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“Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz 
millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən 
çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün 
imkanları yaratmalıdır. On illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və 
inkişaf etdirilməlidir. Əgər biz bu yolla gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda 
təhsil sistemini dünya standartlarına çatdıra bilərik.Təhsil millətin gələcəyidir.”

Ümummilli lider Heydər ƏLİYEV



ÖN SÖZ

İnsanlar hələ qədim zamanlarda baş verən xəstəliklərin müalicəsi üçün bitkilərdən 
geniş istifadə edirdilər. Onlar bitkilər aləmi ilə təmasda olduqca ayrı-ayrı bitkilərin 
faydalı cəhətlərini öyrənmiş və türkəçarə müalicə işlərində tətbiq etmişlər. Dünya 
xalqlarının yüzillərlə apardığı belə müşahidələr nəticəsində bitkilərin müalicəvi və 
digər faydah xüsusiyyətləri ortaya çıxmışdır. Planetimizin hər yerində loğmanlar, 
təbiblər və bu sahədə xüsusi səriştəsi olan şəxslər fitoterapevtik yollarla xəstələri 
müalicə etmişlər. Araşdırılmış elmi mənbələrə görə ayrı-ayrı vaxtlarda 150 fəsilədə, 
1000 cinsdə birləşən 5000-ə yaxın bitki növündən istifadə edilmişdir. Orta əsr 
Azərbaycan təbabətində 387 bitki növündən istifadə olunmasına baxmayaraq, 135 
növü əsas dərman bitkisi kimi qəbul olunmuşdur. Hazırda xalq təbabətində 300-ə 
qədər bitkidən istifadə edilir. Statistik göstəricilərə görə XX əsrin sonuna yaxın 
dərman bitkiləri ilə müalicə 30-40% təşkil etdiyi halda, müasir dövrdə bu göstərici 
50%-dən çox təşkil edir. 2000-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan florasının dərman 
bitkiləri pasportlaşdırılmış və kompyüter məlumatları hazırlanmışdır. Hazırda 
onlardan 500-dən çoxu Avropa kompyüter məlumat bazasına daxil edilmiş və 
toxumları Mərkəzi Genbankında saxlanılır. Azərbaycanın dərman, qida və aromah 
bitkiləri haqqında Bitki Genetik Ehtiyatlan üzrə Avropa Əməkdaşlıq Proqramında 
(ECPGR), BGE üzrə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz Regional Şəbəkəsində, 
ECPGR-ın «Dərman, aromah, yabanı, qida bitkilərinin öyrənilməsi və qorunması» 
üzrə işçi qrupunda bu və ya digər nüfuzlu təşkilatların beynəlxalq tədbirlərində 
müntəzəm iştirak və məruzələrlə çıxış edilmişdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO), Beynəlxalq Biomüxtəliflik (İPGRİ) İnstitutunun, 
Biomüxtəliflik üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın Azərbaycan və regionlar üzrə 
hesabatları hazırlanarkən dərman bitkiləri haqqında ətraflı məlumatlar toplanılmış, bu 
zaman etnobotaniki tədqiqatlara xüsusi diqqət verilmişdir.

Dərslikdə dərman bitkilərinin toplanılması və qurudulması qaydaları, 
saxlanılması, vegetasya fazasından asılı olaraq orqanlarından istifadə üsulları və 
tətbiqi verilməklə yanaşı, botanika elmi haqqında ilkin və vacib anlayışlar da şərh 
edilmişdir. Burada, dünyada və o cümlədən Azərbaycanda yayılan və farmakopeyada 
qəbul olunan dərman bitkilərinin makrotaksonlan son nomenklaturaya - APG II və 
APG III sistemlərinə uyğun verilmiş, yayılması və müalicəvi xüsusiyyətləri ətraflı 
şəkildə şərh edilmişdir. Dərslikdə dərman bitkilərinin arealı, tərkiblərində olan bioloji 
fəal maddələrin farmakoloji təsiri, ilkin (əsas) və ikincili mctobolizmin mahiyyəti, 
dərman bitkilərinin resurs bazası, bitki xammalının standartlaşdırılması, normativ 
sənədlər, analiz üsulları, xammalın qablaşdırılması, markalama, nəqledilmə, dərman 
məqsədilə istifadə edilən bitki orqanlarının təhlili, dərman bitki xammalından 
mikropreparatların hazırlanması və istifadəsi haqqında geniş məlumat verilmişdir.
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Yer kürəsində istənilən millətə mənsub olan bioloq və ya tibb mütəxəssisləri hər 
hansı bir bitkinin elmi adını və ya xəstəliyin diaqnozunu harada yaşamasından və 
hansı əlifbanı öyrənməsindən asılı olmayaraq - latın terminlərilə ifadə edir və 
həmkarları ilə ünsiyyət saxlaya bilirlər. Dərslikdə dərman bitkilərinin adlan 
azərbaycan və latın dillərində verilməklə, dərman bitkilərinin botaniki təsviri, 
yayılması, ekologiyası, biokimyəvi və farmakoloji tərkibi, tətbiqi və istifadəsi üsullan 
haqqında ətraflı izahlar öz əksini tapmış, o cümlədən digital şəkilləri verilmiş, onlann 
müvafiq xəstəliklərdə istifadəsi üçün konkret reseptlər tövsiyə olunmuşdur. Xüsusilə, 
qeyd etmək lazımdır ki, kitabda farmokoqnoziya ilə bərabər, kimyəvi-farmokoloji 
terminologiya nəzərə alınaraq həmin bölmə daha geniş və aydın şəkildə yazılmışdır. 
Farmokoloji terminlər, floramızda geniş yayılan, xalq və elmi təbabətdə daha çox 
istifadə olunan dərman bitkiləri haqqında məlumatlar kitabda əhatəli şərh edilmişdir. 
Şübhəsiz, müəlliflər təkcə tələbələrin deyil, həm də bioloqların və tibb işçilərinin 
masaüstü kitabı olacaq bu dərsliyi hazırlamaqda böyük səy göstərmişlər. Dərslik ali 
məktəblərin əczaçıhq fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələ
bələr, elmi işçilər, bioloqlar, təbiətşünaslar, xalq təbabəti ilə fərdi məşğul olan 
loğmanlar, dərman bitkilərini tədarük edən mütəxəssislər və kənd təsərrüfatı işçiləri 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Güman edirik ki, bu dərslik o cümlədən, həkimlərin, 
farmakoloqlann, toksikoloqlann, biokimyaçılann, aqronomların da maraqlarını təmin 
edəcəkdir. Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafını, eyni zamanda 
ölkə florasının zənginliyini nəzərə alaraq, bitki ehtiyatlarından optimal istifadə 
imkanları nəzərə alınmış, bütün bölmələr üzrə yeni məlumatlar dünya təcrübəsində 
istinad olunmuş, geniş istifadə edilən və istehsal məqsədi üçün kifayət qədər xammal 
ehtiyatı olan bitkilər ətraflı izah edilmişdir. Müəlliflərin çəkdikləri, internet 
saytlarından götürülən digital fotoşəkillər və daha çox istifadə edilən, uzun illər 
sınaqdan çıxarılan reseptlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır və dərsliyi daha oxunaqlı edir.

Dərslik Farmakoqnoziya fənni üzrə müxtəlif illərdə nəşr edilmiş dərsliklərdən 
dərman bitkilərinin müasir APG III sistemi ilə qurulmasına, sinonimlər, botaniki 
xarakteristika, coğrafi elementlər, ekoloji şərait, yayılma, toplanılma, qurudulma və 
saxlanılması qaydalarına, standartlaşma, kimyəvi, farmakoloji tərkibi və istifadəsinə 
görə yeni proqram əsasında yazılmışdır.

Müəlliflər oxuculardan bu dərsliyin gələcək nəşrlərinin təkmilləşdirilməsinə 
xidmət edəcək təklif və iradlarını ramiz_alakbarli@mail.ru ünvanına göndərməyi 
xahiş edir və buna görə onlara öncədən təşəkkürlərini bildirirlər.

Tariyel TALIBOV
AMEA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar 

İnstitutunun direktoru, akademik
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I BÖLMƏ

BOTANİKA

GİRİŞ

Botanika (yun. "holane" - bitki, ot, göyərti) - bitkilər haqqında elmdir. Bitkilər 
aləmi eukariot orqanizmlərə aid edilməklə, əksəriyyəti avtotrof orqanizmlərdir. 
Fotosintez qabiliyyəti və sıx sellüloz hüceyrə qılafı onların ən xarakterik 
xüsusiyyətləridir. Botanika öz növbəsində Yer planetində yaşayan canh varlıqlardan 
(canlılar) bəhs edən biologiya elminin bir bölməsidir. Canh varlıqlar 4 aləmdən: 
bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlardan ibarətdir. Onlar bir-birilə paralel 
inkişaf edərək, kimyəvi tərkibinə, maddələr mübadiləsinə və hüceyrələrinin 
quruluşuna görə öz aralarında böyük oxşarlığa malikdirlər. Botanika bitkilərin xarici 
və daxili quruluşunu, müxtəlif həyat proseslərini, Yer kürəsində yayılmasını, öz 
aralarında və ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətlərini, fərdi və tarixi inkişaf 
qanunauyğunluqlarım öyrənir.

Farmakoloq (əczaçı) mütəxəssislərin hazırlanılmasında farmakoqnoziya 
kursunun öyrənilməsi üçün ilkin olaraq botaniki biliklər lazımdır. Farmakoqnoziya 
fənni dərman bitki və bitki xammallarım öyrənir.

Bitkilərin təbiətdə rolu. Bitkilərin fotosintez qabiliyyəti onlann planetdə əsas 
üzvi maddə istehsalçıları olmasına, heterotroflann və o cümlədən insanın tələbatını 
ödəməsinə səbəb olmuşdur. Bitkilər mineral və üzvi maddələrin dövranında 
əhəmiyyətli rol oynayırlar. Yalnız quruda bitən bitkilər tərəfindən 34 milyard ton 
müxtəlif kimyəvi element həyati proseslərə daxil edilir. Okean bitkiləri bu rəqəmə 
10% də əlavə edir. Bitki örtüyü iqlimə güclü təsir edərək, Yer planetinin temperatur 
rejimini formalaşdınr: yaşıl bitkilər tərəfindən karbon qazımn mənimsənilməsi 
nəticəsində istixana effekti azalır, hərarət müasir səviyyəyə enir. Bitkilərdən ayrılan 
oksigen qazı biosferi məhvedici təsirə malik qısadalğah ultrabənövşəyi şüalardan 
qoruyur. Bitkilər torpağın formalaşmasında fəal iştirak edir, onun üst qatlarında olan 
münbit hissəcikləri birləşdirir, torpağın eroziyasının və yuyulmasının qarşısını alır. 
Yerin üzərində suyun toplanmasına və bununla əlaqədar bataqlıqların əmələ 
gəlməsinə bəzi bitkilər tərəfindən təkan verilir. Müxtəlif geoloji dövrlərdə əmələ 
gəlmiş boz daş kömür (liqnit), eyni zamanda torf bitkilərin fotosintezedici prosesinin 
nəticəsidir.

Bitkilərin insanların həyatmda əhəmiyyəti. İnsanlann istifadəsindən asıh 
olaraq bütün bitkilər aşağıda göstərilən qruplara bölünür:
Qidada və heyvanların yemində istifadə olunan bitkilər:
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a) taxıllar - buğda, çəltik, qarğıdalı, dan, arpa, çovdar, vələmir, sorqo və s. 
b) tərəvəz - kələm, yerkökü, çuğundur, xiyar, kartof, pomidor, badımcan.
c) meyvə bitkiləri - qarağat, rus alçası (firəng üzümü), moruq, banan, alma, 

armud, gavalı, albalı, şaftalı, ərik, üzüm, xurma, hindqozu və s.
d) paxlalı bitkilər - noxud, lobya, soya, paxla və s.
e) yağlı bitkilər - günəbaxan, kətan, soya, çətənə, gənəgərçək və s.
f) şəkərli bitkilər - şəkər çuğunduru, şəkər qamışı və s.
g) yem bitkiləri - yonca, qarayonca, xaşa, gülnoxudu, moqar, rayqras və s.
Dərman bitkiləri. Hazırda təbabətdə 300 növ dərman bitkisindən istifadə olunur. 
Onlardan ən əsas bitkilər: cirə, gülxətmi, xanımotu, pişikotu, çobanyastığı, 
batbat, dəlibəng (tatla), nanə, jenşen, eleuterokokk, cır limon, üskükotu, sürvə 
(adaçayı) və s.
Sənayedə istifadə olunan texniki bitkilər:
a) lifli bitkilər - pambıq, kətan, çətənə, kənaf və s.
b) aşımaddəli bitkilər - pahd, söyüd, küknar, sumax, dəvəqulağı (süpürgə), nar 

və s. Təbabətdə və dəri istehsalı sənayesində istifadə olunur.
c) efiryağlı bitkilər - qızılgül, zirə, cirə, lavanda, adaçayı (sürvə) və s. 

Əczaçılıqda, ətriyyat, sabun və qənnadı sənayesində istifadə olunur.
d) kauçuk verən bitkilər - heveya ağacı, qvayula, kəndir və s.
e) boyaq maddəsini almaq üçün istifadə olunan bitkilər: zirinc, tozağacı, 

qırmızı gəndalaş, qara gəndalaş, ardıc, plaun və s.
Oduncağından istifadə olunan bitkilər - pahd, fıstıq, vələs, tozağacı, ağ şam, 
qara şam və s. Bunların oduncağından yalnız tikinti materiah kimi deyil, 
sellüloza - kağız, sahələrində və eləcə də yanacaq kimi istifadə olunur.
Bəzək bitkiləri - qızılgül, georgin, xrizantem (payızgülü), qərənfil, səhləb, 
kaktus, petuniya, süsən, qarğasoğanı və s.
Bitkilərin qorunması. Müasir dövrdə təbii və antropogen amillərin təsiri 

nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulmuşdur. Elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı 
insan-təbiət münasibətlərində əsaslı dəyişikliyə səbəb olmuşdur. İnsanlann fəaliyyəti 
nəticəsində yaşayış massivlərinin genişləndirilməsi, zavod və fabriklərin tikilməsi, 
yeni emal sahələrinin yaradılması təbiətin dəyişdirilməsinə daha çox təsir edir. Belə 
ki, bu amilləin təsiri nəticəsində biokomplektlər təhlükə altına düşmüş, bir sıra 
növlərin sayı azalmış və ya onların nəslinin kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Qida və 
digər sahələr üçün əhəmiyyət daşıyan və getdikcə azalan bitkilər aləmi bu gün bir 
ölkənin sahib ola biləcəyi əhəmiyyətli üstünlüklər arasında sayılmaqdadır. Dünyanın 
elm adamları yaxın gələcəkdə insanların ciddi bir qida və su çətinliyi ilə qarşı-qarşıya 
qalacağı qənaətindədirlər. Ölkələrin sahib olduğu bioloji müxtəliflik xüsusilə, genetik 
qaynaqlar mənasında böyük bir risk qarşısındadır. Bioloji tarazlığın davamlılığında 
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yabanı flora və fauna təməl rolu oynayır. Beləliklə, təbiətin mühafizəsi qlobal 
problem olaraq ortaya çıxmışdır. Yer kürəsində flora və vəhşi faunanın mühafizəsi, 
ekoloji tarazlığın bərpa edilməsi, nadir və məhvolma təhlükəsi qarşısında qalan 
növlərin qorunması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.

1948-ci ildə YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə 
Beynəlxalq İttifaq (ƏMMBİ) - International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) təşkilatı yaradılmışdır. Bu İttifaq dünyanın əksər 
ölkələrinin dövlət, elm və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyətini öz ətrafında 
birləşdirir. İttifaqın nəzdində nadir və məhvolma təhlükəsi qarşısında qalan növlər 
üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Bu qurumların məqsədi yoxa çıxmaq təhlükəsi 
altında olan və beynəlxalq mühafizə olunan vəhşi heyvan və yabam bitki növlərinin 
vəziyyətinin və ehtiyatının öyrənilməsinə, təbiətin və təbii sərvətlərin qorunmasına 
dair müxtəlif tədbir və layihələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Nadir və yoxa çıxmaqda olan növlərə dair məlumatlar «Qırmızı Kitab»da
işdir. İlk rəsmi sənəd olan «Qırmızı Kitab» (Red Data Book) Ətraf Mühitin

Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq tərəfindən 1973-cü ildə nəşr edilmişdir. «Qırmızı
Kitab»da flora və faunanın iki kateqoriyası nəzərdə tutulmuşdur:

1. Yoxa çıxmaq təhlükəsi altında olan növlər;
2. Nadir növlər.
Birinci kateqoriyaya bir sıra mənfi amillərin təsiri nəticəsində (tələf olması və 

yaşayış yerlərinin dağılması) sayı və arealı əhəmiyyətli dərəcədə azalan və böhran
səviyyəsinə çatan növlər daxildir. İnsanlann fəal və ağıllı müdaxiləsi ol bu
növlər y aşaya bilməzlər .

İkinci kateqoriyaya isə sayı azalmağa doğru meyl edən və kiçik sahələrdə rast 
gəlinən növlər daxildir. Onlann mühafizə edilib saxlanması üçün bir sıra qorunma 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi zəruridir. Az öyrənilmiş, təbiətdə sayı və ehtiyatı 
haqqında lazımi məlumat olmayan, onlann mühafizəsinin təşkilində çətinliklər olan 
heyvan və bitki növləri də nadir növlər hesab olunurlar.

1966-cı ildən başlayaraq ayrı-ayrı dövlətlər üzrə «Qırmızı Kitab»lar nəşr 
olunmağa başladı. 1978-ci ildə nəşr edilmiş keçmiş SSRİ-nin Qırmızı Kitab»ına 444 
növ bitki daxil edilmişdir. Respublikamızda təbii sərvətlərin qorunması, flora və 
faunanın mühafizəsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının «Qırmızı Kitab»ı 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 25 iyul 1977-ci il tarixli qərarına əsasən 1989- 
cu ildə nəşr edilmişdir. Botaniklər nadir və yoxa çıxmaq təhlükəsi altında olan 400 
bitki növü təklif etmişlər. «Qırmızı Kitab»a təxirə salınmadan qorunması tələb olunan 
140 bitki növü daxil edilmişdir.

Dünyada yayılmış bitkilərin məhdud areallı növlərinin mühafizəsi məqsədi Üə 
son illərdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. İlk növbədə Bcynəlxaq statuslu növlər 
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dəqiqləşdirilir. 1994-cü ildə IUCN Şurası tərəfindən təhlükə altında olan növlərin 
«Qırmızı siyahı»sı (Red List of Threatened Species') tərtib edilmişdir. «Qırmızı Siyahı 
Kateqoriya və Kriteriyaları» qlobal məhvolma təhlükəsi yüksək olan növləri təsnif 
etmək üçün aydın bir sistem olaraq hazırlanmışdır. Bu sistemin vəzifələri 
aşağıdakılardır:
Ф Müxtəlif növləri məhvolma təhlükəsinə görə sistemləşdirmək üçün obyektiv bir 
üsul hazırlamaq;
Ф Növlərin məhvolma təhlükəsinə təsir edən faktorlarını qiymətləndirmək;
Й Bir-birindən fərqli növləri müqayisə edə bilən sistem yaratmaq;
Ф Təhlükə altında olan növlərin kateqoriya və kriteriyalarının təsnifetmə 
qaydalarının düzgünlüyünü təmin etmək.

1996-cı ildə bu sistemə əlavələr edildi. Bu sistemə görə bitkilərin məhvolma 
təhlükəsi və nadirliyi 6 kateqoriya ilə müəyyənləşdirilmişdir. IUCN Şurası tərəfindən 
09 fevral 2000-ci il tarixdə 51 sayh toplantıda «Qırmızı siyahı»ya əlavə və 
dəyişikliklər edilməklə təkmilləşdirildi. Artıq 01 yanvar 2001-ci il tarixdən ehtibarən 
yeni 3.1. versiyasından istifadə edilməyə başlanılmışdır. Hal-hazırda təbiətdəki 
növlərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiş 
kateqoriyalarla bərabər, onlann biomla olan münasibətləri də qeyd olunur. Növlərin 
statusunu müəyyən edərkən hər şeydən əvvəl onların təbiətdəki müasir vəziyyəti, 
limitləşdirici faktorlan dəqiqləşdirilərək, müvafiq kateqoriyalardan birinə daxil edilir. 
Yeni versiyada 9 kateqoriyadan istifadə edilir:

1. Nəsli kəsilmiş (EX)
2. Təbiətdə nəsli kəsilmiş (EW)
3. Kritik təhlükə həddində olan (CR)
4. Təhlükə həddində olan (EN)
5. Həssas (VU)
6. Təhlükə həddinə yaxın olan (NT)
7. Aşağı təhlükə həddi altında olan (LC)
8. Az öyrənilmiş (DD)
9. Qiymətləndirilməmiş (NE)

Bütün bunlarla yanaşı CR, EN və VU kateqoriyalarına daxil olmaq üçün IUCN-nin 
(2003) 3.1. versiya ilə qəbul edilən kriteriyaları da mövcuddur.

Botanikanın sahələri. Hal-hazırda botanika bir sıra konkret elm sahələrinə 
ayrılmaqla, bitkilərin həyatı, quruluşu və yaxud bitki örtüyünü öyrənir. Bu elmin əsas 
sahələri aşağıdakılardır:

Bitki morfologiyası-bitkiisrin xarici quruluşunu (palinologiya (tozcuq haqqında 
elm), karpologiya (meyvələr haqqında elm) bura aid edilir);
Bitki anatomiyası-bitki orqanlarının daxili quruluşunu;
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Bitki fiziologiyası-bittälənn həyat fəaliyyəti mexanizmlərini, yəni müxtəlif 
orqan, toxuma və bütövlüklə orqanizmin funksiyalarnı;
Bitki biokimyası - bitkilərdə üzvi birləşmələrin kimyəvi tərkibini;
Bitki endokrinologiyası - bitkilərin həyat fəaliyyətinin hormonal (humoral) 
tənzimi mexanizmlərini;
Bitki ekologiyası - bitkilərin bir-biri ilə və onları əhatə edən mühitlə qarşılıqlı 
əlaqəsini;
Bitki sistematikası- bitki aləminin müxtəlifliyini;
Bitki genetikası - bitkilərdə irsiyyət və dəyişkənlik qanunauyğunluqlarını;
Bitki seleksiyası-yeni sortların yaradılması və əvvəlki sortların təkmilləş- 
dirilməsini;
Bitki sitologiyası - bitkilərin hüceyrəvi quruluşunu;
Bitki histologiyası - bitkilərin toxumalarını;
Fitopatologiya - bitki xəstəlikərini;
Geobotanika - bitki qruplaşmalarının yayılmasını və onlann xüsusiyyətlərini;
Paleobotanika - bitkilərin mənşəyini;
Bitki embriologiyası - bitkilərin fərdi inkişafını;
Kənd təsərrüfatı bitkiləri - botanikanın bir bölməsi olaraq mədəni bitkiləri;
Bitki coğrafiyası - Yer kürəsi üzərində yayılmış bitki taksonlanm öyrənir;
Bu fundamental elm sahələrindən başqa, botanikaya aid edilən bir sıra tətbiqi 
elmlər də vardır. Onlardan əsaslan bunlardır:
İqtisadi botanika - insan vasitəsilə bitkilərin istifadə aspektlərini öyrənir;
Mədəni bitkilərin mənşə mərkəzləri - qədim əkinçilik və ya mədəni bitkilərin 
mənşə mərkəzləri;
Etnobotanika - qədimdən müxtəlif məqsədlərlə bitkilərin istifadəsinə aid 
məlumatların toplanılması;
Bitkilərin həyat formaları. Çiçəkli bitkilərin həyat formalannın 

(İ.Q.Serebryakova görə) 3 əsas kateqoriyası ayırd edibr.odunlaşmış gövdəli, yarım- 
odunlaşmış bitkilər və otlar. Odunlaşmış gövdəli bitkilər üzərində tumurcuq başlan
ğıcı olan çoxillik yerüstü zoğlara malik olur. Yarımodunlaşmış gövdəyə malik bitkilər 
yerüstü zoğlarının bir neçə il ərzində qismən qalması və torpaqdan 5-20 sm yuxanda 
yerləşən tumurcuq başlanğıclanmn hesabına ölmüş uc zoğlannı yenidən bərpa 
etməsilə səciyyələnir. Yarıodunlaşmış gövdəli bitkilər ağac bitkiləri və otlar arasında 
aralıq yer tutur. Adətən, otlar birillik (pomidor, buğda, günəbaxan), ikiillik (ağbaş 
kələm, baş soğan, yerkökü) və çoxillik (inciçiçəyi, aynqotu, erkək qıjı) olur. Otlann 
çoxillik yerüstü zoğları olmur. Birillik otların, ümumiyyətlə, çoxillik orqanlan olmur. 
Çoxillik otlann yeraltı və ya yerüstü qatına yaxın hissələri çoxillik olur (kökümsov, 
soğanaq, yumrulu soğanaqlar və s.). Bambuk (bəzi növləri 40 m) və banan (bəzi 
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növləri 15 m) ən hündür çoxillik ot bitkiləridir. Bu kökümsovlu bitkilərin yerüstü 
zoğları hər il məhv olur, lakin əvəzinə tumurcuqlardan yeni zoğlar inkişaf edir. 
Noxud, paxla, lərgə lianşəkilli otlardır.

Odunlaşmış gövdəli bitkiləri üç yerə ayırırlar: ağaclar, kollar və kolcuqlar.
^Ağaclar çoxillik olub, gövdələri hündür, odunlaşmış halda budaqlanaraq çətir 

əmələ gətirir, ömrü boyu bu vəziyyətdə qahr. Ağacların hündürlüyü 2 metrdən 100 
m-ə və daha çox (sekvoya, evkalipt, Afrika akasiyası) olur; yaşama müddətləri bir 
neçə ildən 4-5 min ilə qədərdir. Ağaclar əsasən dikdurandır, lakin bəzi ağacların 
gövdələri yerə sərilir. Belə gövdələrə sərilən gövdələr deyilir (sidr). Çoxillik 
dırmaşan və sarmaşan bitkilər lianlar adlanır (üzüm, rotanq palması).

^Kollar ağaclardan fərqli olaraq bir əsas gövdəyə yox, bir neçə yatmış 
tumurcuqdan inkişaf edən gövdələrə malik olur. Onlar adətən uzun ömürlü olsalar da 
ayrı-ayrı gövdələri müəyyən müddət yaşayır (2 ildən 30-40 ilə qədər). Kolların 
hündürlüyü 0,6-6 m arasındadır; lianşəkilli kollar da mövcuddur (qaymaqkimilər 
fasiləsindən olan bəzi nümayəndələr).

tyKolcuqların (alçaqboylu kollar) hündürlüyü 5-60 sm, çoxillik zoğlarının ömrü 
4-10 ildir. Kolcuqlar tundranın bitki örtüyündə, həmçinin iynəyarpaqlı meşələrdə 
üstünlük təşkil edirlər (süpürgə kolu).

^Yarimkol və yarımkolcuqlar yarımodunlaşmış bitkilərə aiddir; onlar bir- 
birindən ümumi ölçüləri və çoxillik hissələri ilə fərqlənirlər. Yanmkollann 
hündürlüyü 80 sm, yarımkolcuqlann hündürlüyü isə 15-20 sm-dir. Yarımodunlaşmış 
bitkilər səhralar və yüksək dağhq yerlər üçün xarakterikdir (yovşan, kəklikotu); 
quşüzümü yarimkol lianlara aiddir.

BÖYÜDÜCÜ CİHAZLAR

Lupa: baxılan əşyaları 2-25 dəfə büyüdə bilən sadə quruluşlu böyüdücü 
cihazdır. Lupanın əsas hissələri çərçivə, dəstək və iki tərəfi qabarıq böyüdücü

şüşədən ibarətdir (Şəkil 1).
Mikroskop: əşyanı on, yüz, min 

dəfələrlə böüyüdən ən təkmilləşmiş cihaz
dır. Mikroskopun böyütmə dərəcəsi və 
keyfiyyəti artdıqca daha kiçik quruluşlar 
tədqiq olunur, onlann yerinə yetirdikləri 
funksiyalar daha yaxşı öyrənilir (şəkil 2).

Məsələn, Anton van Levenhuk tərəfindən düzəldilmiş mikroskop cismi 270 dəfə, 
müasir işıq mikroskopları 3600 dəfə və elektron mikroskopları isə yüz min dəfələrlə 
böyüdür.

