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T.S.Məmmədov

Abşeron şəraitində cillis sezalpiniyasmın 
böyümə və inkişafı

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Yaşıllaşdırma işinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi Abşe
ronun torpaq-iqlim şəraitinə davamlı, dekorativ və uzunömürlü 
ağac və kol bitkilərinin seçilməsindən asılıdır. Buna görə də , həmin 
bitkilərin yaşıllaşdırmaya tətbiqi üçün onlarm bioekoloji xüsusiy
yətlərinin hərtərəfli öyrənilməsi vacibdir.

Bu məqsədlə hələ 1940-cı illərdən Mərdəkan Dendrarisində bir 
çox dekorativ ağac növlərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsinə başlanılmışdır. Belə bitkilərdən biri də sezalpiniya 
cinsinə aid olan cillis sezalpiniyasıdır (Caesalpinia Gilliesii Woll). 
Sezalpiniya cinsi paxlalılar fəsiləsinə, axırıncı ədəbiyyatlara görə isə 
sezalpiniya fəsiləsinə aiddir. Bu cinsin tropik və subtropik 
zonalarda 40-a qədər növü vardır.

Cillis sezalpiniyasmın vətəni Cənubi Amerika, Argentina,və 
Uruqvaydır. Mədəni əkin şəraitində Zaqafqaziyada, Cənubi və 
Cənub-şərqi Türkmənistanda (Krasnovodsk, Qızıl Arvat, Çəlikən 
və b.) becərilir (1,2).

2 m hündürlüyündə kol bitkisi olub, cavan budaqları, zərif, 
sallaq, bozumtul- yaşıl rəngdədir. Yarpaqları 2-qat lələkvari olub, I 
sırada 6-10 cüt, II sırada isə 8-10 cüt, oturaq, 5-10 mm uzunluğunda 
yarpaqcıqlardan ibarətdir. Orta yarpaqların üst hissəsi qırmızı, alt 
hissəsi isə açıq-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri salxımvari çiçək qrupunda 
parlaq sarı rəngli olub, uzun çiçək oxu üzərindədir. Erkəkciklər 
tünd-qırmızı rəngli olub, 10-12 sm uzunluğunda saplaqlar 
üzərindədir. 10 sm uzunluğunda, 2,5-3 sm enində olan meyvələri 
paxladır. İçərisində tünd rəngli, uzunsov, bərk toxumlar yerləşir.

1997-1999-cu illər ərzində cillis sezalpiniyasmın iqlim 
şəraitindən asılı olaraq, böyümə və inkişaf fazaları 1-saylı cədvəldə 
verilmişdir.

Cədvəldən göründüyü kimi, çiçək tumurcuğunun şişməsi 
aprelin II ongünlüyündə, bəzən maym I ongünlüyündə (1998-ci 
ildə), havanın temperaturunun

3



Qönçələmə iyunun I ongünlüyündə yüksək temperatur şəraitində 
(15-20°S) müşahidə edilir.

Cədvəl .Nil

Cillis Sezalpiniyanın Abşeronda fenoloji inkişaf fazaları

İnkişaf fazaları
İllər

1997 1998 1999

1.Tumurcuğun şişməsi: 
çiçək 
yarpaq

1VI
9V

7VI 
9V

5VI
10IV

2. Yarpağın açılması: 
başlaması 
kütləvi

24V
6VI

13V
20V

7V
4VI

3. Çiçəkləmə:
başlaması 
kütləvi 
qurtarması

10VI 
14VI 
7VIII

16VI 
24VI 
1VIII

9VI
21VI
15VIII

4. Meyvənin əmələ gəlməyə 
başlaması: 

tam yetişməsi:
12VII 
20IX

16VII
25VIII

20VII
26IX

5. Yarpağın tökülməsi: 
başlaması 
qurtarması

7X1 
20X11

281X
15X1

30IX 
18X11

Yarpaqların açılmağa başlaması mayın I ongünlüyündə, 1997- 
ci ildə isə II ongünlüyündə, tam açılma isə 10-15 gündən sonra mü
şahidə edilir.

Məlumdur ki, bitkilərin yeni torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaş
masının başlıca əlaməti bitkinin həmin şəraitdə çiçəkləməsi və mey
və əmələ gətirməsidir.

Cədvəldən göründüyü kimi, cillis sezalpiniyası Mərdəkan 
Dendrarisində hər il çiçəkləyir və meyvə verir. Bu, onun introduk
siya olunduğu yeni şəraitə uyğunlaşdığım göstərir (3,4). İlk çiçəklə- 
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inə iyunun I-II ongünlüyündə, kütləvi isə III ongünlüyündə müşa
hidə edilir. Çiçəkləmə bütün kolda müşahidə edilir və 2 aya qədər 
davam edir. Çiçəklər növbəli şəkildə, çiçək oxunun dibindən başla
yıb ucuna doğru açılır. Ədəbiyyat məlumatına görə, Suxumidə çi
çəkləmə zəif müşahidə edilir və bitki zəif inkişaf edir, meyvə əmələ 
gətirmir, qışda isə quruyur (1).

Mərdəkan Dendrarisində meyvənin yetişməsi iyulun II yarısın
dan başlayıb, avqustun axırı və ya sentyabrın axırında başa çatır. 
Yarpaqların tökülməsi iqlim şəraitindən asılı olaraq, sentyabrın 
axırlarından başlayıb, dekabrın II yarısında başa çatır. İllik boy ar
tımı suvarmadan asılı olaraq (əgər vegetasiya müddətində 2-3 dəfə 
suvarılarsa) 15-22 sm, yan budaqların uzunluğu isə 25-28 sm olur. 
8-10 illik bitkinin hündürlüyü isə 2-2,3 m olur.

Cillis Sezalpiniyasınm görünüşü
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Beləliklə, bu bitki növünü park və bağların salınmasında tək və 
ya qrup halında əkmək məqsədəuyğundur. Mədəni şəraitdə yaxşı 
böyüyür, çiçəkləyir və meyvə verir. Məlumata əsasən, Tbilisidə (1) 
qışda soyuqdan quruyur, Mərdəkan Dendrarisində isə qışda məhv 
olmur. İşıqsevən bitkidir, quraqlığa davamlıdır. Yaşıllaşdırmada 
açıq sahələrdə əkilməlidir. Yarpaqlarının forması və çiçəklərinin 
rənginə görə çox dekorativdir.

ƏDƏBİYYAT
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6ot . cana t. 3, Eaı<y, «Ejim», 1991, CTp .143-151.

4. Diep I.H., Dubrenil P., Denizlan F. et.al. Evaluation of the 
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PE3IOME

T.C.MaıweflOB

Poct h pasBHTne neıa.'ibinıının JJjKiuuiHca 
b ycjıOBHHx ÄnuıepoHa

MapdaKmcKuü ffeHÖpapuü HayuoHajibiibiü AH AsepdaüdjtcaHa

B ycjıOBnax MapAaıoiHCKoro fl,eHApapnx HäyneHbi pocT h 
pa3BHTne neaajibnHHnn /bKnnjınca. Əto pacTemıe npouıno bcc 
(JıcHOjTormıecKwe 4>a3bi n ^ajıo ceMena bmcokoh bcxomccth. B 
ycnoBHMX Annıepona ueaajibnHHna JJjKHJiJinca oımanacb Mopoao - 
acapo - cyxoycTOHHBO. floəroMy ee c ycnexoM motkho ncnonbaasarb b 
osejıeneHHH.
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T.S.Məmmədov

Ağ akasiyanın Abşeronun 
yaşıllaşdınlmasmda rolu

Azərbaycan MilH EA Mərdəkan Dendrarisi

Kəpənəkçiçəklilər (Fabideae) yarımfəsiləsinin bitkilər olduqca 
i'< >7,)| bəzək əhəmiyyətinə malikdirlər. Ağ akasiya (Robinia) cinsinin 
v >təııi Şimali Amerika və Meksikadır. Bu cinsin dünyada 15 yabanı 
növü məlumdur. Qədim bitkilərdən sayılan ağ akasiyanın Cənubi 
Zaqafqaziyanın Sarmat çatlarında Robinia regeli növünün qalıqları 
ıapılmışdır (1). Bu cinsin bütün növləri bəzək bağçılığında çoxdan 
nıəluın olub, geniş miqyasda əkilir (2,3,4).

Ağ akasiyanın yabanı halda məlum olan 15 növündən 
Qafqazda və Azərbaycanda 3 növü mədəni halda becərilməklə 
bərabər, artıq bəziləri özbaşına yayılaraq yabanılaşmışlar.

Azərbaycanda ağ akasiya kimi tanınan bitkinin digər adı 
yalançı akasiya olub (Robinia pseudacacia) bütün dünyanın 
mülayim qurşağında mədəni halda becərilir.

Abşeronda, o cümlədən Mərdəkan dendrarisində 1935-ci ildən 
introduksiya olunmuş və hal-hazırda bağın ərazisində müxtəlif yaşa 
malik fərdləri normal inkişaf edirlər.

Ağ akasiya öz vətənində 30-35 m-dən artıq hündürlükdə olan, 
ağac bitkisidir. Bağın ərazisində əkilmə vaxtından asılı olaraq 
ağacın 14-16 m hündürlüyə çatan nümunələri vardır.

Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında geniş areala malik olan bu 
növə artıq Böyük Qafqazın Qəbələ, İsmayıllı və b. bu kimi 
rayonlarında meşə kənarlarında yabanılaşmış halda rast gəlinir. 
Bitki adətən günəşli, daha açıq və işıqlı sahələrdə yaxşı inkişaf edir, 
qaranlıq kölgəli meşələrdə isə demək olar ki, çürümək dərəcəsinə 
belə gəlib çatır.

Bu növ Kür-Araz ovalığının meşəsiz yarımsəhra rayonlarından 
tutmuş Böyük və Kiçik Qafqazın meşəli və meşəsiz sahələrinə 
əkilməklə, həmçinin Gəncə, Xanlar, Şamaxı və s. rayonlarda 
bağlarda, parklarda, küçələrdə, xiyabanlarda, həyətyanı sahələrdə 
və s. becərilir.
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Azərbaycanda meşə salınması üçün əlverişli şəraiti olan 
rayonlarda ağ akasiyanın hündürlüyü 8-10 m-ə çatmaqla, özünün 
müxtəlif formalı və şəbəkəli çətiri ilə, qəşəng, incə ətirli ağ çiçəkləri 
ilə diqqəti cəlb edir. Həm dərinliyə, həm də yanlara yaxşı inkişaf 
edən kök sisteminin (6-10 m) sayəsindədir ki, bitki həm quraqlığa, 
həm də müxtəlif təbiətli - qumsal, yarımqumsal, gilli torpağa 
uyğunlaşaraq normal inkişaf edir. O, torpağa tələbkar olmadığına 
görə daşlıq, ana suxuru görsənən və ya üzərində çatlar olan gilli 
substratlarda belə yaxşı inkişaf edir. Bu bitki ələlxüsus ilkin illərdə 
sürətlə böyümə qabilliyyətinə malikdir ki, artıq 10-12 yaşlı bitkinin 
hündürlüyü 7-8 m-ə, kök boğazının diametri isə 8-12 sm-ə çatır. 
Yaşlı ağaclar təqribən 20 ildən sonra öz əndazalanna çatırlar. Əldə 
olan məlumatlara görə (1), Lənkəran zonasında yüngül təzə 
torpaqlarda bitən ağaclarda illik boy artımı 90-100 sm-ə çatır. Bu 
növ bitkilər aran rayonlarında qışı yaxşı keçirtdikləri halda, qışı sərt 
keçən hündür dağlarda əksəri şaxtaya dözməyib tələf olurlar.

Gövdəsinin qabığı qəhvəyi rəngli, yarpaqaltlıqları 1,5-2 sm 
uzunluqda bərk tikanlardan ibarətdir. 7-19 yarpaqcıqdan ibarət 
olan yarpaqları tək lələkvarı 25 (30) sm uzunluqda olub, 
yarpaqcıqlar yumurtavarı uzunsov və ya oval şəkilli 2,5-4,5 sm 
uzunluqda, qısasaplaqlıdırlar. 1 sm-ə qədər diametrdə olan çiçəklər 
8-20 sm uzunluqda olan süpürgəvarı hamaş çiçəyə toplaşaraq 
başlarını əymiş halda qoltuqda yerləşəndirlər. Zəng şəkilli 
kasacığının uzunluğu 5-8 mm səthi tüklüdür. Tac ağ və ya açıq 
çəhrayımtıl, 8-20 mm uzunluqdadır. Paxla yastı xətvarı uzunsov 5- 
12 sm uzunluğunda, 1-2 sm enində dərivarı taycıqlarla açılandır. 
Toxumlar uzunsov tünd lələklərlə qəhvəyi rənglidir, cücərmə 
qabiliyyətini 5 ilə qədər saxlayırlar. Toxumla çoxalan bitki olub, 
səpindən qabaq hərarəti 90°S-yə qədər olan suda isladılmaqla, onun 
cücərmə qabiliyyəti tezləşdirilir. İslanmış toxumlar soyuduqdan 
sonra şittilliyə səpilir və artıq 4-cü gün cücərtilər alınır. Şitillikdə 
yaxşı inkişaf edən cücərtilər 1-ci ilin axırında artıq daimi yerlərinə 
keçirilir. Yaşıllaşdırılmaq məqsədilə hər hansı istirahət ocağına və 
ya yeni tikilən müəssisələrə ə verilirsə, 3-4-illik şitillərdən istifadə 
edildikdə daha yaxşı nəticə almır. 6-illik bitki artıq meyvə verməyə 
başlayır.

Mərdəkan dendrarisində introduksiya olunan artıq 60-a yaxın 
yaşı olan ağ akasiya fərdləri üzərində müxtəlif illərdə (1968-1991) 
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I'cnoloji müşahidələr aparılmışdı. Belə ki, tumurcuqların şişməsi, 
yəni çiçək tumurcuqlarının şişməsi 5-8 gün fərq verdiyi halda, 
yarpaq tumurcuqları 9-30 gün fərq verir. Deməli, çiçək 
tumurcuqlarının şişməsi mayın birinci ongünlüyündə, yarpaq 
tumurcuqlarının şişməsi isə aprelin birinci ongünlüyünün axırına 
qədər (təqribən 1 ay) davam edir. Yarpaqların formalaşması isə 
aprelin 3-cü ongünlüyündən başlayaraq iyunun 2-ci ongünlüyünün 
axırma qədər davam edir ki, bu müddətdə artıq yarpaqlar tam 
açılmış olur. İllərdən asılı olaraq çiçəkləmə fazasının başlanğıcı 
11.05 - 2.07, kütləvi çiçəkləmə 17.05 - 27.07 tarixlərinə və çiçək
ləmənin sonu 23.05 - 13.08 tarixlərinə müvafiq gəlir ki, ümumi 
çiçəkləmə fazası maym 1-ci ongünlüyünün sonuna qədər, yəni 3 aya 
qədər başlayıb 18.10 tarixə qədər davam edir ki, bu da 70 günə 
müvafiq gəlir. Artıq 12.12-21.12 vaxtında bitki yarpaqlarını tökür.

Beləliklə, müxtəlif illərdəki vegetasiya fazalarının fərqliliyi eyni 
şəraitdə becərilən həmin fərdlərin məruz qaldıqları meteroloji 
amillərin təsirindəndir. Bu il çoxdan introduksiya olunmuş yaşlı ağ 
akasiya fərdləri üzərində aparılan müşahidə nəticəsində o ağaclarda 
boy artımının 25-30 sm olduğu halda, cavan bitkilərin birillik artımı 
75-80 sm olmuşdur.

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən məlum olmuşdur ki, ağ 
akasiya növü Mərdəkan dendrarisində mühütə uyğunlaşaraq, yaxşı 
boy verməklə vegetasiya fazalarını normal inkişaf etdirdiyindən, 
ondan gözəl bəzək bitkisi kimi Abşeron regionunda yaşıllaşdırma 
işində müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar.
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PE3FOME

T.C. Maıwe,noB
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T.S. Məmmədov

Abşeron şəraitində dimdikvarı
evkaliptin (Eucalyphus camaldulcnsis) çoxaldılması

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Mərdəkan Dendrarisinin kolleksiyalarında Avstraliya florasın
dan olan evkalipt növləri xüsusi yer tutur.

I İvkalipt-Eucalyphus L' Herit. mərsin - Myrtaceae R.Rr. 
I əsiləsi nə daxil olub 500 növü və 150 növ müxtəlifliyini əhatə edir.

Avstraliyada Malay adalarından Yeni Qvineya və Filippin 
"I ı lari na qədər yayılmışdır. Orta Asiyada, Qafqazın Qara dəniz 
sahillərində və Azərbaycanda mədəni əkin şəraitində becərilir. 
Həmişəyaşıl, tez böyüyən ağacdır. Vətənində bəzi növlərinin 
hündürlüyü 150 m-ə çatır(l).

Evkalipt növləri çox qiymətli ağacdır. Tikinti materialı kimi 
islıfadə olunan oduncağının tərkibində aşı maddəsi var. 
\ əı paqlanndan və budaqlarından efir yağlan alınaraq tibbdə və 
•in iyyalda geniş tədbiq olunur..Evkaliptlər torpaqda olan həddin- 

'I m çox rütubəti buxarlandırmaq qabiliyyətinə malikdir. Ondan 
lı.ı/ıılanan preparatlar bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
"lııntıı Eyni ilə, bütün evkalipt növləri yaşıllaşdırmada əvvəssiz 
İHlkııliı Lakin Abşeron şəraitində evkalipt növlərinin bioloji 

n .u .ıyyətlərinin hərtərəfli öyrənilməməsi onun şəhər və kəndlərdə 
pm k və bağların, istirahət ocaqlarının yaşıllaşdırılmasmda tətbiqini 
məhdudlaşdırır.

I 'H4 1945-ci illərdə AMEA Mərdəkan Dendrarisinə P.A.Şutov 
। >ı 'imdən 50 növ evkalipt introduksiya edilmişdi. Onlardan yalnız 
l / növü Abşeronun torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşmışdır, 
l ' I ılıpllə, demək olar ki, 1952-ci ildən elmi-tədqiqat işləri 
əp.u ilməmişdir.Bununla belə, indiyə qədər Lənkəran, Bakı, 
M ııdəkən, Mingəçevir və s. yerlərdə evkaliptə təsadüf edilir (2,3). 
Həndə I )endrarinin kolleksiyalarında 10 növ evkalpt qalmışdır. 
Hu növlər uzun illərin sınağından keçərək, yerli torpaq-iqlim 
uəitiııə (əm uyğunlaşmışdır. Buna görə də həmin növlərin 

>,< 'Həldıləı aq, yaşıllaşdırmaya tətbiqi vacibdir.
Bunu nəzərə alaraq, 1997 - 2001-ci illərdə Dendrarinin kollek- 

sıyıılarında olan evkalpt növləri üzərində tədqiqatlar aparmağı 
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qarşımıza məqsəd qoyduq. Tədqiqat zamanı dimdikvarı evkaliptin 
toxumla çoxaldılmasmı, cücərtilərin morfologiyasını, 1-3 illik 
bitkilərin böyümə dinamikasını öyrəndik.

Dimdikvarı evkalipt -E. Camaldulensis Dchn. Abşeron 
şəraitinə tamamilə uyğunlaşmış daha çox perspektivli növdür. 
Mərdəkan Dendrarisinin kolleksiyalarında olan bu növün 
hündürlüyü vətənindən(100m-ə qədər) fərqli olaraq 12-15 m, 
çətrinin diametri 3x5 m, kök boğazının diametri isə 20-30 sm-ə 
çatır. Tez böyüyən, sıx və sallaq budaqlara malikdir. Yarpaqları 
oraq-neştərvari, iti uclu, boz-yaşıl, möhkəm və qalındır. Bitkininin 
morfoloji göstəricilərindəki fərq intraduksiya olduğu Abşeronun 
torpaq-iqlim şəraiti ilə sıx əlaqədardır.

Quraqlığa davamlıdır, torpağa az tələbkardır. Abşeron 
şəraitində normal böyüyür, çiçəkləyir və keyfiyyətli toxum verir.

Toxumla çoxaldılması: Kifayət qədər əkin materialı əldə etmək 
məqsədilə dimdikvarı evkaliptin toxumları müxtəlif vaxtlarda 
səpilmişdir. Səpin üçün yerli şəraitdə becərilən bitkilərdən yığılan 
toxumlardan istifadə edilmişdi. Səpin istixana şəraitində xüsusi 
hazırlanmış substratda aparılmışdı. Toxumun səpin dərinliyi 0,7-1 
sm olmuşdu. Dimdikvarı evkaliptin toxumlarının cücərməsinin 
səpin vaxtından asılılığı 1 saylı cədvəldə verilmişdir.

Evkalipt toxumlarının cücərməsi üçün temperatur və rütubət 
əsas rol oynayır. Martın II ongünlüyündə səpilmiş toxumlar 14-16 
gündən sonra, aprelin I ongünlüyündə səpilmiş toxumlar isə 5-7 
gündən sonra ilk cücərti verir. Kütləvi cücərti isə 12-15 gündən 
sonra almır. Toxumların cücərməsi 25-30 gün davam edir. 
Toxumların cücərməsi üçün ən əlverişli temperatur 20-25°C 
olmalıdır, rütubətin azlığı və ya həddindən artıq çox olması 
cücərtilərin məhvinə səbəb olur. Toxumların cücərməsi üçün 
həddindən çox günəş şüasının olması da vacib deyildir.

Cücərtilərin morfologiyası. Toxum cücərən zaman əvvəlcə əsas 
kökcük əmələ gəlir, sonra ləpəaltı hissə uzanaraq ləpə yarpaqlarını 
torpağın üzərinə qaldırır. Ləpə yarpaqları açıldıqdan sonra 
böyüməyə başlayır. Ləpəaltı hissənin uzunluğu 1,0-1,2 sm-ə çatır. 
Ləpə yarpaqları 1 cüt, böyrəkvari, kənarı tam, tünd yaşıl rəngli və 
1,0-1,3 sm uzunluğunda olur. 19-21 gündən sonra 1 cüt həqiqi 
yarpaqların əmələ gəlməsi və ləpəüstü hissənin uzanması müşahidə 
edilir. Ləpə yarpaqlarında damarlanma aydın görünür, orta
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Jıı marlardan yanlara doğru bir neçə yan damar ayrılır. Ləpə 
, m paqları ilk günlər cücərtini qida maddələri ilə təmin edir, həyatı 

। > şəraitdən asılı olaraq 45-60 günə qədər davam edir. 1 və 2 cüt 
h.ıqiqi yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra, cücərti sürətlə böyüyən 

iman ləpə yarpaqları qurayaraq tökülür.

CədvəlNo /.

Dimdikvan evkaliptin toxumlarının 
cücərməsinin səpin vaxtından asılılığı

Səpin 
vaxtı

Cücərtilərin 
alınması Cücərti

%-i
Cücərti 

lərin 
qalma 

%-i

ilk kütləvi

10. III 22.III l.IV 80,0 60,0

20.III 6. IV 13.IV 85,0 65,0

10.IV 17.IV 22.IV 62,0 50,0

20.IV 5.V 13.V 60,0 48,0

I v kal ipi növləri üzərində tədqiqat aparan alimlər onun bütün 
həyalı inkişaf dövrünü 3 mərhələyə bölüblər: cavan, keçid və 
yaşlı(4). Hər bir dövrün özünəməxsus bioloji xüsusiyyətləri var. 
Apardığımız tədqiqata görə dimdikvari evkaliptin inkişaf dövrünü 
aşağıdakı mərhələlərə bölmüşük.

1 mərhələ - 1-2 illik yaş dövrünü əhatə edir. Bu vaxt yarpaqlar 1 
sm saplaqlar üzərində növbəli düzülür, uzunluğu 3,5-5 sm, eni 2,0- 
2,5 sm olur, nazik, bozumtul rəngdədir. Budaqlar yarpaqların 
qoltuğundan çıxaraq növbəli düzülürlər.

II mərhələ - adətən bitkinin 2-3 illik yaş dövrünü əhatə edir. Bu 
dövrdə yarpaqlar 1,5 sm uzunluğunda saplaqlar üzərində qarşı- 
qarşıya düzülür, geniş neştərşəkilli, bozumtul-yaşıl rəngli, qalın 

13



olur, uzunluğu 10-13 sm-ə, eni isə 3,0-3,5 sm-ə çatır. Budaqların 
sayı 2-6 əd. olub, qarşı-qarşıya düzülür.

III mərhələyə isə bitki 3 yaşından sonra daxil olur. Bu 
mərhələdə bitkinin bütün vegetativ orqanları formalaşır. Yarpaqlar 
üfüqi istiqamətdə növbəli yerləşir. Uzunluğu 10-12 sm, eni 4,0-4,5 
sm-ə, saplağın uzunluğu 1,5 sm-ə çatır, nisbətən qalın olur uzunluğu 
30-58 sm-ə çatan budaqların sayı 8-16 ədəd olub növbəli düzülür.

1-3 illik bitkilərin böyümə və inkişafı. Avstraliyanın torpaq- 
iqlim şəraiti Abşeronun torpaq-iqlim şəraitindən fərqləndiyi kimi, 
həmin floradan introduksiya olunmuş, evkalipt növlərinin, o 
cümlədən dimdikvarı evkaliptin böyümə və inkişafı da müəyyən 
dərəcədə fərqlənir.

Məlumdur ki, Abşeron yarımadasına düşən yağıntının miqdarı 
il ərizində 200-mm-ə çatır. Yağıntının əsas hissəsi bitkilərin 
vegetasiyası qurtardıqdan sonrakı dövrə təsadüf edir, minimum 
miqdarı aprel - avqust aylarında düşür-87,8 mm. Havanın orta 
rütubəti 71,3%-ə bərabərdir, yayda isə quraqlıq ilə əlaqədar olaraq 
30% azalır.

Avstraliyanın əsas hissəsi isə tropik zonadır. Ərazinin 38%-nə il 
ərizində 250 mm yağıntı düşür. Burada əsasən şimaldan cənuba 
doğru rütubətli küləklər əsir. Dekabr - fevral aylarında şimal- 
şərqdən əsən ekvatorial musson küləkləri güclü yağıntı gətirir. Bu 
vaxt ildə 1500 mm yağıntı düşür. Yağıntının miqdarı cənub zonada 
300 mm -ə, şərqdə isə 250 mm-ə enir.

Beləliklə, Avstraliya və Abşeronun iqlim şəraitindəki müəyyən 
dəyişiklik bitkinin introduksiya olduğu yeni şəraitdə onun böyümə 
və inkişafına təsir göstərir. Kifayət qədər isti hava və suvarma 
şəraitində introduksiya olunmuş evkalipt növləri özünü yaxşı hiss 
edir. Torpaq-iqlim şəraitindən başqa bitkinin böyümə və inkişafına 
aqrotexniki qulluq da öz təsirini göstərir.

Evkalipt növlərinin, o cümlədən dimdikvarı evkaliptin əsas 
bioloji xüsusiyyətlərindən biri onun sürətlə boy artımına malik 
olmasıdır. Ədəbiyyat məlumatına görə, E. camaldulensis vətənində 
10 yaşında 15-18 m hündürlüyündə olur.

Apardığımız tədqiqat göstərir ki, dimdikvarı evkaliptin 
cücərtiləri 1-3 il ərizində sürətlə böyüyür. Belə ki, əlverişli şəraitində 
bu bitkilərdə bütün il boyu böyümə müşahidə edilir. Bu hal xüsusi 
ilə isti və rütubətli aylarda daha çox nəzərə çarpır. İllik boy 
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h hininin 50-60%-i bu dövrə düşür. Böyümənin azalması və qicmən 
in yanması əsasən quraqlıq və aşağı temperaturda müşahidə edilir, 

ı ı illik bitkilərin böyümə dinamikası 2 saylı cədvəldə verilmişdir 
Noyabr - dekabr aylarında böyümə illik boy artımının 1-3%-ni 
। >7kil edir. Bu da temperaturun aşağı enməsi ilə əlaqədardır.

Cədvəl N°2

M 'idəkan Dendrarisində dimdikvarı evkaliptin böyümə dinamikası 
(sm-lə)

■•m çətrinin diametri 60x65 sm: yan budaqların sayı 22 əd, 
uzunluğu isə 45 sm olmuşdur. 1 - illik bitkilərdə orta illik boy artımı 
II/’ sm, 2 - illiklərdə 132 sm, 3 - illiklərdə 140 sm olur.

l ədqiqat zamanı budaqların böyüməsi üzərində də müşahidələr 
aparılmışdır. Böyümə əvvəlcə əsas budaqlarda, sonra isə yan 
budaqlarda başlayır. Əsas budaqlar isə yan budaqlara nisbətən 
■ıllıətlə böyüyür, əsas budaqlarda illik boy artımıl8-25 sm, yan 
budaqlarda isə 10-12sm olmuşdur.

l enologiyası. Kolleksiyalarda olan yaşlı bitkilər üzərində apa- 
ı ilən müşahidələr göstərdi ki, çiçək saplağı bitkidə intensiv böyümə 
r< dən vaxt, yarpağın dibində budağın aşağı hissəsində əmələ gəlir.

15



Çiçəkləmə iyul ayının əvvəllərinə təsadüf edir. Qönçələrin ye
tişməsi və çiçəkləmə mərhələsinə daxil olması 10-12 ay davam 
edir. Çiçəkləmə iyulun əvvəllərində başlayır, ortalarında isə tam 
çiçəkləmə müşahidə edilir. Çiçəkləri sarımtıl rəngli, ətirlidir. To
xumlar fevral - mart aylarında yetişir.

Toxumların yetişməsi bir il davam edir. Toxumlar yüksək cü
cərmə qabiliyyətinə malik olur.

