiency were calcu-
lated. CP types were defined according to the 
delta-omega (Δ-ω) classification. An extended 
version of Yalas system was used to assess the 
hemerobia of communities. A total of 10 CPs 
were examined: CP 1-5 - G. alpinus var. alpinus; 
CP 6-8 – P. chlorantha; CP 9-10 – C. speciosus. 
The basic ontogenetic spectrum of most cenopopu-
lations, with the exception of CP 1-3 and CP 6 (due 
to the absence of senile individuals), is normal full-
member. According to the Δ–ω classification, CP 
1, 3, 5-6, 8 and 9 are characterized as young, CP 
4 is maturing and CP 2, 7 and 10 are transitional 
type. Assessment of the hemerobia of the studied 
species showed that P. chlorantha is most sensitive 
to anthropogenic influences. In cenoses with P. 
chlorantha, the share of anthropotolerant spe-
cies is 27%, which is less than the share of such 
species in cenoses with G. alpinus var. alpinus 
(37%) and C. speciosus (36%).

Keywords: rare species, ontogenetic structure, de-
mographic structure, hemerobia, anthropotolerance 
of species.

Эколого–фитоценотическая и демографи-
ческая характеристика ценопопуляций 
редких видов Губинского района 

Н. Мурсал, Н.П. Мехтиева 
Институт ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе 
40, Баку, AZ1004, Азербайджан

В статье впервые с использованием популя-
ционно-онтогенетического подхода изучена 
онтогенетическая и демографическая струк-
тура ценопопуляций (ЦП), а также дана оцен-
ка гемеробии редких видов Galanthus alpinus 
Sosn. var. alpinus, Platanthera chlorantha и 
Crocus speciosus, занесенных в Красную кни-
гу Азербайджана (2013). Исследования про-
водили в 2017-2020 гг. в Губинском районе. 
Для определения онтогенетических состо-
яний особей использована концепция дис-
кретного описания онтогенеза. Рассчитаны 
индексы возрастности, восстановления, за-
мещения, старения и эффективности. Типы 
ЦП определены по классификации дельта-
омега (Δ–ω). Для оценки гемеробии сообществ 
использован расширенный вариант системы 
Яласа. Всего исследовано 10 ЦП: ЦП 1-5 – G. 
alpinus var. alpinus; ЦП 6-8 - P. сhlorantha; ЦП 
9-10 – C. speciosus. Базовый онтогенетический 
спектр большинства ЦП, за исключением ЦП 
1-3 и 6 (ввиду отсутствия сенильных особей), 
нормальный полночленный. Согласно клас-
сификации Δ-ω ЦП 1, 3, 5-6, 8 и 9 охаракте-
ризованы как молодые, ЦП 4 – зреющая, а 
ЦП 2, 7 и 10 – переходного типа. Оценка ге-
меробии исследованных видов показала, что 
наибольшей чувствительностью к антропо-
генной нагрузке обладает P. chlorantha. В це-
нозах с участием P. сhlorantha удельный вес 
антропотолерантных видов составляет 27%, 
что меньше удельного веса таких видов в це-
нозах с участием G. alpinus var. alpinus (37%) 
и C. speciosus (36%).

Ключевые слова: редкие виды, онтогенети-
ческая структура, демографическая структу-
ра, гемеробия, антропотолерантность видов.