İşıq mikroskopunun aşağıdakı hissələri vardır:
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İşıq mikroskopunun quruluşu

Mexaniki hissələr- əşya kürsüsü, vintlər, 
ştativ, tubus dayaq rolunu oynayır.

Böyüdücü şüşələr (optik sistem) - okulyar 
və bir neçə obyektivdən ibarətdir.

Okulyar (lat. “okulus”- göz) tubusun (baxış 
borusunun) yuxan hissəsində yerləşmişdir. 
Çərçivə və iki böyüdücü şüşədən ibarətdir. 
Metal çərçivəsi üzərində böyütmə dərəcələri 
yazılır.

Obyektiv (lat^obyektum” - əşya) - tubusun 
aşağı ucunda yerləşir, çərçivələr və bir neçə 
böyüdücü şüşədən ibarətdir. Metal çərçivəsi 
üzərində böyütmə dərəcələri yazılır.

Mikroskopun işıq mənbəyi ştativə bərki
dilmiş və işığı ona tərəf yönəldən hərəkət etdi
rilən güzgüdür. İşığın miqdarı ştativin altında 
yerləşən diafraqma ilə tənzimlənir.

Okulyar və obyektiv üzərində yazılan rəqəmləri bir-birinə vurmaqla mikros
kopun böyütmə dərəcəsini müəyyən etmək olur:

Obyektiv Okulyar Büyütmə
4 x 10 x 40 x

10 x 10 x 100x
40 x 10 x 400x

Mikroskopdan istifadə qaydaları. Hər hansı bir hissənin və ya orqanın daxili 
quruluşunun öyrənilməsi mikroskopla baxmaq üçün xüsusi hazırlanmış preparatlar 
sayəsində mümkün olur. Mikroskop vasitəsilə öyrənmək üçün soğan pərdəsi 
(dəriciyi) preparatı aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanır:

1. Təmiz yuyulub silinmiş əşya şüşəsi üzərinə 1-2 damcı su tökmək;
2. Soğanın nazik pərdəsindən kəsilmiş kəsiyi su damcısına yerləşdirib, iynənin 
ucu ilə pərdəni düzəltmək;
3. Görünməkdən ötrü pərdənin üzərinə 1-2 damcı zəif yod məhlulu tökmək;
4. Pərdənin tərpənməməsi üçün onun üzərini örtücü şüşə ilə örtmək;
5. Əşya şüşəsinin soğan pərdəsi olan hissəsini kürsüdəki deşiyin tam üzərinə 
düşəcək şəkildə yerləşdirmək;
6. Üzərində preparat olan əşya şüşəsini iki sıxac vasitəsilə kürsüyə bərkitmək;
7. Preparatı güzgü ilə işıqlandırmaq;
8. Vintlərin köməyi ilə obyektivi yaxşı görünə bilən məsafəyə qədər preparata 
yaxınlaşdırmaq.
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I HİSSƏ
BİTKİLƏRİN QURULUŞU VƏ HƏYAT TƏRZİ

(BİTKİ ANATOMİYASI, MORFOLOGİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI)

I FƏSİL

BİTKİLƏRİN HÜCEYRƏVİ QURULUŞU (BİTKİ SİTOLOGİYASI)

§ 1. BİTKİ HÜCEYRƏSİ

Hüceyrə haqqında anlayış. Bütün canlılar kimi bitki orqanizmləri də adi gözlə 
seçilməyən, xırda hissəciklərdən - hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Bitkilərin canh 
hüceyrələri qılaf, sitoplazma və nüvədən ibarətdir. Sitoplazma daxilində müxtəlif 
funksiyalar daşıyan orqanoidlər yerləşir. Bitki orqanizminin cavan hüceyrələri 
bölünməyə qabil olmayan yaşh hüceyrələrdən nüvələrinin iri olmasına və mərkəzdə 
yerləşməsinə, sitoplazmasının çox olmasına, çoxlu kiçik vakuollarına, qılafının 
nazikliyinə, maddələr mübadiləsinin sürətliyinə və böyümə zonalarında 
yerləşmələrinə görə fərqlənir.

Ümumiyyətlə, adi gözlə görünməyən kiçik canlılar və böyük orqanizmlərin 
daxili quruluşu, mürəkkəb quruluşa malik olan hüceyrələri böyüdücü cihazlar kəşf 
edildikdən sonra öyrənilmişdir.

Hüceyrənin tədqiqi Yanson qardaşlarının 1590-cı ildə işıq mikroskopunu ixtira 
etməsindən sonra mümkün olmuşdur. Bəzi məlumatlara görə, ilk mikroskopu 
Q.Qaliley ixtira etmişdir. Bitkilərdə hüceyrəvi quruluşu ilk dəfə ingilis alimi Robert 
Huk (1665) mikroskopda nazik kəsilmiş mantara baxarkən müşahidə və təsvir 
etmişdir. Hüceyrə haqqında elm sitologiya (yunanca "silos"- anbar, qab, "loqos" - 
təlim) adlanır.

Hüceyrələrin formaları. Formasma görə bitki hüceyrələri müxtəlifdir 
(parenxim və prozenxim hüceyrələr).
Hüceyrələrin ölçüləri. Əksər örtülütoxumlu bitkilərin hüceyrələrinin ölçüləri 
10-100 mkm olur. Bəzi lifli hüceyrələr nəhəng ölçülərə malikdir (pambıq 5 sm, 
rami (lifli bitki) 55 sm uzunluqda olmaqla, diametri 50-100 mkm ölçüdədir).
Hüceyrənin quruluşu. Bitki hüceyrəsi sellülozdan təşkil olunmuş hüceyrə 

divan ilə əhatə olunur. Çoxhüceyrəlilərdə qonşu hüceyrələrin qılaflan hüceyrəarası 
maddə (orta lövhəciyi əmələ gətirən pektin maddəsi) ilə bir-birinə birləşir. Çox 
yetişmiş armud, qarpız, yemiş, şaftah meyvələrinin hüceyrəarası maddəsi dağılır və 
qonşu hüceyrələr bir-birindən aralanır. Çox bişmiş kartof da eyni səbəbdən ovulur. 
Qonşu hüceyrələrin divarında, bir qayda olaraq qarşı-qarşıya, məsamələr yaranır. Bu 
hüceyrələrin canh möhtəviyyatı xüsusi sitoplazma sapları - plazmodesmalar 
vasitəsilə əlaqələnir. Plazmadesma vasitəsilə qıcıqların ötürülməsi və maddələrin
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hüceyrədən hüceyrəyə hərəkəti baş verir. Qılafın altında yarımkeçirici plazmatik 
membran (plazmalemma) yerləşir (Şəkil 3).

^Hüceyrə möhtəviyyatı protoplast adlanır. Protoplastm çox hissəsini 
sitoplazma, az hissəsini isə nüvə tutur. Çox yetişmiş bitki hüceyrələrinin mərkəzində 
hüceyrə şirəsi ilə dolu iri vakuol yerləşir. Protoplast, tonoplast adlanan membranla 
vakuoldan, plazmolemma adlanan membranla isə hüceyrə qılafından ayrılır. Nüvə 
plazmadan ikiqat membranla ayrılır. Protoplastm əsas komponenti zülaldır (quru 
maddənin 40-50%-ni təşkil edir).

^Sitoplazma protoplastm bir hissəsi olub, plazmolemma (hüceyrə membranı) ilə 
nüvənin arasında yerləşir. Matriks və ya hialoplazma - mürəkkəb şəffaf kolloid 
sistem olub, sitoplazmanın əsasını təşkil edir. Hialoplazmanm əhəmiyyəti ondan 
ibarətdir ki, o, bütün hüceyrə strukturlarını vahid sistemdə birləşdirir və onların 
arasında hüceyrə metabolizmi proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Bitki 
hüceyrələrinin sitoplazmasmda müxtəlif orqanoidlər yerləşir.

k^Mitoxondrilər (hüceyrənin tənəffüs orqanoidi): Mitoxondrilərdə ATF sintez 
olunur; onların ölçüsü 0,5-1,5 mkm, yəni bakteriya böyüklüyündədir. Hüceyrədə 
onların sayı 100-3000-ə (fukus adlanan qonur yosun spermində 4 mitoxondri, 
birhüceyrəli mikromonas yosununda isə bir ədəd) qədərdir.

^Ribosomlar zülal sintez edən orqanoiddir. Hüceyrədə 5 mln.-a yaxın ribosom 
yerləşə bilər. Onlar adətən, bir-birilə birləşmiş RNT və zülal tərkibli müxtəlif ölçülü 
hissəciklərdən ibarətdir. Bu hissəciklər nüvəcikdə əmələ gəlir.

vkHolci aparatı bitki hüceyrələrində ayrı-ayrı yastı kisəciklərdən - diktiosom və 
Hold qovuqcuqlarından ibarət çubuqvari və oraqvari formada olur. Diktiosomlar bir- 
birilə təmasda olmayan, membranla məhdudlaşan yastı diskşəkilli sistemlərdən təşkil 
olunmuşdur. Çox vaxt diktiosomlar kənarlardan nazik şaxələnmiş borucuqlar 
sisteminə keçir. Bitki hüceyrəsində diktiosomlarm miqdarı 1-10-a qədər olur. 
Diktiosomlarda polisaxaridlər sintez olunur. Hüceyrə divarının əmələ gəlməsində və 
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maddələr mübadiləsi prosesində iştirak edən zülal, lipid və polisaxaridləri 
qovuqcuqlar nəql edir. Bundan başqa, Holci kompleksi vakuolların əmələ gəlməsində 
iştirak edir.

ffEndoplazmatik şəbəkə (EPŞ) ribosomlara malik dənəvər və hamar hissələrə 
bölünürlər. Dənəvər hissəsi bir neçə mühüm funksiya daşıyır: əksər hüceyrə 
membranlannın böyümə və əmələgəlmə mərkəzidir, zülalların sintez olunduğu 
yerdir. Karbohidrat və lipidlər hamar endoplazmatik şəbəkədə sintez olunurlar.

ffLizo somların bitki hüceyrələrində olması sübut olunmamışdır.
ffPeroksisomlar və ya mikrohissəciklər dairəvi formada olub, birqat membranla 

əhatə olunurlar; diametrləri 0,3 - 1,5 mkm-dir. Peroksisomun əsas xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, onun tərkibindəki katalaza fermenti hidrogen peroksidi (H202) su və 
oksigenə parçalayır. Onlann 3 növü olur: qlioksisomlar (lipidlərin saxarozaya 
çevrilməsində iştirak edir); yarpaq peroksisomları (foto tənəffüsdə mühüm rol 
oynayır); qeyri-ixtisaslaşmış peroksisomlar.

QPlazmidlər öyrənilmiş hüceyrələrin çoxunda avtonom, xromosomlarla 
əlaqədar olmayan həlqəvari ikizəncirli DNT molekullan vardır. Xromosomdan kənar 
irsiyyət amilləridir və gen mühəndisliyində səmərəli istifadə olunur.

^Plastidlər əsas 3 tipə bölünür: leykoplastidlər (rəngsiz, əsas funksiyası - 
ehtiyat qida maddələrinin toplanması və sintezi), xloroplastidlər (yaşıl rəngli əsas 
funksiyası fotosintez), xromoplastidlər (san, nanncı və ya qırmızı rəngli) çiçəklərin 
tacını və meyvələrin rəngini əmələ gətirən karotinoidlərdir. Hüceyrələrdə adətən 
birtipli plastidlərə rast gəlinir, lakin plastidlərin bir tipi o biri tipə çevrilə bilir: 
leykoplastidlər xromo və xloroplastlara; xloroplastlar xromoplastlara, xromoplastlar 
isə heç bir tip plastidlərə çevrilə bilmir. Plastidlərin ən böyüyü xloroplastidlərdir (4- 
10 mkm). Hüceyrələrdə onlarla plastid yerləşir, lakin yosunlann hüceyrələrində 
plastidlər iri, müxtəlif formada, miqdan isə az (1-2 ədəd) olur. Belə plastidlər 
xromatofor adlanır.

ffHüceyrə mərkəzi əksər ah bitkilərdə olmur.
ffVakuollar hüceyrə şirəsi ilə dolu birmembranh hüceyrə orqanoididir. 

Bitkilərin rəngi təkcə plastidlərdən yox, vakuollann hüceyrə şirəsində olan antosian 
piqmentindən də asılıdır; onun qırmızı, göy və tünd göy rəngləri vardır. Cavan 
hüceyrələrdə çoxlu kiçik vakuol, yaşlı hüceyrələrdə isə bir böyük vakuol olur.

f^Mikroborucuqlar elektron mikroskopda görünən, diametri 18-30 nanometr 
(nm) olan boş uzun hissəciklərdir. Hüceyrənin bölünməsi zamanı əmələ gələn vətər 
telləri çoxlu miqdarda mikroborucuqlardan ibarətdir.

ffMikrofilamentlər eukariot hüceyrələrin, o cümlədən bitki hüceyrələrinin 
orqanoidləri olub, sitoplazmatik membranın altında aktin zülalından əmələ gəlmiş 
saplar yığımıdır. Mikrofilamentlər bitki hüceyrələrində sitoplazmanın dairəvi 
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hərəkətinə (tsikloz) cavabdehdir. Tsikloz xüsusi orqanoidlər mikrofilamentlər 
vasitəsilə müxtəlif istiqamətlərdə (saat əqrəbi istiqamətində və ona əks) hərəkət edə 
bilər. Bəzi bitkilərdə tsiklozu yaşıl plastidlərin hərəkətilə (elodeya), tradeskansiyanın 
erkəkcik sapındakı tükcüklərdə dənəvər törəmələrin yerdəyişməsilə müşahidə edilir.

ffHüceyrə törəmələri maddələr mübadiləsinin son məhsulları və ya dövrandan 
müvəqqəti çıxarılan maddə yığımlarından əmələ gələn hüceyrə komponentləridir. 
Törəmələrin əksəriyyəti sitoplazmada və ya orqanoidlərdə (vakuollarda) yerləşir və 
işıq mikroskopu altında görünür; maye və bərk halda olurlar. Artıq maddələrin 
toplanması törəmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çox hallarda ehtiyat qida 
maddələri törəmə kimi toplanır. Onlardan geniş yayılanı nişastadır, tikin nişasta 
xloroplastidlərdə əmələ gəlir. Qaranlıqda, fotosintez prosesi dayandıqda nişasta 
fermentativ yolla şəkərlərə qədər hidrolizə uğrayır və bitkinin ayrı-ayrı hissələrinə 
nəql olunur. Müxtəlif orqanların (yumrular, soğanaqlar, kökümsovlar. meyvələr) 
ehtiyat toxumalarında, leykoplastidlərin xüsusi tiplərində (amiloplastidlər) şəkərlərin 
bir hissəsi ikincili nişasta hahnda toplanır. Praktiki olaraq bütün bitki hüceyrələrində 
və hialoplazmada lipid (yağ) damcılarına rast gəlinir. Bu. əksər bitkilərin əsas ehtiyat 
qida maddələridir. Bəzi bitki toxumlarında (günəbaxan, pambıq, yerfındığı (araxis). 
soya) quru maddə çəkisinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. Ehtiyat zülallar sadə zülallar 
(proteinlər) kateqoriyasına daxildir.Əksər hallarda zülallar toxumlarda (paxlalılarda) 
toplanır. Bəzən nüvə və sitoplazmada proteinlər kristalabənzər struktur kimi aşkar 
olunur, lakin daha çox ehtiyat zülallar vakuollarda toplanırlar. Bitkilərdə xüsusi 
ifrazat orqanı olmadığından, həyat fəaliyyətinin son məhsulları kalsium oksalat və ya 
karbonat duzlan şəklində toplanır. Müntəzəm olaraq bitkilərin atılan orqan və 
toxumalarında (yarpaq, qabıq) kristal törəmələr xeyli miqdarda əmələ gəlir və yalnız 
vakuollarda toplanır.

ffNüvə canh hüceyrənin əsas hissəsidir. Hüceyrə və orqanizmin xassələrinin 
təyin edilməsində, irsi məlumatın nəsildən-nəslə verilməsi və toplanılmasında 
nüvənin əhəmiyyəti böyükdür. Nüvə həm də hüceyrədə gedən bütün proseslərin və 
maddələr mübadiləsinin tənzimi mərkəzidir. Nüvədən asılı olmayan mitoxondri və 
plastidlər öz funksiyalarını avtonom şəkildə yerinə yetirirlər. Nüvəsi çıxarılan 
hüceyrələr tezliklə məhv olurlar. Ələyəbənzər borucuqların normada nüvəsi olmur. 
Bitki hüceyrələrində əksər hallarda bir nüvə olur. Nüvənin ölçüləri müxtəlif olub. 2-3 
mkm-dən 500 mkm-ə qədər çatır. Cavan hüceyrələrin nüvəsi mərkəzdə yerləşir, lakin 
sonradan böyüyən vakuol vasitəsilə hüceyrə qılafına tərəf sıxılır. Nüvə xaricdən 
üzərində çoxlu məsamələri olan ikiqat membranla nüvə qılafı ilə əhatə olunmuşdur.
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II FƏSİL

BİTKİLƏRİN TOXUMALARI (BİTKİ HİSTOLOGİYASI)

Quruluşu, mənşəyi eyni olan, eyni funksiyanı yerinə yetirən hüceyrələr və 
hüceyrələrarası maddələr qrupuna toxuma deyilir.
Əksər ali bitkilərin toxumaları vardır. Bəzi ibtidai mamırlarda və yosunlarda 

inkişaf etmiş toxuma olmur. Birtipli hüceyrələrdən ibarət olan toxumalar sadə, 
müxtəlif tip hüceyrələrdən ibarət olan toxumalar isə mürəkkəb toxuma adlanır.

Yerinə yetirdikləri funksiyadan asılı olaraq bitkilərdə vegetativ orqanlann 
toxumaları bir neçə qrupa bölünür:
1. Meristem və ya törədici toxuma
2. Örtücü toxuma
3. Ötürücü toxuma
4. Mexaniki (skelet) toxuma
5. Əsas və ya parenxim toxuma
6. Sekretor və ya ifrazat toxuması
Toxuma qrupları da öz növbəsində növlərə bölünürlər:
1. Törədici - meristemlər:
a) təpə (apikal) meristem - köklərin və zoğların təpəsində yerləşir;
b) yan (kambi)- qabıq ilə oduncaq arasında yerləşib, çoxillik bitkilərdə gövdə 

və kökün eninə böyüməsini təmin edir.
c) aralıq və ya interkalyar meristem - buğumarasmın dibində yerləşir və 

tumurcuqlan, cavan zoğlan uzununa böyüdür (taxıl bitkilərində gövdənin böyüməsi 
interkalyar yolla baş verir).

ç) zədə meristemi - toxuma və orqanlann zədələnmiş yerlərində əmələ gələn 
kallyusa zədəni örtən eynitipli parenxim hüceyrələrdən təşkil olunmuş toxumaya 
başlanğıc verir).

2. Örtücü: dəricik (epidermis), mantar (periderma) və qabıqcıq.
3. Ötürücü toxumanı təşkil edir: borular (ksilema), peyk hüceyrələr və 

ələyəbənzər borucuqlar (floema)
4. Əsas toxuma ehtiyat və fotosintezedici parenximadan ibarətdir (sütunvari, 

süngərvari, özək və s.)
5. Mexaniki toxuma əsasən 3 cür olur: kollenxima, sklerenxima və sklereidlər. 

Bu toxumaların birincisi canlı, digərləri isə məhv olmuş hüceyrələrdən (liflərdən və 
minerallaşmış, daşlaşmış) ibarətdir.

6. İfrazat (sekretor) toxumalarına bitkinin həyat fəaliyyəti zamanı 
metabolizmin son məhsullan və suyu xaric edən struktur törəmələr və toxumalar 
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aiddir: Nektarlıqlar, qatran çıxarışları, süd şirəsi borucuqları, vəzi tükcüklər, efir 
yağlan ifraz edən kanallan.

Meristem və ya törədici toxuma kökün uc hissəsində (bölünmə və böyümə 
zonası hüceyrələri), zoğda böyümə konusunda, gövdədə qabıqla oduncaq arasında 
(kambi) və taxıllarda buğumların dib hissəsində (aralıq meristem) yerləşir. Toxuma 
quruluşca nazik qılafh, iri nüvəli, fəal maddələr mübadiləsi gedən hüceyrələrdən 
ibarətdir. Hüceyrələrin bir qismi (inisial hüceyrələr) meristema (yun. “meristos”- 
bölünən) vəziyyətində qalır, digərləri isə ixisaslaşaraq daimi toxumaları əmələ gətirir. 
Bitkinin törədici toxuma yerləşən hissələrində daha tez-tez mitoz bölünmə baş verir. 
Funksiyasına görə təpə və aralıq meristem uzununa, kambi isə eninə böyüməni təmin 
edir. Taxıllar fəsiləsinin nümayəndələrində kambi və böyümə nöqtəsi əmələ gəlmir.

ffÖrtücü toxumalar bitkiləri qurumaqdan və ətraf mühitin zərərli təsirlərindən 
qoruyur. Onlann əsas funksiyası qazlar mübadiləsini tənzim etmək və bitkini 
mexaniki surətdə xarici təsirlərdən mühafizə etməkdir. Çoxillik bitkilərdə onlann 
toxumalan bır-birlərini əvəz edirlər.

İfDəricik (epidermis) ilk örtük toxuması olub, birillik bitkilərin bütün 
hissələrinin, çoxillik bitkilərin isə cavan zoğlannın üzərini ilk bahardan son bahara 
qədər örtür. Ot bitkilərinin bütün yerüstü hissələri epidermislə örtülür. Adətən 
payızda epidermis məhv olur və onun əvəzində yeni ikinci örtük toxuması - mantar 
meydana çıxır. Epidermisin əsas funksiyası qazlar mübadiləsi və bitkidə suyun 
buxarlanmasını tənzim etməkdir. Bu proses ağızcıqlar vasitəsi ilə həyata keçirilir. 
Ağizcıqlar iki ədəd qapayıcı hüceyrələrdən və onların arasında yerləşən, ağızcıq 
dəliyi adlanan boşluqdan ibarətdir. Qapayıcı hüceyrələr formaca digər hüceyrələrdən 
fərqlənirlər. Onlar ayparaşəkilli olub, xloroplastidlərə malikdirlər. Ağızcıqlar 
qapandıqda rütubət bitki daxilində saxlanılır. Yarpaqların alt səthində ağızcıqlar daha 
çox olur.

Bitkilər ətraf mühitin zərərli təsirindən mühafizə olunmaq üçün onlann 
epidermisində kutikula, mum təbəqəsi, tükcüklər və s. əmələ gəlir. Bu törəmələr 
mühafizəedici funksiya daşıyırlar.

^Mantar (periderma) toxumalar kompleksi olub, epidermis məhv olduqdan 
sonra bitkilərin üzərini örtürlər. Periderma mənşəcə ikinci çoxqatlı toxumadır. O, 
mantardan, mantar kambisindən və flodermadan təşkil olunmuşdur. Mantar bitki 
orqanlannı ətraf mühitdən tamamilə təcrid edir.

^Tökülən qabıq müxtəlif dövrlərdə kol və ağac bitkilərində məsələn, şam 
ağacında 8-10 yaşında, pahdda 25-30 yaşında əmələ gəlir. Gövdə bu müddətdə 
kifayət qədər yoğunlaşır və xaricə doğru peridermanı partladır. Bu proses dəfələrlə 
təkrar olunur. Tökülən qabıq qalınlaşır, gövdə üzərində çat daha da dərinləşir.
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^Ötürücü toxumalar bitkilərdə adətən qruplarla yerləşirlər. Bu qrupların 
tərkibinə digər toxumaların da hüceyrələri daxil ola bilər. Ötürücü toxumaların digər 
növ toxumalarla əmələ gətirdiyi topalar lifli boru topaları adlanır. Lifli boru 
topalarının əsas funksiyası bitkilərdə enən və qalxan axınların hərəkətini həyata 
keçirməkdir.

^Borular (ksilema) - su borularından, Traxeitlərdən, özündə qida maddələri 
toplayan oduncaq parenximindən və oduncaq lifləri şəklində olan mexaniki 
toxumadan təşkil olunmuşdur. Ksilema ilə su və onda həll olan mineral maddələr 
aşağıdan yuxanya doğru hərəkət edir.

QPeyk hüceyrələr Bitki qruplarından asıh olaraq iki tip ələkvari elementlər 
ayrıhr.
1. Primitiv tip. Ayıdöşəyikimilər və çılpaqtoxumlulann floeminə aiddir. Primitiv 

tipdə ələkvari borular yox, uzununa doğru inkişaf etmiş sivriuc ələkvari hüceyrələr 
fəaliyyət göstərirlər. Ələkvari sahələr isə əsasən yan divarlarda yerləşir. Bu 
hüceyrələrin primitiv xüsusiyyətlərindən biri də onlarda müşahidəedici hüceyrələrin 
və nüvənin olmasıdır.

2. Ali tip. Bu tipdə ələkvari elementlər uclan ilə birləşərək floemada ələkvari 
boru topaları əmələ gətirirlər. Ələkvari borulann ətrafında qonşu hüceyrələr olur. Bu 
hüceyrələr formasına görə kiçik, ensiz və son dərəcə aktiv hüceyrələrdir. Adətən bir 
ələkvari hüceyrənin boyu uzunu bir neçə qonşu hüceyrə yerləşir. Qonşu hüceyrələrə 
eyni zamanda müşahidəedici və ya peyk hüceyrələri də deyilir. Bu hüceyrələr 
ikiləpəli bitkilərin floemasına aiddir. Çılpaqtoxumlu və bəzi sporlu arxeqoniyah 
bitkilərdə isə müşahidəedici hüceyrələrə bərabər olan albumin (zülal) və ya 
Strasburqer (ilk dəfə təsvir edən alimin adıdır) hüceyrələri fəaliyyət göstərirlər. 
Sonralar müəyyən edilmişdir ki, albumin hüceyrələri tərkibindəki zülala görə 
floemanın parenxim hüceyrələrindən fərqlənmir. Ona görə də bu hüceyrələrə sadəcə 
olaraq Strasburqer hüceyrələri deyilir. Albumin hüceyrələrinin rolu tam subut 
edilməmişdir. Lakin onun nəql edilməsində əsas ötürücü borulara köməkçi olmaq 
rolu guman edilir.

^Ələyəbənzər borucuqlar (floema) ələkvari borulardan, floema parenximindən 
və floema liflərindən təşkil olunmuşdur. Ksilema ilə floema arasında hüceyrələr 
kambi qatmı əmələ gətirir.

QHoerna və ksue manın - qarşılıqlı yerləşmə xarakterindən asılı olaraq topalar 
kollateral, bikollateral, konsentrik və radial quruluşda olur.

tyKollateral topalar - həm birləpəli, həm də ikiləpəli bitkilərdə geniş 
yayılmışdır. Bu topalarda bir tərəfdə ksilema, digər tərəfdə isə ona bitişik olan floema 
yerləşir.
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ffBikollateral topalarda - floema hər iki tərəfdən ksilema ilə birləşir. Bu topalar bəzi 
ikiləpəli bitkilərdə (soğan, balqabaq, badımcan) təsadüf edilir.

fzKonsentrik topalarda - ksilema floemanı tam əhatə edir və ya əksinə, floema 
ksilema ilə tam əhatə olunur. Birinci hal rəvənd, at əvəliyində, ikinci hal isə 
zambaqda təsadüf edilir.

Radial topalarda - mərkəzi hissəni ksilema təşkil edir və floema hissələri ilə 
növbələşən radial şüalar əmələ gətirir. Hər bir şüanın mərkəzi hissəsi iri su 
borularından, radtuslar isə xırda su borularından ibarətdir. Müxtəlif bitkilərdə radial 
şüaların sayı müxtəlifdir. Radial topaya süsən kökündə rast gəlinir.