Beləliklə, apardığımız tədqiqat göstərdi ki, aqrotexniki qayda
lara riayət etməklə dimdikvarı evkalipti çoxaldaraq, alınan bitkiləri 
müxtəlif yaşıllaşdırma işlərində tətbiq etmək mümkündür. Bu sahə
də tədqiqat işləri evkaliptin digər növləri üzərində də davam etdiri
lir.
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PE3IOME

T.C. MaıneflOB

CeıweHHoe pa3MHOMceHHe Eucalyphus camaldulensis 
b ycjıoBHSıx Aöuıepoııa

MapdaKXHCKiıü fleudpapuü Hayuonajibiibiü AH AiepoaüĞoıcana

PcsyjibTara HCCJieaoBaHMe (1997-2001 rr.) noKaaajın, iito 3BKa- 
ıııur KjıroBOBHflHHH b ycjıOBH«x MapzıaKaHCKoro flcHjıpapjıa xopomo 

pa iMiıoacacrca ccmchhhm nyreM. BcxoacecTb ceMaH cocTaBjıajıa 60- 
85%. B İ-3-jicthhx cesHpax OTjnraaerca xoponme pa3BHTne Haji'ieM- 
ııoii 'iacTbi: BbicoTa ceaHijeB b KOHuy BereraıjnoHHoro nepHO^e aocth- 
। uıa b cpeyjHCM 68 cm, k KOHiıy BToporo 173 cm, a TpeTbero- 316 cm. 
')iot BHfl b ycnoBHax Aımıepoııa npH nonuBe oTjiHianca xoponiHM 
poci OM, npmeM hhtchchbhmh pocT OTMenajıca b Mad - Hione.

□BKajiHUT KjııOBOBH^HbiH OKasajıca >Kapo-3acyxoycTOHHHBbiM H He 
I i pa^ajIH OT 3HMHHX HH3KHX TCMHepaTyp. ÜOƏTOMy OH BnO.Hie 
ııpıırOACH fljıa KyjibTypbi Ha AnnıepoHe.
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T.S.Məmmədov, V.Q.Əsgərova

Rekreasiyanın Mərdəkan Dendrarisinin 
ekosisteminə təsiri

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Mərdəkan Dendrarisinin iqlimi Aralıq dənizi hövzəsinin 
Abşeron yarımadasının iqliminə bənzər iqlimi tipinə aiddir, 
mülayim subtropik qışı, quru, isti, uzunsürən yayı, aydın günəşli 
payızı və soyuq yazı ilə səciyyələnir. İqlim analoquna görə yarımada 
Afrika, Asiya, Aralıq dənizi ölkələri, Kaliforniya, Meksikanın bəzi 
quru subtropik iqliminə oxşayır. Odur ki, o regionların subtropik 
bitkiləri Abşeronda introduksiya olunmaq üçün əlverişlidir.

Mərdəkan Dendrarisinin fəaliyyətinin ilk günlərindən etibarən 
introduksiya edilən qiymətli ağac və kol bitkilərinin əksəriyyəti yerli 
şəraitə uyğunlaşmış və onlar xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə 
tətbiq olunmaq məqsədilə çoxaldılmışdır. Müxtəlif ölkələrdən 
introduksiya olunub kolleksiyaya düşən bitkilər bu iqlimə 
uyğunlaşa bildiklərinə görədir ki, əldə olan əkin materiallarından 
Abşeronda olan park və istirahət ocaqlarına əkilərək yaşıllaş
dırılmış və yaşıllıqlar daha da genişləndirilmişdir. Bütün bunlarla 
yanaşı, bağda becərilən elə texniki və dərman bitkiləri vardır ki, 
onlardan alınan efir yağları və ekstraktlardan yeyintidə, ədviyyatda 
və dərman preparatlarının hazırlanmasında xammal kimi istifadə 
olunmuşdur. Əldə olan məlumatlara görə (1), Dendraridə vaxtilə 
introduksiya olunan çoxlu dekorativ ağac və kol, həmçinin 
subtropik bitkilərə mənsub olan növ və çeşidlərdən Abşeron 
şəraitinə 400-ə qədər növ və 850-dən artıq subtropik meyvə çeşidləri 
uyğunlaşdığı halda, hal-hazırda ərazidə dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən gətirilən dekorativ ağac və kol bitkiləri, efir yağlı və ot 
bitkilərindən 300-ə yaxın növ yerli şəraitdə inkişaf edir.

Müxtəlif fəsilələrə mənsub olan uzaq və yaxın ölkələrdən 
gətirilən yerli şəraitdə becərilən ekzotik ağac, kol və ot bitkiləri hal- 
hazırda bağın sahələrinə, kolleksiyalara elə görkəm verir ki, onlarm 
bəzək əhəmiyyətini və əmələ gətirdikləri çətirlərin yaraşığım, 
çətirlərin altında yaratdıqları sərinliyin əsrarəngizliyini nəzərə 
alaraq, onlarm hər birindən yaşıllaşdırma işlərində və dekorativliyi 
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ıı' >ı .ı alınaraq bəzək bitkisi kimi, yaxud istixanalarda yetişdirilən 
ı ılılııs bitkilərinin içərisində bəzək və dərman əzvay bitkilərinin

■ H.ıldılaraq kolleksiyalarının artırılması və lazımı təşkilatlara 
। u idimi labüddür.

Həqiqətən də tikilən təzə müəssisələrin, yaşayış evlərinin 
m mzərəsinin zənginləşməsində, görkəmlərinin gözəlliyinin 
mülıalizəsində Mərdəkan Dendrarisinin rolu böyükdür.

Abşeronun iqlimi, torpağı, günəş radiasiyası, dənizi, müalicəvi 
palçıqları və onların kompleks təsiri yarımadada mövcud olan 
। ı n a hət evləri və sanitoriyalara böyük şöhrət gətirmişdir.

I ləmin istirahət ocaqlarında dincələn və müalicə olunan insan
la ı.ı aldıqları müalicələrlə bərabər, ətraf yerlərə estetik gözəllik 
vcl ən yaşıllıqların və onların memarlıq bəzəyinin böyük əhəmiyyəti 
vaıdır. Belə ki, istirahətə və ya gəzintiyə çıxan hər bir şəxs həmin 
ı ıbı.ıt gözəlliyindən estetik zövq almaqla yanaşı, havanın 
təmizlənməsinin vacib amili olan yaşıllıqda oksigenlə zəngin təmiz 
hava udaraq, qan dövranının tənzimlənməsinə nail olur ki, bu özü 
uiplamlığın birinci rəhnidir. Mərdəkan dendrarisindəki bu 
yaşıllıqlar və su hövzələri və ya onların axınlarına verilən estetik 
ı-v/əlliklər bağa gəzintiyə çıxanlara böyük zövq bəxş edir.

Məlumdur ki, gəzintiyə (rekreasiyaya) məruz qalan hər bir 
bağda, park tipli bağ və meşələrdə, gəzilən yerlər tapdağa məruz 
qaldıqlarından rekreasiyanın təsirini özlərində əks etdirirlər.

19X2 88-ci illərdə Ceyranbatan ətrafında mövcud olan salınmış 
ım .. > əkinlərində Azərb.ETMTAN-nun apardığı elmi tədqiqat işləri 
n >ıu əsində meşədə istirahət zamanı gəzən əhalinin meşəyə nə 
• I >ı »ədə mənfi təsir göstərdiyi aşkar edilmişdi. Belə gəzinti 
u »iı« əsində torpağın üst qatı sıxlaşaraq bərkiyir və torpaq örtüyü 

■dələnn ki, bu özü torpağın və torpaq örtüyünün bilavasitə 
। ■ l 11 asıyaya məruz qalmasının nəticəsidir.

I h rübə göstərmişdir ki, müxtəlifotlu göyrüş-palıd - tut meşəsi 
iıplı ıın-.ələrdə güclü rekreasiyaya məruz qalan sahələrdə (hektara 
'<l ıd.ım) ərazinin 35%-ni cığırlar təşkil edir ki, burada meşə 

■ ı ı liyünüıı 50%-ə qədəri zədələnmiş olur. Torpağın yer səthindən 10 
m dimdiyindəki qatında humusun miqdarı 1-1,2 dəfə azalmış 

"İm Bu qatda torpağın həcmi çəkisi 1, 2 dəfə artdığı halda, 
■ ıı .ı. du m.ısı 3,6-3,8 dəfə azalır. Nəzarət sahəsi ilə müqayisədə 
İmi mln ol örtüyünün bioloji kütləsi 25-30 dəfəyə qədər azalır.
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Rekreasiyaya orta dərəcədə məruz qalan sahədə (hektara 10 
adam), ərazinin 10%-ni cığırlar təşkil eldiyindən, burada meşə 
örtüyünün 20-25%-i zədələnmiş oluı lorpağın üst qatında 
humusun miqdarı 0,6-0,8 dəfə azalmış olur lləınin qatda torpağın 
həcmi çəkisi 0,8-0,9 dəfə artdığı halda, sıısızdırma qabiliyyəti 1,8-2 
dəfə azalır. Nəzarət sahəsi ilə müqayisədə ot örtüyünün bioloji 
kütləsi 7-9 dəfə azalmış olur.

Torpağın su keçiricilik xüsusiyyəti ilə əlaqədar onda nəmişlik 
azalır. Belə ki, xüsusən yay aylarında torpaq bərk tapdanan 
sahələrdə nəzarət sahəsi ilə müqayisədə nəmişlik qat-qat aşağı olur. 
Belə sahələrdə bitkilərin kökünün çəkisi bərk tapdanmayan sahələrə 
nisbətən 2-2,5 dəfə az olur.

Deməli, torpağın bərkiməsi ilə onun məhsuldarlığının aşağı 
düşməsi rekreasiya meşələrinin pisləşməsinin və onların 
davamlılığının azalmasının əsas səbəblərindən biridir. Belə ki, 
rekreasiya güclü olan sahələrdə bitkilərin təbii bərpası yox 
dərəcəsinə kimi azalır, orta tapdanmış sahələrdə isə nəzarət sahəsi 
ilə müqayisədə təbii bərpa 20-30% az olur.

Belə meşələrdə və ya meşə tipli parklarda istirahətə gələnlərin 
sayının norma çərçivəsində olmasına ehtiyac olduğu halda 
Mərdəkan Dendrarisində buna ehtiyac yoxdur. Çünki buraya 
gəzməyə gələnlər səyahətçilərin ciddi nəzarəti altında olmaqla 
yanaşı, səyahətlər yalnız işarələr olan alleyalarla aparılır ki, bu da 
yaşıllıqları hər cür tapdaqdan kənar etməklə, antropogen təsirlərə 
məruz qoymur.
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PE3IOME

T.C.MaMe/jOB, B.K. ÄCKepOBa

Bjihhhhc peıcpeaqHH Ha əkochctcm MapaaKHHCKOıo 
.HeHflpapHH

MapdaKHHCKuü ffendpapuü Haifuouajibubiü AH Aiepöaüö^ıcaua

W3Jic»KeHbi pc3y;ibTaTbi H3yneHHa bjihmhim pcıcpcaıınn Ha coc- 
lOMHHC JieCHblX 3KOCHCTCM H 3KOCHCT6M Map^aiOIHCKOrO flCH^papHH. 

’lflCCb onHCbiBaK»Tcs pcayribTarbi Hccne^OBaHM 1982-88 rr. Ha Anme- 
POHCkom CTanHOHape b MCKyccTBeHHbix jıeconaca>K,aeHnax BOKpyr 
UmciipaH-EaTaHCKoro BonoxpaHHjiHma h b Map^aıcaHCKOM flenapo- 
ııapKe.

BblSIBJICHO, HTO Ha HCCHCflOBaHHOM CTaiJHOHape B 3aBHCHM0CTH OT 
t ra^HH AurpeccHH yMCHbmaıoTca jıecHaa noacTHjiKa, önoMacca TpaB- 
uııoro noKpoBa, co^ep^camıe ryMyca b BepxHHX cjiohx noHBbi (1-10 cm 
rjıyÖHHbi), Macca Kopuefi b ətom cjioc, caMoceB jıecnbix nopoa. Coot- 
ncrcTBCHHO, yBejiHHHBaercu oöbCMHbiii bcc BepxHero cnoa hohbm, a 
< oıcpaınaerca BO^onpoHHpaeMOCTb. üoəTOMy peKOMCH^yercs: b pexpe- 
iHIIOIIHblX JieCOHaCa>KaeHH«X HOpMHpOBaTb KOJIHHCCTBO peKpeaHTOB, 
ı n o racjibHbix cjıynasx npoBecra nojniHH 3anper Ha HecKOJibico jict, b 
'KM HCT HCOÖXOaHMOCTH B MapflaKSİHCKOM ^CHapOnapKC. ƏtO CBS3aHO 
ı icm, 'ito CTporoe HaöjnoacHnc 3KCKypcoBoaoB, a TaıoKe cnepHajıb- 
lll.ic a<)pO>KI<H 4JI3 ƏKCKypCOBO/IOB H HpOryjIOK HC CO3flaK)T yCJIOBHS 
ııııtı Bi.nanTbiBaHHH noHBbi h əthm npenaTCTByıOT flerpaAaıjMH 
n.ııı<)iiBCHHoro noKpoBa co cropoıibi peKpeaHTOB.
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T.S.Məmmədov, V.Q.Əsgərova

İpək akasiyasının introduksiyası haqqında 
bəzi materiallar

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Bitkilərin introduksiyası dedikdə birinci növbədə hər hansı 
diyardan gətirilib yerli şəraitdə əkilən bitkinin həmin mühitə 
uyğunlaşan fərdinin boy və inkişafının öyrənilməsi nəzərdə tutulur. 
Yerli floradan olan bitkilərin kulturaya keçirilməsi intraduksiya 
adlanır. Yerli mühitə gətirilib əkilən bitkilər illər boyu öz vətənində 
uyğunlaşan iqlim və torpaq şəraitindən fərqli məkana düşdüyünə 
görədir ki, həmin bitkilər yerli şəraitə müxtəlif cür uyğunlaşırlar. 
Belə ki, Abşeron iqlimi özünün kontinentallığmı regionda becərilən 
hər bir bitkidə büruzə verdiyi üçün introduksiya olunan bitki boy, 
inkişaf, vegetasiya fazaları və s. görə öz vətəni ilə müqayisədə bu və 
ya digər formada fərq verir.

Məqalədə Azərbaycanın Lənkəran zonasından Abşerona 
gətirilib introduksiya olunan nadir və nəsli kəsilməkdə olan ipək 
akasiyası və ya lənkəran güləbrişini haqqında bəzi məlumatlar 
verilmişdir.

İpək akasiyası və ya lənkəran güləbrişini-Albizzia julibrissin 
Durazz. paxlalılar (Fabaceae və ya Leguminosae) fəsiləsinin 
güləbrişin (Albizzia) cinsindəndir. Bu cinsin Şərqi Zaqafqaziyada 
(Qarayazı) üçüncü dövrün yuxarı pliosen qatında qazıntı halında 
qalıqları tapılmışdır.

Şərqi Asiya mənşəli, subtropik tipli floranın qədim relikt bitkisi 
kimi məlum olan ipək akasiyası keçmiş SSRİ ərazisinin cənubunda 
yalnız Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayonu və onunla 
qonşu olan rayonlarda aşağı dağ qurşağının 200-400 m 
hündürlüyünə qədər qalxaraq, yabanı halda bitir. Azərbaycandan 
başqa Şimali İranda, Çində, Koreyada və Yaponiyada da yabanı 
halda rast gəlinir. Bu bitki böyük bəzək əhəmiyyətinə malik olub, 
özünün üfüqi istiqamətində inkişaf edən qəşəng çətirinin şəbəkəliyi, 
çiçəkləmə fazasında çiçəyinin alabəzəkliyi, incəliyi, zərif ətri ilə o 
qədər diqqəti cəlb edəndir ki, o istər təbii meşələrin, istərsə də 
becərilən sahələrin təbii bəzəyidir.
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ipək akasiyası təbii şəraitdə adətən dik yoxuşların, yamacların 
iləy ində, yuyulmuş süxurlarda, axar suların yaxınlığında 
m ısk u ulaşmışdır.

Vətənində 18 m-ə qədər hündürlükdə, qollu - budaqlı çətiri 
nhiqi inkişaf edən ağac bitkisidir. Ağacın kötük və budaqlarının 
qııhığı boz, birillik budaqların qabığı isə yaşıldır. Növbəli 
dlizüİüşlü yarpaqları ikili, cütlələkşəkilli olub, yarpaqcıqlannm 
miqdarı 8-20 (30) cüt, uzunluğu 5-15 mm, eni 1,5-4,5 mm, 
,ıı paqlar üstdən tünd, alt tərəfdən açıq yaşıl rəngli, çılpaq və ya alt 

ı >ı əldən sıx tüklü, kənarları kirpiklidir. İri, mürəkkəb süpürgə 
şəkilli çiçəkqrupuna toplaşan başcıq hamaşçiçəyinin çiçəkləri 
nidadır. Zəngşəkilli kasacığı 4-5 dişcikli, tacı qıf şəkilli, sarımtıl, 
kasacıqdan 3-5 dəfə uzundur. Çoxsaylı erkəkciklərinin çəhrayı 

ıplaıının həşaratları özünə cəlb etməsində rolu böyük olub, vahid 
dişiciyinin sütuncuğu nazik, ağızcığı xırdadır. İki taycıqla açılan 

, astı paxlası xətvarıdır. Toxumları uzunsov, yastı, qəhvəyi rənglidir.
ipək akasiyasının yarpaqları digər bitkilərlə müqayisədə gec 

ıiçılır. Yarpaq açılması bir aya qədər çəkir. Belə ki, aprelin 
ıxırından başlayan yarpaq açılması mayın axırma qədər davam 

■. hı Çiçəkləmə fazası iyunun birinci ongünlüyündən avqusta qədər 
u ı nır. Oktyabrın axırından yetişməyə başlayan paxlalarda toxum 
, 11 ışınəsinin başa çatması qışa qədər davam edir.

İpək akasiyası Azərbaycan Respublikasının bir çox aran 
ı uyularında, Qara dəniz sahillərində, Krımda, Gürcüstanda, Orta 
\ tyada, İranda, Türkiyədə, İtaliyada bəzək bitkisi kimi becərilir, 
•ilahiyyat məlumatlarına (1) görə bu növ mədəni əkin şəraitində 

ll< < ı əsrdən məlumdur. Özbəkistanda artıq 18-ci əsrin axırlarından 
h.mıii) bitki becərilir. Digər mənbəyə (2) görə ipək akasiyası 
l .uik islana 1934-cü ildə gətirilib. 1956-cı ildən etibarən isə (3) 

!•’> publikanm cənub rayonlarında, xüsusən Hissar vadisində yerə 
lokülınüş toxumlarla özbaşına çoxalaraq geniş sahəni əhatə 
। İmişdir.

İpək akasiyası Bakıdakı Botanika bağında və Mərdəkan 
l h ndı arisində 1945-cı ildə toxumla introduksiya olunur.

toxumlardan əmələ gələn və bağdakı şəraitə uyğunlaşaraq 
böyüyüb 30-50 yaşa çatan bitkilər üzərində aparılan fenoloji 
müşahidələr nəticəsində (1968-91-ci illər) onlarda tumurcuqlanma, 
, n paqvcrınə, çiçəkləmə və toxumvermə fenofazalan qeydə 
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alınmışdır. Belə ki, həmin bitkilərdə yarpaq tumurcuqlarının şişməsi 
25.04 - 04.05 tarixlərində müşahidə edilir. Yarpaqların əmələ 
gəlməsi 02.05 - 16.05 müddətdə, kütləvi yarpaqlama 20.05 - 09.06 
müddətlərinə müvafiq gəlir. 10.06 - 17.06 tarixlərdə tam yarpaq 
açırlar. Çiçəklərin tək-tək açılması 23.05 - 06.09 müddətinə, kütləvi 
çiçəkləməsi 26.05 - 15.10 tarixlərinə və çiçəkləmənin sonu 12.06 - 
29.10 ay tarixlərinə müvafiq gəlirsə, meyvələmə 03.07 tarixdən 
başlayaraq 03-05.10-cu aya qədər davam edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, metereoloji amillərin təsirinə məruz 
qaldıqlarına görədir ki, bitkilərin fenofaza müddətləri müxtəlif 
illərdə az və ya çox fərqli olur.

1987-ci ildən başlayaraq Botanika bağında «Ağac bitkilərinin 
introduksiyasıw laboratoriyasının işçiləri tərəfindən dekorativ və 
meyvə bitkiləri ilə yanaşı, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında 
olan lənkəran akasiyası da introduksiya olunmuşdur. Burada 
toxumların əkin vaxtı, cücərmə faizi və cücərmə müddəti, 
cücərtilərin morfoloji xüsusiyyətləri, yerüstü və yeraltı hissələrinin 
bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Əkin materialı kimi təbii şəraitdən və Botanika bağından 
yığılan toxumlardan istifadə olunmuşdur. Hər iki şəraitdən 
toplanan toxumlar təcrübə sahəsinə əkilmişdir.

Toxumlar iki vaxtda- payız və qışa da (X-II); yazda (III-IV) 
100-100 ədəd olmaqla torpağa səpilmiş, onların cücərmə faizi mart- 
aprel aylarında daha yüksək olmuşdu (69-75%). Suvarılan sahədə 
əkilən lənkəran akasiyasının cücərtilərinin boy artımı aprelin 111 
ongünlüyündən başlayaraq iyulun axırına qədər təqribən 100 gün 
davam edir və birinci ilin axırında cücərtilərin hündürlüyü 10 sm-ə 
çatır. İkinci il isə böyümə aprelin ikinci ongünlüyündən başlayaraq 
iyulun ikinci ongünlüyünün axırma qədər davam edir. Bu 
müddətdə boy artımı 10 sm olmuşdu. Cücərti sahələri həftədə 2 dəfə 
suvarılmaq şərti ilə vegetasiya müddətində 4-5 dəfə kətmənlənərək 
yumşaldılır.

Məlumdur ki, bitkilərin həyatı prosesində onların kök sistemi
nin rolu böyükdür. Bu növdə cücərti əmələ gələnə qədər onun kökü 
torpaq altında 3-5 sm-ə qədər dərinliyə gedir. 1 ildə əsas kökünün 
uzunluğu 20 sm-ə, kök boğazının diametri isə qaidəyə yaxın yerdə 3 
mm-ə çatır, yan köklərin uzunluğu 2-8 sm olur. 2 - illik bitkinin 
əsas kökünün uzunluğu 30 sm-ə, qaidədə diametri 5 mm-ə çatır.
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\ m kökləri kök boğazından 3 sm aşağıdan formalaşaraq, 
u/ıınluğu 12 sm-ə çatır.

Toxumla çoxaldılma bu bitki üçün səciyyəvi olduğu halda, 
vegetativ yolla (çubuqla) çoxaldılma heç bir effekt vermir.

I hnumiyyətlə, bitkinin toxumları cücərmə qabiliyyətini 3-4 il 
। xlayır. Təbii şəraitdə cücərtiləri yazda əmələ gəlir.

İpək akasiyası işıq və isti sevən bitki olub, 10 il ərzində 9 m 
hündürlüyə və 14 sm diametrə çataraq, yalnız 4-5 yaşdan etibarən 
meyvə verir. O, isti sevən bitki olsa da, 12-20 dərəcə şaxtaya da 
dözümlüdür.

İpək akasiyası özünün müsbət keyfiyyətləri ilə dekorativ bitki 
nlmaqla yanaşı, çiçəyinin ətiri və alabəzəkliyinə görə bal arılarını 
ö/Ünə cəlb edən ətirli bitkidir. Oduncağı çəhrayımtıl sarı olub, yaxşı 
। aldadılaraq dülgərlik işi üçün yararlıdır.Qabığı 7-8% aşı maddəsinə 
mııük olub, onun şirəsindən təbabətdə mədə-bağırsaq 

> ləliklirində, çiçəyinin bişməsindən öskürəyə qarşı istifadə olunur. 
< ? ı bığından alman sarı rəng ipək və yun parçallann boyanması 
üçün yararlıdır.

Vaxtı ilə Lənkəran zonasında geniş sahəni əhatə edən ipək 
ıkasiyası meşələri sistemsiz qırıldığından sahəsi dəfələrlə azalmış və 
demək olar ki, əsasən aşağı qurşaqda saxlanılmışdır. İpək 

■ ı r iyasının digər enli yarpaqlı cinslərdən olan növlərlə qarışıq 
u u Tirində qırılan bu bitkinin əvəzində təzə cücərtilərin inkişafı 
■. ıiınloşir. Çünki kölgəni sevməyən bu bitki fərdlərinin plansız 
ıpıılması onunla birlikdə yaşayan enliyarpaqlı ağacların sürətlə 
inkişafına səbəb olaraq, həmin sahədə daha da kölgə yaradır ki, 
i nnunla ipək akasiyasının cücərtilərinin inkişafına mane olur. Belə 

ılı.ıl.ndə olan cücərtilər göbələk xəstəliyinə tutulmaqla yanaşı, 
■ ı ıı madan da ziyan çəkirlər.

< >dur ki, ipək akasiyasının təbii bitmə şəraitində xüsusi qoruq- 
I u m təşkili vacib olduğu kimi, toxumla artın İmasının effektli oldu
ğunu nəzərə alıb, bağların, park tipli bağların yaşıllaşdırılması və 
b >/ ıl ağacları ilə zənginləşdirilməsi də labüddür. Ancaq yaxşı olar 
ıp 'k ıkasiyası becərilən yerlərdə onun qonşuluğuna elə əkin materi- 
ail. m əkilsin ki, o növ bitkilərin çətirləri gövdə və budaqları şaquli 
inkışııfcdən olsun.
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PE3IOME

T.C.Maıwe/ıoB

K HHTpOflyKpHH aKaiIHH mejIKOBOİİ 
HJİH ajlbÖHHHH JieHKOpaHCKOH

MapdaKUHCKUü fleHÖpapuü HmpıoHajibHbiü AH Aiepöaüd^caııa

HajıOÄeHM peayjibTaTbi HsyneHHa HHTpOAyKiiHH aı<annn ınejiKO- 
BOH HJİH ajIbÖHIlHH JISHKOpaHCKOH B EaKHHCKOM EOTaHHH6CKOM CH/JV H 
MapAaKSHCKOM AeHjıpapHH. floceBbi ceMCHHoro MaTepHana npoH3BC- 
^eHHbie oceHbio 3hmok> h bcchoio noKaaajiH, hto Becna caMoe noaxoa- 
anjee Bpeıwa juıa axaıiHn ıneJiKOBOİı, rac npopeHT bcxojkccth ceMaH 
cocTaBjıaer 69-75 %

npOIieHT BCXOJKCCTH C6M3H, pOCT Haj!,3CMHbIX H nOI[3CMHMX Opra- 
hob TOBeHHjibHbix pacTeHHH n0Ka3biBacT, hto mcjiKOBaa aKaıma moskct 
öbiTb Hcnojib3OBaHa b oaejıeHeHHH h odjıeccHHH AnmepoHCKoro nojıy- 
ocTpoBa. Ho, npn nocese ə-roro BH^a, KaK conyrcTByıoniMMH pacreHH- 
aMH, 7KC.iaTe.ibHO, BbiöpaTb, TaKiıe bh,hm y KOTopux KpoHbi jıepeBOCB 
pa3BHBaK>TCa BCpTHKajIbHO, He rOpH3OHTajIbHO.

26



Z.H. Abbasova

Abşeronda qatırquyrğuyarpaq kazuarinanın bioekoloji 
xüsusiyyəti və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Son illər Abşeronda yaşıllaşdırma işlərinin genişləndirilməsi ilə 
•lııqədar olaraq yerli torpaq-iqlim şəraitinə davamlı dekorativ ağac 

' > kolların seçilməsinə, onların yaşıllaşdırılacaq sahənin ansanblına 
uyğun olaraq yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə bitkilər- 
■I >ıı biri də Avstraliya florasına mənsub olan, yüksək dekorativliyi 
ıl» fərqlənən qatırquyruğyarpaq kazuarinadır. Qatırquyruğyarpanq 
i । ııarina Mərdəkan dendrarisinə 1940-cı illərdə introduksiya 

■ 'hınınuşdur.
Abşerona introduksiya olunan bu bitki yerli torpaq-iqlim 

>ı nilinə tamamilə uyğunlaşmış, lakin bu vaxta qədər yaşıllaşdırma 
। İnində istifadə olunmamışdır. Buna səbəb qatırquyruğyarpaq 
l । um inanın bioekoloji xüsusiyyətlərinin hərtərəfli öyrənilməmə- 
ul u Yalnız 1960-cı illərdə bitkinin çoxaldılması və becərilmə 
u|i olcxnikası ilə F.Məmmədov məşğul olmuş və III nəsil alınmışdır 
11) 1997 - 2001-ci illərdə apardığımız tədqiqatın əsas məqsədi isə 
ıul lıinin böyüməsi, mövsümü inkişaf fazalarını, meyvə və toxum 

ı məsinin bioloji xüsusiyyətlərini, sonrakı nəsillərin xarici amillərə 
■i ıv.ımlılığını öyrənməklə yanaşı, əkin materialı əldə etməklə, 

, । əlləşdırınaya tətbiq etməkdir.
<’.ıtırqııyruğyarpaq kazuarina (Casuarina eguisetiofolia L.) 

ı । u.u ma fəsiləsinin (Casuarinaceae R.Rr.) kazuarina cinsinə 
■ I ।nildir ((’asuarina L. Ex Adans). Bu cins 45 (30) növü əhatə edir, 
l ıbıı lıəkla Avstraliyada yayılmışdır (2,3).

Abşeron şəraitində boyu 8-10 metrə çatan (vətənində 30 m-ə 
ı "i u ) həmişəyaşıl, incə və qamətli ağacdır. Qövsvari budaqları sal- 

ı u, olub, aşağıya doğru əyilmişdir. Budaqları üzərində tünd yaşıl, 
u । ıl u if zoğlar və tam inkişaf etməmiş yarpaqlar pulcuq şəkilində 

11 ışıı Xarici görünüşcə iynəyarpaqlılara bənzəsə də, iynəvarı bu- 
ı u|> ıqləı üzərində düzülən kiçik, bəzən gözlə görünməyən pulcuq- 
ııı yəı paqcıqlarına görə kazuarina enliyarpaqlılara aid edil- 

nıı dıı 2 evli bitkidir. Yazda qrup halında, kürə formalı kiçik 
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çiçəkləri olur. Sonra çiçəklərdən kiçik qozalar əmələ gəlir və 1 ildən 
sonra yetişir.