^Mexaniki toxumalar bitkilərdə dayaq rolunu yerinə yetirirlər. Onlar birlikdə 
bitkilərin bütün çəkisini üzərində saxlayır və orqanlann sınmasının qarşısını alır. 
Mexaniki toxumalar hüceyrə qılafının çox güclü qahnlaşması ilə səciyyələnir. Əksər 
mexaniki toxumalann hüceyrəarası cansızdır. Hüceyrələrin forma və qahnlaşması 
xarakterinə görə mexaniki toxumalar aşağıdakı yerlərə bölünürlər:

ff Kollenxima - canh mexaniki toxumadır. Bu toxumanın hüceyrələri nüvə, 
sitoplazma, plastidlər və sellülozalı qılaf olan parenxim hüceyrələrdir. Kollenxima 
adətən epidermisin altında və ya ondan bir neçə qat daxildə yerləşir. Kollenxima 
bitkilərin inkişafda olan cavan hissələrində yerləşir və onlann böyüməsinə mane 
olmur. Bu toxuma yarpaqların saplaqlannda, damarlann ətrafında yerləşir və həmin 
hissələrə möhkəmlik verir.

ffSklerenxima - qılafla bərabər surətdə qalınlaşmış mexaniki toxumadır. 
Skelerenximanın hüceyrələri qalın olub, odunlaşmışdır. Bu hüceyrələrin daxilində 
kiçik və ensiz boşluqlar vardır. Hüceyrələrin uc tərəfləri ensiz və itidir. Bu səbəbdən 
də hüceyrələr bir-birinə çox yaxın və sıx düzülürlər. Bu quruluş bitkilərə xüsusi 
möhkəmlik verir. Sklerenxima cansız toxumadır. Hüceyrələrin daxili məhv olmuş və 
içərisində əmələ gələn boşluqlar hava ilə dolmuşdur.

ff Sklereidlər - qılafla bərabər surətdə çox güclü qalınlaşmış cansız parenxim 
hüceyrələrdir. Onlann qılaflannda çox sayda kanalcıqlar vardır. Sklereidlərin forma 
və ölçüləri çox müxtəlifdir. Onlar aşağıdakı tiplərə bölünürlər:

1. Daşlaşmış hüceyrələr - qısa hüceyrələr olub, daxilində boşluq olan hüceyrələr 
armud, heyva, xurma meyvələrinin lətində və pahd qabığında təsadüf edilir.
2. Makrosklereidlər - uzunsov çubuqvarı formaya malik olub, paxlah bitkilərin 
toxumlarında rast gəlinir.
Ъ.O steo sklereidlər - formaca boruşəkilli sümüyü xatırladır. Onların hüceyrəarası 
uzunsov, uc tərəfləri isə enliləşmişdir. İkiləpəli bitkilərin yarpaqlannda olur.
4. Ulduzşəkilli sklereidlər - formaca ulduza bənzəyirlər.
5. Şarşəkilli sklereidlər - lifə bənzəyən uzun və nazik hüceyrələrdən ibarət olub, 
moruğun yarpaqlannda təsadüf edilir.
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6. Trixosklereidlər - budaqlı, nazik olub, formaca tükcükləri xatırladır.
ffƏsas və ya parenxim toxumalar bitki orqanizminin əsas kütləsini təşkil edir. 

Onlar digər toxumalar arasındakı sahələri tutur. Əsas toxumalar bitkilərin bütün 
vegetativ və generativ orqanlarında yerləşir. Adətən örtük toxuması ilə ötürücü və 
mexaniki toxumalar arasındakı boşluqları doldururlar. Əsas toxumalar müxtəlif 
formalı parenxim hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Bitkilərin gövdə və köklərinin 
qabığı, kökümsovları, şirəli meyvələri ehtiyat və fotosintezedici parenximdən 
ibarətdir (sütunvari, süngərvari, özək və s.)

Ehtiyat parenximası - əsasən gövdənin və köklərin qabığının özək şüalarında, 
həmçinin çoxalma orqanlarında, toxumlarda, meyvələrdə kök yumrularında, 
soğanaqlarda və s. yerləşir. Onlarda suda həll olan və həll olmayan ehtiyat qida 
maddələri toplanır. Bu toxumada nazik parenxim hüceyrələr yerləşir.

ffFotosintezedici (assimilyasion) parenxima- yarpaqlarda və cavan gövdələrin 
qabığında yerləşir. Assimilyasion parenximdə fotosintez prosesi gedir, bitkilərin 
qidalanması və böyüməsinə sərf edilən üzvi maddələr yaranır. Assimilyasion toxuma 
yarpaqların əsas kütləsini təşkil edir.

Sorucu toxuma və ya uducu parenxima - su ehtiyatının toplanılmasına xidmət 
edir. Bu toxumanın hüceyrələrində vakuollardakı suyu udub, özündə saxlamaq 
qabiliyyətinə malik olan selikli maddələr vardır. Quraqlıq yerdə bitən bitkilərin 
(kaktus, aqava, əzvay) və duzlaq torpaqlarda həyat sürən bitkilərin (duzlaq çoğanı) 
əsasən yarpaqlarında su toplayan toxuma olur. Bu toxumalar nazikqılafh və 
irihüceyrəlidir.

ffHava toplayan toxuma və ya parenxima - içərisi hava dolmuş hücyerəarası 
boşluqların olması ilə səciyyələnir. Bu toxumanın sayəsində su bitkilərinin gövdə və 
yarpaqları suyun üzərində sərbəst dayanırlar.

Фİfrazat (sekretor) toxumaları bitkilərin həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ 
gələn bir çox maddələr bitkilərin sonrakı həyatında istifadə olunmur. Onlar canh 
protoplastdan ayrıhr və bitkilərin daxilində xüsusi hüceyrələrdə, toxumalarda, 
xəzinələrdə, tükcüklərdə və vəziciklərdə toplanırlar. İfrazat toxumaları 2 qrupa 
bölünür: daxili və xarici ifrazat toxumaları.

ff Daxili ifrazat toxumalarına idioblastlar, süd boruları və xəzinələr aiddir.
Xaric i ifrazat toxumalarına isə tükcüklər və vəziciklər aiddir. Xarici ifrazat 

toxumaları maddələri ətraf mühitə ifraz edir, daxili ifrazat toxumaları isə bitkinin 
daxilində saxlayırlar.

Daxili ifrazat toxumalarına tək-tək yerləşən ifrazat hüceyrələri - idioblastlar 
aiddir. Bu hüceyrələrdə kalsium oksalat kristalları, terpenoid, aşı maddələri və selik 
toplanır.
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ffXəzinələr müxtəlif formalı boşluqlar olub, bitki orqanizmində digər toxumalar 
arasında yerləşir. İynəyarpaqlı bitkilərdə və sitrus bitkilərinin meyvələrində belə 
xəzinələr mövcuddur.

ffSüd boruları içərisi süd şirəsi (lateks) ilə dolmuş, sitoplazması, çox sayda 
nüvəsi və vakuolları olan sellülozalı canlı hüceyrələrdir.

ffÜzvsüz və üzvlü süd boruları mövcuddur. Üzvlü süd boruları cərgələrlə 
yerləşən hüceyrələrin köndələn arakəsmələrinin əriməsi və hüceyrə sıralarının 
birləşib boruya çevrilməsi nəticəsində əmələ gəlir. Üzvsüz süd boruları toxumların 
rüşeymində olan hüceyrələrdən əmələ gəlirlər. Bitki böyüdükcə bu hüceyrələr də 
böyüyür, uzanır, budaqlanır və bitkinin bütün orqanlarını əhatə edən nəhəng 
hüceyrələrə çevrilirlər.

ffÜzvlü süd boruları asterkimilər, laləkimilər və digər fasilələrdə, üsvsüz süd 
boruları isə südləyənkimilər, tutkimilər və digər fasilələrdə təsadüf olunurlar.
£fSüd boruları floemada yerləşir, bütün orqan boyu uzanır, ifrazat funksiyası ilə 

yanaşı, toplayıcı funksiyanı da yerinə yetirir. Süd şirəsi şəffaf olmayan ağ, sarı, 
narıncı və qırmızı rəngli mayedir. Tərkibində su (50-80%), şəkərlər, nişasta, piyli 
yağlar və duzlar saxlayır.

ffVəzicikli tükcüklər dəyirmi və ya oval formah başcıqdan və ayaqcıqdan 
ibarətdir. Başcıq bir neçə ifrazedici hüceyrədən təşkil olunmuşdur.
ffTükcüklər çoxhüceyrəli ifrazedici başcıqdan və ayaqcıqdan ibarət olmaqla, 

efir yağları ifraz edirlər. Tükcüklərin quruluşu bəzi bitkilər üçün səciyyəvidir. 
Məsələn: nanə, adaçayı, kəklikotu səkkizhüceyrəli dəyirmi başcığa malikdir.

22



Ill FƏSİL

BİTKİLƏRİN ORQANLARI

Yetkin çiçəkli bitki orqanizmində müəyyən quruluşa malik orqanlar mövcuddur.
Orqan (yun. orqanoi - silah, alət) bir neçə toxumadan ibarət olub, bir və ya bir 

neçə funksiya yerinə yetirən bitki hissəsidir. İbtidai bitkilərdə toxumalar və orqanlar 
sistemi olmadığı halda, ah bitkilərdə müxtəlif funksiyalar daşıyan orqanlar meydana 
gəlmişdir.

Ali bitkilərin orqanlan 2 qrupa bölünür:vegetahv və generativ.
Mamırların 2 cür vegetativ (gövdə və yarpaq) və 2 cür generativ (arxeqoni və 

anteridi) orqanlan mövcuddur. Qıjıkimilərdə 3 cür vegetativ (kök, gövdə, yarpaq), 2 
cür generativ (arxeqoni, anteridi), çılpaqtoxumlularda 3 cür vegetativ, 2 cür generativ 
(qoza və toxum), örtülütoxumlularda 3 cür vegetativ (kök, gövdə, yarpaq), 3 cür 
generativ (çiçək, meyvə, toxum) orqanlar mövcuddur. Örtülütoxumlu bitkilərdə çiçək 
daha az ömürlü orqandır.

Birgə ümumi funksiya yerinə yetirən orqanlar orqan sistemini əmələ gətirirlər. 
Məsələn: bitkilərdə saçaqlı kök sistemi və mil kök sistemi mövcuddur.

Vegetativ orqanlar bitkinin qidalanmasını və böyüməsini, generativ 
(reproduktiv) orqanlar isə cinsi çoxalma və toxumların əmələ gəlməsini təmin edirlər. 
Vegetativ orqanlara - kök, gövdə, budaq və yarpaqlar aiddir. Generativ orqanlara isə 
toxum, meyvə, çiçək və onun hissələri aiddir.

BİTKİLƏRİN VEGETATİV ORQANLARI

§ 2. KÖK

KÖKÜN MORFOLOGİYASI

Bitkinin silindrik formaya və şüah simmetriyaya malik olan vegetativ orqanına 
kök deyilir. Təpə meristemi dağılana qədər kök uzun müddət böyümək 
qabiliyyətinə malik olur. Zoğdan fərqli olaraq kökün ucu kök üsküyü ilə 
örtülmüşdür. Onun üzərində yarpaq əmələ gəlmir.
Kökün funksiyaları. Kök müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir:
ffƏsas funksiyalar:
(.Mexaniki və ya dayaq funksiyası. Kök bitkini substrata (torpağa, daşa və s.) 

bərkidir. Havada və suda inkişaf edən kökləri olan bitkilər (səhləb, sugülü, 
elodeya) mexaniki funksiyanı yerinə yetirmir;

Z.Sorucu və ötürücü funksiya. Suyu və suda həll olmuş mineral maddələri 
ötürücü (sintez olunmuş üzvü maddələr ilə birgə) borular vasitəsilə bitkinin 
digər hissələrinə ötürür, su və mineral qidalanmanı təmin edir.
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ffƏlavə funksiyalar (metamorfozla əlaqədar):
1. Üzvi maddələrin sintezi (nukleyn turşuları və alkaloidlər).
2. Ehtiyat funksiyası. Qida maddələri ehtiyatı (meyvəköklər, kökyumruları, 

çoxillik bitkilərin kökləri) yaradır.
3. Vegetativ çoxalma funksiyası. Kök bicləri ilə çoxalan (moruq, zəncirotu, 

qovaq, albalı) bitkilərdə olur. Bunlar bitkilərin hamısına xas deyil.
4. Simbiotik funksiyası. Göbələk mitselisi və yumrucuq bakteriyaları ilə 

simbioz.
5. Tənəffüs funksiyası. Tənəffüs orqanı rolu bataqhq və manqro cəngəllikləri 

bitkilərinin tənəffüs kökləri.
Kökün tipləri. Bitkilərin kök vasitəsilə torpaqdan udduqları su və onda həll 

olan mineral maddələr yarpaqlarda sintez olunmuş fotosintez məhsulları ilə qarşılıqlı 
əlaqə yaradaraq metabolizmin ilkin və əlavə məhsullarını əmələ gətirir. Kök təzyiqi 
və transpirasiya nəticəsində ionlar və qeyri-üzvi molekullar ksilema boruları 
vasitəsilə gövdə və yarpaqlara doğru hərəkət edir. Kök zoğa bənzər budaqlanmaya 
malikdir; bunun nəticəsində kök sistemi əmələ gəlir. Bir bitkinin bütün kökləri onun 
kök sistemini təşkil edir. Kök sisteminin xüsusiyyəti əsas, yan və əlavə köklərin 
böyümə nisbəti ilə müəyyən olunur.

Toxumlu bitkinin birinci kökü rüşeym kökcüyündən inkişaf edir və əsas kök 
adlanır. Əsas kök ilə gövdə arasında olan hissəyə kök boğazı deyilir. İkiləpəli və 
çılpaqtoxumlu bitkilərin əsas köklərindən birinci dərəcəli yan köklər inkişaf edir, 
onlar da öz növbəsində ikinci dərəcəli yan köklərə təkan verir. Bunun nəticəsində mil 
və ya onun dəyişmiş forması olan budaqlanan kök sistemi formalaşır. Birləpəli 
bitkilərin rüşeym kökcüyü qısa müddət yaşadığından, onun əsas kökü inkişaf etmir.

Bir çox ikiləpəli bitkilərin əsas kökü məhv olduğundan, kökümsovdan ayrılan 
əlavə köklər ilə əvəz olunurlar. Ali sporlu bitkilərin (plaun, qatırquyruğu, qıjıkimi) 
ümumiyyətlə, əsas kökü olmadığından, onlarda yalnız əlavə köklər formalaşır. Bəzi 
bitkilərdə (taxıllar) ilkin əlavə köklər toxumun cücərməsi zamanı əsas köklə birgə 
inkişaf edir.

Kök sisteminin tipləri. Kök sistemi 2 formasına görə fərqlənir (Şəkil 4):
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I.Mil kök sistemi - əsas kök yaxşı inkişaf edib, o biri köklərdən (yan və əlavə) 
asanlıqla seçilir;
2.Saçaqlı kök sistemi - əsas kök inkişaf etmir və ya o biri köklərdən fərqlənmir, 
əlavə köklər isə inkişaf edir.
Torpaqda vəziyyətinə görə kök şaquli, üfüqi (torpağın üzərinə paralel yerləşən) 
və əyri (torpağın üzərinə qarşı əyri yerləşən) istiqamətdə yayılır.

Kökün zonaları.Kökün eyni funksiyanı yerinə yetirməyən və müəyyən morfoloji 
xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunan müxtəlif hissələrini zona adlandırırlar.
Xaricdən kökün ucunu təpə meristemini qoruyan kök üsküyü örtür. Kök üsküyünün 

hüceyrələri cavan kökün üzərini örtən 
selik ifraz edir. Seliyin sayəsində kökün 
torpağa sürtülməsi zəifləyir, torpağın his
səcikləri köklərin uclarına və əmici tellə
rinə yapışır. Bəzi bitkilərdə kök üsküyü 
hüceyrələri möhkəmdir və torpaq hissə
ciklərini aralamaq qabiliyyətinə malikdir. 
Kök üsküyü bütün növ köklərin (əsas, 
yan, əlavə) uc hissəsini örtür. Kök üsküyü 
parenxim hüceyrələrindən ibarət olub, 
birləpəli bitkilərdə xüsusi meristem hücey
rələrindən başlanğıc götürür. İkiləpəlilər- 
də və çılpaqtoxumlularda isə kök ucun
dakı təpə meristemindən formalaşır. Su 
bitkilərində kök üsküyü olmur. Kökün 
zonalarına aid olmayan kök üsküyü əsas 
toxumadan təşkil olunmuşdur. Kökün 
zonaları aşağıdakılardır:

1. Cavan kökün birinci zonası bölünmə zonası (təpə meristemi) adlanır, onun 
hüceyrələri fəal bölünür. Təpə meristemi hüceyrələri həm daxilə və həm də xaricə 
doğru bölünür. Xaricdə toplanan hüceyrələr kök üsküyü toxumalarını, daxildə 
toplanan hüceyrələr isə kökün daxili hissəsini formalaşdıran toxumaları əmələ gətirir. 
Bu zonanın uzunluğu müxtəlif olub, 45 mkm-dən 2000 mkm-ə çatır.

2. Bölünmə zonasının üst hissəsində gərilmə (böyümə) zonası yerləşir. Bu 
zonanın uzunluğu bir neçə millimetrə bərabərdir. Gərilmə zonasında ilkin ötürücü 
toxumaların diferensiasiyası (ixtisaslaşması) baş verir (Şəkil 5).

3. Gərilmə zonasından yuxarıda əmici tellər və ya sorucu zona yerləşir.
4. Kökün sorucu zonasından yuxarıda yerləşən zona qida maddələrinin ötürülmə 
və köklərin budaqlanma zonası adlanır.
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Sadalanan zonalar arasında kəskin sərhəd olmur, onlann biri-birinə tədricən 
keçməsini müşahidə etmək olar. Bəzi köklər (yaşlı, iki və çoxillik bitkilərdə) sorucu 
zonadan yuxarı gövdənin quruluşundan fərqlənməyən 4 hissədən {qabıq, kambi, 
oduncaq və özək) ibarətdir.

örƏmici tellər kök dəriciyi hüceyrəsinin xarici çıxıntısıdır. Onlann uzunluğu 
0,15 - 8 mm-dir. Əmici telin qılafı çox nazik olub (0,6-1 mkm), qida maddələrin 
sorulmasını asanlaşdınr. Əmici telin hüceyrəsinin əsas hissəsini nazik qatla 
sitoplazmadan aynlan vakuol tutur. Hüceyrənin yuxan hissəsində nüvə yerləşir. 
Hüceyrənin ətrafında əmici tellərin torpaq hissəcikləri ilə yapışmasına kömək edən 
selikli örtük əmələ gəlir. Əmici tellər kökün ucuna dayaq verməklə, mexaniki 
funksiyanı da yerinə yetirir. Eyni zamanda çox tez formalaşırlar (cavan alma 
qələmlərində 30-40 saat ərzində); adətən, iki həftədən çox yaşamırlar, sonra tələf olur 
və yeni əmələ gələn tellərlə əvəz olunurlar.

Substrata (qidalandırıcı mühit) görə aşağıdakı köklər ayırd edilir:
1. Yeraltı köklər 80-85%;
2. Su kökləri -suda yerləşən, suyun dibinə çatmayan köklər (sugülü, elodeya);
3. Hava kökləri - epifitlər (başqa bitkilərin üzərində yaşayan, lakin parazitlik 
etməyən), səhləb, monsterlərin bəzi növlər;

4. Haustorilər (sormaclar) - qızılsarmaşıq.

KÖKÜN ANATOMİK QURULUŞU

İkiləpəli bir bitkinin sorucu zonasının en kəsiyinə mikroskop altında baxılarsa, 
xaricdən daxilə doğru əmici tellər qatı, qabıq qatı və ötürücü borulardan təşkil 
olunmuş mərkəzi silindrin yerləşdiyi görülür. Nazik qılafh, sitoplazma, nüvə 
vakuoldan ibarət əmici tel kökün xarici səthini örtən dəricik hüceyrəsinin çıxıntısıdır. 
Bitkinin qidalanmasının səviyyəsi əmici tellərin miqdarından asıhdır.

Nazik qılafh parenxima (əsas) toxumadan təşkil olunmuş kökün qabıq 
hüceyrələri ehtiyat qida maddələrini toplayır. Eyni zamanda əmici tellər vasitəsilə 
torpaqdan sorulan su və suda həll olmuş mineral maddələrin kök borucuqlanna 
ötürülməsini təmin edir. Kök qabığının daxili səthini örtən endoderma toxuması (əsas 
toxumanın bir növü) ardıcıl lay (təbəqə) şəklində kökün mərkəzi silindrini əhatə edir, 
qabığı ötürücü toxumalardan ayırır.

Kökün mərkəzi hissələrində ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuş ksilema (su 
borucuqları) və canlı floema borucuqlarından ibarət mərkəzi silindr yerləşir 
(Şəkil 6).
Bitki kökünün torpaqdan su sorma mexanizminin sxematik ardıcıllığı belədir: 
Əmici tellər —> kökün dəricik hüceyrələri —> kökün qabıq hüceyrələri —> kök 
borucuqları
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Kökün sorucu zonasının rııinə kəsısı

KÖKLƏRİN ŞƏKİLDƏYİŞMƏLƏRİ

Bəzən yerinə yetirdiyi funksiyadan (fizioloji tipindən) və ya yaşama mühitindən 
(ekoloji tipindən) asılı olaraq köklərin həm xarici görünüşü və həm də anatomik 
quruluşu dəyişilir, yəni kökün metamorfozu baş verir. Kökün şəkildəyişmələri 

aşağıdakılardır (Şəkil 7).
1. Meyvəköklər əsas kökün və 

gövdənin aşağı hissəsinin şəkildəyişməsi; 
(yerkökü, şalğam, turp, çuğundur) olan 
meyvəköklərdən yan və əlavə köklər 
əmələ gələ bilər;

2. Kök yumruları yan və əlavə 
köklərin şəkildəyişməsi (georginin bəzi 
növləri). Kökyumrulanndan ancaq yan 
köklər inkişaf edir;

3. Bakteriya yumrucuqları yan 
köklərin genişlənmiş sahəsində azot 
toplayan yumrucuq bakteriyaları (paxlalı 

bitkilərin kökləri) yerləşir;
4. Yeriyən banyamn dayaq, əlavə kökləri;
5. Lövhəşəkilli köklər bəzi tropik bitkilərin kökləri;
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məhsuldarlıq xeyli yüksəlir (Şəkil 8).

6. Fotosintezedici köklər (monstera);
7. Tənəffüs kökləri (hava kökləri) - manqro cəngəllikləri və bataqlıq bitkiləri 
(manqro, bataqlıq sərvi, qamış).
Təkamül prosesində gövdə və yarpağa nisbətən köklər daha gec silur dövrünün 

sonunda, devon dövrünün əvvəlində əmələ gəlmişdir. İlk dəfə köklər ali sporlu 
bitkilərdə (qıjıkimilər) formalaşmışdır. Bununla belə, birinci əlavə köklər, sonra isə 

yan köklər, ən axırıncı isə əsas köklər 
(toxumlu bitkilərdə) əmələ gəlmişdir. 
Bitki kökləri, adətən, iki cür: uc və yan 
(çoxillik ağac və kolların kökləri) 
hissələri ilə böyüyürlər. Ucvurma 
(pikirovka) zamanı torpağın üst münbit 
qatlarında yan və əlavə köklərin daha 
yaxşı inkişafı üçün ikiləpəli bitkilərdə 
əsas kökün ucunu qoparırlar (birillik 
tərəvəz bitkilərində pomidor, bibər, 
badımcan və s.); beləliklə,

KÖKÜN FİZİOLOGİYASI

Suyun və suda həll olmuş mineral maddələrin sorulması. Kök təzyiqi. 
Sorucu tellər vasitəsilə udulmuş su və suda həll olmuş mineral maddələr kök 
parenximasınm canh hüceyrələrində mürəkkəb yol keçməklə, özündə həll olmuş 
mineral maddələrlə birgə, mərkəzi silindrdə yerləşən ksilemanın borularına daxil 
olur. Kökün hüceyrələrində osmotik və turqor təzyiqi arasında olan fərq, habelə 
yarpaqlarda suyun intensiv buxarlanması kök təzyiqinin formalaşmasına səbəb olur. 
Torpaqda mineral duzların azalması kök təzyiqini yüksəldir. Şoran torpaqlarda bitki 
kökləri su sorma qabiliyyətini itirir. Əmici tellər vasitəsilə sorulan su və suda həll 
olmuş maddələr kök parenximasınm canh hüceyrələrindən mürəkkəb yol keçdikdən 
sonra mərkəzi silindrdə yerləşən ksilema borularına çatır.

Bitkilərin süni qidah mühitlərdə becərilməsi. Hidroponika mayeşəkilli qida 
qarışıqlarında bitkilərin becərilməsi, aeroponika isə bitkilərin torpaqsız becərilməsi 
deməkdir. Bitkinin kökləri havada yerləşir və onlara vaxtaşırı qidah məhlul damcıları 
çilənir.

Torpaq bitkilərin yaşadığı mühitdir. Torpaq Yerin üst münbit qatıdır. 
Torpağın əsas komponenti çürüntüdür. Torpaq 7 komponentdən: qum, gil, rütubət, 
mineral duzlar, hava və çürüntüdən ibarətdir. Tərkibində çürüntü çox olan torpağa 
qaratorpaq deyilir; belə torpağın dərinliyi 2 metrə çatır. Qumsal torpaqlarda çürüntü 
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çox az olur. Torpağı yararlı hala salmaq üçün meliorasiya adlanan (bataqlıqların 
qurudulması, səhralara suyun çəkilməsi, şoran torpaqların yuyulması, turş torpaqların 
əhənglənməsi, münbit olmayan torpaqları gübrələmək) kompleks işlər aparılmalıdır.

Gübrələr. Gübrələr aşağıdala növlərə bölünür:
1. Üzvi gübrələr
2. Mineral gübrələr
3. Üzvi-mineral gübrələr
4. Yaşıl gübrələr
5, Bakterial gübrələr
Mineral və üzvi gübrələr. Bitkilər mineral maddələri torpaqdan mənimsəyir. 

Mineral maddələrin fizioloji rolu çox böyükdür. Mineral maddələr mürəkkəb üzvü 
birləşmələrin sintezinin əsasım təşkil edir, həmçinin kolloidlərin fiziki vəziyyətini 
dəyişdirir, yəni hüceyrədə maddələr mübadiləsinə təsir edir, bioki myəvi reaksiyaların 
katalizatoru funksiyasım yerinə yetirir və s.

üMiiəyyən edilmişdir ki, bitkilərin normal inkişafı üçün qidalandırıcı məhlulun 
tərkibində 3 qeyri-metal - azot, fosfor, kükürd və 4 metal - kalium, maqnezium, 
kalsium və dəmirdən barətdir. Bu elementlərin hər birinin əvəzolunmaz fərdi 
əhəmiyyətləri vardır. Bunlar makro elementlər adlanır. Bitkilərin inkişafı üçün bor, 
kobalt, mis, sink, manqan, molibden kimi mikroelementlər də vacibdir. Bəzən 
torpaqda belə mikroelementlərin miqdarı az olduğundan torpağa mineral və üzvi 
gübrələr verilir. Azot (sidik cövhəri, şoralar), kalium (kalium xlorid), fosfor 
(superfosfat, sümük unu) kimi mineral gübrələrin torpaqda olması vacibdir. Bitkilərin 
yeraltı hissələrinin böyüməsi və formalaşması üçün kalium gübrələri, yerüstü 
vegetativ orqanlann böyüməsi üçün azot gübrəsi, generativ orqanlann (çiçək, meyvə, 
toxum) inkişafı üçün fosfor gübrələrinə tələbat çoxdur. Kalium və fosfor gübrələri 
bitkilərin soyuğa davamlı lığım yüksəldir.

£®ənd təsərrüfatında, adətən, 4 cür üzvi gübrədən: peyin, quş zılı, torf və 
çürüntüdən istifadə edilir. Üzvi gübrələrdən ən qiymətlisi quş zilidir, lakin kənd 
təsərrüfatında peyindən daha çox istifadə edilir. Quş zıh ona görə əhəmiyyətli hesab 
olunur ki, onlara ifrazat məhsulları ilə həzm olunmamış qida qalıqları qarışır, 
nəticədə azot duzlarının miqdarı yüksəlir. Adalarda yuvalayan və balıqlarla qidalanan 
dəniz quşlarının zıh nda (quano) fosfor duzları daha çoxdur.

Üzvi-mineral gübrələrə humatlar, hummoammofoslar, niu'ohumatlar aiddir. 
Bunlar üzvi və mineral gübrələrin dənəvərşəkilli qarışığı olub, üzvi maddələrlə 
ammonyakın, azot və fosfor turşularının qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlir.

'ÜYaşıl gübrələrə qarayonca, acıpaxla, noxud, qarabaşaq, xardal kimi bitkilər 
aiddir; onların toxumlarını şumlayaraq torpağa basdırırlar.



kfBakterial gübrələrə - azot bakteriyaları və nitragin fosfobakteriyalara aiddir. 
Həmin bakteriyaların fəaliyyəti nəticəsində torpaq azot və fosfor duzlan ilə 
zənginləşir.
§ 3. GÖVDƏ VƏ ZOĞ

GÖVDƏNİN MORFOLOGİYASI

Gövdə bitkinin ən vacib və qədim vegetativ orqanlarından biridir. Gövdə buğum 
və buğumarasından ibarət olan zoğun oxudur.
Gövdənin funksiyaları. Gövdə müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir:
Əsas funksiyalar:
^Mexaniki (yarpaqları işığa tərəf tutur);
fdOtürücü (mineral və üzvi maddələrin ötürülməsi).
Əlavə funksiyalar:
fdEhtiyattoplayıcı (kaktus, kolrabi kələmi bitkiləri suyu və üzvi maddələri 
ehtiyat şəklində saxlayır);
fkVegetativ çoxalma orqanı (gövdə çiliyi ilə çoxalan bitkilər);
fy Müdafiə (yemişan və göyəm bitkilərinin gövdələrində olan tikanlar);
ğkƏlavə dayaq (boranıkimilərin bığcıqları (yemiş, qarpız, balqabaq);
Fotosintez, qazlar mübadiləsi və transpirasiya prosesini kaktusların əksər 

növlərinin (2,5 min növə yaxın) gövdələri yerinə yetirir. Birillik cavan zoğların 
gövdələri də fotosintez qabiliyyətinə malikdir.

Zoğ. Zoğ üzərində yarpaq, tumurcuq, çiçək qrupu və meyvələr yerləşən 
gövdənin cavan hissəsidir. Yarpağın zoğa birləşdiyi yer buğum, zoğun iki qonşu 
buğum arasındakı hissəsinə isə buğumarası deyilir. Yarpaq saplağının zoğa birləşdiyi 
buğumdan yuxarıdakı buğumarası ilə saplaq arasındakı bucağa yarpaq qoltuğu 
deyilir. Yarpaq qoltuqlarında qoltuq tumurcuqları yerləşir. Tökülmüş yarpaqlann 
yeri yarpaq çapığı adlanır. Əksər bitkilərdə 2 tip zoğ: üzərində vegetativ tumurcuqlar 
yerləşən uzun buğumarası və generativ tumurcuqlar yerləşən qısa buğumarası olan 
zoğlar vardır. (Şəkil 9).

^FBuğumaralan çox qısa olan və yarpaqları rozetə yığılmış yerüstü zoğlar 
rozetli zoğ adlanır. Çiçəyin və ya çiçək qrupunun altında bir uzanmış buğumarası 
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olan zoğa çiçək oxu deyilir (novruzgülü, zəncirotu, qızçiçəyi, bağayarpağı). Bir 
buğuma birləşən tumurcuq, yarpaq və ya gövdəciklərin yerləşməsinə görə 3 cür 
düzülüş ayırd edilir:növZ?əZz (tozağacı, günəbaxan, itburnu, gilas, alma), qarşı-qarşıya 
(gicitkan, reyhan, nanə), topa düzülüş (oleandr, elodeya, qarğagözü, çöl 
qatırquyruğu) (Şəkil 10). Zoğlarda 3 növ meristem vardır (zoğun əsas meristemləri): 
təpə (böyümə konusu), yan (kambi) və interkalyar. İnterkaiyar meristem zoğun 
buğumarasında yerləşir. Taxıl bitkilərində yarpaq qım ilə mühafizə olunan 
interkalyar meristem mövcuddur.

Tumurcuq. Zoğ başlanğıcı olan tumurcuq bitkinin yarpaq və budaqlar əmələ 
gətirən rüşeym zoğundan ibarətdir. Vegetativ tumurcuqlar adətən, gövdə 
başlanğıcından, yarpaq başlanğıcından, tumurcuq başlanğıcından və tumurcuq 
pulcuqlarından ibarətdir. Zoğ təpə tumurcuğu vasitəsilə böyüyür. Yarpaq qoltuğunda 
yerləşən və inkişaf edən tumurcuqlar qoltuq (yan) tumurcuqlardır. Yan tumurcuqlar 
buğumlarda əmələ gəlir və ondan növbəti zoğlar inkişaf edir. Zoğun ucunda yerləşən 
və inkişaf edən tumurcuqlar təpə və boy tumurcuğu adlanır. Təpə və yan 
tumurcuqlardan başqa bitkilərdə zoğun ayrı-ayrı sahələrində (adətən, 
buğumaralannda), bəzən kök, gövdə və yarpaq üzərində əlavə tumurcuqlar əmələ 
gəlir. Onlardan vegetativ çoxalma nəticəsində yeni zoğlar inkişaf edir. Tumurcuqlar 
vegetativ və generativ olmaqla, iki cür olur.

^Vegetativ tumurcuq vegetativ zoğun inkişaf etdiyi tumurcuqdur.
^Generativ (çiçək tumurcuğu) çiçək və ya çiçək qrupunun inkişaf etdiyi 
tumurcuqdur.
Ağaclara, kollara və otlara xas olan yatmış tumurcuqlar xüsusi kateqoriyanı 

təşkil edir. Mənşəyinə görə onlar qoltuq və əlavə tumurcuqlar ola bilər. Çox vaxt 
onlar bitkinin həyatı boyu "yatmış" qalır, lakin uzun müddət ərzində yaşama 
qabiliyyətini saxlayırlar.

Gövdənin və ya budağın zədələnməsi "yatmış" tumurcuqların oyanmasına səbəb 
olur, bu proses meşələrin qırılması və erkən yazda meşələrin donvurması zamanı baş 
verir. Generativ tumurcuqlarda çiçək başlanğıcı və ya çiçək qrupu əmələ gəlir.

Tumurcuqlar adətən, yarpaq şəkildəyişməsi olan tumurcuq pulcuqları ilə əhatə 
olunur. Belə tumurcuqlar örtülü tumurcuqlar adlanır. Açıq tumurcuqlarda tumurcuq 
pulcuğu olmur (murdarça). Zoğlarda tumurcuqların forması, quruluşu və 
yerləşməsinə görə bitkilərin hansı növə aid olduğunu təyin etmək mümkündür.

Quşarmudu tumurcuqlarının pulcuqları tükcüklüdür. Söyüdün tumurcuğu qalpaq 
formalıdır. Qızılağacın tumurcuğu ayaqcığın üzərində yerləşir. Murdarçada tumurcuq 
pulcuğu olmur. Qovaq ağacımn tumurcuğu uzanmış itiuclu və yapışqanlı olur (Şəkil 
11,12).
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Gövdələrin fəzada vəziyyəti. Əksər bitkilərin gövdələri dikdurandır. Bəzi 
bitkilərin gövdələri sərilən, sarmaşan (paxla, sarmaşıq), dırmaşan (üzüm, noxud, 
boranı), sürünən (üçyarpaq yonca, çiyələk, yemiş, xiyar) olur. Dırmaşan və sarmaşan 
gövdəli bitkilərə lianlar deyilir. Lianlara ağac, kol və otlar aid ola bilər. Gövdənin en 
kəsiyinin forması müxtəlif - silindrik, üçüzlü, dördüzlü, çoxüzlü, bütöv və yastı olur 
(Şəkil 13).___________________________________

Zoğların müxtəlifliy i

1. Dikduran
2. Sərilən
3. Sarmaşan
4. Dırmaşan

Gövdələrin forması. Gövdələrin quruluşuna görə bitkilərin aşağıdakı 3 əsas 
qrupu ayırd edilir:

^Ağaclar. Bu qrupa aid bitkilərdə təpə tumurcuğu və kambi toxuması yaxşı 
inkişaf etdiyinə görə gövdələri hündür və odunlaşmış olur. Yan tumurcuqların 
inkişafı nəticəsində isə budaqlanma baş verir və çətir əmələ gəlir. Ağacların oduncağı 
və çətiri iri. dözümlü olduğuna görə hamısı çoxillik bitkilərdir. Məsələn, çinar, palıd 
1000 il, qaraçöhrə 3000 il. sekvoya 6000 il yaşayır. Örtülütoxumlu bitkilərə aid 
ağacların əksəriyyəti ikiləpəlilər sinfinə aiddir.

^Kollar. Bu qrupa aid bitkilərdə təpə tumurcuğu və kambi toxuması zəif inkişaf 
etdiyindən inkişafının müəyyən mərhələsində böyüməsi ləngiyir və qısa gövdəyə 
malik olur. Bu zaman əsas gövdə torpaq səthindən budaqlanır. Bu cür budaqlanma isə
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kol əmələ gətirir. Kol bitkiləri də çoxillik bitkilərdir. Məsələn, fındıq, qarağat, 
böyürtkən, murdarça, gərməşov, itburnu, zirinc, yemişan, çaytikanı və s. 
Örtülütoxumlu bitkilərə aid kol bitkiləri ikiləpəlilər sinfinə daxildir.

Otlar. Gövdəsi tam odunlaşmır, zəif və ətlidir. Kambi isə zəif inkişaf etmişdir. 
Odunlaşma olmadığından gövdənin dik vəziyyətdə qalmasına səbəb suyun 
hüceyrənin divarlarına etdiyi turqor təzyiqidir. Buna görə də quraqlıqda gövdənin 
şaquli vəziyyəti pozulur. Ot bitkilərinə örtülütoxumlu bitkilərin həm ikiləpəlilər, həm 
də birləpəlilər sinfində rast gəlmək mümkündür. Otlarda 2 cür böyümə - təpə 
tumurcuğu vasitəsilə böyümə və interkalyar böyümə müşahidə olunur. Təpə 
tumurcuğu vasitəsilə böyümə, əsasən, ikiləpəlilərə xas böyümə formasıdır. Məsələn: 
lobya, kartof, çiyələk və s. bitkilərində olduğu kimi. İnterkalyar böyümə isə əsasən, 
birləpəlilər sinfindən olan ot bitkilərinə aiddir. Hündürlüyü 15-20 m-ə çatan bambuk 
və 7 m-ə çatan banan da ot bitkilərinə aiddir. Otlar birillik, ikiillik və çoxillik olurlar.

ФBirillik otlar yaşadığı bir il ərzində çiçək açıb, meyvə verir və tələf olur. Odur 
ki, onların çoxillik orqanları olmur. Məsələn, darı, qarabaşaq, buğda, çovdar, çəltik, 
şəbbugülü və s.

ffİkiillik otlar iki ilə qədər yaşayır. Birinci il vegetativ, ikinci il isə generativ 
orqanları inkişaf edir. Məsələn, çuğundur, ağ turp, yerkökü, kələm və s.

Çoxillik otlar yaşadığı bir neçə il ərzində çiçəkləyib toxum verirlər. Əksər 
çoxillik otlarda hər il yerüstü hissə məhv olduğundan yeraltı hissələri ilə qışlayırlar. 
Dəmirovotu, çayır, yonca, bənövşə, boymadərən, qara gəndalaş, inciçiçəyi, zəncirotu, 
dəvədabanı, gicitkan. bambuk. banan və s. çoxillik ot bitkiləridir.

GÖVDƏNİN ANATOMİK QURULUŞU

Müxtəlif bitkilərdə gövdənin anatomik quruluşu bir-birindən fərqlənir. Eyni 
bitkidə yaşla əlaqədar gövdənin dəyişməsi də mümkündür. Məsələn, üçillik cökənin 
eninə kəsilmiş cavan budağına baxdıqda onun qabıq, kambi, oduncaq və özəkdən 
ibarət olduğu aydın görünür (Şəkil 14).

33



Qabıq xaricdən ölü hüceyrəli dəriciklə örtülməklə, dəriciyin üzərində ağızcıqlar 
yerləşir. Dəriciyin altında ölü hüceyrələrdən ibarət örtük toxuma və suyu, havanı 
buraxmayan mantar qatı yerləşir. Mantar qatının üzərində kiçik qabarıcıqlar 
mərciməklər yerləşir (Şəkil 15).

Mərciməklər vasitəsi ilə qazlar mübadiləsi baş verir. Mantar palıdında mantar 
qatının qalınlığı 25 sm-ə çatır və müxtəlif məqsədlərlə sənayedə istifadə olunur 
(butulka üçün tıxaclar, izolyasiya materiah). Zoğlar qalınlaşdıqca mərciməklərin 
forması da dəyişir. Tozağacı bitkisinin üzərində mərciməklərin qalıqları eninə qara 
zolaq və defis şəklində görünür. Mantarın altında mexaniki liflərdən və parenximadan 
ibarət ehtiyat funksiyanı yerinə yetirən ilkin qabıq hüceyrələri yerləşir.

f^İlkin qabığın altında flo em a yerləşir. Floema ələyəbənzər borucuqlardan, peyk 
hüceyrələrindən, floema parenximası və floema liflərindən ibarətdir. Kətan, cökə, 
qarağac bitkilərinin floema lifləri yaxşı inkişaf edir. Cökə ağacının floema liflərindən 
həsir, çarıq, kətanın floema liflərindən parça, qarağac bitkisinin floema liflərindən isə 
bağlama materiah hazırlanır. Floema qatının əsas funksiyası üzvi maddələri 
yarpaqlardan köklərə ötürməkdir.

£fQabığın altında (yan meristem) gövdənin kambi adlanan ikinci törədici 
toxuması yerləşir. Kambi hüceyrələri bölündükdə xaricdən yeni qabıq hüceyrələri, 
daxildə isə yeni oduncaq hüceyrələri əmələ gəlir. Oduncaq hüceyrələri qabıq 
hüceyrələrdən, adətən, 4 dəfə çox əmələ gəlir (4:1 nisbətdə). Gövdənin eninə 
böyüməsi kambi hüceyrələrinin fəaliyyəti əsasında baş verir. Qışda kambi 
hüceyrələrinin fəaliyyəti dayanır, yazda isə yenidən başlayır. Kambi qatının altında 
gövdənin əsas hissəsi olan oduncaq və ya ksilema yerləşir. Oduncaq və ksilema 
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kambi qatmın fəaliyyəti nəticəsində kambinin daxili qatından əmələ gəlir və 
borulardan, oduncaq parenximindən, oduncaq liflərindən ibarət olur.

^Gövdənin mərkəzi hissəsini özək tutur; onun xarici qatı canh parenxim 
hüceyrələrdən, daxili qatı isə iri, çox vaxt ölü hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrəarası 
boşluqlar özəkdə iri olur. Bitkilərin özəyində ehtiyat qida maddələri toplanır. Pahd, 
cökə bitkilərinin özəyi bərk, yasəmən, gəndalaş və əncir bitkilərinin özəyi isə yumşaq 
olur. Özək olmadıqda gövdənin içərisi boş qalır (taxıl bitkilərinin çoxu).

Özəkdən başlayan, oduncaq və floemadan radial istiqamətdə keçən parenxim 
hüceyrələrinin sırası özək şüası adlanır. Özək şüası ötürücü və ehtiyat funksiyalarına 
malikdir. Onun vasitəsilə üzvi maddələr floemadan özəyə və əks istiqamətdə 
ötürülür.

İllik halqalar. Gövdənin en kəsiyinə baxdığımız zaman yaz, yay və payız 
aylarında əmələ gələn oduncaq hüceyrələrini - illik artım halqalarını görmək 
mümkündür. Bir ildə oduncaqda bir halqa əmələ gəlir.
Yazda əmələ gələn hüceyrələr nazikdivarh, iri və açıq rəngdə, payızda əmələ gələn 
hüceyrələr isə xırda, qahndivarlı və tünd olur. Bununla əlaqədar növbəti itin yazında 
əmələ gələn yeni iri hüceyrələr arasında yaranan sərhəd yaxşı görünür. İllik halqalara 
görə bitkinin yaşını müəyyən etmək mümkündür.
İlboyu fasiləsiz böyüyən tropik bitkilərin illik halqaları nəzərə çarpmır və ya zəif 
görünür. İllik halqalara görə üfüqün cəhətlərini də təyin etmək olar. Şimal 
yarımkürəsində yaşayan bitkilərin illik halqalan şimal tərəfdən, cənub tərəfə nisbətən, 
çox nazik görünür.
Cənub yarımkürəsində isə ən nazik halqalar bitkinin cənub tərəfində yerləşir. Üzü 
şimala durduqda, sağda şərq, solda isə qərb yerləşir. İllik halqalann eninə görə 
bitkinin yaşadığı iqlim şəraitini təyin etmək olar: belə ki, isti, rütubətli yay fəslində 
illik halqalann eni böyük, soyuq və quraqhqda isə ensiz və nazik olur.

Mineral və üzvi maddələrin gövdədə hərəkəti. Kök vasitəsilə sorulmuş su və 
mineral maddələr gövdə ilə yarpaqlara, çiçəyə və meyvələrə doğru hərəkət edir.
Su və mineral maddələr yuxanya oduncağın əsas elementi olan borucuqlar vasitəsilə 
qalxır. Bitki orqanizmində kök vasitəsilə sorulmuş su və mineral maddələr yarpaqlara 
çatdınlana qədər aşağıdakı ardıcıllıqla hərəkət eĞixzəmici tellər —>■ kökün qabıq 
hüceyrələri —> kök borucuqları —* oduncaq boruları yarpaq boruları 
Yarpaqlarda əmələ gələn üzvi maddələr bitkinin bütün orqanlanna axır. Belə ki, 
burada hazırlanan üzvi maddələr qabıq hissədəki floema toxumasının ələyəbənzər 
borulan ilə hərəkət edir.
Şirəli meyvələrdə üzvi və mineral maddələrin istiqaməti eyni olur. Ağac bitkilərində 
qida maddələrinin üfüqi istiqamətdə hərəkəti özək şüalan vasitəsilə baş verir (Şəkil 
16).
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GÖVDƏ VƏ ZOĞUN ŞƏKİLDƏYİŞMƏLƏRİ

Mühitlə orqanizmin qarşılıqlı təsiri nəticəsində zoğun bitki üçin böyük 
əhəmiyyəti olan yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri meydana çıxmışdır. Yeraltı zoğ 
şəkildəyişmələri (gövdə yumrusu, soğanaq, kökümsov gövdə) çoxillik ot bitkilərinin 

taciçifəyi v» »sm>niB кокйтми götdəbri

____  ж

ilin əlverişli olmayan şəraitini (kəskin şaxta və 
quraqlıq) keçirmək və ondan qorunmaq üçün 
uyğunlaşmadır. Onlarda ehtiyat qida maddəsi toplanır, 
üzərində əlavə köklərin inkişaf etməsi saçaqh kök 
sisteminin formalaşmasına səbəb olur. Zoğun yerüstü 
şəkildəyişmələri, əsasən, rütubət amilinin və eyni 
zamanda digər mühit amillərinin təsirinə uyğunlaşması 
nəticəsində meydana gəlmişdir. Kökümsov gövdənin 
yeraltı şəkildəyişməsidir (inciçiçəyi, süsən, ayrıqotu). 
Kökümsov üzərində normal yaşıl yarpaqları olmayan 
yeraltı zoğdur. Buğumlarda pulcuq şəklində yarpaqlar 
olur və əlavə köklər ayrılır. Adətən, ot bitkilərində 
əmələ gəlir, lakin kol və kolcuqlarda da ola bilər. Qida 
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maddələrinin ehtiyat mənbəyidir, bəzən vegetativ çoxalma prosesində iştirak edir 
(Şəkil 17).
Gövdə yumrusu stolonların (uzun, nazik buğumlara və pulcuqşəkilli rəngsiz, bəzən 
isə yaşıl yarpaqlara malik şəklini dəyişmiş zoğ) uc hissəsinin qahnlaşması nəticəsində 
əmələ gəlir. Stolonun uc hissəsində ehtiyat qida maddələri toplanır və yumru əmələ 
gəlir. Kartof, yerarmudu (topinambur), mahmızlalə bitkilərində gövdə yumruları 
əmələ gəlir (Şəkil 18).

£fGövdə yumruları yerüstü və yeraltı olmaqla, 2 cür olur. Yerüstü əsas 
gövdənin yoğunlaşması (kolrabi və ya daş kələm) və ya yan zoğların (bəzi epifit 
tropik səhləblər) qahnlaşması nəticəsində əmələ gəlir. Soğanaq gövdənin yeraltı 
(bəzən yerüstü) şəkildəyişməsi olub, ehtiyat qida maddələrini şəkildəyişmiş 
yarpaqlarında lətli pulcuqlarda toplayır (baş soğan, novruzgülü, dağ laləsi). Soğanın

Soğanaq 1.1 <Mli pukııqlar 2. tumurcuqlar 3. ( tbcik 4.
Əlavə köklər

yastıqlaşmış gövdəsi qısa olub, dibcik adlanır. 
Sarımsaq bitkisində mürəkkəb soğanaqlar 
əmələ gəlir. Soğanaq gövdədə çox vaxt 
dibciyə bitişən ətli pulcuqların qoltuğunda 
tumurcuqlar olur və onlardan balacıqlar 
inkişaf edir (Şəkil 19).

ğğSoğanaqlı - yumrulu gövdələr 
soğanağa oxşayan, lakin qida maddələri 
dibcikdə toplanan yeraltı şəkildəyişmiş 
zoğdur (qladiolus, zəfəran).
^Yerüstü stolon (gövdə) - xalq arasında

bığlar adlanır - qısa müddət yaşayan sürünən zoğlardır; onlar vegetativ çoxalma 
məqsədiiə istifadə edilir. Yerüstü stolonlar bağ və meşə çiyələyində mövcuddur. 
Onların inkişaf etmiş yaşıl yarpaqları olmur, uzun buğumaraları olan kövrək, nazik 
gövdəli bitkilərdir. Stolonun təpə tumurcuğu yuxarı tərəfə əyilərək möhkəmlənərək 
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yarpaq rozetini əmələ gətirir. Yeni bitki kök atır, torpaqda möhkəmlənir, stolonlar isə 
dağılır.

fbTikanlar qısalmış zoğlardır (göyəm, yemişan). İsti və quraqlıq yerlərdə 
bitkilərinmüdafiə funksiyasını yerinə yetirən gövdənin şəkildəyişməsidir.

fEBığcıqlar dayaq funksiyasmı yerinə yetirən, balqabaqkimilər fasiləsinə 
(balqabaq, qarpız, xiyar) xas olan gövdənin şəkildəyişməsidir.

§ 4. YARPAQ

YARPAĞIN MORFOLOGİYASI

fFYarpaq bitkinin əsas yan vegetativ orqanıdır (çox vaxt onu gövdə ilə bir orqan 
hesab edirlər).
Yarpağın funksiyaları. Yarpaq müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir:
Əsas funksiyalar:
■^Fotosintez;
Yf Qazlar mübadiləsi (tənəffüs);
^Transpirasiya (buxarlanma);
Əlavə funksiyalar:
fkEhtiyat toplayıcı; Sukkulent bitkilərdə (qayaotu, briofillum) əsasən su, 
başqalarında (kələm, baş soğanda) isə su ilə üzvi maddələr ehtiyatı.
fkVegetativ çoxalma; Yarpaq çilikləri ilə (çəmən ürəkotu, limon) çoxalma.
ФMüdafiə-, Məsələn, kaktus və zirincdə tikanlar;
fkDayaq; Məsələn, noxudun və lərgənin bığcıqları;

Qidalanma və ya trofika; Məsələn, şehçiçəyi, nepentes və qovuqlu kimi
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Toxumun rüşeym ləpələri toxumlu bitkilərin ilk yarpaq orqanıdır. Əksər ali 
bitkilərin (mamırlardan başqa) yarpaqları təkamül prosesində yastılaşma və sonradan 
qonşu budaqcıqlann birləşməsi nəticəsində qədim (arxaik) bitkilər olan psilofitlərdə 
əmələ gəlmişdir. Bununla belə, yarpaqlar kök və gövdədən fərqli olaraq təpədən 
böyümə və budaqlanma qabiliyyətini itirmişlər. Digər bitkilərdən fərqli olaraq ancaq 
qıjıkimilərin yarpaqları uc hissəsi ilə uzununa böyümə qabiliyyətini saxlamışdır.

Yarpağın inkişafı. Yarpağın təməli zoğun təpəsinin dibində yan çıxıntı şəklində 
(yarpaq təpəciyi) qoyulur. Bu andan yarpağın tumurcuğu daxilində inkişaf fazası 
başlayır. Yarpağın tumurcuqdan kənar inkişaf fazası tumurcuğun açılma anından 
başlayır. Yarpağın səthi onlarla, hətta minlərlə dəfə böyüyür. Belə böyümə ikiləpəli 

bitkilərin yarpaqlarında müntəzəm səthi böyümə 
nəticəsində baş verir. Bu, yarpaqların əksər 
hüceyrələrinin bölünməsi, uzununa və eninə 
gərilməsi nəticəsində mümkün olur. Yaşıl 
yarpaqlar özünəməxsus son ölçülərə çatdıqdan 
sonra, müxtəlif müddətdə ömür sürürlər. 
Mülayim iqlim şəraitində yarpaqtökən ağac və 
kollarda, həmçinin çoxillik otlarda yarpaqların 
tumurcuqdankənaı yaşama müddəti 4-5 ay çəkir. 
Subtropik, tropik, həmçinin tayqa, tundra və 
yüksək dağhq ərazilərdə bir sıra həmişəyaşıl 
bitkilərin yarpaqları 2-5 il, bəzi iynəyarpaqlı 
bitkilərin yarpaqları isə 15-20 il yaşayır. 
Namibiya və Anqolanın daşlıq səhralarında bitən 
çılpaqtoxumlu bitki olan qəribə velviçiyanın 
yarpaqları daima böyüyür və 2 min ilə qədər 
yaşayır. Yarpaqların ölçüləri, adətən, 3-10 sm 
olur. Bəzi palmaların nəhəng yarpaqlarının 
uzunluğu isə 15-25 m-ə çatır (Şəkil 21). 
İriyarpaqlı amazon su zambağının - kral 
viktoriya yarpaqlarının diametri 2 m 17 sm, ən 
kiçik sugülünün yarpaqlarının uzunluğu isə 1-2,5 
mm-dir.

YARPAĞIN XARİCİ QURULUŞU

Yarpaqlann formaları. Müxtəlif bitkilərin yarpaqları formasına, rənginə, 
ölçüsünə və s. görə bir-birindən fərqlənsə də onlan birləşdirən ümumi cəhətlər də 
mövcuddur.
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Tipik ikiləpəli bitkinin yaşlı yarpaqları bir və ya bir neçə ayadan və saplaqdan 
ibarətdir. Yarpaqda əsas funksiyanı onun ayası yerinə yetirir. Ayasının sayından asılı 
olaraq yarpaqlar iki qrupa: sadə və mürəkkəb yarpaqlara bölünürlər (Şəkil 22).

^Əksər bitkilərin sadə yarpaqları yarpaq ayası və saplaqdan ibarətdir. Yarpaq 
ayasını buğuma birləşdirən yarpaq hissəsi saplaq adlanır. Saplağın qeyri - müntəzəm 
böyüməsi və onun müxtəlif əyrilikləri yarpaq ayasının işığa görə yerləşməsinə və 
yarpaq mozaikasının formalaşmasına imkan yaradır.

Bir çox bitkilərdə yarpaq saplağının gövdə ilə bitişən hissəsinin altında yarpağın 
üçüncü hissəsi - yarpaqaltlığı (yarpaq əsasının yaşıl çıxıntıları və ya yarpaqcıqları) 
ayırd edilir (itburnu, akasiya, noxud); bunların ölçüləri yarpaq ayasından böyük də 
ola bilər. Qaratikan bitkisində olduğu kimi bəzən yarpaqaltlığı tikana çevrilir. Bəzi 
bitkilərin yarpaqlarında saplaq olmur; belə yarpaqlara saplaqsız. və ya oturaq yarpaq 
deyilir (qərənfil, aqava, əzvay, novruzgülü).

£fYarpaq ayaları bir-birindən formalarına (oval, yumurtaşəkilli, lentşəkilli, 
neştərşəkilli) görə fərqlənir. Yarpaq ayasının quruluşuna görə sadə yarpaqlar 4 növə 
bölünür: bütöv, dilimli, bölümlü və yarılmış. Əgər yarpaq ayasmda kəsik dərinliyi 
yarpaq diametrinin dörddə bir hissəsindən azdırsa, belə yarpağa tam yarpaq deyilir 
(albalı, ərik, şaftalı). Yarpaq ayasının kəsikləri diametrin dörddə bir hissəsinə 
bərabərdirsə dilimli, (adi palıd), dörddə bir hissəsindən çoxdursa - bölümlü 
(ağcaqayın, çinar, əncirin bəzi növləri) yarpaqlar adlanır. Əgər yarpaq kəsiyi onun 
orta damarına çatırsa, belə yarpağa yarılmış yarpaq deyilir (şüyüd, bambuk, 
hindqozu, kokos palması). Yarpaq ayalarınm kənarları tam, dişcikli, mişarvari, 
şırımlı, oyuqlu, çəpərli və haşiyəli olmaqla, müxtəlifdir.