Torpağa az tələbkar, quraqlığa davamlıdır. Abşeronun əlve
rişsiz iqlim və torpaq şəraitinə yaxşı davam gətirir, lakin sərt qışda 
kök boğazına kimi məhv olur, yazda yenidən pöhrələr vasitəsi ilə 
bərpa olunur. Lakin 1980-cı illərdən bəri qışda yerüstü hissəsinin 
məhv olması müşahidə edilməmişdir, görünür, alınmış III nəsil 
artıq Abşeronun qış şəraitinə uyğunlaşmışdır.

Eyni ilə, bu bitki Abşeron küləyinin təsirindən böyümə 
istiqamətini dəyişmir, küləyə davamlıdır.

Bütün bu bioloji xüsusiyyətlər qatırquyruğyarpaq kazuarinanın 
Abşeronda və ona yaxın rayonlarda yaşıllaşdırmada istifadə üçün 
yararlı olmağını göstərir.

Tədqiqat zamanı yerli şəraitdən yığılan toxumlardan istifadə 
edilmişdi. Toxumlar istixana şəraitində xüsusi hazırlanmış sub- 
stratda yazda və payızda səpilmişdi. İlk cücərti 9-11 gündən, kütləvi 
isə 14-16 gündən sonra almır.

Hər iki halda toxumlar sıx cücərti vermişdi (80-83%). Belə 
cücərti almaq üçün temperaturun 25-30°S, rütubətin isə 85-90% 
olması vacibdir. Toxumların 2-3 il qalması onların cücərmə faizinə 
təsir göstərmir ,

Vegetasiyanın sonunda cücərtilərin qalma ehtimalı 74%-i təşkil 
edir. Ləpəyarpaqları 2 ədəd xəttvarı, küt uclu, çox incə, parlaq 
yaşıl rəngli olub, 15-20 mm uzunluğundadır. Normal temperatur şə
raitində intensiv böyüyür. Həqiqi yarpaqlar 12 gündən sonra əmələ 
gəlir. Qipokotel qırmızımtıl rəngli, 19 mm uzunluğundadır. Kök 
sisteminin inkişafı yerüstü hissəsinin inkişafı ilə eyni başlayır. 21 
gündən sonra yan kök əmələ gəlir. 30 günlük cücərtinin hündürlüyü 
3 sm, kökcüyün uzunluğu 2 sm olur. Ləpəyarpaqlarınm həyatı 40 
günə qədər davam edir.

İntensiv böyümə əsasən ən isti aylarda (iyul, avqust, sentyabr) 
müşahidə edilir. 2 və 3 illik bitkilər daha intensiv böyüyür (qr.l). Bu 
da bitkilərin isti sevən və istiyə davamlı olmasına sübutdur.

Cücərtilərin illik orta boy artımı I il 53,6 sm, çətirinin diametri 
15,5 sm, kök boğazının diametri 0,3 sm olmuşdu, II il isə uyğun 
olaraq: 74,7 sm; 21 sm və 1,5 sm olmuşdu. III il - 90,7 sm; 30 sm və 
2,8 sm olmuşdu. 3 - illik bitkinin vegetasiyanın sonunda orta hün- 
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lılılilyü 219 sm, çətrinin diametri 60,5 sm, yan budaqların sayı 3-4 
■ I ..I, uzunluğu isə 15-20 sm olur.

Dcndrarinin kolleksiyalarında olan yaşlı bitkilərin illik orta 
Hiy artımı 22 sm olur. 10 - illik bitkinin hündürlüyü 6 m, çətrinin 
hu metri 330 x 290 sm, kök boğazının diametri 15,5 sm olur. 50 - 
Hil bitkinin hündürlüyü 7,5-8 sm, çətrinin diametri 325x275 sm, 
"k boğazının diametri isə 20 sm-ə çatır.

Bitkinin çətrinin diametri bitkinin əkin sıxlığından asılıdır. 
V u xı ıı əkilmiş bitkilərinin çətrinin diametri tək əkilmiş bitkiyə 
ır.bələn qısa olur. Bitkiarası məsafənin 3x3 m olması vacibdir.

Şəkil JMäl. Qatıquyruqyarpaq kazuarinanm a) dişi və b) erkək 
çiçək qrupu
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Abşeron şəraitində qatırquyruğyarpaq kazuarina ilk çiçəkləmə 
mərhələsinə 4-5 yaşında daxil olur. Lakin bəzi hallarda 3 - illik bit
kilərin bir neçəsində çiçəkləmə müşahidə edilsə də, bu çiçəkləmədən 
meyvə əmələ gəlmir. Bizim fıkrimizcə, bu təsadüfü haldır və xarici 
şəraitlə əlaqədardır (rütubətin çatışmamazlığı, quraqlıq, isti və s.).

Buna görə bu mərhələni çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmənin 
başlanğıcı hesab etmək olmaz.

Kolleksiyalarda olan yaşlı bitkilər hər il çiçəkləyir və toxum 
əmələ gətirir. Abşeron şəraitindən yığılan toxumılardan alman bit- 
ki-lər yerli şəraitə daha çox uyğunlaşmış və davamlı olur.

Bizim tərəfimizdən qatırquyruğyarpaq kazuarinanın IV nəsli 
alınmışdır və o, aşağı temperatura daha çox davamlıdır.

F.Məmmədova görə (1); 1979 - 1980-ci illərdə qışda tempe
raturun -7° S-ə enməsi ana bitkidə cavan budaqların soyuqdan 
donmasına səbəb olmuşdur, amma I, II və III nəsildə bu hal 
müşahidə edilməmişdir. 1977 - 1978-ci illərdə qışda temperaturun - 
11° S-ə enməsindən I , II nəsildə birillik budaqların soyuqdan 
donması müşahidə edilmişdisə də, ancaq III nəsildə buna təsadüf 
olunmamışdır.

Tədqiqat zamanı kazuarinanın yaşlı nümunələrində fenoloji 
inkişaf fazaları öyrənilmişdir. Temperaturun artması ilə əlaqədar 
olaraq martın əvvəlində yeni yarpaqların açılması müşahidə edilir. 
Əgər yaz soyuq keçərsə, bu proses müəyyən qədər gecikir. Yeni 
yarpaqların kütləvi əmələ gəlməsi mayın II yarısında müşahidə edi
lir. Böyümə martın axırlarından başlayaraq, sentyabrın axırlarında 
başa çatır.

İyulun əvvəllərində erkək çiçək tumurcuğunun, iyulun ortasın
da isə dişi çiçək tumurcuğunun şişməsi müşahidə edilir. Erkək çiçək 
qrupunda ilk çiçək iyulun ortasında, dişi çiçək qrupunda isə sen
tyabrın əvvəllərində müşahidə edilir. Həm erkək, həm də dişi çiçək 
qrupunda kütləvi çiçəkləmə sentyabrın ortalarında müşahidə edilir. 
II çiçək tumurcuğunun şişməsi avqustun ortalarında erkək çiçək 
qrupunda və oktyabrın II yarısında isə dişi çiçək qrupunda müşahi
də edilir. Sentyabrın axırında meyvələr yetişməyə başlayır və 1 ildən 
sonra tam yetişir. Bu bitki Abşeronun torpaq-iqlim şəraitində in
kişaf fazalarını tam başa çatdırır.

Qatırquyruğyarpaq kazuarina iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı 
ağaclarla birlikdə əkildikdə çox gözəl kompozisiya alınır. Buna görə 
də, bu bitkinin mütləq çoxaldılması və Abşeronun şəhər və kəndlə
rində, park və bağların yaşıllaşdırılmasmda tək və ya qrup hahnda 
əkilməsi məqsədəuyğundur.
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Qr. 1. Qatırquyruğu kazuarinanın 1-3 illik cücərtilərinin aylar üzrə 
böyümə dinamikası (orta rəqəmlə). 1 illik - 2 illik - 3 illik.

Qatırquyruğu kazuarinanın ümumi görünüşü
31
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PE3IOME

3.r.A66acosa

Casuarina eguisetifolia L. B Map/jaKsiHCKOM ^enApapHH

MapdciKtıncKUü Jleııdapuü HayuoHa'ibubiü AH AaepöaüdMXtna

B MapAaKHHCKOM J],eHApapnH öbijih njy^ıCHbi ÖHOJiormıecKHe 
OCOGchHOCTH pOCTa, pa3BHTHa, HBCTeHHa, njIOAOHOniCHIM, pa3MHO- 
ÄCHHa H yCTOHHHBOCTH BHeiHHHX (JiaKTOpOB Ka3yapHHM XBOipeJIHCT- 
hoh. IIpoAOJiJKaeTca HceneAOBaHHe ətoh KyjibTypw c 1960r. ao HacTO- 
amero BpeMeHH. 3a ətot nepnoA noAyneHbi aobojibho ycroiiHHBbie 
(JıopMM A-a» ycjıOBHsx Anıucpoııa. YanTbiBaa ycTOÜHHBOCTb noHBCH- 
HO-KJlHMaTHHCCKHX yCAÖBMH AnUICpOHa H ACKOpaTHBHbie OCOÖCH- 
HOCTH KaayapHHbl XBOmCJIMCTHOH MO7KHO CC peKOMCHAOBaTb HCHOJIb- 
3OBaHna A-na b oseneneHim.
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Z.H. Abbasova
Katalpa, çilopsis və tekoma növlərinin 

Mərdəkan Dendrarisində çiçəkləmə və meyvə verməsi

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Mərdəkan Dendrarisinin kolleksiyalarında Bignoniaceae Juss. 
fasiləsinə daxil olan 3 növ becərilir.

Katalpa cinsinə- Catalpa Scop. Daxil olan və ən geniş yayılan 
yıısəmən yarpaq və ya adi katalpa S. bignonioides Walt. ( 
< Syringarfolia Sims.) növü. Vətəni Şimali Amerikadır. Mərdəkan 
l kndrarisinin kolleksiyalarda müxtəlif yaşlı bir neçə nümunəsi var. 
'» ırpağım tökən, 5 m-ə qədər hündürlüyündə ağacdır. Dendraridə 
• uvanlma şəraitində normal böyüyüb inkişaf edir. Geniş çətri, iri 
■l.ıırəvi və ya ürəkvarı formada olan yarpaqları və açıq bənövşəyi, 
•tirli, iri boruvarı çiçəkləri bitkiyə xüsusi yaraşıq verir.

Torpağa az tələbkardır, lakin rütubətli şəraitdə yaxşı inkişaf 
• •lir Qışda odunlaşmamış illik budaqların uc hissəsi soyuqdan zə- 
'I ölənir. Son zamanlar Abşeronda havaların temperaturunun yük- 

•II iyi (+_40°S) və quraqlıq kolleksiyalarındakı bitkilərin bir 
i" \ isinin məhvinə səbəb olmuşdur.

< 'hilopsis D.Don. cinsinə aid olan xəttvarı çilopsisin-S.linearis 
ı' ın.) Swcet. Vətəni Meksikadır. 5-6 m-ə qədər hündürlükdə yar- 
l"i<|larını tökən, qollu-budaqlı ağacdır. Xəttvarı və ya neştərşəkilli 

u ısıqlarına görə ona səhra söyüdü də deyilir. Ağımtıl-çəhrayı 
' 'iıpli, ətirli çiçəkləri bitkiyə xüsusi gözəllik verir.

Şaxtadan və istidən zərər çəkir, Dendraridə çiçəkləyir və toxum 
ı < ı ir.

< aınpsis Lour.- cinsindən olan sarmaşan və ya kok atan 
। ı 'ina (nargülü)-S.radicans (L.) Seem. 7-15 m - ə qədər uzun- 
lııpıııula olan yarpaqlarını tökən sarmaşan koldur. Vətəni Şimali 

im rikadır. Tək, lələkvarı, bölünmüş yarpaqları budaqlar üzərində 
ı- yerləşir. Yerdə sürünən hər buğum kök ataraq torpağa yapışır. 

İn boruvarı və qırmızı çiçəkləri bitkiyə xüsusi yaraşıq verir. 
\ b.' ionun torpaq-iqlim şəraitinə davamlıdır. Hər il çiçəkləyir.

< iöstərilən növlər mədəni əkin şəraitində Qafqazda, Krımda, 
1 ' । । ıiyinada, Orta Asiyada XIX əsrin əvvələrindən becərilir (1,2).

33



Mərdəkan Dendrarisinə 1940-cı illərdə introduksiya edilmişdir.
Qeyd etdiyimiz Şimali Amerika növlərinin böyümə və inkişafı 

introduksiya olunduğu yerin torpaq-iqlim şəraiti ilə sıx əlaqədardır.

CədvəlMl

(1990-1998-cı illər üzrə orta)
Tədqiq olunan növlərin Abşeronda fenoloji inkişaf fazaları

İnkişaf fazaları Yasəmənyar
paq 

Katalpa

Xətvari 
çilopsis

Sarmaşan 
Tekoma

Tumurcuğun şişməsi 13.IV ±5 25.IV +5 23.IV+_4
Yarpağın açılması:

başlaması 25.IV+3 10.V +3 3.V+_5
kütləvi 5.IV ±2 20.V ±3 10.V+_4

Tam yaşıllaşma 20.V +3 30.V +2 16.V+_3
Qönçələmə 20.V ±4 25.V ±3 l.VI+_3

Çiçəkləmə:
başlaması 5. VI ±5 15.VI ±4 17.VI+_2
kütləvi 11. VI+2 25.VI ±2 25.VI+_2
qurtarması 30.VI +4 5.IX ±3 25.VII+_3

Toxumun yetişməyə
başlaması 25. VI +3 25.VII ±3 -

Toxumun tam yetişməsi 18.XI+_5 10.X ±4 -
Yarpağın tökülməsi:

başlaması 25.IX±4 25 .X ±3 10.XI+_4
kütləvi 10.X+_3 15.XI+_2 2O.XI+_3
tam 20.XI +4 2O.XI+_3 25.XII+_2

Vegetasiya müddəti (gün) 217+_3 215+_3 212+_2

Abşeronda yay adətən quru və istidir. Ən yüksək temperatur 
iyul ayında olur (38-40°S). İl ərizində yağıntının miqdarı bərabər 
deyil. Yayda, demək olar ki, heç yağıntı olmur.

Katalpa, çilopsis və tekoma növləri üzərində tədqiqatlar 1990- 
1998-ci illər ərizində aparılmışdır (3). Fenoloji inkişaf fazaları 1 
saylı cədvəldə verilmişdir.

Yarpaq tumurcuğunun şişməsi havanın temperaturunun 
+ 10°C-yə çatması zamanı başlayır. Bu hadisə ən tez yasəmənyarpaq 
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I ııtıılpada (13.IV.) , gec isə sarmaşan tekomada (23. IV.) müşahidə 
ıdiliı Yarpağın açılmağa başlaması aprelin axırı-mayın 
»v vətərində, tam yaşıllaşma mayın ortalarında müşahidə edilir 
Çiçəkləmə ilk dəfə yasəmənyarpaq katalpada-5.VI, sonra isə

•ılvari çilopsisdə-15.VI, və sarmaşan tekolada-17.VI başlayır.
Çiçəkləmə növün bioloji xüsusiyyəti ilə yanaşı iqlim şəraitndən 

J t ıısılı olaraq, I - də 25 gün, Il-də 50 gün, IH-də 38 gün davam 
lıı Ardıcıl suvarılma şəraitndə və mülayim temperaturda (28- 

t |"S) çiçəkləmə bir neçə gün artıq davam edir. Toxumlar 
. ə.əmənyarpaq katalpada oktyabrın II -ongünlüyündə xəttvarı 
ılopsisdə oktyabrın-noyabrın I ongünlüyündə tam yetişir. 

■ .n paqların tam tökülməsi oktyabrın II ongünlüyündə müşahidə 
hin [ ləmin növdən yaşıllaşdırılmada geniş istifadə olunmuşdur.

Vegetasiya müddəti 212 - 217 gün davam edir.
İntensiv boy artımı əsasən may-iyun aylarında gedir. İyul 

• unla havanın temperatur yüksəkliyi böyüməni nisbətən 
■ılbinəsinə səbəb olur. Avqust ayında tam və rütubətin artması 

n .ı u əsində II boy artımı müşahidə edilir.
İllik boy artımı uyğun olaraq 27 sm, 22 sm və 70 sm olur.
boy artımı növlər üzrə ardıcıl olaraq 128 gün (27.IV-5.IX), 122 

inin (I 1.V-15.IX) və 132 gün (6. V -18.IX) davam edir.
I ədqiq olunan növlər Mərdəkan dendrarisində bütün inkişaf 

। । ıl.ırını başa çatdıraraq, cücərmə qabiliyyətinə malik olan (66- 
•I" u) toxum məhsulu verir.

Həmin növlərin Abşeron şəraitində normal böyümə və 
m! ı .ıl'ını və həmçinin dekorativlik xüsusiyyətini nəzərə alaraq, 
ı 111. və bağların, istirahət ocaqlarının yaşıllaşdırılmasında, canlı 

ıp ıılərin salınmasında istifadə edilə bilər. Küllü miqdarda əkin 
m ılcriah əldə etmək üçün yerli şəraitdən yığılan keyfiyyətli toxum 
m 'Ir.ıılıı lazımdır.

Huna görə də katalpa, çilopsis və tekomanm çiçəkləmə və 
n ı<və əmələ gətirməsinin bioloji xüsusiyyətlərini Abşeronun quru 
nıılılH ıpik-iqlim şəraitində öyrənərək yaşıllaşdırılmada istifadəsi 
। m ıl ul ir.
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V.Q.Əsgərova

Abşeron şəraitində ağac əkinlərinin 
ətraf mühitə münasibəti

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Azərbaycanın müxtəlif zonalarında mövcud olan təbii 
•m .ələrin həmin rayonlar üçün böyük əhəmiyyəti olduğu qədər, 
im ..əsi olmayan şəhər, rayon, qəsəbə və s. üçün yaşıllıqların müx- 
ı dil formada salınması, yəni istər yaşıl zonalar, istər meşələr və ya 
hu şə zolaqları və s. şəklində salınmasına həmişə böyük ehtiyac ol- 
nııış və bu ehtiyac hələ də duyulmaqdadır. Çünki belə yaşıllıqlar ət- 
। ıl mühitə, birinci növbədə həmin yaşıllıqların altında olan daha 
oma isə yaşıllıqlar salman yerlərin yaxmlığıdakı ağacsız sahələrə 

Ih l.» öz müsbət təsirini göstərir.
Y aşılhqlar salınması, sənayesi inkişaf edən rayonlar üçün xüsu

si! ı vacibdir. Ona görə ki, yaşıllıqlar havaya küllü miqdarda oksi- 
ı ■ n buraxmaqla yanaşı, oradakı zavod və fabriklərin, həmçinin, 
u qlıyyatın havaya buraxdığı çirkli və zərərli qazları udmaqla 
havam təmizləyirlər. Həmçinin, taxıl bitkiləri və ya bostan əkilən 

ıh.ilərin ətrafında, çay plantasiyalarının kənarında tarlaqoruyucu 
ulaqların salınmasının, və ya bitkisiz yamaclarda müxtəlif məqsəd- 

I u l.ı meşə zolaqlarının salınmasının yaxud süni yaradılmış su 
hövzələrinin ətrafına əkilmiş ağaclıqlar (və ya süni meşələrin) həmin 
hövzələri əlavə olaraq su ilə təchiz etməklə bərabər, oradan suyun 
•ı/ da olsa azalmasının qarşısını alır.

11 ınumilikdə götürdükdə, yaşıllıqlar havadakı zərərli qazları 
udmaqla, mikroiqlimi, torpağın münbitliyini, su rejimini yaxşılaşdı- 
ı m aq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını artırır. Abşeron 
ırj’.ionu isə subtropik quru iqlimə malik olan, yarımsəhra sayılır, 
ı'.mada əkilən bitkilər özlərinin aktiv həyat fəaliyyəti dövründə 
yarımsəhranın ekoloji şəraitinə tədricən təsir göstərərək, onun kom
ponentlərinin xüsusiyyətlərini kifayət qədər dəyişdirir. Qeyd etmək 
la,'imdir ki, Abşeronun yarımsəhra şəraitində yaşıl bitkilərin cücər- 
dilib, boya-başa çatdırılması çətin olsa da, burada əsas məqsəd 
ondan ibarətdir ki, seçilən obyektlər uzun ömürlü və məhsuldar ol
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maqla yanaşı, ekoloji mühitin mikroiqlim, hava, torpaq və su kimi 
komponentlərinə müsbət təsir göstərsinlər.

Məqalədə 1984-1989-cu illərdə Azərb. ETMTAİ-da Abşeron 
stasionarında bu sahədə aparılan elmi - tədqiqatların nəticələri 
verilmişdir. Stasionar, sahəsi 900 hektarı əhatə edən Ccyranbatan 
su hövzəsinin ətrafında salınmış mədəni meşə əkinlərində təşkil 
olunmuşdur.

Stasionar 5 variantda götürülüb: a) bolluğu 0,9 olan uzunsap- 
laq palıd əkini, yaşıl göyrüş və tutdan ibarət qarışıq meşə əkinində, 
b) seyrəkləşdirilmiş 0,5 bolluğu olan həmin qarışıq meşə əkinində, 
v) bolluğu 0,9 olan eldar şamı əkinində, q) meşə kənarında, d) açıq 
sahədə.

Meşə əkinində havanın istilik rejimi üzərində aparılan müşa
hidələr göstərmişdir ki, burada torpaq səthindən 2 metr hündür
lükdə havanın hərarəti müxtəlif olur. Yay aylarında havanın gündə
lik orta hərarəti açıq sahədə meşənin örtüyü altmdakmdan yüksək 
olur. İlin soyuq dövründə isə havanın gündəlik orta hərarəti açıq 
sahədə meşə örtüyünün altına nisbətən az olur. Yaşıl bitkilər, həm
çinin, torpağın da istilik rejiminə təsir edir. Təcrübə göstərir ki, ilin 
qış aylarında meşədə torpağın üst qatlarındakı hərarət açıq sahəyə 
nisbətən çox olur. Yay ayları yaxınlaşdıqca isə meşədə torpağın üst 
qatının hərarəti açıq sahəyə nisbətən 2-7 dərəcə aşağı düşür.

Müəyyən edilmişdir ki, torpağın nəmliyi il ərzində meşənin 
müxtəlif yerlərində və açıq sahədə müxtəlif cür dəyişilir. Məsələn: 
payız-qış mövsümündə su çətir altında açıq sahəyə nisbətən az yığı
lır. Bunun səbəbi də odur ki, atmosfer çöküntüləri yarpaqlı ağacla
rın çətiri üzərində saxlanılaraq, yarpaqlı ağacların örtüyündən xeyli 
az keçirlər

Seyrəkləşdirilmiş yarpaqlı ağacların altında torpağın nəmliyi 
daha çoxdur. May ayından başlayaraq açıq sahədə torpağın nəmliyi 
ağaclıqların altındakı sahəyə nisbətən az olur. Bu da torpaq sət
hində gedən güclü buxarlanma ilə əlaqədardır.

Beləliklə, aydın oldu ki, açıq sahədəki torpaqda nəmliyin mak
simal saxlanılması payız qış dövrlərinə müvafiq gəlir. Bu qızğın hal 
meşə bitkilərinin altında yalnız qışda müşahidə olunur. Aparılan 
müşahidələr göstərdi ki, Abşeron şəraitində sıx əkin sahələrində 
aparılan seyrəkləmə və onun nəticəsində əmələ gələn havanın dəyiş
məsi prosesi meşə təsərrüfatının tədbiri kimi mütləq vacibdir. Stasi- 

38



niıarda torpaq və su səthindən buxarlanma üzərində aparılan müşa
hidələr göstərdi ki, açıq sahədə buxarlanma bütün müşahidə müd- 
ıl.ıtində meşə bitkiləri altındakı torpaqdan və sudan buxarlanmadan 
l .5-2 dəfə artıqdır.

Məlum olduğu kimi bitki örtüyü torpaqda mineral və üzvi 
maddələrin toplanması üçün əsas amillərdən olub onun məhsuldar
lığını artırır. Bununla belə hər bir bitki hansı həyat formasına aid 
'İmasından asılı olaraq yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Abşe- 

1011 yarımsəhrasının iqlimi burada demək olar ki, əsasən bozqır və 
. mınsəhra bitkiləri üçün daha əlverişli şərait yaratdığmdandır ki, 
u )',ion üçün həmin iki tipə aid bitkilər üstünlük təşkil edir. 
11 .tünlük təşkil edən bu bitkilərin özləri də süni salman yaşıl əkin- 
llkdəki bitkilərlə rəqibdirlər. Sahədəki ağac və ot bitkiləri arasın- 
in kı əlaqəni aydınlaşdırmaq məqsədilə yaşıl əkin bitkilərinin ot 

I uik ilərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir.
Meşə kənarında ot örtüyündə 26 ot bitkisi qeydə alınmışdır ki, 

Imnıın proyektiv örtüyü 70-75 %-dir. Dolluğu 0,5 olan pahd- 
ı 'Vi üş-tut ağacları qarışığından ibarət olan bitkilərin örtüyü altın- 

1.1 II ot bitkisi növü sayılmışdır ki, burada ot bitkilərinin proyektiv 
■ ilüyü 20-25%-dir. Həmin ağaclardan ibarət, ancaq dolluğu 0,9 
•Im əkin bitkiliyinin altında 5 ot bitkisi növü qeydə alınmışdır ki, 
■ mııı proyektiv örtüyü 15-18%-dir.Xalis şam ağacı əkilən sahədə 
ı, iclann altında heç bir ot bitkisi nəzərə çarpmamışdır. Müşahidə- 

l h göstərdi ki, yarpaqlı ağac bitkilərinin özü öz örtüyü altında 
mikroiqlim yaradaraq, ot bitkilərinin tərkibində dəyişiklik yarat
mışlar. Bu bitkiliyin daimi komponenti kimi Abşeronun meşəbozqır 

■ n.ısı üçün xarakter olan şırımlı topalotu, tüklüyarpaq vələmir, 
mavi qarayonca bitkiləri fiksə olunmuşdur. Yaşıl ağac əkinləri ot 
bııkilərinin növ tərkibinə təsir etməklə bahəm, ot bitkilərinin yaşıl 
l m I.isinin ehtiyatına da təsir edir. Əyər açıq sahədə yerüstü hissənin 
lıinloji kütləsi 0,509 sentA ha.-dırsa, seyrəldilmiş ağaclıqda ot 
lui İnlərinin bioloji kütləsi hektarda 0,475 sent., meşə kənarında isə 
11 "8(ı sentAhekt. Yeraltı kütləyə gəldikdə isə meşə əkinləri altında və 
e, ıq sahədəki yeraltı kütlənin miqdarında böyük fərq aşkar edil- 
mi alır ki, bu fərq 3,5 sentA ha., meşə kənarında isə bioloji kütlə 5,3 

ı ni \ha.-dır.
Yuxarıda qeyd olunanlardan görünür ki, süni meşə əkinləri 

\hscronun yarımsəhra şəraitində ot bitkilərinin bioloji kütləsini 1,5 
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dəfə artıraraq, torpağı üzvi maddələrlə zənginləşdirərək, onun məh
suldarlığını artırır.

Ekoloji mühitin komponentləri olan mikroiqlim, hava, torpaq, 
su, ot örtüyü süni salınmış ağac əkinlərinə yaxşı reaksiya verir. Belə 
ki, yaşıllıqlar qışda havanın aşağı mənfi hərarətini,yayda isə həddən 
artıq isti hərarətini aradan qaldırır, onu zəiflədir. İlin həddən artıq 
isti günlərində torpağın istilik rejiminə təsir edərək torpağın üst 
qatını güclü isinmək və qurumaqdan, soyuqda isə donmadan qoru
yur. Yaşıl ağacların örtüyü altında havanın nəmliyi artaraq, küləyin 
sürəti azalır və bununla da suyun sürətlə buxarlanmasmın qarşısı 
almır. Qarışıq meşə əkinləri torpaq əmələ gətirmə və meliorativ tə
sirə malik olub, öz mikroiqlimi ilə ot bitkilərinin tərkibini və fito- 
kütləsini dəyişdirir.

Abşeronun yarımsəhra şəraitində davamlı və uzunömürlü meşə 
və ağac əkinlərinin becərilməsi üçün quraqlığa və duzluluğa davamlı 
ağac və kol cinslərindən istifadə etmək lazımdır, Abşeron şəraitində 
belə əkin bitkiləri çətirləri birləşənə qədər 5-6 dəfə, yaşlı ağac 
əkinlərinin yalnız qışda 1-2 dəfə suvarılması məsləhətdir.
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PE3IOME

B.K.AcıcepoBa

OTHOuıeHne sejıeHbix HacasK^eHHÜ k OKpysKaromeii 
cpe/je b ycjlOBHHx ASıuepona

MapdaK%HCKUü tfendpapuü HayuoHajtbHbiü AH AsepSaüdoKcma

'Vıcct npnBOA»TC« peaynbTarbi HaynHbix HccjıeflOBaHHÖ 1984- 
l‘>89 rr. AaepÖ.HFMJIXA npoBOAHMwx Ha AnıneponcKOM cTapu- 
ıııı.ıpc, KOTopuiı 6hji co3flaH b jıccHbix Haca^eHnax BOKpyr flaceäpaH- 
lm raııcKoro BOAOXpaHHjınma.