£fMürəkkəb yarpaqlar üçər mürəkkəb yarpaq (yonca, çiyələk, soya), 
barmaqvari mürəkkəb yarpaq (at şabalıdı, çətənə, baobab), lələkvari mürəkkəb 
yarpaq olmaqla, 3 qrupa bölünürlər. Lələkvari mürəkkəb yarpaqlar öz növbəsində 2 
qrupa bölünür: cüt yarpaqla qurtaran cüt lələkvari mürəkkəb yarpaq (noxud, lərgə) 
və tək yarpaqla qurtaran tək lələkvari mürəkkəb yarpaq (itburnu, akasiyaların bəzi 
növləri).
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Yarpaqların damarlanması. Yarpağın damarları və ya borulu-lifli topaları 
yarpaq ayalarında yerləşən nəqliyyat sistemidir. Əksər qıjıkimilərdə və ibtidai 
çılpaqtoxumlu bitkilərdə (ginqko) yarpaqların damarlanması dixotomik və ya 
haçavaridir. İynəyarpaqlı bitkilərin yarpaqlarında bir-birilə əlaqədə olmayan bir və 
ya bir neçə damar uzanır. Birləpəli bitkilərin damarları dibində bir-birilə 
birləşməyərək və ya yarpağın təpəsində qismən qovuşaraq yarpağın qaidəsi (yarpaq 
ayasının özülü) vasitəsilə gövdənin ötürücü sistemi ilə birləşirlər. Öz aralarında kiçik 
köndələn damarlar şəbəkəsi ilə bənd əmələ gətirirlər. Uzununa damarların yerləşmə 
xüsusiyyətindən asılı olaraq paralel və qövsvari damarlanma ayırd edilir (Şəkil 23,

Yarpaqların damarlanması

Mürəkkəb xarpaqlar

^İkiləpəli bitkilərin yarpaqlarında damarlanma daha müxtəlifdir. Onlann 
yarpaqlarında damarlanma əsasən torvaridir və bu damarlanma da çoxlu sayda 
növlərə bölünür: barmaqvari, lələkvari, lələkvari torlu və s. Torşəkilli 
damarlanmada ana damar yarpağın ayası boyu uzanır və şaxələnərək ayada şarşəkilli 
şəbəkə əmələ gətirir. Paralel və qövsvari damarlanmada ana damar olmur. İki və 
birləpəli bitkilərdə müstəsna hallarda olur. Bağayarpağı ikiləpəli bitkidir, lakin onun 
yarpaq ayasında qövsvari damarlanma mövcuddur; birləpəli qarğagözü bitkisinin 
yarpaq ayasının damarlanması isə torvaridir.

Yarpaq mozaikası (yarpaq müxtəlifliyi). Yarpaqlar gövdə üzərində elə 
düzülürlər ki, onlar biri digərinə kölgə salmır, buna yarpaq mozaikası deyilir. Yarpaq 
mozaikası yarpaqların yerləşməsi, yarpaq ayalarının forması və yarpaq saplaqlarının 
hərəki xüsusiyyəti ilə əldə olunur. Kaktusların çoxunda mozaika olmur. Qısalmış 
gövdələri olan əksər bitkilərin üzərində sıx yerləşmiş yarpaqlar kökətrafı rozet əmələ 
gətirirlər (zəncirotu). Bəzi bitkilərin üzərində ayaları müxtəlif quruluşda olan 
yarpaqlara təsadüf olunur (tut, qovaq, əncir). Belə hadisə heterofiliya adlanır. Əncir 
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bitkisinin bəzi sortlarında aşağıda yerləşən yarpaqların ayaları bütövkənarlı, orta 
hissədə yerləşən yarpaqlar dilimli, yuxarıda yerləşən yarpaqlar isə yarılmış olur. 
Dilimlərin arasından aşağıda yerləşən yarpaqlara günəş işığı düşür.

YARPAQLARIN ŞƏKİLDƏYİŞMƏSİ

^Yarpaqların şəkildəyişmələri və ya metamorfozu kaktusda, zirincdə, ağ 
akasiyada, qaratikanda tikam, noxud, lərgə, çöl noxudunda bığcıqlar; mərəçöyüd. 
soğanaqlarda, kökümsovda pulcuqlar olur (Şəkil 25).

Bəzi bitkilərin yarpaqlarında - baş soğanın lətli pulcuqlannda, ağbaş kələmin 
daxili yarpaqlarında ehtiyat qida maddələri toplanır; aloye və qayaotu bitkilərinin 
yarpaqlarında üzvi maddələrlə yanaşı, su ehtiyatı da toplanılır (sukkulent bitkilər). 
ÇfBəzi bitkilərin yarpaqları vegetativ çoxalma orqanıdır. Çəmən ürəkotu təbiətdə 
yarpaq vasitəsilə çoxalır. Nepentes, şehçiçəyi, milçəktutan, qovuqlu kimi bitkilər azot 
duzları çatışmayan mühitdə yaşayır, çatışmayan duzları bərpa etmək üçün müxtəlif 

Ov ягряц K&

növ cücülərlə qidalanırlar. Bunlara cücüyeyən bitkilər 
deyilir. Qeyd etdiyimiz heterofil bitkilərin (su 
qaymaqçiçəyi, su qozu, oxyarpaq) suüstü yarpaqları 
bütöv, sualtı yarpaqları isə lentşəkillidir (oxyarpaq) və 
ya çoxlu sapşəkilli hissələrə bölünürlər (Şəkil 26).

YARPAĞIN ANATOMİK QURULUŞU

Yarpaq ayası xaricdən bir-birinin yanında sıx 
yerləşmiş rəngsiz, şəffaf və xarici divarları qalınlaşmış 
hüceyrə qlafı ilə örtülmüşdür; bu qat yarpağın 
dəriciyidir. Bitkilərin çoxunda yarpaqların altında 
ağızcıqlar yerləşir (ağcaqayın bitkisinin bir mm” 

sahəsində 550 ağızcıq vardır). Ağızcıqlar cüt yerləşən qapayıcı yaşıl hüceyrələrdən və 
onların arasında olan yarıqdan ibarətdir. Yarığın ölçüsü yaşıl qapayıcı hüceyrələrin 
fotosintetik fəallığı ilə tənzimlənir. Səhər tezdən gün çıxması ilə fotosintez 
nəticəsində qapayıcı hüceyrələr qatlanır və yarıq açılır. Gecə fotosintez prosesi 
dayandıqda, yaşıl hüceyrələr öz əyriliyini dəyişir və yarıq bağlanır. Su bitkilərində 
(viktoriya, şanagüllə, su zanbağı) ağızcıqlar yarpağın üst dəriciyində yerləşir. Bəzi
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bitkilərdə (kələm) ağızcıqlar yarpaqların həm üst (1 mm2180 ağızcıq) və həm də alt 
(1 mm2 220 ağızcıq) dəriciyində yerləşir. Dəriciyin funksiyası: müdafiə, həmçinin 
qazlar mübadiləsi və transpirasiyadan ibarətdir. Bitkilərin çoxunda buxarlanma 
prosesini azaltmaq üçün yarpaqların səthi mum qatı və ya tükcüklərlə örtülür. 
Dəriciyin altında yarpağın əsas toxuması olan lət və ya mezofil yerləşir (Şəkil 27).

£$Üst dəriciyin altında əsas toxumanın bir növü olan bir neçə cərgədə bir-birilə 
sıx yerləşən uzun hüceyrələrdən ibarət - sütunvari toxuma yerləşir. Yarpaqda olan 
xloroplastların 75-80%-i sütunvari toxumada cəmlənmişdir. İşıqsevən bitkilərin 
(meşədə birinci yarus bitkiləri) yarpaqlarında sütunvari toxuma daha yaxşı inkişaf 
etmişdir. Sütunvari toxumanın altında süngər toxuması hüceyrələri yerləşir. Onlar 
müxtəlif formada olub, bir qədər seyrək yerləşirlər.

^Yarpağın daxilində hüceyrəarası boşluqlar vasitəsilə qazlar mübadiləsi baş 
verir. Hüceyrələrarası boşluqlar sisteminin inkişafı nəticəsində yarpağın əsas 
toxuması geniş daxili səthə malikdir, yəni yarpağın xarici səthindən xeyli böyük olur. 
Kölgəyədavamlı bitkilərin yarpaqlarında süngər toxuma daha yaxşı inkişaf etmişdir. 
Sütunvari və süngər toxumaların əsas funksiyası fotosintez prosesini həyata 
keçirməkdir. Yarpaq ay asının ötürücü və mexaniki toxumaları damarlar, yaxud 
borulu-lifli topalarda yerləşirlər. Yarpaq damarının əsasını ötürücü toxuma təşkil 
edir; onlar borulardan (ksilema) və ələyəbənzər borucuqlardan (floema) təşkil 
olunmuşlar. Yarpağın mexaniki toxuması liflərdən ibarətdir. Liflər ötürücü toxumanı 
sıxılmadan və ya qatlanmadan müdafiə edir, həmçinin yarpaq ayasının qırılmasına 
mane olur.

YARPAĞIN FİZİOLOGİYASI

FOTOSİNTEZ

Bitkilər üzərinə düşən günəş enerjisindən istifadə etmək qabiliyyətinə 
malikdirlər. Bu enerji kimyəvi rabitələr enerjisinə çevirir ki, bu da üzvi maddələrin 
molekullarında yüksək enerjili rabitələr formasında saxlanılır. Məhz bu enerji 
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sonradan bitkinin özü tərəfindən və onlarla qidalanan digər orqanizmlər tərəfindən 
istifadə oluna bilər. Günəş enerjisinin vasitəsilə qeyri-üzvi maddələrdən üzvi 
maddələrin əmələ gəlməsi prosesi fotosintez adlanır.

Yaşıl bitkilər, bəzi birhüceyrəlilər, eləcə də bir sıra bakteriyalar, məsələn, göy- 
yaşıl yosunlar fotosintez qabiliyyətinə malikdirlər.
Bitkilərdə fotosintez xüsusi ikimembranlı orqanoidlərdə xloroplastlarda gedir. 

Fotosintezin necə getməsini başa düşmək üçün xloroplastların quruluşu ilə tanış olaq. 
Karbon qazı daim xloroplastlara daxil olur və üzvi maddələrin sintezində istifadə 
olunur. Fotosintez prosesində aralıq məhsul kimi həmişə oksigen əmələ gəlir. O, 
xloroplastdan xaricə ifraz olunur və hüceyrədən xarici mühitə çıxır, qismən də bitki 
hüceyrələrinin mitoxondrilərində tənəffüs prosesinə sərf olunur (Şəkil 28).

f^Xloroplast daxili və xarici membrandan ibarətdir. Onun xarici membranı hamar, 
daxili membranı isə tilakoidlər adlanan qapalı, səthi strukturlar əmələ gətirir. 
Tilakoidlər yığınlar şəklində toplanaraq qranların tilakoidləri adlanır, daxili mayedə 
(stromada) yerləşənlər isə stroma tilakoidləri adlanırlar. Membranların 
tilakoidlərində işığahəssas piqment olan xlorofil olur. Xlorofil xloroplastlara yaşıl 
rəng verən günəş enerjisinin əsas qəbuledicisidir. Xlorofilin günəş spektrinin müxtəlif 
sahələrinə (əsasən göy və qırmızı) həssas olan bir neçə növmüxtəlifliyi mövcuddur.
fjfFotosintez prosesini işıq və qaranlıq olmaqla, 2 mərhələyə ayırırlar. İşıq mərhələsi 
- işıq tərəfindən yaranan reaksiyaların məcmusudur. Bu mərhələdə ATF molekulları 
və elektron daşıyıcıları əmələ gəlir ki, onlar da sonradan karbohidratların sintezində 
istifadə olunurlar. Fotosintezin qaranlıq fazasının işığa ehtiyacı yoxdur. Qaranlıq 
mərhələdə işıq mərhələsində əmələ gələn birləşmələrdən və atmosferdən 
xloroplastlara daxil olan karbon qazından üzvi maddələr əmələ gəlir. Fotosintez 
prosesinin ən maraqlı hissəsi işıq enerjisinin sonda elektronların elektrondaşıyıcı 
zəncirdə bir daşıyıcıdan digər daşıyıcıya keçməsini məcbur etməsidir. Məhz 
elektronların bu axını işıq enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsinə imkan yaradır ki, 
bu da ATF və hidrogenlə yüklənmiş xüsusi daşıyıcılar formasında ehtiyat hahnda 
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saxlanılır. Bu proses hələ axıra qədər aydınlaşdınlmasa da, onun əsas xüsusiyyətlərini 
təsəvvür etmək mümkündür. Xlorofil piqmentinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 
Bu bir vahid işıq enerjisini mənimsəyən zaman elektronlarından biri «qaçma 
sürətinə» malik olmaqla, onun molekulundan ayrıhr. Sonradan bu elektron 
elektrondaşıyıcı zəncirdə bir daşıyıcıdan digərinə ötürülür. Bu ötürülmə nə ilə sona 
çatır? Elektron zəncir boyunca ötürülən digər elektronla, eləcə də stromada olan 
suyun hidrogen ionu (H+) ilə birləşir (su molekullarının bir qismi həmişə H+ və OH- 
ionlarına dissosiasiya uğrayır). Elektronların hər ikisi və hidrogen ionu hidrogen 
daşıyıcı molekuluna birləşir. Bu zaman özünün reduksiyaolunmuş formasına NAFD • 
H-a keçən NADF+ (nikotinamidadenin dinukleotid fosfat) hidrogen daşıyıcısı rolunu 
görür.

2e- + H+ + NADF+ -> NADF • H
hidrogen elektronları daşıyıcı hidrogenlə birləşən daşıyıcı

Beləliklə, işıq enerjisi ilə aktivləşmiş elektronlar hidrogenin hidrogen daşıyıcısı 
ilə birləşməsi, başqa sözlə, NADF+-m NADF • H-a çevrilməsi üçün istifadə olunur. 
Bu proses fotosintetik membranın xarici səthində gedir və NADF • H stromaya keçir. 
İndi isə öz elektronlarını itirən xlorofil molekuluna qayıdaq. Bu elektronlar suyun və 
hidrogen atomlarının elektronlara və H+ ionlarına parçalanması hesabına bərpa 
olunur. İki molekul su ona görə parçalanır ki, bir molekul oksigen və dörd hidrogen 
atomunun ekvivalenti, yəni dörd elektron və dörd H+ ionları əmələ gəlsin.Suyun 
parçalanması tilakoidlərin daxilində gedir. Elektron daşıyıcı zəncir vasitəsi ilə 
elektronlar öz elektronlarını itirmiş xlorofil molekuluna ötürülür. H+ ionları 
tilakoidlərin daxilində qalaraq H+ rezervuannı doldurur. H+ rezervuarı sonradan ATF- 
in sintezi üçün enerji mənbəyi rolunu oynayır. H+ ionları membranda olan kanaldan 
keçərək, membranın xarici səthinə düşür ki, burada da ATF-sintetaza ADF və H3P04- 
dan ATF-i sintez edir, sintez olunmuş ATF stromaya keçir. Suyun parçalanması 
zamanı əmələ gələn oksigen fotosintezin aralıq məhsuludur. Oksigen bitki tərəfindən 
həm tənəffüsdə istifadə edilə bilər, həm də bitkidən xaricə, atmosferə diffuziya edə 
bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, canh orqanizmlərin həyatı üçün vacib olan və 
atmosferin tərkibində olan oksigenin mənbəyi məhz bu prosesdir (Şəkil 29).

Karbonun fiksə edilməsi. Bundan əvvəlki yarımbaşlıqda haqqında 
danışdığımız reaksiyalar NADF • H və ATF-in xloroplastın stromasına çatdırılmasına 
xidmət edir. Bu birləşmələr burada karbon 2 oksidin karbohidratlar formasında 
«fiksə» olunmasına səbəb olan bir çox reaksiyalarda istifadə edilir. Karbonun fiksə 
olunmasının ayrı-ayrı mərhələlərini aşağıda müşahidə etmək olar. Birinci mərhələdə 
karbon 2 oksid membranlann arasında olan üzvi maddə beşkarbonlu şəkərə birləşir.
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Bu zaman yaranan altıkarbonlu struktur stabil olmadığına görə tezliklə 2 identik 
üçkarbonlu molekula parçalanır.

Bu üçkarbonlu molekullardan hər biri ATF-dən fosfat qrupunu alır. Belə ki, 
onların hər ikisi hələ bundan qabaq da bir fosfat qrupuna malik idilər. Lakin bu yeni 
fosfat qrupu yüksək enerjili əlaqə ilə birləşdiyindən, molekulun özü enerji ilə çox 
zənginləşir.

Proses bu yüksək enerjiyə malik olan yeni fosfat əlaqələrinin qırılması ilə başa 
çatır və bu zaman onlarda olan enerji azad olur, beləliklə də hər bir molekul NADF • 
H-dan ahnan bir hidrogen atomu ilə birləşir. Bu reaksiyaları aşağıdakı kimi təsvir 
etmək lazımdır.

C5 + CO2 + 2ATF + 2NADF • H 2C3 + 2ADF + 2PH + 2NADF+ 
beşkarbonlu şəkər üçkarbonlu birləşmə

Qeyd etmək lazımdır ki, xloroplastda gedən bu reaksiyalarda eyni vaxtda bir 
çox eynitipli molekullar iştirak edirlər.

Müəyyən mərhələdə üçkarbonlu molekulun taleyi müxtəlif ola bilər. Onlardan 
bəziləri bir-biri ilə birləşərək altıkarbonlu şəkər, məsələn, qlükoza molekulunu, 
bunlar da öz növbəsində birləşərək saxaroza, nişasta, sellüloza və digər maddələri 
əmələ gətirirlər. Digər üçkarbonlu birləşmələr amin turşularının sintezində istifadə 
edilir ki, bu da tərkibində azot olan qrupların birləşməsi ilə əlaqədardır. Nəhayət, 
üçüncülər reaksiyaların uzun zəncirinə qoşularaq beş üçkarbonlu molekulun üç 
beşkarbonlu molekula çevrilməsini təmin edir. Bu beşkarbonlu şəkər sonradan yenə 
karbon 2 oksidlə birləşir və beləliklə, bitkilərdə fiksə edilmiş karbonun ümumi 
miqdarını artıra bilir. Lakin üçkarbonlu son məhsulların bir qismi yeni başlanğıc 
beşkarbonlu birləşmənin yeni molekullarına çevrilir; karbonun fiksə olunması 
bütövlükdə öz-özlüyündə bir tsikldir. Onu, adətən, C3-tsikli (C3 məhsuluna görə) və 
ya bu prosesi kəşf edən Melvin Kalvinin şərəfinə Kalvin tsikli adlandırırlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, M.Kalvin bu işinə görə 1961-ci ildə Nobel mükafatına 
layiq görülmüşdür.
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Asanlıqla görmək olar ki, bir yeni qlükoza molekulunun (altıkarbonlu) 
ekvivalentinin yaranması üçün bu tsikl altı dəfə təkrarlanmalıdır. Hər dəfə bitkidə 
fiksə olunmuş karbon ehtiyatına CO2-dan bir karbon atomu əlavə olunur. Eləcə də 
qeyd etmək lazımdır ki, ADF, PH və NADF1- karbonun fiksə olunması zamanı azad 
olaraq fotosintetik membran səthinə qayıdır və burada yenidən ATF və NADF*H-ə 
çevrilir. Gündüz vaxtı günəş nə qədər ki, işıq saçır, xloroplastlarda bu molekulların 
aktiv hərəkəti davam edir onlar arxaya və önə tərəf hərəkət edərək iki bir-birindən 
asıh olmayan reaksiyaları birləşdirir. Xloroplastlarda bu molekullar çox olmur, ona 
görə də ATF və NADF • H gündüz işıqda əmələ gəlir və günəş batandan sonra 
karbonun fiksə olunması reaksiyalarına sərf olunur. Sonra günəş çıxana qədər 
fotosintez prosesi dayanır. Günəşin çıxması ilə yenidən ATF və NADF • H-ın sintezi 
başlayır və tezliklə karbonun fiksə edilməsi təzələnir.

Qaranlıq fazanın təntiyi:
6CO2 + 24 H —» C6H12O6+ 6H2O
Fotosintezin ümumi tənliyi:
6CO2 + H2O —> СбН12Об + 6O2
Fotosintez məhsullarının sonrakı taleyi. Bitkilər avtotrofdur, yəni onlar öz 

üzvi maddələrini özləri əmələ gətirir. Onlar xarici aləmdən yalnız qeyri-üzvi 
maddələri: karbon 2 oksidi havadan, suyu və bir çox mineral maddələri kökləri 
vasitəsi ilə torpaqdan alırlar. Mineral maddələrə nitratlar, fosfatlar aid edilir ki, 
mədəni bitkilər də bu maddələri, adətən, gübrə şəklində qəbul edirlər. Bitkilərin 
mineral qidalanma zamanı bəzi elementlər müəyyən fermentlərin aktivliyinin təmin 
edilməsində əsas rol oynayan mühüm faktorlardır.

Digərləri fotosintez prosesində əmələ gələn karbohidratlardan sintez olunan 
zülalların, xlorofil və hormonların tərkibinə daxil olurlar. Bu karbohidratlar bitkilərin 
ehtiyacı olan bütün üzvi maddələrin qurulmasında monomer rolunu oynayır. Hüceyrə 
divarının yaranması üçün çoxlu miqdarda sellüloza sintez olunur, polisaxaridlər 
nişasta şəklində toplanan kimyəvi enerji isə sonradan istifadə olunur. Bitkilər kökləri 
vasitəsi ilə udduqları nitratlar və sulfatları sonradan amin turşularının sintezində 
istifadə edirlər ki, onlar da fermentlərin əmələ gəlməsində başlanğıc verir və ən 
mühüm material kimi əhəmiyyət kəsb edir.

BİTKİLƏRİN TƏNƏFFÜSÜ

Hər bir orqanizm xarici mühitlə əlaqə və münasibətdə olmaqla mövcud olur. 
Digər canlılar kimi bitkilər də tənəffüs edirlər. Orqanizmi təşkil edən hər bir 
hüceyrədə gedən fizioloji proseslər enerji ilə tənzimlənir. Həyat fəaliyyətini təmin 
etmək üçün xarici mühitdən enerji daxil olmahdır. Daxil olan enerji orqanizmdə 
gedən həyati proseslərə sərf edilən enerjinin yerini doldurmalıdır. Orqanizmin həyat 
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fəaliyyəti zamanı sərbəst kimyəvi enerjinin hamısı tamamilə faydalı işə çevrilmir. 
Onun müəyyən hissəsi istilik şəklində yayıldığından hüceyrə üçün sərf oluna bilmir. 
Enerjinin istifadəsiz qalan hissəsi entropiya adlanır. Canh sistemlərdə dönməyən 
bütün proseslər zamanı entropiyanm qiyməti artır.

Yaşıl bitkilərdə gedən fotosintez prosesi özünün termodinamiki xüsusiyyəti ilə 
digər fizioloji-biokimyəvi proseslərdən fərqlənir. Yer kürəsində yeganə qlobal proses 
olan fotosintez termodinamiki qradiyentin əksinə, yəni sistemin enerjisinin artması 
istiqamətində həyata keçir. Bu proses yalnız xarici mühitdən daxil olan enerji 
hesabına gedir. Bitkiyə daxil olan enerji Günəş şüalarının elektromaqnit enerjisidir. 
Canh sistemlər üçün enerjinin universal forması üzvi maddələrdə olan sərbəst yaxud 
kimyəvi rabitələrdə toplanmış potensial enerji hesab olunur. Bu kimi xüsusiyyət həm 
heterotrof, həm də avtotrof orqanizmlərə aid edilir. Lakin heterotrof orqanizmlərdən 
fərqli olaraq avtotroflarda həm işıq və həm də kimyəvi enerjidən istifadə etmək 
imkanı vardır. İşıq kvantından istifadə olunması, yalnız tərkibində piqment aparatı 
olan orqanizmlərə aiddir. Belə aparatın köməyi ilə həmin orqanizmlər işıq enerjisini 
müxtəlif üzvi maddələrdə makroergik rabitələrdə toplaya bilir. İstisnasız olaraq qeyd 
etmək lazımdır ki, bütün canh sistemlərin həyat fəaliyyətinin davam etməsi üçün ya 
sərbəst və ya üzvi maddələrin tərkibindəki kimyəvi enerji vasitəsilə həyata keçə bilir. 
Həmin enerjinin istifadəsi üçün üzvi maddələrin molekulları ilk növbədə mürəkkəb 
çevrilmələrdən keçməlidir. Belə çevrilmələr nəticəsində spesifik enerji ilə zəngin 
birləşmələr əmələ gəlir. Makroergik rabitələrin yaranması üzvi molekullarda 
toplanmış bütün enerji miqdarının paylanması prosesi ilə bir vaxtda gedir. Bu 
baxımdan enerjinin belə paylar formasında toplanması Günəş enerjisinin 
kvantlanması prosesinə oxşayır. Üzvi maddələrin çevrilməsini həyata keçirən 
oksidləşmə-reduksiya proseslərinin cəmi tənəffüs adlanır. Tənəffüs prosesində ən çox 
karbohidratlardan istifadə olunur. Hüceyrədə olan karbohidratların çox hissəsi 
tənəffüsə sərf olunur. Zülal və yağlarla zəngin olan bitkilərdə tənəffüs materiah kimi 
zülallardan və yağlardan da istifadə edilir. Tənəffüs materialının oksidləşmə- 
reduksiya zamanı çevrilməsi nəticəsində ayrılan enerji, əsasən ATF molekulunda 
yüksək enerjili fosfat rabitələrinin əmələ gəlməsinə sərf olunur. Sonradan ATF 
molekulunda toplanmış enerji müvafiq proseslərin həyata keçirilməsinə sərf edilir. 
Ehtiyat üzvi maddələr tənəffüs materiah kimi istifadə olunmazdan əvvəl müxtəlif 
dəyişilmələrə məruz qalırlar. Məsələn, bitki hüceyrəsində mövcud olan xüsusi 
katalitik sistemlər, qlükozanı, sərbəst heksozanı, həm də onun mono, yaxud difosfor 
efiri şəklində istifadə edə bilir. Qlükozanın sərbəst oksidləşməsi yəni tənəffüsün ilk 
mərhələsində fosfat turşusunun iştirakı olmadan oksidləşməsi nəticəsində 2- 
ketoqlüton turşusu əmələ gəlir. Bu turşu da öz növbəsində 2 triozaya çevrilir. Lakin 
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heksozanın ikiqat fosforlaşma yolu ilə oksidləşməsi daha mürəkkəbdir və iki 
mərhələdə həyata keçirilə bilər.

1. Anaerob mərhələ (qlikoliz) bu zaman qlükoza süd turşusu və ya piroüzüm 
turşusuna çevrilir.
2. Aerob mərhələ - bu mərhələnin gedişində anaerob mərhələnin son məhsulu 
olan piroüzüm turşusu oksidləşərək karbon qazı və suya çevrilir.
Bitkinin həyat prosesləri sürətlə gedən hissələrində tənəffüs intensivləşir. Kök, 
çiçəklər və bitkilərin böyüyən hissələrində intensiv tənəffüs gedir. Ancaq 
bitkilərin müvəqqəti dinclik dövrünə keçən orqanlarında tənəffüs zəifləyir.
Qıcqırma. Bütün yuxarıda təsvir edilən proseslər hüceyrədə kifayət qədər 

oksigen olduqda baş verir. Oksigen olmayanda və ya çatışmadıqda elektronların son 
akseptoru rolunu oynayan elektrondaşıyıcı zəncir daha fəaliyyət göstərmir, yəni H+ - 
rezervuarı da olmur, sonuncu isə ATF-in sintezini enerji ilə təmin edir. Bu şəraitdə 
bir çox hüceyrələr qidalı maddələri qıcqırma prosesində parçalayaraq ATF enerjisi 
sintez edirlər. Qıcqırmanın geniş yayılmış növlərində qlikoliz yolundan istifadə 
olunur. Belə ki, bu zaman qlükoza piruvata qədər parçalanır.

Qlikoliz zamanı ATF-in sintez olunması üçün hidrogen akseptoru NAD+ 
hidrogen atomlarını özünə birləşdirərək NAD • H çevrilməlidir. Hüceyrədə çox az 
miqdarda NAD+ olur. Oksigen olduqda NAD • H özünə birləşmiş hidrogen atomunu 
elektrondaşıyıcı zəncirə verir və azad olan NAD+ qlikolizin yoluna qayıdır, yeni 
hidrogen atomlarını qəbul etməyə hazırlaşır. Əgər oksigen çatışmazsa, elektronları 
daşıyan zəncir dəf olunur və hidrogen atomlarını NAD • H-dən almır. NAD • H bu 
zaman yenidən NAD-a çevrilə bilmədiyindən öz fəaliyyətini dayandırır. NAD+ 
biokimyəvi yollar, yəni qlikoliz və limon turşusu tsikli də dayanır. Bu şəraitdə 
qıcqırma mümkün olan hüceyrələrdə NAD • H-i ona birləşən hidrogen atomundan 
ayırmaq üçün elektron daşıyan zəncirin yerinə başqa yollardan istifadə olunur. Bunun 
sayəsində yenidən NAD+ əmələ gəlir ki, bu da yeni qlikoliz prosesində ayrılan 
hidrogen atomlarını qəbul edir. Deməli, qlikoliz davam edə bilər, yəni hər hansı 
miqdarda ATF sintez oluna bilər.