BblflBJieHO, HTO SIBJMFOmHCCS! KOMIIOHeHTaMH ƏKOJlOrHHCCKOH 
ı|ii)|l.l MHKpOKJIHMaT, B03flVX, HOHBa, TpaBflHHCTajI paCTHTejIbHOCTb 
opoıııo pearHpyıoT Ha BjiHXHHa HCKyccrBeHHo co3,naHHbix 3ejıeHMx 
.....  3ejıeHbie HacaxneHHs crnaxHBaror orpHpaTeabHbie 
iiihkhc TCMnepaTypM BO3^yxa shmoh h cjihiiikom bmcokhc jictom; 
h iiiidi na TepMUHecKHH pejKHM noHBbi b xcapKHe BpeMCHa, saıpamaror 
....u pxHOCTb noHBH ot CHJibHoro HarpcBaHHa H HCCyineHHa, a B 
sııiKVUHbie BpeMena- ot 3aMep3aHna. LIoa nojıoroM 3ejıeHbix Hacaxc- 
u ııııii noBbinıaercM BjıaacHOCTb BO3flyxa, yMeHbinaercs CKopocTb 

İli I pa, H 3TO npHBO^HT K CHH7KCHHİO HHT6HCHBH0CTH HCIiapeHHÄ BOflM. 
1 u uıaHHHe 3ejıeHbie HacaameHiıa, hmcx noHBOo6pa3yıomee h 

I' lliopupyiomee BJWMHHe, CO CBOHM MHKpOKJIHMaTOM H3MCH8I0T COC- 
। m u (|)HTOMaccy TpaBSHHCTbix pacreHHÖ,
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S.Ə.Sadığova, T.S. Məmmədov, O.H. Mirzəyev.

Daş palıdının (Quercus ilex L.) bioekoloji xüsusiyyətləri 
və ondan Abşeronda yaşıllıqlar salınmasında istifadə

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dcndrarisi

Müasir dövrdə qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biri ekolo
giyanın mühafizəsi və ətraf mühitin qorunmasıdır.

Sənayedə fəaliyyət göstərən bir sıra sistemsiz qurğuların, habelə 
intensiv olaraq sayca artan nəqliyyatın havanın təmizliyinə mənfi 
təsir göstərməsi müşahidə edilir. Bunun qarşısını almaq üçün ən 
yaxşı vasitələrdən biri bitki zənginliyini yaratmaq və mühafizə 
etməkdir. Bu baxımdan yaşıllıqların salınmasında palıdın təxminən 
13 növündən biri olan daş palıdından istifadə etmək çox 
məqsədəuğundur(l ,2,3).

Çətin mühitə dözümlü həmişəyaşıl bitki olan, daş palıdı 
(Quercus ilex L.) olduqca dekorativdir. Toxumları xəstəlik və ziyan
vericilərə qarşı davamlı olmaqla yanaşı, 94,4 faizi səpinə yararlıdır. 
Bu bitki Aralıq dənizi ətrafında- Afrikanın şimalında, Avropanın 
cənubunda, kiçik Asiyada yayılmışdır və hündürlüyü 20 m - ə 
çatan həmişəyaşıl ağacdır. Quraqlığa və soyuğa davamlıdır. 
Abşeron yarımadasında, Milli Nəbatat bağında, Mərdəkan 
Dendrarisində becərilir. Daş palıdına Şəmkir, Bərdə, Tərtər, Gəncə 
və s. yerlərdə də təsadüf edilir. Yaşıllaşdırmada belə qiymətli daş 
palıdının geniş miqyasda istifadə edilməsi, şübhəsiz ki, onun 
bioekoloji xüsusiyyətlərinin və aqrotexnikasının az öyrənilməsindən 
irəli gəlir. Odur ki, hələ 1980 - 1990-cı illərdə daş palıdının 
artırılması məqsədilə onun üzərində tədqiqat və müşahidə işləri 
aparılmış və bəzi nəticələr əldə edilmişdi. Abşeron şəraitində daş 
pahdı qozalarının formalaşmasını, keyfiyyətini və cücərmə faizini, o 
cümlədən cücərtilərinin və köçürülmüş bitkilərin bitmə faizini, 
müxtəlif yaşlı bitkilərin böyümə intensivliyini izləməyə çalışmışıq. 
Səpin üçün daş palıdın qozası (toxumu) Bakı şəhəri yaşıllaşdırma 
təsərrüfatının tingliyində olan toxumluq ağacından noyabr ayında 
toxumlar yığılmış və nəbatat bağının təcrübə sahəsində səpilmişdir. 
Payızda səpilmiş qozalar növbəti ilin yazında, yəni səpindən 148- 
150 gün sonra cücürməyə başlamışdı. Daş palıdının qozası yeraltı 
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cücərti vermiş kütləvi cücərmə aprelin 15-20 arasında olmuşdu. 
('ücərmə faizi toxumun iriliyindən asılı olaraq kəskin dəyişir. İri 
qozaların cücərməsi 98-100%, orta qozalarınkı 74%, xırda 
qozalarınkı isə 44% olur. Onu da qeyd edək ki, təzə yığılmış 
qozaların 94,4 faizi səpin üçün yararlı idi.

O da müşahidə edilmişdir ki, iri qozaların orta diametri 14,1 
mm, uzunluğu isə 27,8 mm olduğu halda, bu rəqəm orta qozalarda 
müvafiq olaraq 12,8 mm və 25,8 mm, xırda qozalarda isə 11,3 mm 
və 24,5 mm idi. Daş palıdı qozalarının ölçüsü onun əmələ gəldiyi və 
formalaşdığı bitmə şəraitindən, habelə bitkinin formasından 
ı ı ılıdır. Onu da qeyd edək ki, başqa toxumlardan fərqli olaraq 
palıd qozalarında nəmlik faizi nisbətən yüksək olur. Bu faiz 50-dən 
aşağı düşdükdə qoza cücərmə qabiliyyətini itirir.

Maraqlıdır ki, səpilmiş toxumların təxminən 24 faizi iki cücərti 
■ ı nüşdi, bu, onlarda iki rüşeym olmasını göstərir. Bir qozadan 

•mələ gələn iki bitkinin hər biri ayrıca kökə malikdir. Daş palıdı 
I"/asından əvvəlcə kök əmələ gəlir. Bu zaman yer üstü hissə əmələ 
r ilincə kök sistemi 26-28 sm torpağın dərinliyinə çatır. Sonra 
m üstü hissəsi də inkişaf etməyə başlayır.

1 >aş palıdı ilk illərindən zəif böyüyür. Birillik bitkilər budaq
lı maya malikdirlər. Bitkidə yarpaqlar növbəli düzülür hər yar- 
pupla 5-7 cüt damar olur. Damarlar bəzən qarşı-qarşıya, bəzən də 
mivbəli olur. Yarpaqlar formasına görə fərqlənirlər. Tək-tək tərs 
. nmnrtavan yarpağa rast gəlmək olur. Bitkinin yaşı artdıqca 

i " t irilən əlamətlər dəyişir. Bunu hər şeydən əvvəl yarpağın 
■ h, (İlərinin böyüməsində aydın görmək olur.

I )aş palıdının böyümə intensivliyi onun yaşından, bitmə 
•ımtindən və aqrotexniki xidmətindən asılı olaraq dəyişir. 

\ l>..< ionda suvarma şəraitində birillik daş palıdında boy artımı 
। pu l ayının axırından başlayaraq iyun ayının ortalarına k\imi, yaşlı 

ı n । dərdə isə sentyabrın axırına kimi davam edir. Birillik bitkilərin 
hündürlüyü 5-10 sm olur. İkiillik bitkilərin əsas budağının illik 
ıılııııı 18,7 (8-35sm) olmuşdur. Deməli, ikiyaşlı bitkilərdə boy 
ulmu birilliklərə nisbətən 3 dəfədən də artıq oluur.

- kləbiyyat məlumatına və müşahidəmizə əsasən daş palıdının 
m yaşlı bitkilərinin müxtəlif şəraitdə böyüməsinin belə 

ı qr,ailəsini müəyyən etdikdən sonra, eyni şəraitdə müxtəlif yaşlı 
lilikll.ıriıı böyümə intensivliyini öyrənmək məqsədini qarşıya 
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qoyduq. Bunun üçün 7 - və 40 - yaşlı daş palıdının əsas və yan 
budaqları üzərində müşahidələr apardıq. Bu zaman 7 - yaşlı bitkilər 
əsas və yan budağının diametrinə, hündürlüyünə, illik artımına, 
onun üzərində əmələ gəlmiş yarpağın sayma görə 40 - yaşlı bitkidən 
üstünlük təşkil etdiyi müşahidə edildi. Belə ki, 7 - yaşlı bitkinin əsas 
budağının illik artımı 59 sm, budaq üzərində yarpağın sayı 37 ədəd 
olduğu halda, bu göstəricilərə 40 - yaşlı bitkidə müvafiq olaraq 44 
sm, 25 ədəd olduğu qeyd olundu.

Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan MEA Nəbatat bağında 
daş palıdının bərpası çox intensiv gedir. Burada 40-50 yaşlı daş 
palıdının çətri altında müxtəlif yaşlı cücərtilərə rast gəlmək olur. 
Bellənmiş sahədə onların sayı daha çox olur. Jm2 sahədə 12-dən 65- 
ə qədər palıd cücərtiləri qeydə alınmışdı. Bunlardan 4 yaşlı bitki 
çoxluq təşkil etmişdi. Bu da 4 il bundan əvvəl palıdın çox toxum 
verməsindən və nəmliyin nisbətən çox olmasından irəli gəlir.

Tökülmüş toxumlardan öz-özünə əmələ gəlmiş birillik 
bitkilərin kök boğazının diametri 1,3- 1,9 mm, hündürlüyü isə 3-6,5 
sm olmuşdu. Bu göstəricilər müvafiq olaraq ikillik bitkilərdə 1,9- 
2,5 mm və 5,5-8,0 sm, 4 - yaşlı bitkilərdə isə 2-3,3 mm və 13,5-20 sm 
idi.

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, ana bitkiyə və ondan torpağa 
tökülmüş qozadan öz-özünə əmələ gəlmiş bitkilərə heç bir 
aqrotexniki xidmət edilməmişdi. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur 
ki, daş palıdı Abşeron şəraitində yaxşı inkişaf edir və bərpası 
qənaətbəxşdir.

Daş palıdı qüvvətli şaquli kök sisteminə malikdir. 
Köçürüldükdə yan köklər gec əmələ gəlir. Ona görə də bitkilər 
torpaqdan çıxarıldıqda çox ehtiyatlı olmalı və bitkinin köklərini 
zədələmədən çıxarılmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, köçürülmüş 
ikiillik bitkilərin bitməsi 70-72 faiz, nisbətən balaca boylu üçillik 
bitkilər 40-42 faiz və iri boylu üçillik bitkilər isə 20-21 faiz təşkil 
edir.

Bioekoloji və digər xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, daş palı
dından yaşıllıqların salınmasında son dərəcə əlverişli, keyfiyyətcə 
yüksək və ən başlıcası olduqca dekorativ həmişəyaşıl ağac kimi 
istifadə edilməsi məqsədə uyğundur.
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V.Q.Əsgərova

Azərbaycan bağayarpağı (Plantago L.) bəzi 
növlərinin biologiyası və dərman əhəmiyyəti

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Azərbaycan Respublikasında yayılmış bağayarpağı cinsi 
növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənərkən, 
təkcə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında təbiətin qoynunda 
bitkilərin keçirtdikləri fenofazalar dövründə müşahidə aparmaq və 
herbari materialı yığmaqla kifayətlənməmiş, meyvələmə fazasında 
bağayarpağı bitkilərindən toxum yığaraq Abşerondakı botanika 
bağında əkmiş və onlardan cücərən bitkilər üzərində fenoloji 
müşahidələr aparılmışdır. Biz burada bütün bağayarpağı növləri 
haqqında deyil, onların yalnız dərman əhəmiyyəti olan növlərinin 
yuvenil formada keçirtdikləri vegetasiya dövrünün başlanğıc mər
hələsini təhlil etməklə, onların əkinə yararlılığı və dərman əhəmiy
yətləri haqqında bəzi məlumatlar verməklə kifayətlənəcəyik(l,2).

Qeyd etmək lazımdır ki, 2-90 sm hündürlükdə birillik və ya 
çoxillik ot bitkiləri olan bağayarpağılar- yarpaqları kök boğazına 
toplanan rozet tipli və ya budaqlı gövdəlidirlər. Buna müvafiq 
olaraq bağayarpağı cinsi 2 yarım cinsə ayrılmışdır: 1-ciyə yarpaqları 
rozet tipli növlər, 2-ciyə isə yarpaqları gövdə üzərində qarşılıqlı 
düzülən növlər aiddir. Rozet tipli bağayarpağı növlərində gövdənin 
buğum araları qısalmış, yalnız uc buğum arası uzanaraq çiçək oxu 
şəklini almış və xırda çiçəkləri çiçək oxunun ucunda sünbülşəkilli 
çiçəkqrupuna toplanandırlar. Yarpaqlar kök ətrafı rozetdə növbəli 
düzülüşlü olub, yumurtavarı, yumurtavarılanset, dairəvi yumur
taşəkilli, dar xətvarı, xətvarı-lanset, lanset şəkillidir. Gövdə və bu
daqlı bağayarpağı növlərində, çiçəklər budaqların yuxarı hissəsində 
qalxanvarı çiçək oxlarının ucunda sünbül və ya başcıq- şəkilli 
çiçəkqrupuna toplanandır. Qarşılıqlı yarpaqları dar-xətvarı və ya 
xətvarıdırlar. Meyvə iki yuvacıqlı köndələninə açılan qutucuq, hər 
yuvada 1-8 və daha çox toxumludur.

Azərbaycanda arandan yüksək dağ qurşağına qədər qalxan 
bağayarpağı növlərindən böyük b., lansetşəkilli b. və hind 
bağayarpağısı daha çox yayılan növlərdəndir. Azərbaycanda 
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yayılan 13 bağayarpağı növündən /-sı dərman ətıəmıyyəllıdıı 
onlardan, 5-i daha çox istifadə olunur. Odur ki, biz bu 5 növü d.ılı.ı 
dəqiq öyrənmişik (böyük bağayarpağı, orta, lansetşəkilli, birə v > 
hind). Təsərrüfat əhəmiyyətindən başqa bu növləri tədqiq 
etməkdəki məqsədlərdən əsası cinsin cinsdaxili sistematikası və 
biologiyasını öyrənmək olmuşdur. Yəni növlər hələ yuvenil dövrdə 
ikən cins daxilindəki fərqlərini necə və hansı morfoloji əlamətləri ilə 
büruzə verirlər. Toxumların cücərdilməsi üzrə tədqiqat Bakıdakı 
Nəbatat bağında Azərbaycan florasının təcrübə sahəsində və 
laboratoriya şəraitində aparılmışdı.

Həmin növlərin toxumları cücərən zaman torpaq səthinə birinci 
növbədə ləpə yarpaqları çıxır və əsas köklə nəticələnən ləpəaltı hissə 
vasitəsilə şaquli vəziyyət alır. Müəyyən vaxtdan sonra ləpə 
yarpaqlarının ortasından bir həqiqi yarpağın inkişaf edəcəyi boy 
nöqtəsi görünür. Lakin qeyd etməliyik ki, hər bir növün toxum
larının cücərmə müddəti, ləpə yarpaqlarının, hipokotillərinin, 
həqiqi yarpaqlarının, epikotillərinin formalaşması müxtəlifdir. Belə 
l i, böyük bağayarpağı toxumu laboratoriyada əkiləndən 6 gün 
sonra, təcrübə sahəsində 9 gündən sonra 1 cüt ləpə yarpaqları olan 
• ücərti əmələ gəlir. Birinci həqiqi yarpaq isə ilk cücərti əmələ gələn- 
bən 11 gün sonra, təcrübə sahəsində 12 gün sonra, laboratoriyada 
' < ı həqiqi yarpaq 1-ci yarpaq əmələ gələndən 7 gün sonra, təcrübə 
..ıhəsində 8 gün sonra inkişaf edir. 38 - günlük cücərtinin uzunluğu 
'5-45 mm, tünd-yaşıl rənglidir.

Laborotoriyada orta bağayarpağı toxumu əkiləndən 8 gün son- 
ıı, təcrübə sahəsində 13 gün sonra 1 cüt ləpə yarpaqları olan cücərti 
görünür. Laboratoriyada və təcrübə sahəsində 1-ci həqiqi yarpaq 
ilk cücərti görünəndən 10 gün sonra, 2-ci həqiqi yarpaq hər iki 

>ı aitdə 1-ci yarpaq əmələ gələndən 10 gün sonra inkişaf edir. 39 - 
i'ilıılük cücərtinin ümumi uzunluğu 45-50 mm, açıq-yaşıl rənglidir. 
Vtıxanda qeyd olunan əkin yerlərinə müvafiq olaraq, lansetvarı 
bıığayarpağı 1-ci sahədə toxum əkiləndən 6 gün sonra, təcrübə 

ıhəsində 10 gün sonra ilk cücərti əmələ gəlir. Laboratoriya və 
। » i tibə sahəsində birinci həqiqi yarpaq ilk cücərti görünəndən 10 
pll ıı sonra, 2-ci həqiqi yarpaq 1-ci yarpaq əmələ gələndən 11 gün 
Hiııra inkişaf edir. 38 - günlük cücərtinin ümumi uzunluğu 100-130 
m m, tünd-yaşıl rənglidir.
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Laboratoriyada əkilən birə bağayarpağısı toxumu 5 gündən 
sonra, təcrübə sahəsində 9 gün sonra ilk cücərti əmələ gəlir. Hər iki 
şəraitdə birinci cüt həqiqi qarşılıqlı yarpaqlar 12 gün sonra, 2-ci cüt 
yarpaqlar isə 1-ci cüt yarpaqlar inkişaf edəndən 14 gün sonra əmələ 
gəlir. 36 - günlük cücərtinin ümumi uzunluğu 95-110 mm olub, 
açıq-yaşıl rənglidir. Əlbəttə, əvvəlki 3 növdən fərqli olaraq bu növdə 
artıq epikotil də görünür.

Hind bağayarpağısının laboratoriyada əkilən toxumu 3 gündən 
sonra ilk cücərti verdiyi halda, təcrübə sahəsində 5 gündən sonra ilk 
cücərtisi əmələ gəlir. Hər iki şəraitdə cücərti görünəndən 14 gün 
soma birinci cüt yarpaqlar, 11 gün sonra isə ikinci cüt yarpaqlar 
əmələ gəlir. 39 - günlük cücərtinin ümumi uzunluğu 110-120 mm, 
açıq-yaşıl rənglidir. Bu növdə də 4-cü növdə olduğu kimi epikotil 
inkişaf edir.

Bu qeydlərdən görünür ki, 2 yarımcinsin növləri inkişafın lap 
ilk yuvenil dövründə (kök müstəsna olmaqla) morfoloji 
əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlidir. Elə hipokotili götürək, 1-ci 
yarım cinsin növlərində qısa və tükcüksüz, 2-ci yarım cinsin 
növlərində uzun və tükcüklüdür. Axırıncı yarımcinsin növləri də 
bir-birindən hipokotillərinin uzunluğuna (birə b.-da - 20-25 mm, 
hind b.-da - 8-10 mm) və tükcüklərinin formasına görə (birə 
bağayarpağısında tükcüklər düz bizvarı başcıqlı buğumlu, hind 
bağayarpağısında düz bizvarı başcıqsız buğumludur) fərqlənir.

Ləpə yarpaqları forma, damarlanma və tüklənməyə görə də bir- 
birindən fərqlənir. Məsələn: 1-ci yarımcins növlərinin ləpə 
yarpaqları üzərində heç bir tüklənmə əlaməti yoxdur. 2-ci yarımcins 
növlərinin ləpə yarpaqlarının kənarı müxtəlif formalı tükcüklüdür.

Birinci həqiqi yarpaqlar 1-ci yarımcinsin növlərində tək-tək 
növbə ilə əmələ gələn, 2-ci yarımcinsin növlərində isə qarşılıqlı bir 
cüt, həmçinin forma, damarlanma və tüklənmələri də müxtəlifdir.

Birinci yarımcinsin növlərinin epikotili (gövdənin birinci 
buğumu) inkişaf etməmişdir. İkinci yarımcinsin növlərində isə 
epikotil inkişaf etmiş və tüklüdür. Deməli, ilk mərhələdən elə 
bitkinin təkamülü özünü ilk cücərtilərdə göstərir.

Göründüyü kimi, yuxarıda qeyd olunan bağayarpağı 
növlərinin toxumları asanlıqla cücərdiyindən və bol yerüstü kütlə 
verdiyindən Azərbaycanda ehtiyatı az olan birə b. növünü və 
becərilməsinə ehtiyac olan digər bağayarpağı növlərini də əczaçılıq 
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sənayesi üçün əkmək və onlardan dərman məqsədilə istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. Aşağıda bu bitkilərin dərman əhəmiyyəti və 
onlardan istifadə qaydaları haqda ətraflı məlumat verilir.

Mövcud olan dərman bitkilərindən istifadə hələ eramızdan 3 
min il əvvəl Çində, Hindistanda, Misirdə, eramızın başlanğıcında 
İran, Roma, Yunanıstan, orta əsrlərdə isə Asiya, Avropa və ərəb 
ölkələrində daha geniş miqyasda yayılmışdı.

Respublikamızın xalq təbabətində dərman bitkilərindən istifadə 
lııı ixi nisbətən keçmişi əhatə etsə də, xalq arasında geniş yayılmış 
dər man bitkiləri ilə müalicə üsulları yalnız 20-ci əsrin ortalarından 
ı tibarən öyrənilmiş, bitkilərin kimyəvi tərkibi tədqiq edilərək far- 
mokoloji xüsusiyyətləri və kliniki tətbiqi elmi cəhətdən əsaslandır
ılmağa başlanmışdır.

4500-dən artıq bitki növünə malik olan «Azərbaycan florası»- 
nın xalq təbabətində aşkar edilən 700-dən çox növünün dərman 
'həmiyyəti Azərbaycan respublikasını dərman bitkilərinin xamma

lı ımı mənbəyi saymağa dəlalət edir və ehtiyatı az olan bitkilərin ço- 
' ıldılması üçün isə zəngin iqlimə malik olan respublikada hər cür 
. >ı ıil vardır. Azərbaycanda tibbi əhəmiyyətə malik olan bitkilərdən 
bil i bağayarpağıdır. Bağayarpağı bitkisi haqqında ilk məlumata biz 
İnlə qədim Yunan və Roma alimlərinin əsərlərində rast gəlirik. Bu 
hılkinin latınca adı Plantaqo (Plantago) olub, Roma nəbatatşünası 
l'liniyə məxsusdur (eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə). Bu söz iki latın 
". (hidən «planta»-«ayaq» və «aqere»-«iz ilə getmək» ibarətdir. 

Umdular Amerikada avropalı irəlilədikcə bu bitkilərin də onların 
ııdınca yayıldığını gördükləri üçün, bağayarpağıları «ağ adamın 

l 'lyləw adlandırmışlar.
Yer kürrəsində 260-a qədər növlü olan bağayarpağı əksər 

u"pik vilayətlər müstəsna olmaqla, Avropa, Asiya, Afrika, 
\o.iraliya, Amerika ölkələrində yayılmışdır. Bunların Azər- 
i' uyanıda məlum olan 13 növündən 7-si dərman bitkiləri siyahısına 
hı . > də əsasən böyük b., lansetşəkilli b., yumurtavar b., birə b. və 
hind b. təbabətdə daha çox tanınmışdır. Axırıncı 3 növə aranda, 
blı inci 2 növə isə arandan yüksək dağ qurşağında rast gəlinir.

Bağayarpağı növlərindən bəziləri qiymətli dərman, digərləri 
..... .. və ya yem, yaxud baldaşıyan bitkilər olsalar da, onların dər- 
ni m əhəmiyyətləri daha üstündür. Onlardan böyün b., lansetşəkilli 
n v.ı yumurtavarı b. bitkiləri qədim yunan və romahlara xalq 
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təbabətində müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində dərman bitkisi kimi 
məlum idi. Uzaq keçmişin həkimləri olan Dioskura və Selziy böyük 
bağayarpağını qızdırma sahcı və orqanizmi möhkəmləndirici dər
man bitkisi kimi qeyd etmişlər. Bu qədim dərman bitkiləri 10-cu 
əsrdə geniş istifadə olunmuş və ərəb, iran həkimləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. Bunların bəziləri hal-hazırda əksər 
ölkələrin xalq təbabətində və elmi təbabətdə istifadə olunmaqdadır. 
Xalq təbabətində böyük b. və lansetşəkilli b. bitkilərinin təzə yar
paqları çibanın, zədələnmiş, kəsilmiş yaraların üstünə qoyulur, 
qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanan toz və ya məlhəm yanıq və 
s. iltihablı yaraların yuyulmasında və üstünə səpilməsi məqsədiylə 
istifadə olunur. Böyük bağayarpağının dəmləməsi, cövhəri bəlğəm- 
gətirici təsirə malik olub, özünün qankəsici xüsusiyyətinə görə qanlı 
öskürək , göy öskürək, təngənəfəslik, bronxlarm xroniki iltihabı, 
sidik kisəsi iltihabı, mədə və onikibarmaq bağırsaq yarası və 
müxtəlif mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı daxilə qəbul olunmaqla 
yaxşı nəticələr verir. Azərbaycanın yüksək dağ rayonlarında xalq 
təbabətində böyük b. yarpaqlarının eyni nisbətdə yarpız yarpaqları 
ilə bişirilmiş mətindən (o qədər qaynadılır ki, horra şəklini alır) 
mədə və bağırsaqda iltihab və ya yaraların sağaldılması məqsədilə 
istifadə olunur.

Lansetşəkilli b. özünün yarasağaldıcı və qankəsici xüsusiyyətlə
ri ilə böyük b.-dan geri qalmayıb, homepatiyada da istifadə olunur. 
Bu bitkinin dazı, nanə, qırxbuğum, boymadərən (yarpaqları), zirə 
(toxumu) ilə qarışığının dəmləməsi mədə, sidik kisəsi və yuxarı 
tənəffüs yollarının iltihabı zamanı yaxşı nəticə verdiyi sınaqdan 
çıxmışdır. Azərbaycanın rayonlarında xalq arasında gözün selikli 
qişasının iltihabı zamanı lansetşəkilli bağayarpağının şirəsinin 
süddə qarışığı ilə gözün yuyulması geniş tətbiq olunur.

Bu bitkilərin müalicəvi keyfiyyətləri elmi təbabətdə farmokoloji 
və kliniki tədqiqatlar əsasında elmi olaraq əsaslandırılmışdır. 
Əlbəttə, buna səbəb həmin bitkilərin kimyəvi tərkibidir. Belə ki, bu 
bitkilər A,K,S vitaminləri, acı və aşı maddələri, aukubin qlükozidi 
(rinantin) ilə zəngin olub, mayenin təsirindən aukubiqenin və 
qlukoza əmələ gətirməklə bərabər, xolin, kalium, kalsium, fitonsit 
ilə zəngindirlər ki, bunların kompleks təsirləri yuxarıda qeyd olunan 
keyfiyyətləri verir. Hind b.-m tərkibində plantoqonin, indikanin və 
indikain alkoloidləri də tapılmışdır.
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Keçmiş Sovetlər İttifaqında böyük b. planpaqlüsid preparatını 
almaq üçün xammal olmuşdu. Əczaçıların təcrübi və kliniki 
məlumatlarına görə, bu preparat mədə və onikibarmaq bağırsaq 
yarasını sağaldır. İltihab və spazmaya əks təsir göstərən bu preparat 
mədə şirəsi sekresiyasını gücləndirir. Odur ki, bu bitki keçmiş ÜİET 
dərman və aromatik bitkilər İnstitutu tərəfindən becərilirdi. 
Respublikamızın rayonlarında bu bitkilərin yarpaqlarını bütün yay 
boyu yığmaq mümkündür. Yığılmış yarpaqları kölgəli yerlərdə, 
çardaqlarda qurudaraq, havası daima dəyişən yerlərdə saxlamaq 
məsləhətdir.

Klinik tədqiqatlar göstərmişdir ki, böyük b.-m bişirilmiş 
toxumları yumşaldıcı təsir göstərdiyi üçün yoğun bağırsaq iltihabı 
və qanlı ishal xəstəliklərini müalicə məqsədilə istifadə edilə bilər. 
I ansetşəkilli b.-m toxumlarından isə Hindistan təbabətində güclü 
işlətmə dərmanı kimi istifadə olunur.

Beləliklə, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində 30 qram 
qurudulmuş bağayarpağının bir stəkan suda hazırlanmış dəmləmə
mdən gündə 3-4 dəfə yeməkdən qabaq bir və ya iki xörək qaşığı və 
y;ı cövhərindən 20-30 damcı (birin otuza nisbətində) gün ərzəndə 
yeməkdən qabaq 3-4 dəfə qəbul oluna bilər. Mədə-bağırsaq xəstə
liklərinin müalicəsində isə təzə yarpaqlarının şirəsinin təsiri daha 
pllclüdür. Bunu yeməkdən qabaq bir xörək qaşığı qəbul etmək məs- 
I ılıətdir. Toxumla müalicə olunan xəstəliklər zamanı səhər və axşam 
h qarma 5-10 qram toxumu bir az suda yarım saat islaqda 
nxladıqdan sonra daxilə qəbul olunmalıdır. Bu bitki yarpaq- 

I ıı nidan məlhəm hazırlamaq üçün yarpaqların əzilmiş tozunun 
vıızclinlə qarışdırılması (birin doqquza nisbətində) kliniki tədqi- 
qıılçılar tərəfindən təklif olunmuşdur. Onların sınaqdan keçirtdik
ini bu məlhəmin tez bir müddətdə irinləmənin qarşısını aldığı və 
min dərinin epitelləşməsini və çapıqlaşmasmı tezləşdirməsi sübut 
ı d ilmişdir.
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PİŞİKNANƏSİ VƏ CİRƏ BİTKİLƏRİNİN EFİR YAĞLARININ 
DİNAMİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Efir yağları maddələr mübadiləsində iştirak edən ehtiyat qida 
maddələri (karbohidrat, zülal, yağ və s.) kimi bitkilərin həyatında 
böyük rol oynayır. Dünya alimləri efir yağlarını maddələr mübadi
ləsinin məhsulu adlandırırlar. Efiryağlı bitkilərdə efir yağları qoru
yucu vasitə kimidir: o bitkilərin heyvanlar tərəfindən yeyilməsinin 
'i-H şısını alır, bəzi parazitar və göbələk xəstəliklərindən onları qoru
yur, həşəratları özünə cəlb edərək bitkilərdə tozlanma yaradır və s.