Müxtəlif orqanizmlərdə qıcqırma müxtəlif yollarla gedir. Məsələn, əzələnin işi 
həddindən artıq olarsa, süd turşusu qıcqırması prosesi gedir. Bizim hüceyrələr adi 
halda oksigenlə təmin olunur, yəni tənəffüs prosesi gedir. Lakin əzələlər həddən artıq 
fiziki yüklənməyə məruz qaldıqda daha çox və tez oksigen işlədir, qan oksigeni 
vaxtında çatdıra bilmir və bu zaman əzələlərin işləməsi üçün lazım olan ATF 
qıcqırma yolu ilə sintez olunur. Piruvat əzələlərdə karbon 2 oksid və spirtə 
parçalanmır (maya hüceyrələrində olduğu kimi). O, piruvata NAD • H + H+- dan iki 
hidrogen atomunun birləşməsi nəticəsində əmələ gələn süd turşusuna çevrilir. Bu 
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zaman azad olan NAD+ yeni hidrogen atomlarını qəbul edir. Beləliklə də qlikoliz 
fasiləsiz olaraq davam edə bilir:

2C3H4O3 + 2NAD • H + 2H+ -> 2C3H6O3 + 2NAD+
Süd turşusu

Əzələlərdə əmələ gələn süd turşusu qana keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, çoxlu 
miqdarda süd turşusunun toplanması orqanizm üçün zərərlidir. Biz gərgin fiziki işdən 
sonra müəyyən vaxt ərzində ağır nəfəs alaraq «oksigen borcumuzu» ödəyirik. Süd 
turşusu qaraciyərə düşür, ondan hidrogen ayrıhr, yəni 0, təzədən piruvata çevrilir. 
Belə bir şəraitdə artıq oksigen olduğuna görə piruvatın parçalanması limon turşusu 
tsikli və elektronların daşıyıcı zənciri vasitəsi ilə gedir ki, bu zaman da enerji ayrılır. 
Bu enerji piruvatın əksər hissəsinin sonradan qlikoliz yolu ilə qlükozaya çevrilməsinə 
sərf olunur. Qlükoza yenidən qana keçir və qlikogen şəklində əzələlərdə saxlanılır.

Qıcqırmanın digər bir tipi maya göbələkləri tərəfindən aparılan spirt 
qıcqırmasıdır. Spirt qıcqırması şərabçılıqda kimyəvi problemlə məşğul olan Lui 
Paster tərəfindən daha ətraflı öyrənilmişdir. Adətən, çaxın birhüceyrəli göbələklər - 
maya göbələkləri əlavə edilən üzüm şirəsindən istehsal edirlər. Maya göbələkləri 
üzüm şirəsində olan şəkəri piruvata qədər parçalayır. Piruvatın hər molekulu 
sonradan karbon 2 oksidə və ikikarbonlu birləşmə - asetaldehid molekuluna 
parçalanır. Asetaldehid NAD • H + H+- dan iki atom hidrogeni alaraq, özünə 
birləşdirir və alkoqollu içkilərin inqridienti olan etil spirtinə çevrilir. Hidrogenin bu 
daşınması nəticəsində NAD+ ayrılır ki, bu da sonradan qlikoliz prosesinə qayıdır və 
yeni hidrogen atomlarını qəbul edir ki, bu da maya göbələklərinə ATF sintez etməyə 
imkan verir.

1) C3H4O3 -> C2H4O + CO2 2) C2H4O + 2NAD • H -> C2H5OH 
asetaldehid etil spirti

Maya göbələkləri mühitdə olan şəkərin hamısını istifadə edib qurtarana qədər 
qıcqırma prosesi davam edir. İçərisində çaxır olan şüşəni kip bağlayaraq qıcqırmanın 
sona çatmasını gözləyirlər və nəticədə çaxırın tərkibində karbon qazının ayrılması 
prosesinin getməsi nəticəsində köpüklənən şərab alırlar. Məlumdur ki, cavan şərab da 
köpüklənir, qıcqırmanın axıra qədər başa çatmadığı cavan çaxın köhnəldib «çürümüş 
çaxır tuluğuna tökmək olmaz» - Bibliyada belə tövsiyə edilir. Şampan şərabı kimi 
köpüklənən çaxınn istehsah üçün şərabı qalın divarları olan şüşələrə tökərək, hələ 
qıcqırma prosesi başa çatmamış kip bağlayırlar. Kip bağlanmış belə butulkalarda 
çaxınn tərkibində olan karbon qazı həll olmuş halda və böyük təzyiq altında olur. 
Belə butulkanı açdıqda karbon qazı qovuqcuq şəklində ayrıhr. Maya göbələkləri 
yalnız oksigensiz və ya oksigen az olan bir şəraitdə spirt əmələ gətirirlər. Əgər 
oksigen kifayət qədər olarsa, onda onlar şəkəri tamamilə parçalayaraq karbon 4 oksid 
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və su əmələ gətirirlər. Çaxır çəlləklərində güclü qıcqırma gedərsə, tezliklə ayrılan 
karbon qazı mayenin səthindən havanı sıxışdırır və oksigenə çaxırda həll olmağa 
imkan vermir. Lakin qıcqırma zəiflədikdə çəlləyi həmin andaca möhürləyirlər ki, 
çaxıra oksigen daxil olmasın. Əgər belə etməsələr, bakteriyalar havadan çaxıra daxil 
olaraq spirtin sirkə turşusuna çevrilməsinə səbəb olur. Adətən, üzüm sirkəsini məhz 
bu yolla hazırlayırlar (sirkə turşusu sirkənin içərisində olan turşudur).

Maya göbələkləri tərəfindən həyata keçirilən spirt qıcqırması, yanacaq 
formasında istifadə olunan etil spirtinin alınmasında da istifadə edilir. Bir çox 
tədqiqatçılar hazırda maya göbələklərinin yeni ştammlannın ahnması sahəsində işlər 
aparırlar ki, bunların vasitəsi ilə qarğıdalı və digər bitki materiallarında olan şəkərdən 
daha çox etil spirti almaq qabiliyyətinə malik olsunlar.

TRANSPİRASİYA (SUYUN BUXARLANMASI)

Yarpağın əsas funksiyalarından biri transpirasiya və ya suyun buxarlanmasıdır. 
Suyun buxarlanması ağızcıqlar vasitəsilə baş verir. Transpirasiya 2 cür: kutikulyar 
(bitkinin bütün səthi ilə) və ağızcıq vasitəsilə həyata keçirilir. Transpirasiyanm bioioji 
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, suyun və müxtəlif maddələrin bitkidə hərəkət 
vasitəsidir (sorma gücü), karbon qazının yarpağın daxilinə keçməsinə təkan verir; 
yarpaqlan və cavan gövdələri qızdıncı təsirdən qoruyur və kök təzyiqinin 
güclənməsinə kömək edir. Bitkiyə suyun daxil olması transpirasiyadan güclü olarsa, 
kök təzyiqi altında suyun yarpaqlardan damcılar şəklində ayrılması baş verir ki, buna 
quttasiya hadisəsi deyilir. Quttasiya hadisəsi, adətən, səhər tezdən və ya rütubətli 
havada bir çox bitki yarpaqlannda (çiyələk, şirpəncəsi) müşahidə olunur. Suya olan 
tələbata görə bitkilər 3 qrupa ayrılırlar. Quraqlığa davamlı bitkilərə kserofitlər, 
(kaktus, dəvətikanı), rütubətsevən bitkilərə hidrofit bitkilər deyilir. Kserofitlərlə 
hidrofitlər arasında aralıq mövqedə yerləşən bitkilərə mezofit bitkilər adlanır. 
Kserofitlərdə suyun həddindən artıq buxarlanmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif 
uyğunlaşmalar vardır: xırda yarpaqlar, azsaylı ağızcıqlar yarpaq lətinin dərinliyində 
yerləşir, gövdə və yarpaqlar tükcüklərlə və mum ilə örtülür və kök sistemi güclü 
inkişafa malik olur. Bəzi bitkilərin gövdəsi (kaktus), yarpaqları (aloe, qayaotu) və 
kökləri ehtiyat su mənbəyinə çevrilmişdir. Belə bitkiləri sukkulent bitkilər 
adlandırırlar.

YARPAQLARIN ÖMRÜ. XƏZAN
Qeyd olunduğu kimi, yarpaqların ömrü müxtəlif, yəni bir mövsümdən bir neçə 

min ilə qədər olur. Yarpağını tökən bitkilərə mülayim zona və şimal qurşaqda (şimal 
yarımkürəsi üçün), cənub qurşaqda (cənub yarımkürəsi üçün) yayılan bitkilər aiddir. 
Tropik şəraitdə bitkilərin çoxu həmişəyaşıl bitkilərdir, onlann yarpaqlan tədricən 
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yaşa dolduqca tökülür. Xəzanın əsas səbəbi payızda və qışda köklərin soyuq suyu 
sorma qabiliyyətinin olmamasıdır. Yarpaqlar suyu buxarlandırdığına görə bitkilərin 
məhv olmaması üçün yarpaqlarını tökür. Onların yarpaqlarında ağızcıqlar azdır və 
dərinlikdə yerləşirlər; yarpaqların üzəri mum qatı və tükcüklərlə örtülür, efir yağları 
buxarlandırırlar. Bunların hamısı suyun buxarlanmasını azaldır, buna görə də 
yarpaqlar qışda tökülmür. Mülayim, hətta tropik iqlim şəraitindəki bitkilərdə də xəzan 
hadisəsi baş verir. Quru tropik iqlim şəraitində yayın əvvəlində quraqlığın başlaması 
ilə bitkilər yarpaqlarını tökürlər. Xəzan vaxtı sadə yarpaqlar saplağı ilə birlikdə, 
mürəkkəb yarpaqlarda isə əvvəlcə yarpaq ayaları, sonra isə saplaq tökülür.
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IV FƏSİL

BİTKİLƏRİN VEGETATİV ÇOXALMASI

Kök, gövdə və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin artmasına vegetativ çoxalma 
deyilir (Şəkil 30, 31, 32). Başqa sözlə vegetativ 
çoxalma bitkinin kök, gövdə və yarpaq vasitəsilə 
bütün orqanizmini bərpaetmə qabiliyyətidir, yəni 
çoxalmasıdır. Vegetativ çoxalma zamanı fərdlərin 
sayı və onların təbiətdə yayılması sürətlə artır. Kənd 
təsərrüfatında mədəni bitkilərin qiymətli sortlarını 
saxlamaq üçün geniş istifadə olunan vegetativ 
çoxalma üsulu qeyri-cinsi çoxalmanın bir növüdür.

Bitkilərin vegetativ çoxalma üsulları aşağıdakılardır:
Təbiətdə köklərlə:
ğkKök bicləri ilə (zəncirotu, qovaq, meşə gilası bitkilərində) 
ğkKökyumruları ilə (georgin)
Zoğlarla (gövdələrlə):
ÇğAna bitkilərdən ayrılan zoğlarla (sugülü, elodeya, tradeskansiya, söyüd) 
ğYYerüstü sürünən zoğlarla (çiyələk, qaytarma bitkisinin bəzi növləri) 
ğğKökümsovlarla (ayrıqotu, çöl qatırquyruğu kimi çoxillik ot bitkiləri) 
ğkSoğanaqlarla soğankimilər, zanbaqkimilər və novruzçiçəyikimilər 
fəsilələrindən olan bitkilər (soğan, sarımsaq, dağ laləsi, novruzgülü, zanbaq) 
İğGövdə yumruları ilə (kartof, yerarmudu)
ğğYarpaq qoltuqlarında əmələ gələn zoğlarla (dovşan kələmi)
ğYYarpaq üzərində əmələ gələn kökcüklü tumurcuqlarla (diridoğmaqla) 
(kalanxoy. briofillum)
ğğQışlayan tumurcuqlarla (qovuqca. su sünbülü kimi su bitkiləri)
Yarpaqlarla:
^Yarpaqları səpələməklə (çəmən ürəkotu)
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Kənd təsərrüfatında:
fğGövdə yumruları ilə (kartof)

Soğanaqlarla (soğan, sarımsaq, dağ laləsi, novruzgülü, zanbaq) 
fkSoğanaqlı - yumrularla (qladiolus, zəfəran).
^Kolların bölünməsi ilə (novruzgülü, qızçiçəyi, floks bitkiləri)
^Basdırma qələmlə (firqəndə) (firəng üzümü (rus alması), üzüm, tut)
İğÇiliklə (gövdə, kök, yarpaq çilikləri ilə) söyüd, qovaq, qarağat, üzüm (zoğlar), 
qıtıqotu, qızılgül, moruq (kökləri), beqoniya, uzanbar bənövşəsi (senpoliya) 
pərpərən, limon (yarpaqları ilə)
G>Kök pöhrələrilə (zoğlarla) moruq, qovaq
fğ Peyvənd bağ bitkilərinin böyük qrupu: tut, alma, armud, xurma və s. bitkilər.

Bitkilərin calaqla çoxaldılması. Bitkinin bir hissəsinin (zoğun, tumurcuğun) 
başqa bitkinin üzərinə köçürülüb birləşdirilməsinə calaq (peyvənd) deyilir. Təbiətdə 
calaq ilə vegetativ çoxalmaya rast gəlinmir. Yeni bitki sortlarının alınması və ya 
mövcud sortlarının məhsuldarlığı və keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə bağçılıqda 
calaq üsulundan geniş istifadə edirlər. Hazırda 100-dən çox calaq üsulu vardır. 
Adətən, meyvə ağaclarını calaq üsulu ilə çoxaldırlar. Calaq üsullarından ən geniş 
yayılanı göz calağı, geydirmə və qələm calağı (kopulyasiya), gövdənin ortadan
yarılmasıdır (Şəkil 33).
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ÇİÇƏKLİ BİTKİLƏRİN GENERATİV ORQANLARI

§ 5. Çiçək

Çiçək çiçəkli bitkilərin çoxalma orqanlarından biridir. O, təkamül prosesində 
şəklini dəyişmiş, qısalmış zoğdur. Zoğ üzərində yarpaq və tumurcuqlar olan gövdənin 
cavan hissəsi olduğundan, deməli, çiçəyin də müəyyən hissələri yarpaq, digər 
hissələri isə gövdə mənşəlidir. Çiçək saplağı və onun genişlənmiş hissəsi çiçək yatağı 
gövdənin şəkildəyişməsi, qalan hissələr isə yarpaqların şəkildəyişməsidir. Bəzi 
bitkilərin çiçəklərində çiçək saplağı olmur. Belə çiçəklər oturaq çiçəklər adlanır.

Çiçəyin funksiyaları:
1. Çiçək tacının parlaqlığı və nektarı cücüləri özünə cəlb edir;
2. Müdafiə - çiçəkyanhğı çiçəyin erkəkcik və dişiciyini qoruyur;
3. Mikro və meqasporların əmələ gəlməsi;
4. Tozlanma;
5. Mayalanma;
6. Toxum və meyvələrin formalaşması;
^Kasacıq və tac çiçəkyanlığını əmələ gətirir. Çiçəkyanlığma görə çiçəklər 
aşağıdakı qruplara bölünürlər:
Qeyri-tam çiçək;Sadə çiçəkyanhğı olan çiçək; İkiqat çiçəkyanhğı olan çiçək;
Həm ləçəkləri, həm də kasa yarpağı olan çiçəkyanhğı ikiqat və ya mürəkkəb 
çiçəkyanhğı adlanır. İkiqat çiçəkyanhğı olan çiçək 6 elementdən ibarətdir:
1. Çiçək saplağından;
2. Çiçək yatağından (çiçək saplağının genişlənmiş yuxarı hissəsi);
3. Kasacıqdan;
4. Tacdan;
5. Erkəkciklərdən;
6. Dişicik və ya dişiciklərdən;
Sadə çiçəkyanhğı olan çiçək 5 elementdən ibarətdir. Belə çiçəyin çiçəkyanhğı 

yalnız yarpaqcıqlardan ibarətdir (kasacıq və tac olmur), məsələn, taxıl bitkilərinin, 
zanbaq və süsənkimilərin (dağ laləsi, inciçiçəyi) nümayəndələrinin çiçəkləri. Sadə 
çiçəkyanhğımn yarpaqcıqları yaşıl rəngədirsə, belə çiçəkyanhğı sadə kasacıqşəkilli 
adlanır (çuğundur, çətənə, gicitkan). Əgər sadə çiçəkyanhğımn yarpaqcıqları parlaq 
rənglidirsə, belə çiçəkyanhğı sadə tacşəkilli adlanır (inciçiçəyi, dağ laləsi).

^Çiçəkyanhğı olmayan çiçəklər qeyri-tam çiçəklər adlanır (söyüd, qovaq).
□Qeyri-tam çiçəklər maksimum 4 elementdən ibarətdir. İkievli bitkilərin qeyri- 

tam çiçəkləri daha da az elementlərdən ibarət ola bilər (söyüd bitkisinin yaşıl-dişicikli 
çiçəkləri çiçək saplağından, çiçək yatağından və dişicikdən, san-erkəkcikli çiçəkləri 
isə çiçək saplağından, çiçək yatağından və erkəkciklərdən ibarətdir) (Şəkil 34; 35; 
36).
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lktq.it lə S.ldə til ək'.ınllül olun 
çiçəklərin qUl UİU'U

Ağızcıq 
Sutuncuq
Tozluq

Erkəkcik sap

Yumurtalıq

Ləçək 

Yarpaqcıq ------- —

Kasa yarpağı 
Çiçək yatağı f Yumurtalıq

» ------- Çiçək saplağı

çiçəkləri

^Kasacıq çiçəkyan lığının xarici 
dairəsini əmələ gətirir; onun 
yarpaqcıqları nisbətən kiçik ölçüdə, 
yaşıl rəngdə olur. Kasacıq sərbəst və ya 
bitişik yarpaqlı olur və adətən, qönçəni 
müdafiə edir. Bəzən çiçək açılanda 
kasacıq tökülür (laləkimilər fəsiləsi). 
Gülçiçəklilər fasiləsindən olan 
bitkilərdə kasacığın altında yerləşən 
yaşıl yarpaqcıqlar kasacıqaltlığını 
əmələ gətirir. Çiçəkyanhğı düzgün, 
qeyri-düzgün və assimetrik ola bilər 
(Şəkil 37).

tyTac. Çiçəkyanhğımn daxili hissəsi kasacıqdan parlaq rəngi və daha iri ölçüləri 
ilə fərqlənir. Ləçəklərin rəngi piqmentlərdən (antosian, antoxlor) və ya 
xromoplastların olmasından asılıdır. Sərbəst və bitişik ləçəkli taclar ayırd edilir. 
Çiçəklər həmçinin simmetrik (tacdan bir neçə simmetriya oxu keçirmək olarsa) və 
qeyri-simmetrik (tacdan heç bir simmetriya oxu keçirmək olmaz) olur. Çoxləçəkli 
çiçəklər anormal çoxlu sayda ləçəklərə (qızılgül, qərənfil, pion, xaş-xaş) malikdir.

^Erkəkcik. Çiçək yatağında yerləşən erkəkcik sapından və tozcuqla zəngin olan 
tozluqdan ibarətdir. Tozcuq mikrospordan əmələ gəlir. Tozluğun içində cücərən 
mikrosporlar erkək qametofitə başlanğıc verir. Bağlayıcı ilə birləşən tozluq 2 yerə 
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bölünmüş olur. Çiçəkdə olan erkəkciklərin toplusu androsey adlanır. Çiçəkdəki 
erkəkciklərin sayı sistematik əlamət ola bilər.

^Dişicik çiçəyin meyvə əmələ gətirən bir hissəsidir; yarpaq mənşəli olub, 
meyvə yarpaqcıqlarmdan əmələ gəlir. Dişicik yumurtalıqdan, sütuncuqdan və 
ağızcıqdan ibarətdir. Dişiciyin alt hissəsində yumurtalıq yerləşir; orada toxum əmələ 
gətirən yumurtacıq formalaşır. Tozcuğu tutmaq üçün, yumurtalığın üstündə ağızcıq 
adlanan xüsusi vəzili toxuma yerləşir. Dişiciyin ağızcığı yumurtalığın bilavasitə 
üzərində (oturaq) (çovdar, xaş-xaş, dağ laləsi) və ya sütuncuğun üzərində yerləşə 
bilər. Çiçəkdə dişiciklərin toplusu genisey adlanır. Üzərində həm dişicik, həm də 
erkəkcik olan çiçəklən' ikicinsli çiçəklər (alma, armud) adlanır. Üzərində yalnız 
erkəkcik və yalnız dişicik olarsa, belə çiçəklər bircinsli çiçəklər (məsələn; qarğıdalı, 
xiyar) adlanır. Bircinsli çiçəklər əks-cinsin orqanlarının reduksiyası nəticəsində 
ikicinsli çiçəklərdən əmələ gəlmişdir. Cinslərin ayrılması tozlanmanı məhdudlaşdırır 
və kombinativ dəyişkənliyə gətirib çıxarır. Üzərində erkəkcikli və dişicikli çiçəkləri 
olan bitkilər birevli ikicinsli bitkilər adlanır. Birevli bitkilərdə (qoz, fındıq, xiyar, 
qarğıdalı) dişi və erkək çiçəklər bir bitkinin üzərində yerləşir. Əgər erkək və dişi 
çiçəklər ayrı-ayrı bitkilərin üzərində yerləşirsə (çətənə, quzuqulağı, ispanaq, qovaq, 
gicitkən, söyüd) belə bitkilərə ikievli bitkilər deyilir. Çiçəkli bitkilərin ümumi sayının 
3-4%-ni ikievli bitkilər təşkil edir. Söyüdün sırğaya oxşar sarımtıl çiçəkləri erkək 
çiçək qrupunu, yaşıl rəngli çiçəkləri isə dişi çiçək qrupunu əmələ gətirir. Elə bitkilər 
vardır ki, onlann üzərində həm bircinsli, həm də ikicinsli çiçəklər aşkar edilir 
(qarabaşaq, göyrüş, yemiş, günəbaxan, georgin, at şabalıdı).

Çiçəyin düsturu və diaqramı. Çiçəyin quruluşunun şərti ifadəsi üçün düsturdan 
istifadə olunur. Çiçəyin düsturunu tərtib etmək üçün aşağıdakı işarələrdən istifadə 
olunur: sadə çiçək yanhğı - P (Ç), kasacıq - Ca (K), ləçək - Co (L), erkəkcik - A (E), 
dişicik - G (D). Çiçəkdə elementlərin sayı rəqəmlə qeyd olunur: çox böyük (12-dən 
çox) - oo; heç olmayan - 0; bitişik üzvlər - mötərizə ilə (). Dairəvi yerləşən elementlər 
- (+); alt və ya üst yumurtahq - dişiciyin sayını göstərən rəqəmin alt və ya üst 
hissəsində defis yazıhr; düzgün olmayan tac - düzgün tac bircinsli dişi çiçək - 
$; bircinsli erkək çiçək - $; ikicinsli çiçək - Çc?. Məsələn, zanbaq: *P3+3A3+3G(3).

^Diaqram çiçəyin çiçək oxuna perpendikulyar olan səthinə sxematik 
proyeksiyasıdır. Diaqramı açılmamış çiçək tumurcuqlarının en kəsiyinə görə tərtib 
edirlər. Düsturda göstərilməsi mümkün olmayan çiçək hissələrinin əlaqəli 
yerləşməsini diaqramda daha dolğun göstərmək olar (Şəkil 38).

Çiçək qrupları. Çiçəklər bitkilərin üzərində tək-tək və ya qrup şəklində - çiçək 
qruplarında yerləşir. Ərik, heyva, dağ laləsi bitkilərində çiçəklər tək-tək yerləşir. 
Çiçək qruplarına toplanan çiçəklər cücülər tərəfindən aşkar edilir, habelə asanlıqla 
külək vasitəsilə tozlanır.
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x^Çiçək qrupları sadə və mürəkkəb olur 
(Şəkil 39). Sadə çiçək qrupları:

1. Sadə salxım salxımın ümumi oxu 
üzərində çiçəklər saplaqlı, tək-tək və növbəli 
yerləşir (inciçiçəyi, kələm, meşəgilası);

2. Sadə sünbül ümumi oxun üzərində 
çiçəklər tək-tək, saplaqsız və növbə ilə 
yerləşir (bağayarpağı);

3. Sadə qıça sünbüldən fərqli olaraq çiçəklər yoğun lətli oxun üzərində tək-tək 
və saplaqsız yerləşir (ağqanad);
4. Sadə çətir çiçək saplaqları çiçək oxunun təpə nöqtəsindən çıxır (novruzçiçəyi.

5. Sabərsaplaqsız çiçəklər (oturaq) yoğunlaşmış və genişlənmiş çiçək yatağında 
yerləşir. Xaricdən bu çiçək qrupu yaşıl yarpaqlar sarığı ilə qorunur (günəbaxan, 
astra, çobanyastığı, georgin);
6. Başcıq saplaqsız çiçəklər çiçək qrupunun genişlənmiş dairəvi oxu üzərində 
yerləşir (üçyarpaq yonca);
7. Qalxan salxımın törəməsidir. Salxımdan fərqli olaraq saplaqları uzundur və 
çiçəkləri eyni bir səviyyədə yerləşir (armud, feyxoa).
8. İkiqat mürəkkəb salxım ümumi oxun üzərində sadə salxımlar yerləşir (üzüm, 
dəstərək, zirinc);
9. Mürəkkəb sünbül ümumi oxun üzərində sadə sünbülcüklər yerləşir (buğda, 
çovdar, arpa);
10. Mürəkkəb qıça çiçək qrupunun ümumi genişlənmiş oxu üzərində sadə 
sünbülcüklər yerləşir (qarğıdalı). Qarğıdalının mürəkkəb qıçası yaşıl yarpaqlarla 
sarğı ilə əhatə olunur;
11. Mürəkkəb çətir çiçək qrupu oxunun təpəsində sadə çətirlər ayrılır (şüyüd, 
cəfəri, cirə, baldırğan);
12. Mürəkkəb səbət bir oxun üzərində bir neçə səbət yerləşir (dağtərxunu);
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13. Süpürgə bir oxun üzərində salxımvari və ya sünbülvari çiçək qrupları 
yerləşir (vələmir, qırtıc).
Ömründə yalnız bir dəfə çiçək açan və meyvə verən çoxillik bitkilərə monokarp 
bitkilər deyilir (Meksika aqavası). Ömründə bir neçə dəfə çiçəkləyən və meyvə 
verən bitkilərə - polikarp bitkilər deyilir (çoxillik çiçəkli bitkilərin əksəriyyəti).
Çiçəkləmə. Bitkilərin çiçəkləməsi və toxumla çoxalması tarixi inkişaf 

prosesində qazanılmış uyğunlaşma olub, bitkinin növündən və mühit amillərindən 
asılıdır. Fındıq, boz qızılağac, badam, zoğal, xədicəgülü, novruzçiçəyi, dəvədabanı 
bitkiləri erkən yazda çiçəkləyirlər. Müxtəlif bitkilərin çiçəkləmə müddəti də müxtəlif 
olur. Məsələn, gilas, ərik, zoğal kimi bitkilər yarpaqlamadan əvvəl çiçəkləyir. Pahd, 
tozağacı, qovağın bir çox növlərində yarpaqlama ilə çiçəkləmə eyni vaxtda gedir. 
Bəzi bitkilərin (kakao, limon, portağal, pambıq) üzərində həm meyvə, həm də çiçək 
görünür, yəni onlar arasıkəsilmədən çiçək açır. Əksər bitkilərdə, o cümlədən gülxətmi 
bitkisində çiçəkləmə bitkinin aşağı hissəsindən təpəsinə doğru gedir. Buğda 
bitkisində bu proses sünbülün ortasından başlayır.

Tozlanma.Tozlanma erkəkciyin tozluğundan çıxan tozcuğun dişiciyin 
ağızcığına düşməsidir. İlk dəfə tozlanma çılpaqtoxumlu bitkilərdə baş verib, lakin 
çiçəkli bitkilərdə tozlanma mexanizminin daha çox müxtəlifliyi müşahidə olunur.