Efiryağlı bitkilərin Azərbaycanda 300 növü yayılmışdır, bun- 
l >un bir çoxu Mərdəkan Dendrarisinin təcrübə sahəsində becərilir. 
Bu bitkilər içərisində elə növlər vardır ki, uzun illərdir ki kulturaya 
keçirilmişdir və məişətdə istər dərman, istərsə də qida məqsədilə 
unlardan hər gün istifadə olunur. Mentha L. - Nanə cinsi növləri, 
• 'oriandrum sativum L.- Çöl kişnişinin, Petroselinum crispum 
(Mili.) A.W.Hili- Qıvrım cəfəri, Apium graveolens L,- İyli kərövüz, 
Aııethum graveolens L.- İyli şüyüd, Cuminum eyminum L. -Cirə, 
Nepeta sulphurea C.Koch - Sarıçiçək pişiknanəsi, və s. bunlara 
<Vu ni misaldır. Son iki bitkinin üzərində xüsusilə dayanmaq 

• l ıı dik: Cuminum eyminum L. - Cirə bitkisinin yarpaqları və toxu
mu ədviyyə və dərman xüsusiyyətlidir. Toxumlarının tərkibində 1- 

" dir yağı vardır ki, bunun da əsas tərkib hissəsi cirə aldehididir. 
ı dibidə yuxugətirici, sakitləşdirici və s. vasitə kimi istifadə edilir (1). 

i ' ıidir istehsalında istifadə edilir, bundan başqa ədviyyə məqsədilə 
» mıirə, şorba və s. yeməklərə, içkilərə əlavə edilir və ətiriyyatda 
i)l ədilir.

< irə hündürlüyü 30-50 sm olan xoşətirli ot bitkisidir. Gövdəsi 
ılıilı.ıvi olub, şırımlardan ibarətdir. Kökü saçaqlı, nazik, ağ rəng- 
lidıı Kökətrafı yarpaqları uzun saplaqlı olub böyrəkvarıdır. Göv- 
l min yuxan hissəsində yerləşən yarpaqlan saplaqsız olur, xətvan 

■h lıdır Çiçəkləri xırda ağımtıl və ya çəhrayı rəngli olub mürəkkəb 
s 'Hidə toplanmışdır. İyul-avqust ayında çiçəkləyir, toxumları sen
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tyabrda yetişir. Toxumun cücərmə qabiliyyəti 55%-dir. Bitkinin ve
getasiya dövrü 100-110 gündür.

Nepeta sulphurea C.Koch - Sarıçiçək pişiknanə çox qiymətli 
efiryağlı, dərman və balverən bitki kimi dünyanın əksər ölkələrində 
kulturaya keçirilmişdir. Bitki bütövlükdə limon iyini xatırladan xoş 
iy verdiyi üçün ətiriyyatda və dərman preparatlarının hazırlanma
sında qatqı kimi istifadə edilir. Tibbidə sinir sistemini qıcıqlandıran 
vasitə kimi tətbiq edilir. Yarpaqları çay və kokteylin ətirləndirilmə- 
sində işlədilir (2).

Sarı çiçək pişik nanəsi çoxillik 2 evli ot bitkisidir. Hündürlüyü 
50-120 sm-ə çatır. Düz qalxan tək və ya bir neçə gövdədən ibarətdir. 
Kökətrafı yarpaqları qısa saplaqlıdır. Yarpaqları dairəvi, dairəvi- 
yumurtavarı, ncştərşəkilli kənarı dişlidir. Çiçəkləri parlaq sarı, bə
zən ağımtıl-sarı rəngdə olub, mürəkkəb çətirdə yerləşir. İyun-iyulun 
əvvəlində çiçəkləyir. İyulun axırı toxumları yetişir. Toxumların cü
cərməsi 42%-dir. Vegetasiya müddəti 130 gündür.

Mərdəkan dendrarisinin Efiryağlı bitkilər laboratoriyasının təc
rübə sahəsində hər iki növ introduksiya edilmiş, müxtəlif illərdə 
inkişaf fazasından asılı olaraq efir yağı dinamikası öyrənilmişdir.

Cədvəl N<> 1\

Nanə növlərinin müxtəlif illərdə efir yağı çıxımı

Nepeta 
sulphurea 
C.Koch 
təyin 
olunan 
orqanı

Tam quru çəki 
hesabı ilə efir 
yağının miqdarı, %

Cuminum 
cyminum 
L.
Təyin 
olunan 
orqanı

Tam quru çəki hesabı 
ilə efir yağının 

miqdarı, %
1999 2000 2001 1999 2000 2001

Çiçək 0,40 0,50 0,52 Çiçək 1,56 1,34 2,01
Yarpaq 0,33 0,35 0,37 Yarpaq 2,14 2,23 1,98
Gövdə izləri izləri izləri Gövdə İzləri 0,06 0,03
Toxum - - - Toxum 3,89 3,69 4,81

İl boyu aparılan müşahidə göstərdi ki, pişiknanəsi bitkisində ən 
çox efir yağı kütləvi çiçəkləmə fazasmdadır, cirədə isə kütləvi meyvə 
vermədə. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, efir yağı almaq 
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üçün göstərilən fazalarda xammal tədarük etmək məqsədə uyğun 
ılur.

Cədval Nq2
Nanə növlərinin vegetasiya fazasından asılı olaraq 

efir yağı dinamikası

Nepeta 
sulphurea 
( ’.Koch 
Vegetasiya 
fazası

B
iç

in
 ta

rix
i

E.
y.

 m
iq

da
rı,

 
%

Cuminum cyminum L. 
Vegetasiya fazası

B
iç

in
 v

ax
tı

E.
 y.

 m
iq

da
rı 

%

Qönçələrilə 9.V 0,14 Qönçələmə 16.IV 1,04
Çiçəkləmənin 
başlanğıcı

17.V 0,21 Çiçəkləmənin 
başlanğıcı

3.V 1,36

K iitləvi 
ı, ıçəkləmə

4.VI 0,40 Kütləvi çiçəkləmə 19.V 2,81

Meyvə 
vermənin baş.

23 .VI 0,35 Meyvə vermənin baş. 2.VII 3,26

Kütləvi meyvə 
vermə

10.VII 0,32 Kütləvi meyvə vermə 11. VII 4,93

I lər iki bitkinin yerüstü hissəsini tədarük etdikdə bitkini torpaq 
pıiından 10 sm hündürlükdən biçmək lazımdır. Çünki bu zaman 
lulkidə tez inkişaf başlayır və payız aylarında yenidən xammal 
ı nlıırük etmək olur.

Müxtəlif biçinlərdə (yaz və ya payızda) ehtiyatın yağ çıxımı ilin 
•ı lilindən asılı olaraq dəyişilir. Məsələn pişiknanəsi bitkisində iyun 

iyulda biçilmiş xammalın efir yağı çıxımı 0,37-0,62% olmuşsa, 
uklyabr ayında bu 0,26-0,51%-ə (yaş çəki) enmişdir. Buradan aydın 

İm ki, yaz mövsümündə biçin aparmaq daha əlverişlidir.
I lər iki bitkidən alman efir yağı kompozisiyalara əlavə edilərək 

u lyyat sənayesində istifadə edilməsi üçün tövsiyə edilmişdir.
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PE3IOME

C.,H,ac. HöanyjijıaeBa, 3.A MaıweaoBa.

H3YMEHHE ^HHAMHKH 3OHPHBIX MACEJI 
KOTOBHHKA H KMHHA

MapdeKaHCKiıü ffeudpapuü Haıpıoııajibiıoü A.H A'jep6aüĞ:)icaııa

B HCCjıeAOBaTenbCKOÜ Jia6opaTopnn a^HpHOMacjiHHHMx pacTeHHH 
MapaaKaHCKoro ^eH^papna 6mjih HHTpo,ayıjHpoBaHbi kotobhhk h 
KMHH, B pa3Hbie FOflbl B 3aBHCHMOCTH OT t|)a3bl pa3BHTHH 6bIJia H3yHCHa 
^HHaMHKa hx 3<|)HpHoro Macjıa. ƏcJjnpHoe Macno b kotobhhk6 öojibuıe 
Bcero 6mjio o6napy»ceHO b nepHO^ MaccoBoro pbctchhs, a b kmhho b 
4>a3e cospeBaHHs naoaa.

B 3aBHCHM0CTH OT yCJIOBHH TO^a OT pa3HHX CÖOpOB ( BCCHOH H 
oceHbio) coflepacaHHe a^npHoro ıwacaa BapbnpoBajıo. HanpHMep, ecjiH 
B CbipbC KOTOBHHKa, COÖpaHHOM B HIOHC MCCapC CO/lOpXaHKC 
3(J)HpHoro Macjıa cocTaBjıajıo 0,37-0,62%, to b OKTaöpe Mecape oho 
cocraBHjıo 0,26-0,51% cbiporo Beca.
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KƏRƏVÜZ FƏSİLƏSİNİN (APIACEAE Lindl.) EFİR YAĞLI 
NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN BƏZİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN

BECƏRİLMƏSİ

Azərbaycan Milli EA Botanika İnstitutu

Azərbaycanda sayı 300-dən çox olan efiryağlı bitkilər, 
içərisində Kərəvüz fəsiləsi əsas yerlərdən birini tutur. Kərəvüz 
l'əsiləsinin - Çətirçiçəklilərin Azərbaycanda 178 növü yayılmışdır, 
bunlardan 78-si efiryağlıdır və fəsilənin 43,8%-ni təşkil edir.

Astrodaucus Drude (2 növ), Trinia Hoffm. (3 növ), Malabaila 
Hoffm. (3 növ), Zosimia absinthifolia Boiss. növlərinin efir yağlı 
xüsusiyyətləri ilk dəfə Azərbaycanda öyrənilmişdir (1).

Yazda Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunun quru, daşlı-çınqıllı 
dərələrində, dağ ətəklərində, yayda isə hündür dağların alp və 
subalp qurşaqlarında ətirli bitkilərin biomüxtəlifliyi içərisində 
kəskin-ətirli iyləri ilə başqa bitkilərdən fərqlənən çətirçiçəklilər 
diqqəti cəlb edir. Onlar içərisində nadir bitkilərdən sayılan 
(irammosciadium platycarpum Boiss. et Haus. növünün efir yağı 
qida məhsullarının ətirləndirilməsində gözəl effekt verir. Onun 
toxumlarının tərkibində 0,80%-ə qədər efir yağı tapılmışdır ki, onun 
da tərkib hissəsinin 80%-ni xoş ətirli d-linalool və bitsiklik 
»skviterpenləri təşkil edir. Azərbaycanda olan efiryağlı bitkilərin 
/ s 80%-nə Muxtar Respublkada rast olunur. Burada olan bitkilərin 
»lir yalarının tərkibində əsas etibarilə terpenlər və onların 
törəmələri çoxluq təşkil edir.

Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq meşəsində və alp biçənəklərin
də xoş ətirli Carum L. cinsinin 2növünün (C. carvi və C. Caucasi- 
< um) çoxdur, bu sahələrdə ədviyyat məqsədilə zirə istehsalı üçün 
x.ı m mal tədarük etmək mümkündür. Bitkinin toxumlarından 3,7% 
rliı yağı alınmışdır, onun da tərkibinin əsas hissəsinin 55-65%-i 
I ırvon, 30%-ə qədəri d-limonen və karvakroldur.

Gəncədən Daşkəsənə getdikcə yol boyu Laserpitium hispidum 
llıcb. növü quru təpələr boyu xətt kimi uzanır. Bitkinin hündürlüyü 
I ,5 m-ə çatır. Efir yağı əsasən toxumda daha çoxdur (1,8-2%). Efir 
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yağının tərkibinin 45-50%-i heraniol maddəsidir, bundan başqa 
yağın tərkibində terpenlər də çoxluq təşkil edir.

Çətirçiçəklilərin ən rütubət sevən nümayəndəsi Heracleum cinsi 
növləridir. Bitkinin toxumlarında 2,3- 9,6%-ə qədər efir yağı 
tapılmışdır. Əvvəllər bu cinsin efir yağından oktil spirti alınması 
üçün istifadə edilirdi. Hazırda bitki qiymətli kumarin və lakton 
maddələrinin alınması üçün daha geniş tədqiq edilir.

Azərbaycanın hər yerində aşağı dağ qurşaqlarında və xüsusilə 
meşə kənarlarında, ən çox o bitkilər yayılır ki, onların çiçəkləri 
ətirlidir. Bunlar içərisində Chaerophyllum L., Elaeostica Fenzl cinsi 
növlərinin iyi insanı məst edir. Çöllərdə və əkin sahələrinin 
kənarlarında isə Anthriscus Pers. cinsi növləri və Daucus carota L. 
və s. tez-tez rast gəlinir.

Çətirçiçəklilərin efiryağlı bitkiləri içərisində Laser trilobum (L.) 
Borkh. növünün heç əvəzi yoxdur, bitkinin toxumunda 3,7%-ə 
qədər mavi rəngli efir yağı alınmışdır. Yağın tərkibində olan peril 
aldehidi ona özünəməxsus xoş ətir verir. Bitkiyə Azərbaycanda ən 
çox Tahş dağlarında təsadüf olunur.

Aparılan tədqiqatdan aydın olmuşdur ki, Çətirçiçəklilərin efir- 
yağlı bitkiləri bir-neçə qrupa bölünür. Məsələn, fəsilənin Azər
baycanın daşh-çmqılh torpaqlarında rast gəlinən bitkilərinin 72- 
75%-i bütün orqanlarında kəskin xoş ətir olan nümayəndələridir. 
Bunların efir yağları terpenoidlər və onların törəmələri ilə zəngindir. 
Meşə rayonlarında fəsilənin efiryağlı növləri təqribən 39-42%-dir. 
Mezofil həyat formasında olan növlərdə isə ən çox efir yağı çiçəkdə 
və toxumda olur. Bu qrup bitkilərin efir yağlarının tərkibində tsik- 
lik terpenlərə təsadüf olunmur, onlar üçün atsiklik terpen birləş
mələri və ketonlar xarakterikdir.

Cədvəldə fəsilənin efiryağlı növləri göstərilmişdir. Bu növlər
dən bəzilərinin (Grammosciadium platycarpum, Ferula oopoda, 
Bilacunaria caspia, Dorema glabrum və s.) antropogen amillərin 
təsiri ilə azalması son illər tez-tez müşahidə olunur. Buna görə də 
bir-neçə növün Azərbaycan MEA Mərdəkan Dcndrarisinin təcrübə 
sahəsində introduksiyası tərəfimizdən təşkil edilmişdir. İntroduk- 
siya edilmiş növlərin toxum tədarükü yabanı floradan edilmuş və 
əkilməzdən əvvəl toxumlar stretifikasiya olunmuşdur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, həmin növlər Naxçıvan MR-sı şəraitində də intro- 
duksiya edilmiş və müqaisə üçün müşahidələr aparılmışdır: 
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Laserpitium hispidum Rieb., Carum carvi L. və Cuminum 
cyminum L. hər üç bitkinin toxumları noyabr ayında stretifikasiya 
edilmiş və martın əvvəllərində torpağa basdırılmışdır. Torpağın 
dərinliyi 15-20 sm, olmaqla, hər yuvaya 10-12 toxum səpilmişdir, 
yuvaların bir-birindən məsafəsi 20 sm, ləkin ölçüsü 60x60 sm 
olmuşdur. Həm Abşeron, həm də Naxçıvan MR şəraitində birinci 
il bitki vegetativ orqanlar əmələ gətirməmiş, həyatının 2-ci ilində 
bitkilərdən Laserpitium hispidum Naxçıvanda 120-125 günə tam 
vegetasiya etmiş, lakin Mərdəkanda bu müddət bir az uzanmış, yəni 
128-135 günə çatmışdır, bitkinin toxumunda efir yağının miqdarı da 
Naxçıvana görə Mərdəkan şəraitində az olmuşdur. Uyğyn olaraq 
< 'anım carvi və Cuminum cyminum növlərində də bu müşahidə 
edilmişdir.

Efiryah bitkilər insanlar tərəfindən tez tanmır və onların 
əksərriyyəti ədva kimi istifadə edilir. Bu baxımdan bitkilər təbiətdən 
kütləvi surətdə toplanır, buna görə də onların nəslinin kəsilməsi 
ləşlükəsi yaranır. Bunu nəzərə alaraq, onların bəzi rayonlarda 
kütləvi becərilməsi tövsiyə edlir. Vaxtilə respublikada efir yağlı 
bitkilərdən qızılgül və pişiknanəsi becərilməsi məqsədə uyğun 
.ayılıb kütləvi becərilirdi, bu da xaricdən valyuta ilə qiymətli efir 
yağlarının alınmasının qarşısını alırdı.

Azərbaycan florasında olmayan fəsilənin digər qiymətli növ- 
larinin becərilməsi məqsədilə, toxumları Gürcüstandan gətirilmiş 
I evisticum officinale Koch - sübh otu və ya dərman lyubistoku 
(yerli əhali ona «kığ» adı vermişdir) və Aegopodium podagraria L. - 
mələkotu növləri Azərbaycanın bəzi rayonlarında introduksiya 
idilmişdir. Gəncə zonasında və Şahbuz rayonunda bitki çox yaxşı 
inkişaf etmiş, Mərdəkan şəraitinə isə yüğünlaşmamışdır. Hər iki 
növün dərman və efiryağlı xüsusiyyətləri öyrənilir.

Aşağıdakı cədvəldə çətirçiçəklilərin Azərbaycan florasında rast 
H ilinən efiryağlı növlərinin adları və müxtəlif orqanlarda yağ çıxımı 
i'östərilmişdir, onların çoxaldılması qayğısına qalmaq lazımdır.
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Apİaceae Lindl. fəsiləsinin efiryağh nümayəndələri və müxtəlif 
orqanlarda efir yağının miqdarı

S.No Bitkilərin latın 
dilində adlan

Bitkilərin 
Azərbaycan 
dilində adları

Orqan Efir yağının 
%-lə miqdarı

ədəbiyyat

1 Eryngium 
campestre L.

Çöl 
zımbırtikanı

Toxum 0,60+_0,044 2

2 Echinophora 
orientalis 
Hedge et 
Lamond

Şərq 
tikanburnu

- l,02±0,069

3 E.sibthorpiana 
Guss.

Sibtorb 
tikanburnu

- 3,80+0,23

4 Chaerophyllu 
m aureum L.

Qızılı cacıq Çiçək l,70±0,101 3

5 Ch. Humile 
Stev.

Alçaq cacıq Toxum İzləri 3

6 Ch. Roseum 
Bieb.

Çəhrayı 
cacıq

- 0,90+0,050 3

7 Ch.Temulum 
L.

Məst cacıq -

8 Ch. Meyeri 
Boiss.et Buhse

Meyer cacığı -

9 Ch. Crinitum 
Boiss.

Uzuntük 
cacıq

Çiçək 0,53±0,030 3

10 Ch. Bulbosum 
L.

Soğanaq 
cacıq

- 1,42+0,070 3
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11 Ch.
Millefolium 
DC.

Lələkli cacıq

12 Ch.
Macrospermu 
m W. ex 
Spreng.) 
Fisch.et Mey.

İrimeyvə 
cacıq

1.70+0,101 3

1J Grammosciadi 
um 
platycarpum 
Boiss. et Haus.

Oraqmeyvə 
qalxanək

Meyvə 4,34+0,230

M Anthriscus 
sylvestris (L.) 
Hoffm.

Meşə dişəvəri Toxum 0,27±0,010 7

15 A. cerefolium 
(L.) Hoffm.

Mumyarpaq 
dihəvər

- 0,14+0,008 7

16 Astrodaucus 
orientalis (L.) 
Drude

Şərq istiçətiri - 2,45+0,135 1

17 Coriandrum 
sativum L.

Çöl kişnişi - 2,71+0.161 7

IH Bifora 
lesticulata (L.) 
Spreng.

Yumurtavari 
dağkişnişi

- l,46±0,071 8

|U B. radians 
Bieb.

Şüah 
dağkişnişi

Bütöv 
bitkidə

0,11+0.005 8

||) Smyrnium 
pcrfolatum L.

Dəlinmişyar 
paq oxlivə

Toxum 0,71+0,014 8
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21 Bilacunaria 
caspia (DC.) 
M.Pimen. et 
V. Tichomirov

Xəzər 
bilakunariya 
sı

Bütöv 
bitkidə

0,36±0,023 8

22 Prangos 
uloptera DC.

Qıvrım çaşır Kök l,12±0,080 8

23 Prangos 
ferulacea. (L.) 
Lindl.

İlankölcəsi ç. Toxum 0,71+0,014 4

24 Cuminum 
cyminum L.

Cirə - 3,81+0,231 8

25 Apium 
graveolens L.

İyli kərəvüz Bütöv 
bitkidə

4,31±0,246 8

26 Petroselinum 
crispum 
(Mili.) 
A.W.Hill

Qıvrım cəfəri Toxum. 2,90+0,170 8

27 Visnaga 
daucoides 
Gaertn.

Diş 
dişqurtlayanı

Bütöv 
bitkidə

0,22±0,009 8

28 Falcaria 
vulgaris 
Bernh. .

Adi qazayağı Toxum 0,29+0,010 8

29 Carum carvi 
L.

Adi zirə - 0,70+0,014 8

30 C. caucasicum 
(Bieb.) Boiss

Qafqaz zirəsi - 0,56+0,044 8

31 Pimpinella 
saxifraga L.

Daşdələn 
(y-c)

Toxum 2,95+0,170 5
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32 P. rhodantha 
Boiss.

Açıqrəng y.c. 0,93±0,050
..............

5

33 P. squamosa 
Karjag.

Zirehli y.c. 5,80±0,343 5

34 P.
anthriscoides 
Boiss.

Kişnişi y.c. 0,94+0,050 5

35 P.
pseudotragiu 
mDC.

Qatışıq y.c. - 4,63±0,274 5

J6 P. aromatica 
Bieb.

Ətirli y.c. - 8,70+0,511 5

17 P. affinis 
Ledeb.

Oxşar y.c. 3,26±0,198 5

38 P. aurea DC. Qızıl y. C. -

19 P. tripartida 
Kalen.

Üçdilim y.c. -

40 P. 
peucedanifolia 
Fisch. ex 
Ledeb.

Acımtıl y.c. - 0,65+0,043 5

41 P. puberula Tüklü y.c. Meyvə 0,72±0,044 5

42 P. grossheimi 
Schischk.

Qrosheym 
y.c.

- 0,25±0,014 5

4' Angelica 
tatianae 
Bordz.

Tatyana 
tütəkotu

Bütöv 
bitkidə

0,55+0,033 8
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44 Ferüla persica 
Willd.

İran 
ilankölgəsi

- 0,09+0,005

45 F. microloba 
Boiss.

Kiçikşınmh 
ilankölgəsi i.

- 0,13+0,008

46 F. szowitsiana 
DC.

Şovis i. - 0,35+0,023 8

47 F. rigidula 
DC.

Sərt i. 0,45+0,003

48 F. orientalis L. Şərq i. Kök l,09±0,017

49 F. oopoda 
(Boiss.et 
Buhse) Boiss.

Yumurtavarı 
i.

- 0,98+0,050 8

50 F. caspica 
Bieb.

Xəzər i. l,31±0,073 8

51 Ferulago 
galbanifera 
(Mili.) Koch

Dağıstan 
ferulniki

Toxum 4,33±0,261 8

52 F. setifolia 
C.Koch

Sərtyarpaq f. Bütöv 
bitkidə

0,96+0,050

53 Dorema 
glabrum 
Fisch. et Mey.

Çılpaq 
dorema

Toxum 4,13±0,253 8

54 Laser trilobum 
(L.) Borkh.

Üçdilim 
dağrazyanəsi

- 3,70+0,213 8

55 Anethum 
graveolens L.

İyli şüyüd - 3,71+0,213 8

56 Pasternaca 
umbrosa Bieb.

Kölgəlik xımı - 3,12+0,198 8
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57 Heracleum 
asperum 
(Hoffm.) Bieb.

Sərt 
baldırqan 
(b.)

* 5,26+0,286

58 H. sosnowskyi 
Manden.

Sosnovski b. 7,41+0,432

59 H. trachyloma 
Fisch. et Mey.

Sərtkənar b. - 9,7+0,573 7

60 H.
grandiflorum 
Stev. ex Bieb.

İriçiçək b. - 4,47±0,278 6

61 H. 
chorodanum 
(Hoffm.) DC.

Kəcocik b. - 4,67+0,289 6

62 H.pastinacifoli 
um C. Koch.

Sürtükyarpaq 
b.

- 6,91±0,146 7

63 H.
transcaucasicu 
m Man.

Qafqaz b. - 4,43+0,261 7

64 H. roseum 
Stev.

Çəhrayı b. - 5,49+0,342

65 H. 
antasiaticum 
Manden.

Önasiya b. - 8,1 ±0,430 10

66 H. wilhelmisii 
Fisch. et Ave.

Vilhelm b. - 5,08+0.271

67 H. albovii 
Manden.

Albov b. . - 4,47+0,278

6H H. idae
Kuliyeva

İda b. -
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69 H.
shelkovnikovii
Woronow

Şolkovnikov 
b.

- 2,2+0,130 7

70 Zosima 
orientalis 
Hoffm.

Şərq atılbatılı - 1,80+0,100 1

71 Laserpitium 
hispidum 
Bieb.

Sərttük 
kəfrəmotu

- 1,96+0,103 8

72 Daucus carota 
L.

Yabanı kök - 2,76+0,134 8

73 Sium 
sisaroideum 
DC.

Adi 
sucuqçətiri

Yerüst 
ü hissə

0,05±0,003 4

74 Aethusa 
cynapium L.

İtkərovuzu Bütöv 
bitkidə

0,02±0,001

75 Malabaila 
dasyantha (C. 
Koch) A. 
Qrossh.

Tüklüçiçək 
malabayla

- 0,92±0,050 1

76 Trinia 
bibersteinii 
Fedoron 
Hoffm.

Bibersteyn 
triniası

Kök 0,76±0,043 1

77 Cumbocarpu 
m anethoides 
DC.ex C.A.
Mey

Şüyüdvari 
topmeyvə

Toxum 2,00+0,124 9

78 Foeniculum 
vulgare Mili.

Adi razyanə - 6,34±0,412 8
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30>HPHOMACJIHHHME BH^bl CEMEHCTBA 
CEJIb^EPEH (APIACEAE Lindl.) H BblPAIHHBAHHE HX 

HEKOTOPblX BHflOB

HöaflyjiJiaeiBa

MHcmumym EomaııuKU HAH AıepfiaüdMxma

Bo (|)jıope AaepGaiwKana HacHMTMBaeTca okojio 300 bh^ob 
Ə^HpHOMaCJIHHHHX, H3 KOTOpHX 78 BH^OB BXOAST B COCTaB CCM. 
Apiaceae Lindl. Vxe aojırne ioam kbk atJjHpHOMacjiHHHBie pacTcıına 
HBJIXJOTO! OÖbCKTOM HCCJie/JOBaHHÖ. BblACaCIlbl 3(j)HpHMe MaCfla H3 
pa3Hbix opraHOB hckotopmx bh^ob ceMeöcTBa n HsyneHbi nyrn 
Hcnonb3OBaHnx nx b napo^HOM xo3hmctbc. HHTpoflynnpOBanbi hcko- 
Topwe ıjeHHbie n pe/tKne bh^m h b cooTHOinenuH c npnpo^HbiMn ycjıo- 
BM8MH H3yneHbI AHHaMHKa pa3BHTH3 H 3(})HpHbIX Macejl.
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MaMe/jOBa 3.A.

MOPO>OJIOrO - BHOJIOrHMECKHE OCOBEHHOCTH 
HEKOTOPMX BUflOB POJJA NEPETA

MapdaK^HCKUü ffeudpapuü Hatfuanajibnbiü AHÄ3ep6aüd3icana

Hccjıe^OBaHHe OHToreneaa (Mop^orenesa) Hrpaer 6o.nbiııyıo po.ib 
ııe TOJibKO npn HHrpo/jyKijHH n ^aJibHenmeM KyabTHBHpOBaHHH pac- 
tchhh, ho h Moacer mmctb HeMajıOBaacHoe 3Hanenne b nocrpoeHHH 
coBepıneHHon chctcmm cnopnbix raKCOHOB, b aaHHOM cnynae pozıa 
KOTOBHHK.

>Kn3HeHHbiH ijhkji (oHTorenea) bmchihx pacrCHnS coctoht M3 
pa/ja nepno^oB, xapaKTepmyronjnxcx pa3HHMH KanecTBcnHbiMn H3Me- 
HCHnaMH Shoxhmhhcckhx peaKpnn, (JjnanojıorHnccKHX (JjyHKnniı n 
opraHO-o6pa3OBaTejiBHbix npopeccoB.

IIpn H3yneHHH onToreneaa, 3a ocnoBy, MoryT öbirb b35itli pasjınn- 
ıibie acH3neHHbie aBjıenna, b tom hhcjic n ochobhmc BO3pacTHbie nepn- 
oah, xapaKTcpfnylomneca nepexoflOM pacTennü ot npopocTKOB n 
lOBeHHjibHoro cocroaHHa k spejıocrn, a 3areM k crapeHHK) n rn6enn.

Penb H/jer o BO3pacTHbix ocoöennocTax 6 bhaob pa3.nmHbix cck- 
IIWW KOTOBHHKa, M3 KOTOpblX HaÖjHOflCHHH 6biaH B3aTM 2 OflHO- 
jicthhx BH^a n 4 mhofojicthhx.

B ÖOJIblIIOM 3CH3HeHH0M PHKJie HCCJICAyeMblX BH^OB KOTOBHHKa 
ııaMH oTMeneHbi: npereHepaTnBHHH , renepaTHBHbiH n nocTrenepaTHB- 
ıibie nepHO^bi.