^Təbiətdə 2 tip tozlanma - öz-özünə və çarpaz tozlanma mövcuddur. Hər bir 
tozlanmanın da bir neçə üsulu vardır. Əgər tozlanma eyni bir çiçək və ya eyni bir fərd 
daxilində gedirsə buna öz-özünə tozlanma deyilir. Öz-özünə tozlanmanın bir neçə 
forması ayırd edilir: avtoqamiya - bir çiçəyin tozluğunun tozcuğu həmin çiçəyin 
dişiciyinin ağızcığına düşür; qeytonoqamiya - bir bitkinin üzərində yerləşən bir 
çiçəyin dişiciyinin ağızcığına həmin bitkinin digər çiçəyinin tozluğunun tozcuğu 
düşür; kleystoqamiya - öz-özünə tozlanma açılmayan qönçə çiçəklərdə baş verir. 
Tozlanmanın bütün formaları genetik baxımından eyni əhəmiyyətlidir. İnsan 
tozlanmanın üçüncü üsulundan -süni tozlanma üsulundan istifadə edir.

^Öz-Özünə tozlanma. Adətən, açılmış çiçəklərdə (pambıq, kətan), bəzən isə 
açılmamış çiçəklərdə (arpa, noxud, buğda, yulaf, çəltik) baş verir. Tozcuq dişiciyin 
ağızcığına başqa bitkinin çiçəyindən düşdükdə buna çarpaz tozlanma deyilir.

^Çarpaz tozlanma 2 cür: biotik və abiotik olur. Biotik tozlanma heyvanlar 
vasitəsilə, abiotik tozlanma isə təbiətin cansız amilləri (külək, su) vasitəsilə baş verir. 
Biotik tozlanma cücülər (anlar, qanşqalar, milçəklər, kəpənəklər), molyuskalar 
(çılpaq ilbiz), quşlar (balsoranlar və kolibri), məməlilər (yarasalar) vasitəsi ilə baş 
verir. Biotik tozlanma, adətən, iri əlvan çiçəkləri, qoxusu, yapışqanlı tozcuğu və 
çoxlu miqdarda nektan olan bitkilərdə baş verir. Çiçəkli bitkilərin 10%-ni külək 
vasitəsi ilə tozlanan bitkilər təşkil edir.

59



TfSüni tozlanma. Erkəkciyin tozcuğunun dişiciyin ağızcığına süni yolla 
köçürülməsinə süni tozlanma deyilir. Belə tozlanma meyvəçilikdə, tərəvəzçilikdə, 
meşə təsərrüfatında dekorativ bağçılıqda istifadə olunur. Külək vasitəsilə tozlanan 
bitkiləri süni yolla tozlandınrlar (çovdar, qarğıdalı).

^Mayalanma. Erkək cinsi hüceyrə ilə dişi cinsi hüceyrənin qovuşması prosesi 
mayalanma adlanır. Tozlanma zamanı erkəkciyin tozcuğu dişiciyin ağızcığına düşür 
və tozcuq borusu inkişaf edir. Tozcuq borusu ağızcıq və sütuncuq toxumalarında 
yumurtalığa doğru irəliləyir. Tozcuq borusu yumurtalığa tozcuq girəcəyindən daxil 
olaraq (mikropile) yumurtacığa keçir və rüşeym kisəciyinə çatır. Tozcuq borusunun 
rüşeym kisəsi ilə birləşdiyi yerdə, rüşeym kisəsinin divarları selikli maddə ifraz edir 
(sürüşkən olur) və tozcuq borusu daxilə keçir. Yumurta hüceyrəyə çatdıqda, tozcuq 
borusu yırtılır və ondan 2 spermi çıxır, tozcuq borusunun vegetativ hüceyrəsi isə 
dağıhr. Spermilərin biri yumurta hüceyrə ilə birləşib diploid ziqot əmələ gətirir, 
ondan da yeni bitki orqanizminin rüşeymi inkişaf edir. İkinci spermi mərkəzi diploid 
hüceyrə ilə birləşir, nəticədə endospermə başlanğıc verən triploid hüceyrə əmələ 
gəlir. 1898-ci ildə S.Q.Navaşin ikiqat mayalanmanı zanbaqkimilər fəsiləsindən olan 
iki bitkidə aşkar etmişdir. Onun oğlu isə 1914-cü ildə endospermin triploid olduğunu 
müəyyən etmişdir.

§ 6. Meyvə

TfMeyvə bitkinin generativ orqanıdır. Meyvə, adətən, 2 hissədən: meyvəyanlığı 
və toxumdan ibarətdir. Meyvəyanlığı yumurtalığın divarından, toxum isə 
yumurtacıqdan inkişaf edir. Meyvəyanhğımn quruluşuna görə meyvələr 2 tipə:şirəli. 
və quru meyvələrə bölünürlər. Meyvələr toxumun sayma görə birtoxumlu və 
çoxtoxumlu meyvələrə bölünürlər. Əsl meyvə dişiciyin yumurtalığından əmələ gəlir. 
Lakin meyvələrin əmələ gəlməsində çiçək yatağı, erkəkciyin oturacağı, ləçəklər, 
kasayarpaqları, çox zaman çiçək yatağının genişlənmiş hissəsi də iştirak edə bilir. 
Bunlara alma, armud, heyva, quşarmudu və yemişanın əmələ gətirdiyi yalançı meyvə 
(almameyvə) deyilir. İtburnu və çiyələk bitkilərinin meyvələri də yalançı meyvə 
adlanır; bunların əsl meyvələri fındıqça meyvə adlanır.

Şirəli '.birtoxumlu (çəyirdək) və çoxtoxumlu (giləmeyvə) olmaqla, 2 cür
olur (Şəkil 40).

Adətən çəyirdəkmeyvədə meyvəyanlığı yaxşı görünən: xarici, orta və daxili 
olmaqla, 3 qatdan ibarətdir. Bu nazik dəricik, lətli hissə və daxili daşlaşmış hissə olan 
çəyirdəkdən (zeytun, zoğal, göyəm, şaftalı) ibarətdir. Moruq, böyürtkən bitkilərinin 
meyvələri yığma çəyirdəkmeyvə adlanır.

Pomidor, qarağat, üzüm, feyxoa kimi bitkilərin giləmeyvəsində isə yalnız nazik 
dəricik və çoxlu toxumu olan lət yaxşı ayırd edilir.
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<^Quru meyvələr birtoxumlu (dən, toxumca, palıd qozası, fındıq) və çoxtoxumlu 
(paxla, buynuzmeyvə, qutucuq) olur (Şəkil 41).

ğkDənmeyvə quru meyvədir, meyvəyanlığı toxumla bitişikdir, bir-birindən 
ayrılmır (buğda, qarğıdalı, çəltik).
ğğToxum cam ey və quru birtoxumlu meyvədir, meyvəyanlığı dəricik formasında 
olur və toxuma söykənsə də ona bitişmir (günəbaxan, çobanyastığı).
^Fındıqça birtoxumlu. açılmayan, sərt odunlaşmış meyvəyanlığı olan (fındıq, 
qarabaşaq) quru meyvədir.
QPalıd qozası sərt qabıqlı meyvəyanlığına malik quru birtoxumlu meyvədir, 
fıstıqkimilər üçün səciyyəvidir.
ÇğÇəyirdəkmeyvə ləti nazik qabıqla örtülmüş, bərk çəyirdəyin içində bir toxumu 
olan meyvələrdir. Çoxçəyirdəkli meyvələr (moruq, böyürtkən) xırda 
çəyirdəkləri ümumi çiçək yatağında yerləşən meyvələrə deyilir.
QPaxlameyvə quru çoxtoxumlu açılan və ya açılmayan meyvədir. Toxumları 
iki taycıqda yerləşir (paxla, noxud, akasiya, yonca). Birtoxumlu paxlameyvəyə 
xaşa bitkisi aiddir.
ğkBuynuzmeyvə paxlameyvə kimi taycıqdan ibarətdir, lakin buynuzmeyvənin 
toxumları 2 taycığın arasında yerləşən nazik arakəsmənin üzərində yerləşir

61



(xardal, kələm, vəzəri, quşəppəyi, turp). Buynuzmeyvənin uzunluğu enindən 
1,5-2 dəfədən çox olmazsa onda o,buynuzcuqmeyvə adlanır.
fkQutucuqmeyvə toxumları açılan qutucuqda yerləşən çoxtoxumlu meyvədir. 
Qutucuqmeyvələr müxtəlif cür açılır: xaş-xaşda deşiklərlə; dəlibəngdə, üçrəng 
bənövşədə - taycıqlarla, qərənfildə - dişciklərlə.
ffGiləmeyvə çəyirdəksiz, yetişmiş halda lətli şirəli meyvəyanlığı olan 
çoxtoxumlu meyvədir (üzüm, pomidor, inciçiçəyi, qarğagözü).
İfSitrus bitkiləri giləmeyvəyəbənzər meyvələrdir (Şəkil 46). Lakin əsl 

giləmeyvədən fərqli olaraq bunların meyvəyanlığı xaricdən vəzili, daxildən lifli qalın 
qabıqlı olmaqla, yuvaları şirə ilə dolmuş 2 kisəciklərdə əmələ gəlir. Balqabaqkimilər 
fəsiləsinə aid olan (qarpız, yemiş, xiyar, patisson) balqabaq bitkisi, alt yumurtalıqdan 
əmələ gələn xüsusi tipli giləmeyvədir.

§ 7. Toxum

Toxumlu bitkilərin (çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu) generativ orqanıdır. 
Toxum gələcək bitkinin başlanğıcıdır. Əksər ikiləpəli bitkilərin toxumu 2 əsas 
hissədən toxum qabığından və rüşeymdən ibarətdir. Üçrəng bənövşə və 
qaymaqçiçəklikimilər fəsiləsinin nümayəndələri istisna təşkil edir; onlann toxumu 
birləpəli bitkilərdəki kimi 2 hissədən toxum qabığı, rüşeym və triploid endospermdən 
ibarətdir (Şəkil 42, 43).

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün örtülütoxumlu bitkilərin toxumlarında endosperm 
əmələ gəlir, lakin ikiləpəlilərin çoxunda qida maddələri rüşeymin tərkib hissəsinə, 
bəzən toxum qabığına (narın toxumları) keçir. Buna görə də bu bitkilərin yetişmiş 
toxumlarında endosperm olur. Adi şam toxumu toxum qabığı, rüşeym haploid 
endosperm və qida maddələrinin ehtiyatından ibarətdir. Toxumda yeni fərdin 
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başlanğıcı sayılan rüşeym mayalanmış yumurta hüceyrədən əmələ gəlir. Rüşeym çox 
kiçik sporofitdir. İnkişafdan qalmış rüşeym ibtidai taksonlara (zanbaqkimilər fəsiləsi) 
xasdır. Belə rüşeym çox kiçik, nöqtə şəklində olub, toxumun cücərmə dövründə gec 
formalaşır. Təkamül prosesində daha qabaqcıl olan bitki qruplarının rüşeymi yaxşı 
inkişaf edir, onun hissələrində qida maddələri toplanır, xüsusi qida toxumaları isə 
(endosperm) reduksiyaya uğrayır və ya tamamilə yox olur (ikiləpəhlərin çoxu). 
Adətən, toxumun rüşeymi rüşeym kökcüyündən, rüşeym gövdəciyindən, ləpələrdən və 
rüşeym tumurcuğundan ibarət olur. Örtülütoxumlu bitkilərin rüşeymində ləpələrin 
sayı müxtəlifdir. İkiləpəli bitkilərin rüşeymində adətən, iki, nadir hallarda bir 
(qaymaqotu, mahmızlalənin bəzi növləri), üç, dörd, birləpəli bitkilərin rüşeymində isə 
bir ləpə olur və o endospermi rüşeymdən ayıran (taxıllar) qalxancıq şəklində 
formalaşır. Çılpaqtoxumlularda ləpə 2-dən 15-dək olur, adi şamda isə 6 ləpə olur. 
Birləpəli rüşeym təkamül prosesində ikiləpəli rüşeymdən əmələ gəlir. Yerüstü 
cücərmə zamanı ləpələr yaşıl rəngə boyanır və fotosintez qabiliyyətinə malik olur 
(lobya, balqabaq), yeraltı cücərmə zamanı isə qida maddələrinin saxlanılmasına 
xidmət edir (fındıq, pahd). Qida maddələri tumurcuqdan başqa rüşeymin bütün 
hissələrində toplana bilər. Toxum meyvəyanhğına toxum saplağı ilə birləşir. 
Toxumun üzərində bu saplaqcığın birləşdiyi yer göbəkcik adlanır. Yetişmiş toxumlar 
forma, ölçüləri, səthinin strukturu, rəngi, daxili quruluşuna görə fərqlənirlər. 
Toxumların forması kürəşəkilli, diskşəkilli, ellipsoid, xətti və s. olur. Çox kiçik 
toxumlar səhləb fasiləsindən olan növlərə (səhləb) xasdır. İri toxumlar paxlalılarda, at 
şabalıdında, bəzi balqabaqkimilərdə, bir sıra palmalarda olur. Seyşel palması 
toxumunun diametri 50 sm, çəkisi isə 15-20 kq-a çatır. Yetişmiş toxumlar mühitin 
əlverişsiz şəraitini keçirmək, uzun müddət cücərmə qabiliyyətini saxlamaq və yeni 
bitkiyə başlanğıc vermək qabiliyyətinə malikdir.

Toxumun tərkibi. Toxumlar üzvi və mineral maddələrdən ibarətdir. Toxumdakı 
üzvi maddələr, əsasən, zülal, yağ və karbohidratlardan təşkil olunmuşdur. Taxılların 
dənində bitki zülah öz (xəmirə yapışqanlıq verən maddə) adlanır. Karbohidratların 
çox hissəsini nişasta təşkil edir. Bitkilərin bəziləri yağlarla zəngindir. Toxumların 
tərkibində 2 cür maye vardır: mineral maye sudan, üzvi maye isə yağdan ibarətdir. 
Paxlah bitkilərin toxumlarında zülal (40%-ə qədər) daha çoxdur, nişasta isə azlıq 
təşkil edir. Yağ verən bitkilərin toxumlarında (yağh palma, zeytun, günəbaxan, kətan) 
25%-dən 80%-ə qədər bitki yağı toplanır; suyun miqdan 10-15%-dir. Tam yanmış 
toxumların 1,5-5 %-i küldən ibarətdir.

Toxumların cücərmə şəraiti. Toxumun cücərməsinə təsir edən əsas xarici 
mühit amilləri su, hərarət və havadır. Lakin cücərmənin vacib şərtlərindən biri də 
sağlam, zədələnməmiş rüşeymin olmasıdır. Toxumlan uzun müddət saxladıqda və kif 
göbələklər tərəfindən zədələndikdə onlann rüşeymi məhv olur. Rüşeymi məhv olmuş 
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toxumlar cücərmə qabiliyyətini itirir və cücərə bilmir. Cücərmədən əvvəl toxumun 
içərisinə keçən su onu şişirdir. Həm cücərə bilən, həm də cücərə bilməyən toxumlar 
şişir. Şişib cücərməyən toxumlar çürüyür, cücərənlər isə inkişaf edir. Toxumun 
cücərməsi zamanı toxum qabığı dağılır və rüşeym kökcüyündən inkişaf etmiş cavan 
kök çıxır. Sonra, rüşeym tumurcuğunu yerin səthinə çıxaran rüşeym gövdəciyi 
böyüyür və tumurcuqdan yerüstü zoğ əmələ gəlir. Bəzi bitkilərdə (lobya, günəbaxan, 
qarpız) toxumun cücərməsi zaman gövdəciklə birlikdə ləpə yarpaqlan da yerin 
səthinə çıxır. Noxud, çovdar, buğda bitkilərində ləpə yarpaqları torpaqda qalır. Bitki 
toxumlarının cücərməsi üçün müxtəlif bitkilərin havaya olan tələbatı müxtəlifdir. 
Əksər çiçəkli bitkilərin toxumlarının cücərməsi üçün hava çox lazımdır (noxud, 
lobya). Çəltik, pişikquyruğu bitkilərinin toxumları suda həll olmuş hava ilə 
kifayətlənərək suyun altında cücərirlər. Lakin elə təsəvvür yarana bilər ki, bu 
bitkilərin toxumlan yalnız suyun altında cücərməyə uyğunlaşmışdır. Bu belə deyildir. 
Həm çəltik, həm də pişikquyruğu bitkiləri istənilən rütubət şəraitində cücərə bilir. 
Onlara hava demək olar ki, çox cüzi lazımdır.

Toxumlarm cücərməsi üçün zəruri olan suyun (toxumun çəkisinə %-lə nisbətdə) 
miqdarı müxtəlif bitkilərdə eyni deyildir:

noxud 75
qarğıdalı 50
şəkər çuğunduru 120
buğda 69
çovdar 35
dan 33
kətan 100

Toxumların cücərmə qabiliyyəti. Kənd təsərrüfatı təcrübəsində toxumların 
cücərməsi onlann cücərmə qabiliyyəti, yəni müəyyən müddət ərzində optimal 
cücərmə şəraitində normal cücərti əmələ gətirən toxumların faizi ilə xarakterizə 
olunur, tarla bitkiləri üçün bu müddət 6-10, ağac bitkiləri üçün isə 10-60 sutkadır. 
Xarici mühitin əsas amillərindən başqa, toxumlann cücərmə qabiliyyətinə işıq və 
fizioloji fəal maddələr də təsir göstərə bilər.

Toxumun cücərməsinə işığın təsiri, tşığa olan reaksiya onun toxumlarda olan 
stimulyator və ya ingibitorlann mübadiləsinə olan təsiridir. Müsbət işığahəssas (kahı, 
tütün, pişikdili toxumlannda, yağı az olan taxıl bitkiləri) və mənfi işığahəssas bitkilər 
ayırd edilir. Ən güclü təsir göstərən spektrin qırmızı şüalarıdır.

Toxumun səpin vaxtı və səpinin dərinliyi. Toxumların cücərmə 
temperaturu. Toxumların səpin vaxtı müxtəlifdir və bitkinin istiyə və ya soyuğa 
davamlılığından asılıdır. Soyuğadavamlı bitkilərə çovdar (+1°C cücərir), noxud 
(+2°C), buğda (+3°C), kətan (+4°C), dan, arpa, günəbaxan (+4,+6°C), yerkökü
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(+5°C) aiddir. İstisevən bitkilərin toxumları 8°C və daha yüksək temperatur şəraitində 
cücərir (xiyar, lobya, boranı, pomidor, yemiş).

Toxumun torpağa basdırılma dərinliyi toxumun ölçüsündən və torpağın 
növündən asılıdır (Şəkil 44).

Toxum nə qədər iri olarsa, onu daha dərinə səpirlər. İri toxumlarda çoxlu qida 
maddələri olur. Onlar torpağın səthinə daha asanlıqla çıxa bilir. Xırda toxumları (ağ 
turp, soğan) 1-2 sm dərinliyə, orta ölçülü toxumları (qırmızı turp, xiyar) 2-4 sm 
dərinliyə, iri toxumları (lobya, noxud) 4-5 sm dərinliyə basdırırlar.

■^Torpaq 2: qumsal və gilli kateqoriyaya ayrılır. Qumlu torpağın üst qatı tez 
quruduğu üçün səpin bir qədər dərin, gilli torpaqda rütubət üst qatda çox olduğuna 
görə səpin dayaz aparılır, gilli torpağın alt qatında hava çox azdır.

Toxumlarda sükunət dövrü. Toxumların cücərməsi üçün şərtlərin biri də 
sükunət dövrüdür. Toxumlar bu dövrdən müxtəlif yollarla çıxır: onların bir hissəsi 
(adətən, birillik bitkilərin toxumları) rütubətin təsiri altında şişir və cücərir (bununla 
əlaqədar qısamüddətli olsa da yağışın olması vacibdir). Digər toxumların cücərməsi 
və normal inkişafı üçün onların soyuq stratifikasiyası vacibdir, yəni onları uzun 
müddət aşağı temperaturda, rütubətli mühitdə və hava ilə zəngin şəraitdə saxlamaq 
lazımdır. "Bərk toxumlu" toxumların (əsasən paxlalılar) toxum qabığı sukeçirmə 
qabiliyyətinə malik deyildir. Belə toxumlar stratifıkasiyadan (süni yolla qabığın 
bütövlüyünün cızmaq, qum ilə sürtmə, pörtlətmək vasitəsi ilə zədələnməsi) sonra 
cücərir. Təbiətdə belə toxumlar şişir və adətən, qabığın bütövlüyünü pozan 
temperatur rejiminin dəyişməsi təsirindən cücərir.

Toxumların tənəffüsü. Toxumlar gecə və gündüz tənəffüs edir. Tənəffüs həm 
sükunət dövrü keçirən, həm də cücərən toxumlarda baş verir. Sükunət dövrü keçirən 
quru toxumlarda tənəffüs çox zəif, cücərən toxumlarda isə intensiv gedir və bu zaman 
ayrılan istilik toxumları qızışdırır. Qalın qatlarda toplanmış nəm toxumlar tez cücərir 
və qızır. Həddindən artıq istilənmə nəticəsində bu toxumların rüşeymləri məhv olur.
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Bəzən temperaturun yüksəlməsi nəticəsində yanğın baş verir. Belə yanğınlar pambıq 
tayalarında və buğda anbarlarında (elevator) daha tez-tez baş verir. Ona görə də 
toxumlar havası yaxşı dəyişən, quru anbarlarda qurudulmuş halda saxlanılmalıdır.

§ 8.Mey və və toxumların yayılması

Müxtəlif bitkilərin meyvələri müxtəlif üsullarla külək, insan, heyvan, su 
vasitəsilə və müstəqil yayılırlar (Şəkil 45).

Bəzi bitkilərin yetişmiş meyvələrində qarmaqvari çıxıntılar olur ki, bu çıxıntılar 
vasitəsi ilə meyvələr heyvanların yununa yapışır (pişikdili və ya üçbarmaq, 
dəvədabanı, atpıtrağı).
ФКШэк vasitəsilə yayılan meyvələrin üzəri tükcüklərlə örtülür (qovaq, 
zəncirotu) və ya qanadcıqlar əmələ gətirirlər (ağcaqayın, cökə, göyrüş). Belə 
bitkilərin meyvələri qanadlı meyvə adlanır.
^Küləklə qoparılıb diyirlənən və "süpürüm" adlanan çöl bitkisinin gövdəsi 
dibindən budaqlanaraq kürə şəkil alır.
Onun toxumları yetişdikdə, bitki quruyur; külək bitkini kökünə yaxın yerindən 
qoparır, diyirləndirir və toxumları dağılır. Suyun axını ilə suda və su 
kənarlarında bitən bitkilərin meyvə və toxumları yayılır.
Qızılağac bitkisi çayların kənarında bitir; onun meyvələri su axını ilə uzaqlara 
aparılır. Sahil boyunca bitən kokos palmasının meyvələri əvvəlcə dəniz suyuna 
düşür, suyun axını ilə bir adadan digər adaya aparılır və sonra cücərir.
Çöllərdə yetişmiş şirəli meyvələri heyvanlar yeyir; onların şirəli ləti heyvanların 
mədəsində həzm olunur, bərk qabıqlı toxumlar isə həzm olunmur və nəcis ilə 
birlikdə ana bitki bitən yerlərdən çox-çox uzaq yerlərə yayılır.
f^Bitkilərin çoxu toxumlarını özləri yayır: itxiyarı, dəmirağac.
ÇfRespublikanın ərazisində geniş yayılan bitkilər subtropik bitkilərdir (portağal, 
naringi, limon, qreyfrut, kivi, feyxoa, zeytun, qoz, nar) (Şəkil 46).
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Banan, manqo, avokado, durian, kofe ağacı, kakao, çörək ağacı, kokos və xurma 
palması tropik bitkilərdir (Şəkil 47).
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II HİSSƏ

BİTKİ CANLI ORQANİZMDİR

V FƏSİL

BİTKİLƏRİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI

§9 . Bitkilərin əsas həyat funksiyaları

Bitkilərdə canh orqanizmin əsas əlamətləri bunlardır:
1. Bitki qidalanır, yəni xarici mühitdən müəyyən maddələri udur, onları mənimsəyir; 
2. Bitki tənəffüs edir: heyvan və insanlarda olduğu kimi atmosferdən oksigeni udur, 
karbon qazını ətrafa buraxır;
3. Bitki böyüyür, ölçüləri böyüdükcə yeni orqanlar əmələ gəlir, inkişaf edir yeni 
əmələ gələn orqanlar əvvəl əmələ gələn orqanları dəqiqliklə təkrarlamır; yaşla 
əlaqədar yarpaqlann forması və digər əlamətləri dəyişir, çiçəkli bitkilərdə vegetativ 
orqanlardan başqa həm də reproduktiv orqanlar da formalaşır;
4. Bitkilər çoxahr, yəni digər canlılar kimi nəsil verir;
5. Bitkilər mühitin dəyişmə şəraitinə uyğunlaşır. Məsələn, su çatışmadıqda ağızcıqlar 
bağlanır, qışın gəlməsi ilə yarpaqlanm tökür və s. Bəzi bitkilər əlverişsiz şəraitə quru 
səhrahqlara, nəm tundra və yüksək dağlıq yerlərə və s. uyğunlaşırlar.

^Maddələr mübadiləsi nədir? Bitkinin yaşaması üçün, o, xarici mühitdən 
müntəzəm olaraq lazım olan maddələri alır. Qidanı qəbul etməyən və tənəffüs 
etməyən orqanizmlər məhv olur. Öz növbəsində bitkilər həyat fəaliyyəti prosesində 
bəzi maddələri ətraf mühitə xaric edir: fotosintez nəticəsində oksigeni, tənəffüs 
zamanı karbon qazım buxanr və damcı hahnda artıq suyu, köklərlə bəzi turşulan 
torpağa ifraz edir. Deməli, müntəzəm olaraq canh orqanizmlə ətraf mühit arasında 
maddələr mübadiləsi gedir. Müxtəlif orqanlann canh hüceyrələrinin daxilinə düşən 
maddələr dəyişir. Hər hüceyrədə müntəzəm olaraq sadə maddələrdən mürəkkəb 
maddələr yaranır (sintez olur). Bildiyimiz kimi, fotosintez zamanı yaşıl hüceyrələrdə 
su və karbon qazından şəkər əmələ gəlir; sonra isə şəkərdən nişasta və sellüloza 
yaranır. Kökün hüceyrələrində mineral duzlar digər maddələrlə birləşir. Bununla 
yanaşı, əks proseslər də dağılma, mürəkkəb maddələrin sadə maddələrə parçalanması 
(tənəffüs zamanı şəkərlər CO2 və suya parçalanır) baş verir. Ahnan bəsit maddələrin 
bir hissəsi xaric olur, digər hissəsi isə material kimi yeni sintez proseslərinə xidmət 
edir. Canh hüceyrələrdə maddələrin müntəzəm çevrilməsi, onlann udulması, 
yaranması, dağılması və ifraz edilməsi birlikdə maddələr mübadiləsi adlanır. Bu, 
həyatın əsas əlamətidir. Cansız təbiət cisimləri (məsələn, daşlar) bu kimi mübadilə 
qabiliyyətinə malik deyil. Maddələr mübadiləsi kəsildikdə canh orqanizm məhv olur.
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Maddələr mübadiləsi zamanı enerji çevrilmələri. Sadə maddələrdən 
mürəkkəb maddələrin sintezi (yaranması) prosesi enerjisiz mümkün deyildir. 
Fotosintez zamanı alınan mürəkkəb üzvi maddələrdə (şəkər, yağ, zülal) istifadə 
olunan günəş enerjisi toplanır. Mürəkkəb maddələrin sadə maddələrə parçalanması 
zamanı enerji ayrılır. Toxumların və çiçəklərin intensiv tənəffüsü zamanı ayrılan 
enerjinin bir hissəsi istilik (toxumlar qızır) formasında ayrılır. Bitki mənşəli 
maddələri yandırdıqda (odun, kömür) toplanan enerjinin ayrılması daha aydın 
görünür; bunlarda toplanan enerjinin hamısı istiliyə keçir. Tənəffüs və digər 
parçalanma prosesləri zamanı canlı hüceyrələrdən ayrılan enerjinin çox hissəsi istiliyə 
çevrilib itmir, yeni mürəkkəb maddələrin sintezində istifadə edilir.

Bitkilər üçün fotosintez və tənəffüs enerjinin əsas mənbələridir.