B npereHepaTHBHOM nepno^e y pacTCHHH Ha6jııo^,ajiH cneflyıoıHHC 
no3pacTHMe cocToanna pacrennn: npopocTKH, jOBCHHjibHoe, HMMaryp- 
IIOC H BHprHHHJIbHOe COCTOXHHC.

B renepaTHBHOM nepno/ıe- Haöjno^ajın (j)a3M mojioamc, 3penbie h 
ı rapoe cocroaHHe.

B nocrreHeparHBHOH- ceHnabHoe h OTMHpaıoıınee cocroaHHa.
OöbeKraMH H3yHCHH» xBHjıncb 6 bhaob po^a Kotobhhk - Nepeta 

l . ııpoH3-pacraıoiHnx b AsepSaii/ixaHCKon pecnyöJiHKe: K.npeaecr- 
UI.Iİİ N.amoena Stapf, k. Meiıepa N.meyeri Benth.ns cckphh Micran- 
llıac (Boiss.) Pojark., K.BeHrepcKHH N.pannonica L. h K.cep-HoacenTMH 
N sulphurea C.Koch H3 cckiihh Orthonepcta Benth; K.MejiKOBaropBeT- 
hoıibiH N.parviflora Bieb. H3 cckhhh Oxynepeta Benth.; a raıoKe 1 bh/ç 
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H3 C6kijhh Cataria Benth.: K.KomaHHH N.cataria v.citriodora copra 
“IIoöeAWTejib”.

Hccjıe^OBaHHs OHToreHesa kotobhhkob b CTapnoHapHbix ycjıOBH- 
ax MapAaxaHCKoro flenapapua (ÄnmepOHCKHH noayocrpoB ) npoBO- 
AHjıocb corjıacHO paöoraM (1,2,3,4).

KanecTBO ceMaH oneHHBajın no mcto^hkc M.K.CE>npcoBon a raıc- 
>kc corjıacHO “MeaçayHapOflHbiM npaBinıaM onpejjejıeHHa ceMan”(5,6).

BcxoacecTb ceMHH onpe/jejıanH b TpexKpaTHofi hobtophocth b 
jıaöopaTopnbix ycjlOBHax b namxax Tlerpa h b otkphtom rpyHTe b 
TeneHiin 30 jınen , nannnaa c noasjıcHHa bcxo/iob.

IloceB npoBOAHjm b aııiHKc c 3CM.ıen n nenocpe^CTBenHO b rpyHT 
na njıonjaÄM 50 m2 (no'iBa yqacTxa cynecnaHnaa) b kohhc (JıeBpajıa h 
nanane Mapra, a b HeKoropbix cnynaax ocenbio b oıcraöpe . fljıa 
H3yneHHa OHTorenesa c iwk^oh h3 30 ocoöeii Hcene^yeMoro BHjja 
coönpajiH ceMena h BMcesaan hx or^enbHO.

<X>eHOjıorHHecKne HaÖJiıoaeHHa 3a poctom h pasBHTHCM 30 mo- 
fleabHbix pacTCHHMHİi HccjıeAyeMoro BH^a b OHroreHese, npoBO-jınjiM 
b TCHCHMC Bcero nepHOAa BereraıjHH no Mepe pa3BHTiıa pacrcHHİi . 
fljıa Kaayıon ocoöh H3MepaıiH h ynmuBaan BaacHbie npH3Haxn: hhcjio 
h BbicoTy noöeroB , pa3Mepbi ancTbCB h Meayı;oy3JieH, nepeınKOB, 
hhcjio hbctkob h ceMaH, Maccy pacTeHHa. H3MepeHHC BbicoTM noöeroB 
H pa3MepOB JIHCTbCB HpOBO^HJIH OKCHCJICjTbHO, a HHTCHCHBHOCTb 
pacnycKaHHa ljbctkob b coiibcthh h hx nncjıeHHOcrb okcahcbho.

J]jıa ynera Ha^3eMHOH (JiKTOMaccM öpaan no 10 ocoöeii onpejje- 
jıeHHoro BO3pacTa (1-3 neTHHe pacTeHHa b cjıasc no.ınoro nnoAOHonıe- 
HHa).

ri jyneHHc OHToreHC3a AByx o^HoneTHHx h ncTbipex mhotojicthhx 
bhaob po^a Kotobhhk Nepeta L.OTHOcamnxca k pasamiHbiM ceKiınaM 
: Micranthae, Cataria, Orthonepeta u Oxynepeta CBHAerejibCTByer o 
TOM , HTO npe^CTaBHTCHH KaiK^OH H3 3THX CCKUHH HM6IOT CBOK) 
cnen,H<J)HKy npoxoamenna BO3pacTHbix CTyneııeH.

Kaıc h cjıejjOBano oxcn^aTb, OHToroH63 oahojicthhkob KOTOBHHKa 
Meiiepa N.Meyeri Benth. (7), h K.npeaccTuoro N. amoena Stapf (8), H3 
cckhhh Micranthae pe3KO OTHHnaıOTca or OHTorcne3a mhofoji6thh- 
kob. IIpereHepaTHBHbiH ncpnoA (npopocr-KH, KjBeıiM.ibnoe, HMMaTyp- 
HOC H BHprHHHJIbHOC COCTOaHHa) y HHX npn BbipamHBa-HHH H3 ceMaH 
vKoponcH, npoxo^HT Bcero 3a 40-50 flHefi. B BeceHHe- .ncTHce BpeMa 
nacTynaeT reHepaTHBHbiiı nepnoA, kotophh npo^ojıacaerca 35-50 
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/Ihch. LlocJie co3pcBaHna pacreHHa BbicbixaıOT h ııorııfıaıoı Bcrcıa 
thbhbih nepHOA npOAoaacaerca Bcero 80-95 ahch.

MHorojıeTHHe bhabi KoroBHHKa BenrcpcKoro N.pannonica L. u 
K.cepHOJKejiTbiü N.sulphurea C.Koch (9), H3 cckiihh Orthonepcta npn 
BbipanjHBaHHH H3 ccmsh Ha AmnepoHe b l-ö toa BereraıiHH npoxo/ıar 
Bbime OTMCHCHHbie 4 cocroaHHa npereHepaTHBHoro nepııopa. B Fchc- 
paTHBHNH nepHOA ohh hohth hc npoxOAar, ho BCieranHa hx npo^OJi- 
xaerca b tchchhc 160-170 ahch.

Jl,ByxjıeTHHe pacTCHHx paHbnıe BererHpyıoT h b Hanane hiohm 
BCTynaıOT b reHepaTHBHoe coctoshhc. Ilocjıe hojihoto cospesauHsı 
njIOflOB B CeHHJIbHOM COCTOMHHH HaA3CMHHH HaCTb HX OTMHpaeT B 
Konne aBrycTa h Hanane cenraöpa (BererapHOHHbiH nepHOA 130-150 
Ahch) h pacTCHHa yxo^aT b höküm.

PacreHHa KoroBHHKa Konıanbero jihmohhoh BapnauHH (copra 
«IIo6eAHTenb») N.cataria var.citriodora H3 cckiihh Cataria (10), b 
nepBMH ro4 BereraıiHH 3aBepmaıOT Bce əranbi OHToreııesa. nperene- 
paTHBHbin nepnoA npOAOJDKHrejibHbiH. B kohuc ceHHjibHoro cocroa- 
HHa Ha^3CMHaa nacTb OTMHpaeT h pacreHHa yxo^ar b dokoh b /jeKaöpe 
Mecapc.

flByxjıeTHHe pacTCHHa paHbnıe BcrcrHpyjOT, npoxoaaT Bce CTy- 
neHH BO3pacTHoro cocToaroıa, paHbine nao^OHOcar, nocjıe cospesaHna 
hx nepexo^aT b ceHHJibHoe cocToaHHe. BereraıjHOHHbiH nepnoA wx 
yKoponcH.

3a kotobhhkom Me.TKOBaTopBeTKOBbiM N.parviflora Bieb. (11), H3 
ceKijHH Oxynepeta npn Bbipam,HBaHHH H3 ceMaH Ha Anınepone 
HaöjnOAaerca ^jiHTejibHOCTb npereHepaTHBHoro nepnoAa (120± 10 
AHCh). B FenepaTHBHbiH nepHOA nepBoro ro^a ohh npoxo^a r .

IIpereHepaTHBHbiH ncpnoA y ocoöen BToporo ro^a BereraıiHH 
3HaHHrejibHO Kopone, mcm y nepBoro ro^a (30-35 ahch), coapeBaHne 
njiOAOB npoHCXOAHT b kohiic HK>Ha, a BereraıiHOHHbifi nepHOA y 
AByxneTHHx pacreHHH npoflOJiacaerca bccto 80-100 ahcü.

TaıtHM o6pa3OM, npeActaBHrejiH ceKiınn Cataria h Oxynepeta b 
ıieııOM hmciot aHajiorHHHoe npoxoa<ACHHe ərarıOB OHTorcHeaa. B nep- 
bom roııy JKH3HH npeACTaBHTenH ceKiınn Orthonepcta He nepcxopaT b 
reHepaTHBHoe cocroaHHe. ftııa oAHoneTHHKOB cckiihh Micranthae 
xapaıcrepHO ə^eMepOHAHbiä phtm pa3BHraa c yKOponeHHMM nperene- 
paTHBHMM nepnoAOM.
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XÜLASƏ

Z.A. Məmmədova

Nepeta cinsinə mənsub olan bəzi növlərin 
morfo-bioloji xüsusiyyətləri

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan Dendrarisi

Məqalədə ilk dəfə olaraq, Abşeronda (Micranthoe, 
Orthonepeta, Oxynepeta, Cataria) seksiyalarına daxil olan 6-növün 
ontoqenezi qısa şəkildə verilmişdir.
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C.Ş. Məmmədov, T.Y. Hacıyev

Abşeronda badam və püstə bitkilərinin 
perspektiv sort və formaları

Abşeron subtropik bitkilər təcrübə stansiyası

Əvvəllər badam ağacları toxumla artırıldığına görə Azərbay 
canda uzun illər nəticəsində seçmə yolu ilə xalq selleksiyası badamıı 
yeni mədəni formalarını yaratmışdır. Lakin onların əksəri a: 
məhsuldardır (1).

Abşeron subtropik bitkilər təcrübə stansiyası zəngin badan 
kolleksiyası bağı yaradaraq, orada uzun illər aparılan sortsınaqla; 
nəticəsində respublikada əkilmək üçün tövsiyə olunan ən yaxş 
badam sortları əldə etmişdir. Həmin sortların qısa təsvirini veririk.

1. Nikitski-62 sortu Krımdan, Nikitin nəbatat bağından gətiri 
lib. Ağac ortaboylu, gec çiçəkləyən və hər il məhsul verəndir. 3 ildər 
sonra bar verir, meyvəsi sentyabr ayında yetişir. Ağacdan 8-9 kq 
məhsul yığılır. Meyvənin qabığı nazik olub tez sınır. Meyvənir 
çəkisi 3,5q., ləpə çıxımı 40% qədər, ləpənin çəkisi 1,4qr.tərkibindj 
isə 55-56% yağ var.Sort Azərbaycanda rayonlaşıb, buna ço> 
rayonlardada rast gəlmək olur. Sortun əsas tozlayıcıları: Primorski 
Yaltinski və Növrəst sortlarıdır.

2. Nenporel. Kaliforniyanın (ABŞ) sənaye sortudur, Azərbay
cana Krımdan gətirilib. Ağac ortaboylu, 3-cü ildə məhsul verir, 
nisbətən erkən çiçəkləyir, meyvəsi isə avqust ayında yetişir. 
Meyvələri yumşaq qabıqlıdır, əl ilə asan sınır. Meyvəsinin orta 
çəkisi 1,7-1,9 qr. olub ləpə çıxarı 65%-dır. Ləpənin tərkibində 50- 
52% yağ var.Sort məhsuldardır, hər ağacdan 7 kq. məhsul verir. 
Sort respublikada geniş yayılıb. Sortun əsas tozlayıcısı-Npek-plus- 
Ultradır.

3. Növrəst. Sort Abşeron SBTS-da yaradılıb. Ağac ortaboylu, 
gec çiçəkləyən məhsuldar sortdur. Məhsula 4-5 ildə düşür, 
meyvələri avqustun axırlarında yetişir. Meyvələri iri, qabığı yumşaq 
olur. Meyvənin orta çəkisi 1,4 q, ləpə çıxarı 50-55%, tərkibində isə 
56% yağ olur.Əsas tozlayıcısı; Nikitski-62, Şahbuz və Pruqornı 
sortlarıdır.

4. Primorski. Sort Krımdan gətirilib. Azərbaycan rayonları 
üçün perspektivli sortdur. Ağaclar nisbətən alçaqboyludur, gec 
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çiçəkləyir. Şaxtaya davamlıdır. 3-4 ildə bara düşür. Hər il yüksək 
məhsul verir. Meyvəsi sentyabrın II yarısında yetişir, yumşaq 
qabıqlı orta irilikdədir (3,0-3,5q). Ləpə çıxımı 50%, ləpənin çəkisi 
1,3 q, tərkibində 54% yağ var. Əsas tozlayıcıları: Predqornı, 
Vmoslıvıy sortlarıdır.

5. Prinsessa Ağac hündür boylu, gec çiçəkləyəndir. Bara 3-cü il 
düşür və hər il yüksək bar verir. Meyvəsi sentyabr ayında yetişir. 
Suvarılan bağlarda yaşlı ağac 10-12 kq. meyvə verir. Meyvənin orta 
çəkisi 4 q., qabığı orta tərkiblidir. Ləpə çıxımı 30-35%, ləpənin 
çəkisi 1,5 q. tərkibində 50% yağ var.

Sortun əsas tozlayıcıları: Nikitski-62, Növrəst və Primorski.
PÜSTƏ -çərdəkli meyvələr içərisində ən qiymətlisidir.

Azərbaycanda püstə mədəni bitki kimi çox qədimdən becərilir. 
Püstənin ləpəsi lətif, dadlı və qida əhəmiyyətinə malikdir. Onun 
tərkibi 60-65% yağ, 22% azotlu maddələrlə zəngindir. Ləpənin 
tərkibində 9-9,5% şəkər , 3% gül, 2,1% sellüloza vardır.

Püstə yağının dadı azca şirin, xoş olur. O, qurumur və qənnadı 
istehsalında, təbabətdə mədə, ağ və qara ciyər xəstəliklərinə qarşı 
istifadə edilir.

Əfsuslar olsun ki, bu günə kimi belə qiymətli bitkinin sənaye 
həcmində əkinləri yoxdur. Belə qiymətli bitkinin artırılması vacib 
məsələdir (2).

Abşeron SBTS-də yaradılmış püstə kolleksiya bağında uzun 
illər 30-dan çox püstə formaları üzərində aparılan sort sınaq 
nəticəsində Azərbaycanda, xüsusilə Abşeronda artırmaq üçün 
aşağıdakı püstə formalarını təklif edirik.

l. Mərdəkan32/85 forması - ağacının hündürlüyü 6 m-dir, ağaclar 
calaq ilə artırıldıqda bara 5-ci ildə düşür. Suvarılma şəraitində 
toxumlarla artırıldıqda isə bara 7-8 ildə düşür.

Meyvələr sentyabrın əvvəlində yetişir. Yaşlı ağacdan 60 kq-a 
qədər məhsul alınır.

Meyvələrinin 70%-na qədərinin ağızları açıq olur. Meyvənin 
uzunluğu 19-20 mm, çəkisi 0,8-0,9q. Ləpə çıxımı 70-85%, ləpənin 
çəkisi 0,5-0,6 q., rəngi açıq yaşıl, tərkibində isə 5-35% yağ var. 
Bağda ən səmərəli qida sahəsi 8x8 m olmalıdır.

2. Mərdəkan 18/ss püstə formasının ağacı orla boylu (4-4,5 m) 
olub çətiri girdədir.Calaq üsulu ilə artırıldıqda ağaclar bara 5-ci 
ildə, toxumla artırıldıqda isə 9-10 ildə düşür. Meyvələr avqustun 
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axırlarında və ya sentyabrın əvvəllərində yetişir. Meyvələrinin 90%- 
nın ağızları açıq olur.Yaşlı ağacdan 60-80 kq məhsul alınıq 
Meyvənin uzunluğu 19-22 mm, çəkisi 0,9-1,2 qr Ləpə çıxımı 50- 
60%, ləpə çəkisi 0,5-0,7 qr tərkibində 53,5 % yağ var.

3. Mərdəkan 65/s4 formalı püstə ağacının hündürlüyü 6 m, çətiri 
girdə olub orta sıxlıqdadır.Calaq üsulu ilə hazırlanmış ağaclar 4-5 
ildə bar verməyə başlayır. Yaşlı ağacların orta məhsulu 50 Iç-dır. 
Meyvələrinin 40-50%-nm ağzı açıqdır. Meyvənin yetişmə dövrü 
sentyabrın əvvəlidir.

Meyvələrinin uzunluğu 20-22 mzn-dir. Orta çəkisi 1,0 q., ləpə 
çıxımı 60%-dir, tərkibində 55% yağ var.

Son vaxtlar əhalinin insan orqanizminə lazım olan zülal 
maddələrlə zəngin olan meyvələrə tələbatı çox artmışdır. 
Azərbaycanda əlverişli torpaq-iqlim şəraiti olduğuna görə 
respublikanın bir çox rayonlarında badam ağacları qədim 
zamanlardan becərilir.

Badam ləpəsinin 92%-ı yeyinti, 6% tibbdə və 2%-ı isə ətriyyat 
sənayesində istifadə olunur.Tibb sənayesində badam ləpəsi 
komponent kimi, təmiz halda isə mədə xəstəliklərinin müalicəsində 
istifadə olunur. Ləpənin tərkibində 50-70%-ə qədər qaxsımayan 
yağ, 25%-ə qədər zülal, 10% şəkər, 2,5 gül, 2-5% huminli maddələr, 
V,E,K vitaminləri vardır. Bunları nəzərə alaraq badam bitkisinin 
geniş miqyasda becərilməsi vacibdir.
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IlepcneKTHBHBie copra m Mnımajın h (jnıCTauiKH na
AnuıepoHe

AnuıepoHCxaa onbimnatı cmanyun cynmponuuecKuü Kyıibmyp

Ha 6aae AnınepOHCKoä OCCK H3 Kojıjıeıaınn (JmcTaııiKii h 
MHH^ajISt, Ha OCHOB6 MHOrOnCTHHX HCCJieflOBaTejIbCKHX paÖOT JIJI8 
npOH3BOflCTBCHHOrO pa3MHOaC6HH« peKOMCH^OBaHb! pa/( nepcneK- 
THBHblX (J)OpM, KpaTKOe OHHCaHHC KaTOpblX flaeTCa B CTaTbe.
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C. Ş.Məmmədov, T.Y.Hacıyev

Nar (Punica granataum L.) çox qiymətli 
və müalicəvi əhəmiyyətli bitkidir

Abşeron subtropik bitkilər təcrübə stansiyası

Narın Punica granatum adı Karfaqen koloniyasında yaşayar 
qədim yunan xalqının adından götürülüb.

Punicaceae Horan fəsiləsinə daxildir.
Nar istisevən bitkidir, ona görə də yer kürəsinin quru subtropik 

iqlim qurşaqlarının əksəriyyətində ona təsadüf olunur.
Azərbaycan Respublikası ərazisində əlverişli torpaq-iqlim şəra

itində bitən bir çox subtropik giləmeyvə və meyvə bitkiləri içərisində 
nar ən qədim zamanlardan becərilən bitkilərdən biridir(l).

Özünün dadı və kimyəvi tərkibinə görə nar dənələri digəı 
meyvələr arasında xüsusi yer tutur.

Çox qiymətli olan nar şirəsindən 0,5-5,0 faiz qədər limon 
turşusu, 20 faizə qədər şəkər, (qlyukoza, fruktoza) 0,2 faiz pektin 
maddələri, tumlarda 6,5-7,0 faizə qədər yağ, 2 faiz nişasta, vitamin 
«S» və bəzi mineral maddələr olduğu ədəbiyyatlarda verilmişdir(2).

Meyvələrin zəngin tərkibinə görə qədim zamanlardan bu günə 
kimi, nar qabığından mədə xəstəliyini müalicə etmək üçün istifadə 
olunur. Şirədə olan mineral maddələr, üzvü turşular bağırsağın 
fəaliyyətini fəallaşdırır.

Ibin -Sinanın «müalicə elm qanununda» nar və nar kollarının 
150-yə qədər müalicə dərmanlarında adları çəkilir.

Narçılıq Azərbaycanda bu gün kənd təsərrüfatının iri əmtəəlik 
sənaye sahəsinə çevrilmişdir. Respublikamızın əksər rayanlarında 
nar becərilməsi üçün əlverişli torpaq-iqlim olmasına baxmayaraq 
senaye əhəmiyyətli nar bağları Şirvan və Mil-Qarabağ zonalarında 
yerləşir.

Hal-hazırda respublikada, təsərrüfatlarla və şəxsi həyətyanı 
bağlarda nar bağlarının sahəsi 5736 hektara yaxındır.

Perspektiv plan üzrə respublikada nar bağlarının sahəsi 8000 
hektara və narın istehsalı isə 100-120 tona çatdırılmalıdır.

Təsərrüfatlarda nar əsasən çilinglərlə artırılır. Yeni salınmış bağ 
3-cü ildə bar verməyə başlayır. On yaşında koldan tam məhsul 
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yığılır. Kollara yaxşı qulluq edildikdə onlar 50 və daha çox müddət 
məhsul verir.

Çoxaltma üçün bir boyda olan birillik çilinglər və ya kök 
pöhrələrindən istifadə edilir.

Qışı mülayim keçən rayonlarda çiling-ləri payızda əkmək daha 
yaxşıdır, çünki onlar yazda əkilənlərdən tez köklənir və güclü boy 
atır.

Cavan nar bağlarında əsas aqratexniki tədbirlər əkilmiş 
ağacların yüksək bitiş əldə edilməsinə yönəlməlidir. Bu da ən əvvəl 
bağların suvarılmasından asılıdır. Bağ salmandan sonra təxminən 
3-4 ay suvarma ayda 2 dəfə aparılmalıdır, belə ki, kök sistemi 
yerləşən «kasa» uzun vaxt nəmli olmalıdır.

Hər suvarmadan sonra gövdə ətrafı mütləq yumşaldılmalıdır.
Üçüncü ildən başlayaraq möhkəm kol yaratmaq üçün onlara 

forma verilməlidir.Hər kolda üç-dörd sağlam gövdə seçilib 25-30 
sm hündürlükdə saxlanılır.

Kökdən əmələ gələn pöhrələr çətirə sıxlıq etməmək üçün dibdən 
kəsilməlidir.Kollara forma vermə prosesi ağaclar meyvəyə düşənə 
qədər davam edilir.

Bitkinin qidalanma şəraiti və onlara forma verilməsi cavan 
bağın aqrotexniki becərilməsində həlledici rol oynayır.

Ağaclar 3 yaşa çatdıqda onlara payızda mineral kübrələr 
verilməlidir.Kübrələr torpağın mümbitliyinə görə, yəni hektara 120- 
160 kq azot, 180-200 kq fosfor, 80-100 kq kalium təsiredici maddə 
hesabı ilə verilir. Kolların çətiri böyüdükcə Gövdəətrafı sahəyə 
verilək kübrənin miqdarı artır.

Nar bitkisi quraqlığa davamlı, nəmliyi çox sevən bitkidir ona 
cörə qədimdən xalq arasında belə zərb - məsəldə var ki, «Nar 
ayağını suda, başını isə günəşdə sevirw. Azərbaycan elmi tədqiqat 
bağçılıq institutunun apardığı çoxillik müşahidələri göstərir ki, 
yüksək məhsul almaq üçün mütləq 6-8 veqetativ suvarma 
aparılmalıdır(3).

Azərbaycanda qədim vaxtlardan xalq seleksiyası nəticəsində 
məhsuldar və yüksək keyfiyyətli yerli sortlar yaranmışdır. Bunlar
dan aşağıdakılardan göstərmək olar:

Qırmızı qabıq:-Meyvəsinin orta çəkisi 260 qr, iri parlaq və ya al 
qırmızıdır. Dadı turşaşirindir. Şirə çıxımı 52 faiz, dadı zərif şəraba 
oxşar turşaşirindir.
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Tərkibində 14-15,5 faiz şəkər, 2,1 faiz turşu var. Meyvələri 
oktyabr ayının ortalarında yetişir. Məhsuldar sortdur, hər koldan 
40-45 kq, hektardan isə 160-18 sentner məhsul almır.

Çəhrayı gülöyşə:-Meyvəsinin orta çəkisi 250-300 q, qabığı 
nazik, rəngi qırmızı ya tünd çəhrayıdır. Meyvəsi çox şirəli (52 faiz) 
dadı zərif turşaşirindir.

Tərkibində 14,5 faiz şəkər 1,8 faiz turşu vardır.
Meyvəsi oktyabrın əvvəlində yetişir. Məhsuldar koldur. 

Məhsuldarlığı koldan 35-40 kq, hektardan isə 140-160 sentnerə 
bərabərdir.

Bala Mürsəl:-Meyvəsiiri, orta çəkisi 350 qrama kimi olur. 
Meyvənin qabığı qalın, rəngi tünd moruğudur. Dənəsi iri tünd- 
qırmızı, albalı rənginə bənzədir. Dadı, zərif turşaşirindir, tərkibində 
26% turşu vardır. Meyvələri oktyabrın əvvələrində yetişir. Sort hər 
koldan 30 - 40 lg-dən hektardan isə 120 - 160 sentnerməhsul verir.

Qırmızı gülöyşə:-Meyvəsi iri, orta çəkisi 400 q-dır. Meyvənin 
qabığı qalın qırmızı meyvəsi isə tünd qırmızı, gilənin dadı 
turşaşirindir.

Meyvələr oktyabrın 2-ci yarısında yetişir.Hər koldan orta 
hesabla 30 kq hektardan isə 120 sentner meyvə verir.

Nazik qabıq:- Meyvəsi 250-270 qr. Qabığı nazik çox gözəl 
qırmızı albalı rəngindədir. Dənələri iri tünd qırmızı, şirəsi isə al 
qırmızı rəngdədir, şurşaşirindir. Çox xoşa gələn dadı və 55 % şirə 
çıxımı var. Məhsuldarlığı - koldan 35 - 40 kq hektardan isə 140 - 
150 sentnerə bərabərdir.
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PE3IOME

JBk. III. Masıe/ıoB, T.K). raaJKneB 

rpanara - nenwaw h jıeneÖHan nnoflOBaa KyjibTypa

AöıuepoHCKan onbimnax cmampi.fi cynponwecKUX Kyjibmyp.

B nacroanjee Bpewa b pecnyöJiHKe HMetorca 5736 ra rpanaroBbix 
nacaHcnenniı. Pa3MHO2Kaerca rpanara HCKjnoHnrejibno nepenKOBa- 
hh6m. PpanaTa aacyxoycronmiBas! KyjibTypa, ojjhoko bbicokhc h xa- 
'-ıecTBeHHbie ypoacaiı nojıynaror tojibko b ycjıoBnax nojiHBa. B crarbe 
.naerca KparKoe onncaıme mccthlix coptob cosnamibie HapojiHoä 
cejıCKrjHeiı. ycjıOBHsx Map^aKSHCKoro /IcH^papmı c 1986 no 2000-ü 
rofl SbijiH MsyneHbi wHTpOAynnpoBaHHbie bh^m n3 ceMeöcTBa 
Sapindaceae Koelreuteria paniculata vt Xanthoceras sorbifolium, 
KOTopbie b ycjroBHax Anınepona orrurnajıncb xoponmM pocTOM h 
pa3BHTH6M. FOAOBOM npHpOCT Ka>fÇ3OrO paCTCHHM COCTaBJiajI 17 H 22 
CM. HHTeHCHBHblH pOCT HaHHHajICS CO II .aCKajIM anpejıs H 
npOAOJDKajıcx p,o II jreKaabi aBrycra. O6a Buna neKopaTHBHM b 
pBereHHH, nepenocırr acapy h 3acyxo, a noTOMy rıx moxcho 
peKOMCH^OBaTb ajm O3e.ıeHCHn» Anınepona.
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T.U.Hacıyev, C.Ş.Məmmədov

Konfet ağacı Azərbaycanda
Abşeron subtropik bitkilər təcrübə stansiyası

Hovenia dulcis Thunb.- şirin konfet ağacı Hovenia Thunb. 
cinsinə və Rhamnaceae Juss. fasiləsinə daxildir. Konfet ağacının 
vətəni Cənubi-Şərqi Asiyadır. Ona yabanı halında Yaponiyada, 
Koreyada, Çində, Tayvanda və Hindistanda da rast gəlmək olar. 
Çində, Yaponiyada, Əlcəzairdə və Cənubi İtaliyada konfet ağacının 
geniş sahələri əhatə edən nəhəng plantasiyaları var. Hazırda konfet 
ağacı Almaniya və İngiltərədə yurd salmaqdadır. Konfet ağacının 
hündürlüyü 20-25 m-ə çatır. Payızda tökülən iri yarpaqların 
uzunluğu 10-25 sm., eni isə 5-8 sm olub, uzunsaplaq yarpaqlan 
yumurtavarı, ovalvarı- yumru formada olur. Yarpaqların üst tərəli 
tünd yaşıl, alt hissəsi isə açıq yaşıl, yarpaq kənarları dişli və ya 
dişsiz olur. Meyvə yetişən vaxt hamaşçiçəyin çiçək budaqcası 
enlənərək ətlənir, qırmızıya çalan qəhvəyi rəng alır, şirinləşərək 
yeməli olur (şək.l). Onun dadı ətirli kişmiş dadma bənzəyir. Meyvə 
toxumu yastı yumru, yaxud yumurtavarı formada parlayan, tünd 
qəhvəyi rəngdədir. Konfet ağacının meyvələrində (quru saplaqda) 
35% şəkər, o cümlədən 10% fruktoza, 25% saxaroza var. Çində və 
Yaponiyada konfet ağacının saplağı həm çərəz kimi yeyilir, həm də 
ondan pivəyə oxşar içki hazırlanır. Bundan başqa həmin ölkələrdə 
onun meyvələrindən hazırlanmış məhluldan təbabətdə astma 
xəstəliyinə qarşı istifadə edilir. Konfet ağacının oduncağı möhkəm 
və görkəmli rəngdə oluduğundan ondan mebel sənayesində geniş 
istifadə olunur.

Konfet ağacı iyul ayında çiçəkləyir, oktyabr-noyabr aylarında 
isə bara düşür. Ağac daimi yerə əkildikdə 6-7 ildən sonra bar verir. 
Meyvənin (çiçək saplağının) məhsulu yaşlı ağacda 30-35 kq olur, 
bunun da 75-80% -i saplağın tam yeyilən hissəsini təşkil edir.

Konfet ağacı ilk dəfə 1936-cı ildə Mərdəkan dendroparkında 
yerləşən Abşeron quru subtropik bitkilər stansiyasında, 1937-ci ildtı 
isə Lənkəranda, Göyçayda, Zaqatalada və Gəncədə meyvəçilik 
İnstitutunun (Az.BSBETİ) baş elmi işçisi biologiya elmləri namizədi 
P.A.Şutov tərəfindən əkilmişdir (1). Mərdəkanda, Zaqatalada vc 
Gəncədə 1940-1941 və 1949-1950-ci illərin qış mövsümündə sərt 
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şaxtalar nəticəsində konfet ağacının toxmacaları tələf olmuşdu. 
Hazırda İnstitutunun Göyçay dayaq məntəqəsində 1937-ci ildə 
jkilmiş konfet ağacı yaxşı inkişaf edir və məhsul verir. Ağacın 
hündürlüyü 15 m-ə, gövdəsinin diametri 1,5 m-ə çatır. 1946-cı ildən 
meyvə verir. Ağac ildə 30-40q. meyvə - şirin saplaq verir.

Bu bitkini Göyçayda yaxşı inkişaf edib, bar verməsini nəzərə 
alaraq, onun Şirvan bölgəsində əkilməsini məsləhət görürük. Artıq 
bu iqlim-torpaq şəraitinə uyğunlaşmış bitkidən toxum götürülməsi 
daha məqsədə uyğundur. Toxumlar 80-100% cücərti verir, almarı 
cücərtilər tez böyüyür. Konfet ağacının meyvə-bəzək əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq, ondan yaşıllaşdırma məqsədilə istifadə edilməsi çox 
faydalıdır. Bakıda milli parkda konfet ağacı vardır. Bu bitki hər il 
çiçəkləyərək meyvə verir.
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PE3KJME

T.K). raaxııeB, III. MaweflOB

KoHijıeTHoe aepeso b ycjıOBnax AsepSaH/pKana

AnmepoHCKaa ontiTHaa craHirna cyÖTponmıecKiıx Kyjn>Typ

Peub nacr o KOHfJıerııOM aepeBC (Hovenia dulcis Thunb.). flepeso 
KpacnBO uBerynjee, AeKopaTHBHoe n b to>kc Bpewa njıo^OBoe ^epeso 
(ee njıoflOHO>KKM cbe/ıoÖHbi).

Poyuna KOHçjıerHoro ^epesa IOro-BocToınıaa Asını. B ahkom bh^c 
oho aaıoKC BCTpeuacTca b ünoHHH, Kopee, Kmae h Khjihh.

B AaepöaivpKaH əto ^epeso BnepBbie öbijıo HHTpoayıjHpoBaHO b 
1936 r. Aəepö. onbiraon cıammcH cyxnx cyÖTponnKOB ( MapaaıoiHbi).

B HacToanjee BpeMa Ha TeOKHaiıCKOM on.nyHKTe As HHHChCh 
coxpaHHjıocb oaho Kpynnoe, bmcotoh 15 m. KpacHBoe aepcBO, köto- 
poe nnoAOHOCHT c 1946 ro.ua. flepeBO ouenb xoponıo pasMHoacaerca 
ceMenaMH, hx BCxoacecTb 80-100%

Jfna pasMHOJKCHHa KonıJıeTHoro jjepeBa, BbipamHBaHHa noca- 
AOHHoro Marepuana hcoGxoahmo b nepsyıo ouepe/ib Hcnojib3OBaTb 
ccMcna c TeoKHaiıCKoro aKKjiHMaTH3npOBineroca MaTOHHoro acpcBa
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<J>.X.HaÖHeBa M.M.Cchhaob

CoBpeMeHHaa əKOJiorHHecKaa cnTyaıjHH 
Ha AnuıepoHe

HHU Əposuu u Opoıuenun

B HacToaııjee Bpewa, Ha TeppHTopnH Aöınepona CKOHpeHTpnpo- 
BaHbi KpynHwe h mcjikhc npo.MbimneHHbie npe^npnaTHa, Koropbie 
BM3biBaıOT Kpn3ncHyıo CHTyaıjHK) b jıaHAina^Tax pernona, b t.h. 6ho- 
peHO3ax Booönıe h ÖHOC^epe, b qacTHOcrn. OÖHapyxHBaıOTCa aBHbic 
npH3HaKH H3MeHCHHH B (l)HTOLieHO3aX

Ho o&bCMy npOMbiınjıeHHoro npoH3BOACTBa, AöıııepoHCKun nojıy- 
ocrpoB npc/ıCTaBJiiiCT coGoh HanSoaee KpynHbiiı h BecbMa cjıo>KHbiiı 
npOH3BOflCTBeHHO-TeppHTOpHajIbHblä KOMIUICKC. ƏtO, B CBOK) OHepCAb, 
CO3/iaCT MOIHHblH npCCCHHF Ha npHpOAHbie KOMnnCKCM, B KOTOpblX 
Hanöojıee yasBHMbiMH aBjıatOTca acHBbie opraHH3Mbi, Kyna othocstcm 
(|)HTOHCHO3bI H HX KOMHJICKCbl.

OaKTopbi cpefloo6pa3OBaHHM Aönıepona, b Hacroaıpee BpeMa, 
IipHHMJIH CTaTHCTHHCCKHH XapaKTep, HTO TpCÖyCT KOpCHHOH nepCC- 
TpoÜKH yace cjıoJKHBineroca noTpeÖHTejibCKoro bc^chms napo^Horo 
xo3«ücTBa PecnyöJiHKH.

MHoroo6pa3He TexHoreHHbix jıaH/HiıacfjTOB Ha AGınepone bh3h- 
BaeT ocoSo nanpaBjıeHHbie AurpeccHM b pacTHTejibHOM noKpose c 
BeCbMa 3KCTCHCHBHbIMM CyKHCCCHOHHblMH npOyCCCaMH ( BO MHOFMX 
cjıynaax He cnoco6cTByrc>mnx KOJiHnecTBCHHOMy BOCCTanoBjıeHHK) 
peHHbix nacTÖHtuHbix bh^ob h o/iHOBpeMeHHO KanecTBeHHOMy yjıyq- 
ineHHK) 3THX TCXHOreHHblX JiaHAHiai^TOB)

üpHHHMaa BO BHHMaHHC TaKOC KpH3HCHO6 COCTOaHHC HpHpO^HblX 
3JieMCHTOB AÖHiepOHa, CTaHOBHTCa npeAe.lbHO HeOÖXO^HMblM BbiaB- 
neHHe CTeneHH (ypoBHa) TexHoreHH3apHH npHpOAHOö cpc^bi, c penbio 
BO3MO:>KHOrO BOCCTaHOBJIOHHa HX ƏJieMCHTOB.

Ha coBpeMCHHOM əxane HHTeHCHBHoro npeccHHra co CTOpoHbi 
aHTponoreHHoro (JjaKropa, na Aöınepone, TexHoreHea npeACTaBjıaer 
coöoh coBOKynHoe npoaBjıeHne TexHoreHHbix npopeccoB, npHBOA- 
anjHx k KanecTBeHHO ƏBOjnoıxHOHHOMy hsmchchhio cocToanna əko- 
c(|>epbi. CymHöCTb Koroporo onpeflejıaer ocHOBy aaniHTbi OKpyacaıo- 
men cpe^bi ot hx hcfothbhofo BO3AeiıCTBHa (1).
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IIo3HaHHe ohchb cjıcoKHoro MexaHH3Ma npaMbix h oöpaTHbix 
CB33CH OCHOBHMX KOMnOHCHTOB OKpyjKaSOHjeÖ CDC^bL, B CCTCCTBeHHMX 
h HapymeHHux ycjıOBHxx 03Ha*ıaeT OBjıaACHHe TeopneH m npaıcrHKOH 
paıjHOHajibHoro ncnojib3OBaHn» Bcex bmaob npnpoÄHbix pccypcoB m 
CHHMCCHHe, B CBOIO OHepCflb, CTCnCHH HeraTHBHOFO BO3A6HCTBHa T6X- 
HoreH63a (Harpy3KH, npeccHHra), (J)opMnpyıomcroca pa3HOOÖpa3HOH 
flesTeabHOCTbio HeaoBCKa (2).

Cboc onpeACJiCHHoe bos/jchctbhc Ha TpaHC(J)opMapmo $HTOue- 
ho3ob, b jiHTopajıax AömepoHa, bhocht h coBpcMCHHaa TpaHcrpeccna 
Kacnua, Koropaa o^HOBpeMCHHo 3aMerHO n3Menaer noKasaTejiH h 
cymecTByıoniHc npHÖpeacHbie .laH^ınatjiTbi, a TaıoKC ee neKOTOpbie 
rHflpoaorHHecKHe noKaaarejiH. B nacToaıyce BpeMa rpancrpeccna 
Bjınaer hc tojibko Ha n3MeneHna MOp^oCTpyıcrypbi hcckob npHÖpeac- 
hoh nojrocbi, ho h OKa3MBaeT AaBaeHHe Ha CTpyKrypy ee (|)HTOiıeHO3OB 
(3). KpoMe Toro, yBejiHHCHHe o6meö yBJia>KHCHHOCTn KJiHMara Aöuıe- 
poHa, H3-3a TpaHcrpeccHH Kacnııa, cnocoöcTBOBajıo HCKOTopoMy 
CMemennıo npoıjecca Kcepot^maıjnH noHBCHHO-pacTHTejibHoro noK- 
poBa b CTOpoHy KoSbicrana.

Hanöoaee 3aoöo/iHeBHbiM <|>aKTopoM b ^erpa^annH noHBeıiHoro h 
pacTwejTbHoro noxpoBa, aBjıaerca paapaÖOTKa hcc^th. B cbbsh c sthm 
ƏKOJiorHBiecKaa oScranoBKa Ha noayocTpoBe bcc oöocTpacrca. 
MexaHH3M He(J)Te3arpa3HeHHa BecbMa cjıoaceH h 3aKjnonaerca He 
TO.lbKO B JIOKajIbHOM 3arpa3H6HHH HOHBOrpyHTOB H rpyHTOBblX BOfl, HO 
H B HHT6HCHBHOCTH HCHapeHa B aCTHHH nepHOfl, B peSynbTaTC ncro 
jıerKHe (JpaKUHH hc(J)th pacnpocTpanaıOTca no BecbMa oGhihphoh 
TeppHTopHH Bcero AömepoHa.

TaKoe coCToaHHe oGycjıaBjiHBaerca Taxace HHTeHCH^HKauHeä 
opomeHHa Ha AGmepoHe b OTcyrcTBHH KOJinexropHO-flpeHajKHOH ce- 
th. B HTore MecTHOCTb orojıaerca h 3anacTyıo HanHHaer Tpanccop- 
MHpoBaibca b rojibiiı cononnaK. Ha BO3BHiııeHHOCTax, r^e HMeerca 
no/jnopa B04, Bce Taıcn oÖHapyacHBaerca MO3anıiHOCTb rpaBanoro 
noKpoBa. ripn 3tom OHeHb cHjibHO CTpa^aeT Medicago, t.k. npn 
ceBepHbix Berpax, BnepeMeacKy c khkhbimh, Kor/ıa oöpasyıOTca TypGy- 
jıeHTHbie noTOKH, <j)HKCHpyerca ÖOJibinee HHrnoHpoBaHne pacTHTC.ib- 
Horo noKpoBa. HecMorpa Ha to, hto AJia onncbiBaeMOH mcctkocth 
xapaKTepHM cyraHHKH h r.iHHbi, h ochobhbim 4>ohom AənacHa SbiTb 
(popMauna Hordeum-Alhagisetum, 3,qecb pa3BHTa (j)opMaıı,Ha rajıo- 
(j)HTOB H HX arpOXHMHHeCKHX nOKa3aTefl6H C OAHOBpeMeHHOH TpaHC- 

85



4>opMaıjııeH pacTHrejibHbix accoıpıaıjHH Ha hhx, t.k h3B6ctho, hto b 
AaHHOM cnynae pacTHTejibHbie rpynnHpoBKH noaıiHHeHbi mopckoh 
3OHajIbHOCTH (5).

B 3TOH CBK3H, HBMH 6bIJIO npOBCJICHO ƏKO.IbFOrCOÖOTaHH’ICCKOC 
HceneAOBaHHe, b peayjibTaTe Koroporo öbijih BbuiBjıeHbi HCKOTopbie 
acneKTbi COCTO5JHH5I coBpcMeHHbix TpaHCfJıopMaıjHH, nponapacTaıoiHHx 
ııa SbiTyıomHx Tenepb jımopajıax. TaM 6bino mctko 3a<|)HKCHpoBaH0 
öojıee cHJibHoe ynjiOTHCHHe bh/job pacreHHH, T.e. 3aMCTHoe hx 
noBbimeHHe. Kpoxıe roro, b accoHnaynax saMCTHO yMCHbniHjıocb 
KOjiHMecTBo Astragahıs microfolis, 3aTO pe3KO yBCjiHHHJiHCb (npaB/ja 
naraaMH) 3apocjiH KaMMina (Phragmites australis), aBjıaıouıeroca, ı< 
roMy ace, BecbMa 3aMCTHbiM neHoo6pa3OBaTejıeM.

OflHaKo, nojiHOTy ıcapTHHbi npHjjaer to, hto bcktopho bcc 
accoHHauHH CMemeHbi, npHMepno, Ha 4-5 mctpob ( a Koe-rae h Ha 10 
MCTpos) Brjıyöb nojıyocrpoBa.

K TOMy xce SeccHCTeMHbiii cöpoc tokchhhhx bo£ b aKBaTopnıo 
Kacnna, r^e, KaK h3B6ctho, h <J)opMHpyıOTca TpancrpeccHOHHbie boabi, 
6c3yCJIOBHO B TOH HJİH HHOÖ CTCneHH OKa3bIBaCT BJIHSHHC Ha MCCTHyK) 
(|)jıopy. Tlpn ətom ccjih KaMbiın H3-3a cbohx ÖHonoro-a^copÖıjHOHHbix 
CBOHCTB MO7KCT yTHJIH3HpOBaTb, B CB06M M6Ta6ojIH3Me, HC(J)TenpO- 
ayKTH ( TOHHee, HCKOTOpbie yrjıeBOAopoAfai), to ^pyrne bhabi, TaKHe 
xax 3(j)eMepbi-3JiaKOBbie h asxcc cojihhkh, b BecbMa chjibhoh creneHH 
HHrHÖHpyıOTCs (npn 3tom Hcneaaa nacTHHHO hjih coBepmeHHO, Kaı< 
HanpHMep, TypHoc|)opnH»).

Bce BbiınecKasaHHoe hoa.tc>kht öojicc TinaTejibHOMy mhotojict- 
HeMy H3yH6HHio h Hccjıe/ıOBaHwo Ha ypOBHe 3KonorHiecKoro mo- 
HHTOpHHra.
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M.Ü.AraMMpoBa, T.C.MaMe«OB

Poçt H pa3BHTHe <J)OpeCTHepbI HOBOMeKCHKHHCKOH 

(Forestiera neomexicana Ktze) Ha A6nıepone

MapdaKaHCKUü ffeHdpapuü HAH A3ep6aüdjıcana

Poa Forestiera Poir - (JıopecTHepa othochtcm k ceMeücTBy 
Oleaceae Zinde (MacjmHOBHe), HacnHTHBaerca okojio 20 bhaob, npö- 
H3pacTaK>mnx b CeBcpnon m peHTpajibHOİı AMepuKe. B öbiBiııeM 
CCCP HHTpoAypnpoBaHO 3 BHfla Ha iore YKpaHHH, b Poctobc, b TypK- 
mchhh u Töhjihcckom GoTaHHMCCKOM cafly. HanGojıee pacnpocrpaHeHa 
(jjopecraepa HOBOMCKCHKaHCKaa - Forestieri neomexicana Ktze (1,2).

B MapAaKSHCKHH flenflpapHH (JıopccTnepa HOBOMCKCHKaHCKaa 
HHTpOAyuMpoBaHa b 1960 r. B HacToaınee BpeMa HacHHTHBaerca oko
jio 120 nrr. Po^HHa CeBepHaa AıwepHKa. KycrapHHK ^o 3 m bhcotm c 
paCKHflHCTOH KpOHOH, HOXOIKHH Ha ÖHpiOHHHy. JİHCTbS ot npoflojı- 
r oBaTO-o6paTHoaiipeBHAHbix ao jıaHijeTHbix ajihhoh 1,5-4 cm, niHpH- 
hoh 1-2 cm, cepo-3ejıeHbie, acecTKHe, Ha BepxyniKe aaocTpeHHbic hjih 
HHoraa npHTvnjıeHHbie, cyatHBaıomneca b kopotkhh nepemoK.

U,BeTM oöoenojibie h pa3flCJibHonojibie, b kohchhmx nynıcax hjih 
KHCTax Ha noöerax nponnıoro ro.ua, pacnycKaıomHeca b I-II flCKanax 
HiOHa (Taöjı.l). üjıofl kopotko-əjijihhcobhahhh 4-5 mm ajihhh, He 
spejiMH 3ejıeHoro ıiBcra, 3pejibiH - nepHoro. B khctmx coflepacHTca 12- 
15 njıo/jOB.

Phtm pocTa h pa3BHTHa onpe^e.TanH corjıacHO tjjeHOJiorHiccKHM 
HaSmofleHHaM 3a 1997-1999 rr. (ra6jı.l) no mctgahkc TBC (3).

KaK BHflHO H3 TaÖjIHUH 1, HaGyXaHHC jihctobhx hotck otmchcho b 
KOHpe anpena nepBOH nojıOBHHe Maa, hbctohumx - HaMHoro nosxe - b 
1 flCKafle HiOHa Mecapa, Korfla TeMnepaTypa BO3flyxa noflHHMaerca flo 
20° h Bbirne.

Hanano pacnycKanHa jihctobhx hohck Haöjnoflanocb b I-II flCKaflax 
Maa, noıiHoe oöjiHCTBjıeHHe b kohiic Maa - Hanajıe nıona. Ot Hanana 
HaGyxaHHa BereraTHBHHx hotck flo hx pacnycKaHHa npoxoflHT b cpefl- 
hcm 15-25 flneıı. 3flecb tak/kc, uomhmo HacjıeflCTBCHHbix cbohctb ca- 
Moro pacTeHHa Gojibinyıo pojib nrpaıoT KjiHMaTHnecKHe cjıaKTopbi, oco- 
öchho TeMnepaTypa BO3flyxa, hcm ona BHme tcm ObicTpcc npoxoflHT 
<])a?.a pa3BHTHa.
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Oaaa HOflBjıeHiw mojiojjoh jihctbm cnnraercM raaBHOÖ, Tax xax 
hcjkhbih accHMnnauHOHHHH annapar aaHHHaeT paöorarb. Ot Hanana 
pacnycKaHHs jıncTbes 40 hx nojiHoro noaBjıeHHS npoxonm 10-20 
Anefi

Hanajıo hbctchhm otmchcho b I-II nexanax hkjhs, OKomanne - I-II 
flCKa^ax hkmis. npononacHTejibHOCTb HBCTCHKa 20-30 Aneıl. Hbctbi 
mmciot 4-6 HepaBHbix namejiHCTHKOB CKOpo onanaromııx, bchhhk 
OTcyrcTByer, tbihhhok 2-4, 3asa3b ^Byxrne3AHaa c abvmh bhcshhmh 
ceManoHKaMH b xaxnoM rnew.

nnoAbi co3peBaroT b Teneııne aBrycra Mecaua, Flnon - ManeHbKaa, 
oöbihho nepHas KocrsHKa c oahhm, pe^KO c 2 ceMenaMH.

HyrcM eaceneKaflHbix 3aMepoB ycraHOBjıeHbi cpenHeronoBbie noxa- 
3aTejiH: nanajıo, okoh’uihhc h nponojıacHTejibHoe pocra noöeroB.

3a nanajıo pocra noöeroB npHHHMajiH momcht bh^hmoto naöyxa- 
hhh BereraTHBHbix (jihctobmx) noneK, hto otmchcko b KOHije anpens - 
nepBoö nexane Mas (raöjı.l). K oroMy BpeMCHH nonıca yAJiHHaercs h 
npnHHMaer pnjiHimpHHecKyıo (JıopMy.

OKOHnaHHe pocra noöeroB 3aBHcnr He tojibko ot ÖHOJiorHHecKHx 
<paKTopoB caworo pacrenna, ho h ot KjiHMaTmecKHx h nponnx 4>aKTO- 
Pob, oco6chho ot nojiHBa.

ripHpocT BcpxyıncHHoro noöera npn nojiHBe nocınrajı 15-20 cm, 
ÖC3 nojiHBa 10-15 cm, öokobbix noöeroB cooTBeTCTBCHHO - 30-50 cm, h 
10-25 cm. Eokobmc bctbh (noöern) ııannııaıoT h 3aBepnıaıOT pocT 
paHbine Ha 5-10 AHeiı, hcm BcpxyınenHbie.

npeKpameHHe pocra h 3ajıo»ceHHe iiohck nponcxonHT b pa3Hoe 
BpeMa - npn hojihbc no3»ce, öe3 nojiHBa - panbine.

JIucTonan HanHHaercs c Tperbeiı neKanbi aBrycra h nponojıacaerca 
40 flCKaflbi Hosöps. Hano orMerHTb, nro hc bcc jikctbs ona/jaıOT, raK 
KaK 3TO nOJiyBeHHO3CJieHbIH KycrapHHK.

B 3aKjnoneHHe cjıenyer OTMeTHTB, hto b ycaoBHax MapnaKSHCKoro 
/leımpapna (jıopecrnepa HOBOMeKCHKaHCKas - nosojibHO 3acyxoycron- 
hhbhh KycrapHHK, MOTKeT pac™ npn nojiHBe, npnpocT yBejiHHMBaercs 
B ABa pa3a. Kpona KycrapHHKa öojibine paspacraercs b urapHHy, xopo- 
IU0 bbihocht noACTpHatKy, noəTOMV moäho npH^aTb jııoöyıo ıjıopMy, a 
Tax®© npHMeHHTb nns jkhbmx H3roponeıı, oaejıeHCHHs nycrbix KypruH, 
OTKocoB h pa3JiHHHbix Hacbineä.
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TaSjiHixa
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XÜLASƏ

M.İ.Aqamirova, T.S.Məmmədov
Forestiera neo-mexicana Ktze-nin böyümə və inkişafı

Azərbaycan Milli EA Mərdəkan dendrarisi

Tədqiqat zamanı Həmin bitkinin inkişaf fazaları: yarpaq və çiçək 
tumurcuğunun şişməsi, yarpaqların açılması, çiçəkləmə, meyvələrin 
yetişməsi və yarpaqların tökülməsi, eyni zamanda yerli - torpaq iqlim 
şəraitinə uyğunlaşması və böyüməsi öyrənilmişdir.
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CMO.KacyMOB

Hayneırae ĞnojıorHHecKHx oco6eHHOCTeiı neKOToptıx bmäob 
TiiMbtiHa b ycjlOBHHx Kyjı&Typibi na ASınepoHe

Uncmumym EomamiKU HAH Asepöaüd^cmıa

Pofl Thymus L. (thmbsh hjih naöpep) - oahh H3 na.n6o.jcc Kpyn- 
HblX H TaKCOHOMHHeCKH CJIOJKHHX B CeMeHCTBC 8CHOTKOBMX 
(Lamiaceae). Ha Kasıcase BCTpenaeTca 53 Bima THMbana. Cpc/ıw 3thx 
bhhob HaHÖojıee o6cTosrrejibHO naynenM thmbsh Kohh, T.3aKaBi<a3- 
ckhö h .ap (1,2), Koropbie npnMenaıOTca b mcahhhhc, napcJnoMepHOH 
H IIHHJCBOH HpOMbHIİJICHHOCTH. JlHTCpaTypHbie »16 CBSJjeHHa 06 OHTO- 
rCHC3e, pOCTe, pa3BHTHH H npOpyKTHBHOCTW THMbMHa O'ICHb CKyAHbl. 
Hanöoee H3yHCHHbIMH aBJiaiOTCa T.OÖblKHOBCHHblH H T.MOHTOJIbCKHH 
(5). B CB83H C ƏTHM - PCJTbK) HaiHHX HCCJICAOBaHHH >İBJHierCa BMflBJie- 
HH6 BO3MO5KHOCT6H BHpaiqHBaHHa HaHOOJICC PCHHblX BHflOB THMbana 
c])jıopbi A3ep6aÖ4>KaHa b ycnoBHax KyjibTypbi.

OHMTHOrO BbipaiIJHBaHHa 6mJIH B3«TbI MHOrOJICTHHe BHflM - 
T.karamarjanicus Klok. et Shost., T.collinus Bieb., T.fominii Klok. et 
Shost., T.karjaginii Grossh., T.rariflorus C.Koch.

JJjıa npoBSjı.eHHs onbrra 6mjih Hcnojib3OBaHM biiojiiic ccepeBiıiHe 
ceMena AHKOpacTynjHx pacTeHHH. fljıa ycTaHOBjıeHHa əTana hhjihbh- 
^yanbHoro pa3BHTHa (oHToreHeaa) bh;ih THMMiHa OTKanHBajiHCb c 
coxpaHeıiHCM u'cjiocthoc™ ocoöh. 3a ocooı. npHHHMajıncb mop^ojio- 
rHHCCKH H (J)H3HHeCKH pejIOCTHbie OÖpa3OBaHHH, OÖOCOÖjieHHbie OT 
flpyrnx. Ilocjıe otkohkh pacreıiHa pacnojıarajiHCb b Mop^ojıorHHec- 
KHİİ pafl, COOTBCTCTByiOIIlHH XOflV 0HT0reHC3a. 1 la OCHOBe KOMIIJieKCa 
npıi3HaK0B THMbiiHH 6bijiH noppacpcjıcHb! na cjjepyıoı.pııe Boapacrabie 
nepHOAbi h cocTOMHHa:

1. JlaTCHTHbiH nepno,n (sm). PacTenna HaxoflaTca b coctoxhhh no- 
Koa b BHpc ceıwaH. Hccne^yeMbie bhah THMbana hmciot cyxoii ,apo6- 
Hbiii hjioa, pacnapaıoıuHHca Ha nerupe oaihoccmchhwc nacra, koto- 
pbie BBHpy hx Mopt^oJiormıecKoro CBoeoöpaana Ha3HBaK>T ne openiKa- 
mh, a əpeMaMH (3). HccaeAyeMbie bh^h pa3MHoa<aıoTca kuk ceMena- 
mh, TaK h BereraTHBHbiM nyreM.

3pejibie ccMena (əpeMbi) y nccne^yeMbix bhaob hmciot $opMy ot 
ƏJIJIHHCOHAajIbHOH Jlp IHHpOKO ƏJHIHHCOH^ajIbHOH, 0,6-1,0 MM /piHHM H 
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0,5-0,8 MM UIHpHHbl, TCMHOKOpHHHCBOrO IJBeTa. Co3peBaiOT B HKWie- 
asrycTe, ho b saBHCHMOcrn ot ƏKOJiorHnecKHx ocoSennocTCH, BpeMa 
HX CO3p©BaHH» MO7KCT H3MeHBTbCa. OpOpaCTaHKC CCMSH HaÖjHO-AaCTCS 
occhbio (ceHTxöpb-OKTsGpb) h bcchoh (Mapr-anpejib).

B pe3yjibTaTe ohchkh bcxojkccth ceMaH b jıaöopaTopHbix ycjıo- 
bh«x (b neniKax ITerpu) ycTaııOBjıeno, hto ohh npopacraıOT npn tcm- 
neparype 20-23°C na 3-4 pero nocjıe noccna. TaıoiM o6pa3OM, jıaöo- 
paTopnaa BCxoacecTb ceMaH y ııccjıepyeMbix bhpob THMbana na 3-4 
penb cocTaBJiaer 55%, Ha 7-10 achb - 80-85%. CeMena xce ^cchckoh 
(JıopMbi, coöpaHHbie b 3aKaTajibCKOM paöoHe b ropax l'aM3Hropa, mmc- 
jih BcxoxcecTb 96,8%, ceMeııa ace oöoenojıwx pacTeHHH - 97,5%. Ce- 
Mena oöeHx 4>opM HanHHajiH npopacraTb Ha TperHH, peace Ha BTopoii 
ACHb, npHneM b nepBbie 7-10 pnen npopacrajıo b cpepneM 87% ceMan. 
Eahhhhhmc, HenpopocıxiHe ceMena ocTasajıncb b noueBbix ycjıoBHax b 
TeHCHHC HCCKOJIbKHX MCCapCB H COXpaHajlH CnOCOÖHOCTb k npopacTa- 
hhk>. He BnojiHO3pejibie ceMena, H3Bjıc<ıCHHbie H3 nameneK, eıpe 
COXpaHHBIIIHX TpaBaHHCTyiO KOHCMCTCHUHIO, THIOKC MOTJIH JjaBaTb 
BbicoKyıo BCxojxecTb. FlapanjıejibHO onpc^caeHa noaeBaa BcxoasecTb 
ceMaH. C 3TOİİ uejibio ceMena BbiceBajiH b oopovucH 1,0-1,5 cm 
OTKpbiToro rpyHTa c aa^enKOH Ha Ty ace rjjyÖHHy, c ihhphhoh 
Mcacaypa^ba b 55-60 cm. TIoaBjıeHHe nepBbix bcxo^ob Ha6mo;ıaaocb 
nepe3 15-20 ahch, MaccoBoe - cnycra eıpe HCflejno. IlojıeBaa 
BCxozKCCTb ceMaH BapbHpyeT b npc/jcjTax 55-60%.

ripoflOJi>KHTejibHOCTb jiaTeHTHoro nepHOfla y n«™ bh^ob THMbana 
paBHa 2-8 Mccaqes.

2. IIpereHepaTHBHbiH nepHO^ HaiHHaeTca c MOMenra npopacTa- 
HHa H AJIHTCa fl,0 MOMCHTa UBeTCHHa H HJIOAOHOineHHa. BKJHOHaer 
cjıepıyıomHe BO3pacTHbie cocToanna:

IIpopocTKH (bcxo/u>i) - pl. FIpopacTaHHe ceMaH y Hccne^yeMbix 
BHflOB THMbana npOHCXOAHT O4HOTHIIHO, H3 HOBepXHOCTb HOMBbl Bbl- 
HOcaTca ^Ba ccMa^oJibHbix jiHCTOHKa, T.e. hm npncyıq naa3CMHMH ran 
npopacTaHHa. Bcxopbi, kbk oiMenajıocb Bbiıne, noaBjıaıOTca h b ocen- 
hhh nepHOfl - ceHTaGpb-OKTaöpb, h b BeceHHHH - MapT-anpejib. flepBo- 
nanajibHO ceMCHHaa oöojıonKa (nepHKapnHİı) pacTpccKHBaerca h H3 
MHKponHjijıapHoro OTBepcraa noaBjıaerca xopemoK, noKpbiTbin 
KopHe-BbiMH BoaocKaMH, 3aTCM rnnoKoın.Tt, ,n,Be ceMa^ojiH h 
ənHKOTHnbnaa nonxa. EnnoKoranb ot 5 po 12 mm pjihhbi tcmho- 
3enenoro hjih TCMHo-KOpHHHeBoro ıjBera. CeMapojın cepppeBHpHOH 
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hjih npoflOjıroBaTO-OKpyrjıon (JıopMbi 0,8-1,2 mm ajihhh h 1,0-1,6 mm 
niHpHHM, uentHOKpaHHbie c Heöojibinoiı BbieMKOİı b BepxHefi Hac™, 
nepexo^sT b nepemoK 0,3-0,8 mm ajihhw, pecnmucn OTcyırcTByıOT. 
Hepes 15-20 ahcü y npopocTKOB noaBjıuercjı nepsaa napa HacToaıpHx 
nHCTbeB ot npo^oaroBaTO-ƏJiJiHnTHHecKOH ao nponouroBaro aüpeBHfl- 
HOH (JlOpMbl, AO 1,0 MM ^JlHHbl H 0,5 MM HIHpHHM (TaÖjI.l). Y 20-TH 
.zjHCBHoro npopocTKa pa3BHBaerca ot 4 ao 8 nap JiHCTbeB. 3apojibi- 
ıneBbiH KopeHb ınHypOBHAHbiö, ajihhoh 12-15 mm, c hcmhofohhcjich- 
HblMH KOpOTKHMH ÖOKOBblMH KOpCIBKaMH nepBOTO nOpaflKa.

B 3TOM BO3paCTHOM COCTOMHHH paCTCHHH HCCJIC/iyeMblX BH/JOB 
THMbana npe^CTasjıeHM yKopoııeHHbiM noöeroM 5-9 mm bbicotm h 
COCTO3T H3 2-3 MCTaMfipOB: B nepBOM y3Jie CCMSUlOJIbHbie JlHCTbfl, BO 
BTopoM - npe^nncTba OBajibHOÖ (JıopMbi h b. ıperbCM - nacTomune 
jiHCTba, OTjiHqaıoınHeca ot jihctbcb B3pocjibix ocoöeii TOJibKO MeHb- 
hihmh pa3MepaMH.

JOBeHHjibHoe BoıpacTHoe coctohhhc (j). (İTMHpaHHC ceMa^ojib- 
HblX JIHCTbCB O3HaHaCT nepCXOA npopocTKOB B JOBCHHJIbHOC BO3paCT- 
HOC COCTOHHH6. HeKOTOpbie H3 HCCJie^yeMblX BHAOB THMbMHa B 3TO 
BO3pacTHoe coctomhhc MoryT nepeÜTH Ha nepBOM roay jkh3hh, ho 
ÖOJIblIIHHCTBO H3 HHX BCTyiiaiOT Ha BTOpOH. TO A- lOBCHHJIbHbie OCOÖH 
OTiH-vaıOTca MOHonoAnajibHbiM napacrauncM opTOTponHoro noöera, 
BbicoTa KOTOporo KOJieÖJierca b npeaejıax ot 7,0 ao 15,0 mm. Y ocho- 
BaHHH xopomo 3aMCTHbI pyÖHbl OT MepeiIIKOB OTMepiIIHX JIHCTbCB. B 
3TOM COCTOÄHHH y OCOÖefl HCCJieAyeMblX BH40B THMbHHa pa3BHBaiOTCS 
5-8 nap cynporHBHbix HaCToamnx JiHCTbeB, 2-5 mm ajihhm h 1,0-1,7 
MM UIHpHHM, no (JlOpMC HanOMHHaiOniHX JIHCTbU B3p0CJIbIX paCTeHHH, 
ho MeHbine hx. 3apoabinıeBHH KopeHb hc OTMHpaer, (jjopMHpyercH 
yKOpOHCHHOe KOpHeBHipe C O^HHM HaCTOaniHM KOpHCM, JlJIHHa KOTO- 
poro AOcraraeT 35 mm, hccct öokobwc KopeniKH 2-ro h 3-ro nopuA- 
KOB. ripOÄOniKHTeJIbHOCTb lOBeHHJIbHOrO COCTOHHHX OT 15-20 4HCH 
o^Horo r ojıa

HMMaTypHoe BO3pacTHoe coctohhhc (im). BcrynjıeHHe b HMMa- 
TypHoe h flajıee b BHpruHajibHoe coctouhhc, y HccncjıycMbix bh^ob 
THMbSHa npOTCKaeT OJIHOTHHHO H COnpOBOJKaaeTOI MOp(|)OJIOrHHeCKH- 
MH H3MCHCHHHMH HaA3CMHbIX H HOASCMHblX OpraHOB.

B 3TOM COCTOMHHH OCOÖH XapaKTepH3yK>TCS POCTOM H HHTGHCHBHblM 
BerBjıeHHeM nepBHHHoro noöera. ÖTMCHacrcu ÖMcrpMii pocr öokobbix 
noöeroB, KOTopbie onepeacaıOT b cbocm pa3BHTHH nepBHHHMH noöer.
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TaÖJiHija
BejiHHHHa ceMH,aojibHbix JiHCTbeB h nepBoro HacTonııjero 

jiHcra y bh^ob THMbHHa b ycJiOBnax KyjibTypbi

Bbbm CeMsaoJiBHbie jihctm, mm İlepBbiM HacToanw jihct, mm

AJIHHa 
nepeııiKa

AJiHHa LIIKpHHa (popya Anıma 
nepeııiKa

ÄHHHa ıımpıma 4>opMa

T. KapaMapbHHCKMM 
T.XOJIMOBGK 
T.OoMHHa 
T\KapsrnHa 
T.pe^AKOUBeTKOBblÖ

0,8
0,6
0,7
0,3
0,5

1,2
0,8
1,1
0,8
0,9

1,6
1,2
1,4
1,0
1,0

cep^eBW^Ha^ 
nJIH 
npojjoJiroBaTo- 
OKpyrnaa

0,8 
0,7 
0,8 
0,4 
0,6

5,0
3,0
4,0
2,0
2,5

1,7
1,5
1,5
1,0 
U

npojıojıroBaTO" 
ənjiKimwecKaH

npo^oaroBaTo*
mıUCBMAiıaH



TaKHM oöpa3OM, pocr h paäBHTne y ocoöeiı b MMMarypHOM bo3- 
pacTHOM C0CTO5IHHH npo4O.®Kaerca 3a C'ier noöeroB 2-ro nopaaKa. 
Mhcjio öokobbix noöeroB Ha 04H0Ö ocoöh cocTaBjıaer ot 2 40 6, 4JiHHa 
KOTopbix Kojıeöjıercs b npeACJiax ot 7 ,to 16 mm. HapacTanHC noöeroB 
npoHCxoAHT MOHono,5iıajibho. Y noöeroB jııoöoro nopa^Ka b nepjaoM 
yajıe pacnojıOHcenM npoAOJiroBaTO-OKpyrjibie MejiKHe jihctbk, HanoMH- 
naıomne no (JıopMe ceMa^oJin, Bbime pacnojıoacenbi hhctm npo4onro- 
BaTO-əjuiHnTHiecKOH (|)cp.vn>i 4jimhoh 2,0 mm, mnpnHOn 1,0 mm. Y 
HMMaTypHbix ocoÖeri na nepBHHHOM noöere (JjopMnpyerca 5-6 nap 
IiaCTOXipHX JIHCTbCB, BHCIIIHe CXO5KHC CO B3pOCJIHM TffllOM, /UIHHOÖ 40 
3 mm h nınpnııOH 1,5-2,0 mm. KopHeBaa CHCTCMa ycjıojKHaerca 3a chct 
pocTa yKopoHeımoro KOpHeBHiua. EnaBHMİı Kope.Hb nponnKacr b non- 
By Ha 7-8 cm rayÖHHbi. HaÖJiK>4aerca yseıraneHKe nncjıa öokobbix 
KopHen 40 4-ro nopsı,a,Ka. K KOHpy BererapnoHHoro nepuopa nponcxo- 
4HT oapcBCCHC rac ksk nepBHHHOro noöera, thk h öokobmx noöeroB.

HMMaTypHbiä oran pa3BHTna 4JiHTca 40 ona4eHHa nepBHHHbix 
nacTbeB. Cpe4H»a np040Ji»arrenbH0CTb HMMaTypnoro Bospacmoro 
cocToanna y HCcae4yeMHx BH40B THMbana cocTaBjıaer 25-45 4Heiı.

BHprHHiuibHoe EioupacTHoe coctohhhc (v). npereHepaTHBHbin 
nepHO4 pa3BHTHa saııepınacrca BHprHHHjibHbiM əranoM. BepxynıeıiHaa 
nOHKa nepBHHHOro noöera OTMHpaer. noöer nojıeraer, h pocT npopo.ı- 
acaerca 3a chct noöeroB nocae4yroniHX nopa4KOB. Tbkhm oöpa3OM mo- 
HOnO4HanbHbIH THH HapaCTaHHM OCOÖH CMCHaeTCM CHMnO4HaJlbHbIM.

y BHprHHunbHMx ocoöen HaöjiKwaerca pocT naaraoTponHbix 
noöeroB, KOToptıe pa3BHBaroTca H3 noneK, aanoiKCsiHbix Ha hcpbhhhom 
noöere y ocHOBaHHx öokobbix noöeroB. Pa3BHBaerca 2-3 naarnorpon- 
hbix noöera, 4JiHHa Koropbix 40CTHraer 3 cm. Cne4OBaTejibHO, nponc— 
X04HT paspacTaHne ocoöh, hto npnBO4HT k oöpasoBaHHio KypiHHbi.

Ha nnarnoTponHbix noöerax, b cboio 04cpe4b, pa3BHBaıOTca 
yKoponemibic öoKOBbie opTOTponHbie noöern 40 1,0 mm bbicotm. K 
KOHpy BereraTHBHoro nepno4a njıarHOiponHbie noöern 04peBecne- 
BaıOT, a H3 Öokobbix noöeroB b6Choh cjıe4yıoınero rofla pa3BHBaıOTca 
reHepaTHBHbıe noöern.

B BHprnHHJIBHOM BO3paCTHOM COCTO3HHH y OCOÖeÖ nCCJie4yeMBIX 
BH40B 4>yHKpnoHiıpyeT 2-3, pe>KC 4 napbi jimctbce, juınua kotopmx 
paBHa 5,0-6,0 mm, a uınpnHa 2,0-2,5 mm. KopucBnıue yrojımacTca 3a 
cner HHTeHCHBHoro pocra n BCTBJieHHa öokobbix Kopnen, Axnııa koto- 
pux nanje npeBOcxo4HT nepBHMHBiH hjih rjıaBHBin KopeHB. Cjıe4yer 
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OTMeTHTb, HTO Ha lipHZ(aTOHHMX KOpHKX TaiOKe pa3BHBaK>TCa H pa3- 
pacraıorca öoxoBbie kophh,

CpejjHaa npoflOjracnTejibHocTb npereHepaTHBHoro nepHOjja y 
HCCJieAyeMbix bhaob THMbaHa b Kyjibiype cocraBjıaer 45-110 ^hch ,qo 
2-x jict.

Hpn BbipamHBaHHH nara bh^ob THMbana b ycjıOBHax BoTaıiHMec- 
Koro ca.ua AH AaepöaiwKaHa öwjih BbiaBjıenbi HCKOTopbie ocoöch- 
hocth. Tax, GojibinnHCTBO ocoöeü Bcex nccne^yeMbix bhaob b tchc- 
hhc nepBoro ro;ja ikhshh npoxoflirr o^hh əran pa3BHina npereHepa
THBHoro nepHO/ıa (npopocTi<n). Ha BTopoM ro,fly ikh3hh, npoüaa oc- 
TajibHbie əTanbi pa3BHraa (lOBeHHJibHoe, HMMaıypHoe, BnpruHHjibHoe) 
npereHepaTHBHoro nepHOAa, BCTynaiöT b reHepaTHBHbiiı nepnoa, hjih 
jkc BHprHHHJibHoe BO3pacraoe cocToaHne, y hhx mojkct saraHyrbca ,zjo 
2-x ner. Cne^yer otmctotb, hto ocoöh T.KapaMapbaHCKoro b OTjiHnne 
ot Apyrnx bhäob, Moryr npoiiTH bcc BO3pacTHbie cocToanna npereHe
paTHBHoro nepHO.ua h BCTynHTb b reHepaTHBHbiiı nepnoa b rıepBMH ace 
toa pa3BHTHa.

3. FeHepaTHBHbiü nepnoA (g). Hepexo^ pacreHHH b renepaniB- 
HbiH nepnofl, aHajiorHHHO npereHepaTHBHOMy, conpoBoawaerca pa^oM 
H3M6HeHHH5 npOHCXOA»mHX TJiaBHblM OÖpa3OM B Ha;i3CMH0İİ nacra. C 
pa3BHTHeM penpoAyKTHBHbix noöeroB ocoöh BCTynaiöT b reHepaTHB
HbiH nepHOA- Ha ətom ərane pa3BHTHa mh HaÖJiıoAajiH npoaBneHHe 
nOJIHBapHaHTHOCTH pa3BHTHa H nOJIHBapHaHTHOCTH pa3MH0XCHHa. 
Hanın ^aHHbie, bhojihc comacyıOTca c nHTeparypHMMH CBe^ennaMH 
(4,5). B pa^e cjıynaeB ceweHHoe pa3MHOaceHHe AonojiHaerca Berera- 
THBHHM, HanpHMep, pa3BHTHC OCOÖeİİ HaHHHaeTCa B BepXHeH nac™ 
MOHono^HajibHO napacTaıomııx y^jınHeHHbix BereraTHBHbix noöeroB, 
hjih b y3Jiax MHorojieTHHX njlarHOTponHbix noöeroB, hjih pexe KaK 
öoKOBbie noGern b hhmchhx yanax renepaTHBHbix noöeroB npoıne^ıne- 
ro ro^a.

Mojıofloe renepaTHBHoe coctomiihc (gl). y mojioabix reHepa- 
thbhwx ocoöeii THMbana Haöjno^aerca pa3BHrae 2-7 opTorponnux 
MOHOKapnHHecKHx renepaTHBHbix noöeroB, Bbicora Koropux flOCTHra- 
er 8-10 cm, a TaıoKe ao 5-9 nnarnorpomibix noöeroB ot 3 ao 5 cm ajih- 
Hbi. KopHCBaa cncreMa xopomo pa3BHTa, raK AJiHHa rnaBHoro Kopna 
AOCTHraer 4-6 cm, hmcct chjibho pa3BHTbie h MHoroHHCJieHHbie öoko- 
Bbie KOpHH. ConBCTHC OÖpa3OBaHO HaKpeCT CynpOTHBHblMH JIOMCHMMH 
nonyMyroBKaMH, rojıoBnaToe hjih kojiocobh^hoc, Hepe^KO c paccraB- 
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JICHHMMH HH3KHHMH HOJiyMyTOBKaMH, 3aKaHHHBaK)IIIHMHCa HCJI,Opa3BH- 
TOÖ HOHKOH.

^ajibHeänıee HapacTaıme ocoöeiı, Hccjıe^oBaHHbix bhaob thmi- 
ana, npOHCxojpiT 3a C’ier BCTBneHHa, MOHonoAHajibHoro HapacTaHHa ml 
yKpenjıeHiwı njlarHOTponHbix noöeroB. Hn>KH»a qacTb ro^HHHbix noöe- 
tob He npeBbiınaer 3-4 cm ajihhh, b jicthhh nepnoA Tepaer jiHCTba h 
noKpbiBaerca OApesecncBinefi Kopoö, a b yajıax aaıcjıaAbiBaıOTca 
HOHKH BO3OĞHOBJI6HHa OTKpbiTOrO THIia. B yCJIOBHaX KyjibTypbi HaMM 
OTMeneHO paapacraHHe KypTHHbi mojioaoh renepaTHBHOH ocoöh 40 40- 
45 cm b ^HaMerpe. B Mccrax conpHKOCHOBCHHa CTeöJiefi c hohboh 
npoHexoflHT nx yKopeHCHHe mcjikhmh KopemKaMH.

3pejıoe reHepaTHBnoe coctohhhc (g2). B 3pejıoM renepaTHBHOM 
COCTOKHHH OCOÖH HCCJieAyCMblX BHJJOB THMbBHa OÖpa3yK)T CJKWKHyiO 
CHCTCMy noöeroB, b KOTopofi xopoıno pasnmnMbi MHorojieTHaa ojjpe- 
BecHCBmaa öasaabHaa nacTb, npnjıeraıomaa k hobcpxhocth noHBbi, h 
opTOTponHbie TpaBaHHCTbie noöern TCKymero ro^a. FeHepaTHBHbie 
noöern AOcnıraıOT 25-30 cm bmcotbi, b noncpemoM cchchhh 
OKpyrno-qeTbipexrpaHHbie, paBHOMepHO onymeHHbie, k coubcthto yjı- 
jniHSHomnecs (ot KopoTKoro perpo3Horo flO flJiHHHoro OTCToanjero), 
JIuctbä npocTbic, 6e3 npnjıncTHHKOB, k ocHOBaHHio kjihkobh^ho cy- 
xeHHbie, cmahhhc hjih noqTH CHnaHKC, 3HaHHTeabHO BapbupyıoT no 
^)OpMC - OT npOflOJirOBaTO-ƏJIJIHIITHHeCKHX 40 IIIHpOKO »İiU;eBHAHbIX, C 
Mano 3aMeTHHMn MouiKaMH, no nepemıcy ao ocHOBanns h Kpaıo njıac- 
thhkh pecHHTnaTbie. flıiHHa jiHCTbeB Kone6jıeTc» b npe,aejıax ot 6 40 
25 mm, niHpHHa - 2-8 mm. Y Bcex H3yııacMbix bh^ob THMbana pa3Mep 
jiHCTbeB nocTeneHHO yBeJiHHHBaerca k coıiBeTHio, b ətoh cb»3h mm 
npHBOAHM pa3MepbI JiHCTbeB CpeAHCH MaCTH CTeÖjIM.

Ocoöh 3pejıoro reHepaTHBHoro coctoshhm MaKCHMajibHO pa3pac- 
TaıOTca 3a cner aKTHBHoro poCTa h bctbjichhji njıarnOTponHbix h 
öoKOBbix opTOTponHbix noöeroB, hhcjio KOTOpbix KOJieÖJieTCs ot 25 ao 
40. TaKHM oöpa3OM, nojiHOCTbio fJjopMHpyerca KypTHna h ocoöh otjih- 
naıOTca Hanöojıee moujho pasBHTOH Haa3eMHOH nacTbio. TeHepaTHB- 
Hbie noöern Bcer/ıa pa3BHBaıOTca Ha nponnıoroAHHx yqacTKax njıarno- 
TponHbix noöeroB H3 nonCK, Haxo^amnxca na nepe3HMOBaBiHHX yxo- 
poMCHHbix sereraTHBHbix öokobhx opTOTponHbix noöerax. Əth 
noöern aBJiaıOTca MOHOKapnnqecKHMH, t.k. k KOHiıy BereraıjHOHHoro 
nepHojja nojiHOCTbio OTMnpaıoT.
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KopHesaa cncTCMa 3pejıwx renepaTMBHbix oco6eö THMbana npea- 
cxaBjıeHa raaBHbiM crepacneBMM KopncM B pesyjibrare HHTeHCHBHoro 
BCT-BBCHHa yBCJIHHHBaCTCX HHCJIO ÖOKOBblX KOpHCH, KOTOpMC HO flJIHHe 
MacTO npeBOCxoaaT rnaBHbiH Kopem>. B kohlic eroro BOspaciHoro cocto- 
anna Ha nonepeHHOM cpeae KOpHa xopomo saMemo Haaauo oöpasoBanna 
3-6 napTHKyjı.

C/rapoe reHepaTHBHoe cocTO»Hwc(g3) y ocoGefi əroro Boapacmoro 
coctoshhm npoHCxoAnr HacrmcHoe paapymcHHC KopneBHm (öaaaıibHOH 
nacırn) h ıjejıwx raas xayneıcca, hto hphboaht k OTMHpanHto oapesec- 
hcbuihx njıarHorponHbix noöeroB. Ocoöh mmciot BbipaaceHHMH Kay-ACKC, 
cocToamiKM H3 3-5 napTHKyjı (h3 hhx 2-3 MepTBbie), nacTHHHO hjih nojı- 
HOCTbio caMOcroarejibHbix oco6efi (yKOpeıiMBnıneca OTpe3KH luıam-OT- 
ponHbix no6eroB), Koropbie MOryr 6bm> kək BHprHHHJibHMMH, TaK h 
reHepaTHBHbiMH. Y crapıax reHepaTHBHbix ocoöefi rjıaBHbiö KopeHb h 
kophh, orxoaamne ot napTHKyjı BerBarca, ho BcacbiBaıoıpHx KopHeü y 
hhx ropa3flo MCHbine, hcm y 3pejibix reHepaTHBHbix ocoöcü. ^hcjio 
BereraTHBHbix h reHepaTHBHbix noöeroB yMCHbinaerca b 2 pa3a. Crapeıo- 
uıne no5ern Hecyr jimctm cxoahmc c awcTbaMH BHprHHHJibHbix pacTeHHH. 
CoHBerne MajıouBCTKOBoe h pbixııo-BaToe. Hncao coıiBerniı Ha oähom 
no6ere y crapux reHepaTHBHbix ocoöeii b 4-5 pas MeHbine, hcm y spenbix 
reHepaTHBHbix pacTeHHH.

4. IIocTreHepaTHBHMH nepnoa XapaKTepHoö ocoScnnocTbio ətofo 
arana pa3BHTHa aBjıaerca to, hto npoııcccbi OTMnpaHHa npeoöaaaaıOT Kaı< 
b Ha^eMHbix, TaK h b H0A3eMHbix opı aHax.

CyöceHHiibHoe BO3pacTHoe cocroaHHe (ss) Y ocoöen 3toto BO3pacT- 
HOTO COCTOBHH8 (})OpMHpOBaHHe H pOCT TCHepaTHBHblX IIOÖCrOB HC 
HaSaroflacTca. B KyptHHe npeoöJia/ıaıOT MepTBbie napTHKyjibi, ocraB- 
nıneca HCCKO.’ibKO yKopoaeHHbix BereraTHBHbix noöeroB hmbiot oııeHb 
HH3KyiO >KM3HeHH0CTb. CyÖCCHHJIbHOe B03paCTH06 COCTOaHHC AIIHTCa 1 
ro.il.

CeıiHjibHoe soapacTHoe cocroaHHe (s) B ceHwibHOM BospacTHOM 
cocTOaHMH ocoöh npaKTHHecKH OTMHpaıOT. PacreHHa Hecyr 1-2 ocjıaöjıen- 
hmx BereraTHBHbix noöera, KOTOpaıe OTMHpaıOT b tctchhc BCreraıınoH- 
Horo nepHO.ua.

B pesyjibTare H3yaeHHa ocoöchhoctcm oıırorcHcaa y bh«ob THMbana, 
H3 naTH HHipoayıiHpoBaHHbix - T.KapaMapbaHCKHİı, T.KaparHHa nponıea h 
sce 3Tanbi pa3BHTHa; ocranbHbie bhabi - t.xojimoboh, t.pcakoiibctkobmü, 
h r.OoMHHa, npeöbiBaıOT b BererarHBHOM nepHOae. Bospacrnoe cocroa
HHe KaiKAoro ncpno,aa orjiHHaerca pa3BHT0H BpeMCHHOH npo/ıOMCHT- 
enbHOCTbio.
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BblBOflbl

1. HayHCHne Sno.ıorunecKnx ocoöeHHOCTeö y pacTCHHH TiiMbana 
noKaaaJio, hto b ycjıosnax KyjibTypbi rıpereneparuBHMİı nepHoa, 
coKpameH. B reHepaTHBHbiiı nepuo/j pacTcnna BCTynaiöT Ha btopom 
roAy skh3hh (hhoitvi b kohhc nepBoro). B npupoaHbix ycnoBHax poCT 
H pa3BHTH6 paCTCHHH THMbXHa 3aMC4JieHbI, BCTBJieHHe JOBCHHJIbHblX 
ocoöefl ocjıaÖJieHO. B reHepaTHBHbiö nepnoA BCTynaiöT jımıib Ha 3-5 
roay MCH3HH.

2. Fo^HHHbiH npnpocr noöeroB y pacTeHHÖ THMbMHa npoTexacr b 
ABa 3Tana, paajiHnaıoniHfica no ero HanpaBneHHOCTH, hto oöycjıOBjın- 
Baer ce3OHHbiii ^hmop4>h3m KycTa. OpTOTponHaa nacTb pacTenaiı 
THMbHHa o6pa3OBana noöeraMH nepBoä renepauHH, njıarHOTponnaa - 
ApeBecHeıomHMH noöeraMH BTopoö renepapHH.
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3aKjiK)HeHHe

B pe3y.T6TaTe npoBeaenHbix Hccjıe^OBaHHİı no nsyacHMio 6ojib- 
rnoro h Manoro acnsHCHHoro pHKjıa y narn bh^ob THMbana b ycaoBHax 
EoTaHH'iccKoro cana AH Ä3.P. h b mccthx ecTecTBCHHoro nporopac- 
ranna BbiaBjicHO, hto öojibniMHCTBO ocoöefi b tchchhc nepBoro rofla 
>kh3hh npoxo^aT o/jhh əran pa3BHraa npereHepaTHBHoro nepnoaa 
(npopocTxn). B ycjlOBHax KyjibTypw na btopom roay HCH3HH, nponfla 
ocTanbHbie araribi pa3BHTHa (lOBCHHabHbie, HMMarypHbie, BnprHHHjib- 
Hbie) npereHepaTHBHoro nepnoaa BCTynaıOT b reHepaTHBHbiH nepnoa. 
B npnpO^HMX yCJIOBHaX OCOÖH THMbXHa B BHprHHHJIbHOM BO3paCTHOM 
coctoxhhh MoryT npeöbiBaTb 2-3 roaa, b reHepaTHBHbiH nepuoa 
BCTynaıOT jınnib Ha 4-5 roay jxh3hh. Cpe^Haa npoaojDxnTejibHOCTb 
npereHepaTHBHoro nepHO^a y HccaeayeMbix bh^ob THMbana. b 
xynbrype cocraBjıaer ot 45-110 ahch ao 2-x ner.
B ycaoBHax xyjibTypbi y Hccac^ycMbix paCTeHHİı THMbana yBeanuH- 
Baerca kojihmcctbo renepaTHBHbix noöeroB h yMeHbinaeTca ancno 
noöeroB c yaaHHeHHbiM uhkjiom pa3BHTHa, Bcaeaci BHC nero hx KycTM, 
HecMOTpa Ha cboh KpynHbie paawepbi, npeoöperaıOT 6oaee KOMnaKT- 
nyıo $opMy.
Foahhhmh npnpocT noöeroB y pacTeHHH THMbana, KaK b ycaoBHax 
npHpo,nbi, Tax h npn HHTpoAyxpHH (npoxoAH'r) b a,Ba arana. riepBbiiı - 
BeceHHHÖ, oxBaTHBaer 6onee kopotkhh nepHOA BpeweHH, ror^a xax 
BTopoii oran - aeTHC-oceHHHH, Gojıce npoAOJDXHTejibHbiH. npmeM, 
BeceHHHe noöern oöpasyıOT oproTponHyıo nacrb oco6h, a ApeBecnc- 
loınne noöera BTOpoft renepapHH - nnarnoTponHyıo, hto oöycjıOBJiH- 
Baer ceaoHHMİı ^HM0p(|)H3M xycTa.
HajiHHHe 3HMyK>mHX 3eneHbix opraHOB nojBoaaer OTHec™ hx x 
AJiHTeabHO BereTHpyıomHM neTHe-3HMHe-3ejıeHbiM pacrennaM.
IIo pacnojıoaceHHio h cnocoöy 3amHTH nonex BO3OÖHOBaeHHa b 
TCHeHne HcGaaronpnxTHoro nepnofla, coraacııo yHHBepcaabHOH 
KJiaccH(J)HxapHH >KH3HeHHbix (JıopM pacTeHHH K.Paynxnepa (1905), 
H3ynaeMbie bh^bi THMbana oraocarca x rpynne rcMHKpnriTO(})HTOB.
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