§10 . Bitki orqanları arasında qarşılıqlı əlaqə. Maddələrin hərəkəti və 
ehtiyatın toplanması

Bitki orqanlarının qarşılıqlı əlaqəsi. Çiçəkli bitkilərdə bütün orqanlann 
fəaliyyəti sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Köklərlə udulan su yarpaqlara çatdınlmasa 
fotosintez prosesi baş verməyəcək. Zülal və nuklein turşulan kimi mürəkkəb 
maddələr mineral maddələr olmadan yarana bilməz. Yarpaqlardan qida maddələri 
(fotosintez məhsulları) köklərin uclannda olan törədici toxumaya çatdırıldıqda, 
köklər budaqlanır (şaxələnir). Bitki orqanlan arasmda funksiya bölgüsü getmiş tam 
bir orqanizmdir. Bitkilərdə regenerasiya qabiliyyəti güclü inkişaf etmişdir.

Maddələrin bitkilərdə hərəkət üsullan. Bu və digər proseslərdə əmələ gələn 
maddələr hüceyrənin daxilində bir orqanoiddən digərinə, sitoplazmadan plastidlərə və 
əksinə, hüceyrə qılafının böyüyən sahələrinə (məsələn, hüceyrənin çıxıntısı olan 
əmici telin əmələ gəlməsi zamanı) hərəkət edir. Bu cür hüceyrədaxili hərəkətə 
sitoplazmanın hərəkəti səbəb olur. Maddələr bir hüceyrədən digər hüceyrəyə də 
hərəkət edir. Məsələn, cavan gövdənin səthi yaşıl hüceyrələrindən fotosintez 
məhsulları daha dərində yerləşən rəngsiz (özək) hüceyrələrə keçir. Bu cür hərəkətə 
ilk növbədə hüceyrə divarının xassələri kömək edir. Hüceyrə divan su və suda həll 
olmuş maddələri keçirmək qabiliyyətinə malikdir. Buna görə də əmələ gələn 
maddələr hüceyrə divanndan və hüceyrəarası boşluqlardan hərəkət edə bilir. Qonşu 
hüceyrələrin sitoplazmaları hüceyrə qılafının nazik yerlərində məsamələrdə yerləşən 
nazik kanalcıqlar vasitəsilə bir-biri ilə əlaqə saxlayır. Nəhayət, “uzaq nəqlolunma” 
yəni maddələrin bitkinin bir orqanından digərinə ötürülməsi də mövcuddur. İri 
ağaclarda su köklərdən yarpaqlara və tumurcuqlara 30-40 m hündürlüyə qalxır (bəzən 
100 m). Qida maddələri yarpaqlardan tumurcuqlara, çiçəklərə, yetişən meyvələrə və 
yeraltı orqanlara hərəkət edir. Bu hərəkətə oduncağın və floemanın xüsusi ötürücü 
toxumaları xidmət edir. Oduncaqda ötürücü funksiyanı borucuqlar, floemada isə 
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ələyəbənzər borular yerinə yetirir. Kökün və gövdənin mərkəzində, kökümsov və 
yumruların ehtiyat toxumasında, yarpaqlann damarlannda, kasayarpaqlannda, 
ləçəklərdə, erkəkcik saplağında, dişiciyin yumurtalığının divannda, meyvəyanhğında 
oduncaq və floemanm ötürücü topalan vardır. Ötürücü topalar yetişən toxumlara 
toxum saplağı ilə yaxınlaşır; bitki bu yolla gələcək nəslini lazım olan maddələrlə 
təmin edir. Bitkinin bütün ötürücü yollan bir-birilə vahid ötürücü sistemdə birləşir.

Ehtiyat maddələrin toplanması və istifadəsi. Artıq üzvi maddələr (nişasta, 
zülal, yağlar) xüsusi orqan və toxumalarda ehtiyat kimi toplanır. Nişasta bitki 
hüceyrələrinin rəngsiz ehtiyat toxumasında toplanır; bu, ən geniş yayılan ehtiyat 
maddəsidir. Kök və gövdələrdə (yaşh), ehtiyat qidası çox olan şəklidəyişmiş 
orqanlarda (meyvəköklərdə, kökümsov və yumrulann gövdə hissəsində, soğanağın 
pulcuqşəkilli yarpaqlannda, ətli meyvəyanhğında, toxumun endospermində və 
rüşeymin ləpələrində) nişasta toplanır.

Toxumlarda, meyvələrdə (nadir hallarda) zülallann və yağlann ehtiyatı toplanır. 
Karbohidrat ehtiyatı şirəli meyvəköklərin (yerkökü, çuğundur), yarpaqlann (kələm), 
gövdələrin (şəkər çuğunduru), soğanaqların (soğan), şirəli meyvələrin (üzüm, qarpız) 
hüceyrə şirəsində toplanır. Lazım olduqda yeni orqan və toxumanın böyüməsi 
(tumurcuqdan əmələ gələn yeni zoğlar), nəslin qidalanması (cavan cücərtilərin) üçün 
bu ehtiyat bitki tərəfindən toplanır. Böyüyən cavan orqanlann hüceyrə və 
toxumalannın yaranmasında istifadə olunan sadə maddələr ehtiyat maddələrin 
parçalanması nəticəsində əmələ gəlir.

İnsanın qidası üçün ilk növbədə bitkilərin ehtiyat maddələri istifadə edilir. 
Yabam bitkilərdən fərqli olaraq mədəni bitkilər özlərində daha çox qida maddələri 
toplayırlar. Çox iri və ətli ehtiyat orqanlan olan sortlan uzun müddət ərzində 
yetişdirməklə insanlar buna nail olmuşlar.

BİTKİLƏRİN BÖYÜMƏSİ

§11 . Orqanlann böyüməsi və əvəz olunması

Bitkinin böyüməsi heyvan və insanın böyüməsindən nə ilə fərqlənir?
1. Heyvan və insan müəyyən bir yaşa, son ölçülərə çatdıqda böyümə prosesi 

dayanır. Bitkilər isə ömür boyu cücərmə prosesindən başlayaraq, məhv olana qədər 
böyüyürlər. Hətta çürüməkdə olan qoca ağaclar da yatmış tumurcuqdan yazda bir 
neçə yeni zoğ əmələ gətirir. Bitki böyümürsə, deməli məhv olmudur.

2. Heyvan və insanlarda həm xarici, həm də daxili orqanlar olur. İnkişaf zamanı 
bu orqanlar böyüyür, formasını dəyişir və orqanizm ölənə qədər fəaliyyət göstərirlər. 
Yəni sonradan yeni orqanlar əmələ gəlmir və köhnələr də itmir. Toxumalar dəyişə 
bilər (dəri), ayn-ayn xüsusi çıxıntılar (tük, lələklər, saç, dırnaqlar, buynuzlar) əmələ 
gələ bilər, lakin əl, ayaq, pəncə, göz, qulaq, ürək, ağciyər, mədə əvəz oluna bilməz.
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Bitki orqanizmində yeni-yeni kök və zoğlar böyüyür, formalaşır, məhv olan və 
tökülən yarpaqlann yerində yeni yarpaqlar açılır, yeni çiçək və meyvələr əmələ gəlir. 
Bununla yanaşı, yaşlı yarpaqlar, budaqlar, yetişmiş meyvələr quruyur və tökülür. 
Deməli, bitkilərin daima böyüməsi, nəinki əsas orqanlann toxumalannın dəyişməsi 
ilə, hətta əsas orqanlann özünün əvəz olunması ilə müşayiət olunurlar.

3. Heyvanlar hərəkətli orqanizmlər olub, qida axtanşında fəal iştirak edir. 
Bitkilər isə torpağa bərkidilmiş orqanizmlərdir. Böyümə və yenidən əmələ gəlmiş 
orqanlar vasitəsilə qidalanmaq üçün yeni torpaq sahələrini və hava mühitini, yeni 
"həyat məkanını" tutur.

Bitkilərin bəzi həyat formalan (sürünən və ya uzun kökümsovlular) böyümə 
nəticəsində bir yerdən digər yerə "qaçır" (ləkdən çəpər altına), yəni özünəməxsus 
hərəkət edir. Bitkilər "çox kiçik sürətlə" (bəzi sürünən otlar ildə 0,5 m) hərəkət edir. 
Böyümə bitkinin nəzərə çarpan yerdəyişməsinin yeganə imkanıdır. Bitkilərin daima 
böyüməsi və orqanların yenidən əmələ gəlməsi nə ilə təmin olur? Onlann köklərinin 
uclarında, zoğlann təpəsindəki çoxlu tumurcuqlarda yerləşən sayda böyümə nöqtələri 
vardır. Bu böyümə nöqtəsi hüceyrələri daima bölünən törədici toxumadan ibarətdir. 
Köklərin və zoğlann budaqlanması nəticəsində bitkinin böyümə nöqtələrinin miqdan 
çoxahr. Yaşh ağacda onlann sayı minlərlədir.

Böyümənin tənzim olunması. Boy maddələri. Bitki orqanlarının hüceyrələrinin 
bölünməsi və uzanması ciddi olaraq tənzimlənir. Kök və zoğlann böyümə 
nöqtələrinin, yarpaqlann, gövdə sahələrinin, çiçək saplaqlannm, meyvələrin 
böyüməsi bir-birilə uzlaşdmhr. Yazda cavan zoğlann tumurcuqdan çıxması bitkilərdə 
kambinin işini gücləndirir, budaq və gövdələrin eninə böyüməsi baş verir, növbəti 
illik halqalar əmələ gəlir. Bitkinin bir hissəsinin güclü böyüməsi, digər hissələrin 
inkişafını ləngidə bilər.

Bu da qida maddələrinin azalması ilə əlaqədardır; qida maddələri bitkinin 
müəyyən hissələrinə istiqamətlənir, digər hissələrə isə ziyan dəyir. Bu cür daxili 
tənzim kökün uzununa böyüməsi zamanı onlann budaqlanmasım ləngidir. Əsas 
kökün ucunu kəsdikdə əks proses baş verir yan və əlavə köklər güclü inkişaf edir. Bu 
üsuldan kənd təsərrüfatında istifadə edirlər. Budaqlann kəsilməsi ilə yatmış 
hüceyrələr oyanır və bitkidə istənilən formada çətir əmələ gətirmək olur. Beləliklə, 
bir bitki hüdudunda böyümənin daxili tənzimi bitkinin böyüməsi və inkişafı 
proseslərini idarə etməyə imkan yaradır.

Alimlər aşkar etmişlər ki, boy proseslərinin tənzimi "boy maddələri" və ya "boy 
hormonlan" adlanan xüsusi mürəkkəb maddələrin əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır. 
Onlar törədici toxumaların hüceyrələrində hazırlanır, floema hüceyrələri vasitəsilə 
bitkidə hərəkət edir və ayrı-ayrı sahələrinin böyüməsini gücləndirir və ya ləngidir.
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BİTKİLƏRİN İNKİŞAFI

§12 . Çiçəkli bitkilərdə yaş dəyişkənlikləri

Bitkilərin fərdi həyatı. Bitkilər bütün canlılar kimi, “anadan olandan”, məhv 
olana qədər yaşayır və rüşeym, cavanlıq, yetkinlik və yaşlı dövrlərini keçirir. Ümumi 
ömür müddəti bir neçə gün və ya həftədən bir neçə yüzillik və ya minilliklər arasında 
tərəddüd edir. Ona görə də bitkilərin (ağac, kol, bir və çoxillik bitkilərin) müxtəlif 
həyat formalarının zamana görə yaş mərhələləri eyni deyildir. Buna baxmayaraq, 
onlarda müəyyən ümumi əlamətlər taparaq hər yaş dövrünə xas olan səciyyəvi 
əlamətləri ayıra bilərik.

l^Rüşeym dövrü. Hər bir çiçəkli bitkinin ömrü toxumla çoxalması zamanı 
mayalanmış yumurta hüceyrədən (ziqot) başlayır ziqot dəfələrlə bölünür və rüşeymə 
çevrilir. Toxumda rüşeymin sakitlik dövründə yaşama qabiliyyəti saxlandıqda, bitki 
uzun müddət (onilliklər boyu) yaşaya bilər.

^Cavanlıq dövrü. Toxumun cücərməsindən, ilk çiçək açılana qədər (bitkinin 
vegetativ orqanları olur) olan dövrdür. Əvvəlcə, rüşeymdə təməli qoyulmuş 
orqanlardan (əsas kök, rüşeym gövdəciyi, ləpə yarpaqcıqları) cücərti əmələ gəlir; 
cücərti ilk vaxtlarında toxumda olan ehtiyat maddələri ilə qidalanır. Tezliklə rüşeym 
tumurcuğu açılır və əsas zoğ böyüyür. Əsas zoğ tozağacı, kətan bitkilərindəki kimi 
dərhal uzana və ya bağayarpağı və yerkökündəki kimi qısa ola bilər. Kök böyüyür, 
budaqlanır, gövdənin alt hissəsində əlavə köklər əmələ gəlir və kök sistemi 
formalaşır. Beləliklə, cücərti köklər və yarpaqlar vasitəsilə müstəqil qidalanmağa 
başlayır. Cavan vegetativ bitkinin həyatı, hansı həyat formasma məxsus olduğundan 
asıbdır. Birillik bitkilər bir vegetasiya dövründə böyüyür, çiçəkləyir, bar verir və 
məhv olur; belə bitkilər çiçək və ya çiçək qrupu əmələ gələnə qədər az bir vaxtda 
(bir aya qədər, şüyüd, noxud, xiyar) inkişaf edir. Yonca kimi çoxillik bitkilər 
ömrünün birinci ilində tez böyüyür və çiçəkləyir. Adətən, çəmənlikdə, meşələrin 
kölgəliyində bitən cavan bitkilər kiçik, gözə çarpmayan olur; hər il bir və ya iki 
yarpaq açandan, ilk çiçəklənməyə qədər 50 il (məsələn, inciçiçəyində) "oturub qala" 
bilər.

Ağac və kollar ilk 5-10 İl ərzində yavaş böyüyür və otlardan hündür olmur: 
sonra isə gücünü toplayaraq güclü kök sistemini inkişaf etdirib sürətlə artır: ildə 
zoğlar 30- 50 sm yaxud 70-80 sm böyüyür; nazik gövdəcik və çətir formalaşır.

^Yetkinlik dövrü. Bir və ikiillik bitkilərdə bu dövr tez başlayır və ilk çiçəkləmə 
və barvermədən sonra bitkilər məhv olur. Çoxillik bitkilərdə isə bu ən uzun ömür 
dövrüdür. Hər il çiçəkləmə baş verir və həmin müddətdə bitki böyüyüb maksimal 
ölçülərə çatır. Yaşlı orqanların məhvi yeni kök və zoğların artımına səbəb olur.

Yaşlı dövr. Ağac, kol və çoxillik otlar zaman ötdükcə yaşlanır. Bu da çiçəkləmə 
və barvermə qabiliyyətinin azalması və yox olması ilə nəticələnir (məsələn, yaşlı 
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alma ağacları bar vermir). Yeni orqanların böyümə qabiliyyəti də kəskin zəifləyir. 
Yeni köklər əmələ gəlmir, ağacın çətiri quruyur, budaqlar məhv olub qırılır. 
Gövdənin içində oyuq əmələ gəlir. Daxildən çürümüş gövdələr asanlıqla qınlır, bərk 
küləklər onu yıxır. Yaşa dolmuş çoxillik otların tumurcuqlarından ilbəil cavan 
bitkilərə oxşar kiçik və zəif zoğlar cücərir. Yaşlı bitkini qazıb çıxarsaq, cavan 
bitkidən fərqli olaraq, onun güclü yeraltı orqanlarını (kökümsov, kök) aşkar edərik; 
lakin onlar yançürümüş vəziyyətdə olur. Yeni tumurcuqlar əmələ gəlmir, qocalma və 
təbii ölümə gətirib çıxarır.

§13 . Bitkilərin hərəkəti

Bəzi birhüceyrəlilərdən başqa, bitkilər yerdəyişmə qabiliyyətinə malik deyildir. 
Lakin bitkilərin ayrı-ayn orqanlarının hərəkətinin mümkünlüyünü bitkinin xarici 
stimullara hissiyyatı ilə təyin etmək olar. Xarici təsirlər nəticəsində əmələ gələn 
hərəkətləri 3 kateqoriyaya (qrupa) bölmək olar: tropizm, nastiya və taksislər.

ÖBəzi çiçək və yarpaqlar işıqlanmanın (fotonastiyd) və temperaturun 
(termonastiyd) dəyişməsinə cavab olaraq "yuxulu hərəkətlər" (niktinastiya) etməklə 
açılıb və ya bağlanırlar; bu cür hərəkətlər nastiki adlanır, ona görə ki, xarici 
stimullar bu kimi prosesləri işə salır, onların istiqaməti isə daxili amillərdən 
asıbdır. Bəzi çiçəklərin (zəfəran, dağ laləsi) ləçəkləri aşağıdan tez böyüdüyündən 
(hiponastiya) gecə bağlanır, ləçəklərin yuxan hissəsinin sürətlə böyüməsi 
(epinastiya) nəticəsində açılır. Bitkilərin çoxunda, xüsusən paxlahlarda (yonca və ya 
küsdüm bitkisi), yarpaq və yarpaqcıqlarda yarpaq yastıqcıqlan olur. Yarpaq 
yastıqcığı iri parenxim hüceyrələrin saplaq və yarpaqcığın dibində əmələ gətirdiyi 
şişkinlikli olur. Hüceyrələrdə turqor təzyiqinin sürətlə dəyişməsi nəticəsində yarpaq 
yastıqcığında hərəkət baş verir. Toxunmaya cavab olaraq bitkilərdə özünəməxsus 
cəld və spesifik hərəkətlər baş verir, belə hərəkətlər qaptonastik hərəkətlər adlanır. 
"Hissiyyatı" yüksək olan "küsdüm bitkisi" toxunmaya və bir sıra qıcıqlara cavab 
verir, bu bitki adi "yuxulu hərəkətlərlə" yanaşı, "şok" təsirlərə də (seysmonastiyä) sərt 
cavab verir (sərt külək, zədələnmə, temperaturun və ya işıqlanmanın qəfildən 
dəyişməsi), yarpaqlann ucunun qıcıqlandınlması zamanı bir neçə saniyə ərzində 
onlar bükülürlər.

Qıcığın gücü və müddətindən asılı olaraq qonşu yarpaqlar da bükülür, stimul 
bütöv yarpağa təsir göstərir və saplaq əyilir (sallanır). Gövdəyə təsir etdikdə reaksiya 
əks istiqamətdə yayılır. Ən mürəkkəb hərəkətlər bitki aləminin cücüyeyən 
nümayəndələrində müşahidə olunur; bu hərəkətlərin bir hissəsi qaptonastik 
hərəkətlərdir. Bitki hərəkətlərinin çoxu boyatma ilə əlaqədardır.

Artıq biz bilirik ki, zoğlann böyüməsi nəticəsində bitkilər məkanda hərəkət edir 
və müxtəlif tərəflərə sürünürlər. Ləng hərəkətlərlə yanaşı, bitkilərdə cəld hərəkətlər 
ayrı-ayrı orqanların hərəkəti də baş verir. Məlumdur ki, bir sıra bitkilərin yarpaqlan 
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(ətirşah, ərikgülü), çiçəkləri və ya çiçək qrupları (günəbaxan bitkisinin səbət çiçək 
qrupu) işığa tərəf fəal hərəkət edir. Belə hərəkətlər yarpaq və ya çiçək saplaqlarının 
qeyri-müntəzəm böyüməsi ilə əlaqədardır. Hüceyrələr kölgələnmiş tərəfdə tez uzanır, 
buna görə də yarpaqayası və ya çiçək günəşə qarşı, işıq düşən tərəfə əyilir. Xüsusən, 
sarmaşan bitkilərdə (lobya) böyüyən zoğun uc hissəsinin dairəvi hərəkətləri yaxşı 
görünür (bir neçə gün vaxtaşırı bu zoğları videolentə çəkib baxsaq prosesi aydın 
görərik). Böyümənin qeyri-bərabərliyinə və böyüyən orqanların əyriliyinə yalnız 
işıq təsir etmir. Belə ki, cavan köklərin torpaqda böyüməsi, su və duzların qatılığı 
yüksək olan yerlərə tərəf hərəkəti ilə əlaqədardır.

İşıq və temperaturun sutkalıq dəyişməsinin təsiri altında müxtəlif bitkilərin çiçək 
və çiçək qruplarının açılıb bağlanması sutkanın müxtəlif vaxtlarma təsadüf edir. 
Bu isə kasayarpaqlarının və ləçəklərin boyatma hərəkətləri ilə əlaqədardır. Lakin 
bəzi bitkilərin cəld hərəkətləri böyümə ilə yox, hüceyrələrdə olan suyun miqdarının 
dəyişməsilə əlaqədardır. Bu səbəbdən də utancaq küsdüm bitkisinə (dəymədüşər 
bitki) toxunduqda yarpaqlan və meyvə taycıqlan açıhr.

§14 . Bitkilərin boy maddələri

Heyvanlarda kimyəvi koordinasiya hormonlar vasitəsilə baş verir, yəni bir yerdə 
sintez olunan üzvi maddələr digər yerdə cüzi miqdarda təsir göstərir. Bitkilərdə 
fizioloji proseslərin koordinasiyası daşınmaz maddələrlə baş verdiyindən və boya 
təsir etdiyindən onlara hormon yox, "boy maddələri" deyilir.

■$Böyümə prosesi 3 mərhələdən ibarətdir: hüceyrələrin bölünməsi, uzanması 
və diferensiasiyası (ixtisaslaşması). Bu mərhələlər bitkinin müxtəlif hissələrində 
özünəməxsus şəkildə baş verir. Gözləmək olar ki, bütün bunlar müxtəlif boy 
maddələrinin bitkiyə həm təsirində, həm də bitki orqanizmində paylanmasında öz 
əksini tapacaq. Boy maddələrinin 5 əsas sinfini ayırd edirlər: auksinlər, 
hibb er ellinlər, sitokininlər, abstsiz turşusu və etilen (eten). Sitokininlər hüceyrələrin 
bölünməsi ilə, auksin və hibberellinlər hüceyrə ölçülərinin artması və onların 
ixtisaslaşması ilə, abstsiz turşusu sakitlik mərhələləri ilə (yan tumurcuqlarda), etilen 
isə qocalma ilə əlaqədardır.

Auksinlər və fototropizm. Ç.Darvin və onun oğlu Frensisin apardığı 
təcrübələrdə fototropizmi tədqiq edərkən auksinlər kəşf edilmişdir. Onların 
vələmir cücərtisi üzərində apardığı təcrübələr göstərmişdir ki, cücərtilərin işığa 
tərəf böyüməsi gövdənin təpəsindən böyümə zonasına ötürülən "təsir" ilə 
əlaqədardır.

Fitohormonlar bitkinin bir hissəsində cüzi miqdarda əmələ gəlib digər hissələrə 
nəql olunaraq spesifik boy və forma əmələ gətirən effektə səbəb olan endogen 
birləşmələrdir. Bunlar bitki hüceyrələrinin böyümə proseslərinə, orqanların və tam 
orqanizmin inkişafına təsir etmək qabiliyyətinə malik olan hormonal tipli boy 
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tənzimləyicisidir. Onlar hüceyrənin bölünmə, ixtisaslaşma prosesində, embriogenez, 
formalaşma proseslərində iştirak edir, kiçik qatılıqda tənzimiəyici təsir göstərərək 
hərtərəfli təsiri ilə xarakterizə edilir (böyüməyə təsir ontogenezin müxtəlif 
mərhələsində baş verir). Heyvan orqanizmində olan hormonlardan fərqli olaraq, 
fitohormonlann təsir effekti əlavə amillərdən asılı olduğu üçün kiçik spesifik təsirə 
malikdir. Fitohormonlar regenerasiya prosesində, bitki generativ inkişafa keçdikdə, 
sakitlik dövründə böyük rol oynayır. Stimulyator kimi təsir göstərən fitohormonlann 
3 sinfi -auksinlər, hibb er ellinlər, sitokininlər və ləngidicı təsir göstərən 
fitohormonlann 2 sinfi - abstsiz turşusu və etilen məlumdur.

^Auksinlər (bitkilərdə p-indolil-3-sirkə turşusuna rast gəlinir) vegetativ 
çoxalma zamanı kökün əmələgəlmə prosesini fəallaşdınr, yüksək molekulyar 
birləşmələrin zülalların, sellüloza, pektin maddələrin biosintezinə təkan verir, 
meyvələrin tökülməsinin qarşısını ahr, fotoassimilyantlann, su və mineral 
maddələrinin orqanlara axınını gücləndirir. Orqan və bitkinin hissələrinin 
regenerasiya prosesində fəal iştirak edir. Bir çox auksinlər tərəfindən yaranan 
effektlərin enerjiyə ehtiyacı olduğundan, auksinlər əks-rabitə prinsipi ilə tənəffüsü 
gücləndirir və digər metabolik proseslərə təsir edir. Yerüstü orqanların meristem 
zonalarında əmələ gələn auksinlər, gövdənin uzanan zonasına hərəkət edir və bu 
prosesi sürətləndirir. Birtərəfli işıqlanma və ya cazibə qüvvələrinin təsiri altında 
auksinlər gövdədə qeyri-bərabər yerləşir, qeyri-bərabər böyüməyə səbəb olur, bu da 
müxtəlif cür tropizmlərdə reallaşır. Auksinlərin müəyyən miqdarı köklərin böyümə 
nöqtələrində əmələ gəlir, oradan müəyyən vaxta qədər yan orqanlarının (tumurcuq, 
zoğ, yan köklər) böyüməsini gecikdirir və kökün toxumaları ilə yuxan hərəkət edir. 
Auksinlər hüceyrələrin uzanmasını fəallaşdırır, lakin odunlaşmış bitkilərin 
böyüməsini sürətləndirə bilmir, onların toxum və tumurcuqlannı sakitlik dövründən 
çıxarmaq imkanlan yoxdur.

QHibberellinlər gövdənin böyüməsinin gücləndiriciləridir. Onlar hidroliz 
olunmuş formaların və monomerlərin (aminturşular, monosaxaridlər, azot əsası) 
toplanmasını gücləndirir, polimer birləşmələrin (sellüloza, nişasta, zülal, nuklein 
turşulan, xlorofil) sintezini gecikdirirlər. İndolsirkə turşusunu oksidləşdirən 
hibberellinlər fəal ferment qruplannı təcrid edir, bu da auksinlərin toplanmasını və 
gövdənin böyüməsini gücləndirir. Hibberellin mayesi ilə toxum və tumurcuqlara 
təsiri, onlann sakitlik dövründən çıxmasına səbəb olur; hüceyrə bölünməsi və 
gövdənin uzanması prosesinin fəallaşması nəticəsində cırtdanboylu bitkilərin 
böyüməsi kəskin güclənir, bu da ikiillik bitkilərin birinci ilində çiçəklənməsinə və 
reproduktiv orqanlann əmələ gəlməsinə kömək edir. Bu maddələr cavan yarpaqlarda, 
zoğ və köklərin uclannda, böyüyən rüşeymdə və toxumun inkişaf etməmiş digər 
hissələrində sintez olunur.
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ffSitokininlər bitki orqanizmində maddələr mübadiləsini stimullaşdırır, 
hüceyrənin bölünməsini gücləndirir (ribosomların miqdarını çoxaldır, RNT və zülalın 
sintezini fəallaşdırır, bunun nəticəsində hüceyrənin qocalması ləngiyir), xloroplast və 
mitoxondrilərin strukturunu stabilləşdirir (möhkəmləndirir), mühitin əlverişsiz 
şəraitinə qarşı davamlılığını artırır, yarpaqlara qida maddələrinin axımını 
gücləndirirlər. Sitokinin maddəsilə bitkilərə təsir etdikdə yaşlı yarpaqlar uzun müddət 
yaşıl qalır. Bu birləşmələrlə bitkini köklər təmin edir. Kinetin və zeatin (adeninin 
törəmələri) daha dolğun tədqiq olunmuşdur.

ffBoy ingibitorları (ləngidiciləri). Bitkilərdə stimullaşdırıcı effektli 
fitohormonlarla yanaşı endogen böyümə ingibitorları da sintez olunur. Normal boy 
prosesinin gedişini iki qrup fitohormonların bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi təyin edir; 
məkanda və zamanda böyümənin tənzimini fitohormonlar ilə boy ingibitorlarının 
tarazlaşdırılmış uyğunlaşması yerinə yetirir.

0 Təbi i ingibitorlar bitkilərin və tumurcuqların sakitlik vəziyyətinə keçməsi, 
yarpaqların tökülməsi, gövdə böyüməsinin ləngiməsi, toxumların sakit dövrü və s. 
kimi proseslərdə fəal iştirak edir. Bitkilərdə daha çox fəal və yayılan maddələr abstsiz 
turşusu və onun analoqian olan ksantoksin və etilendir.

Abstsiz turşusu (dormin) bitkilərdə sakitlik dövrünün yaranmasına təkan verir; 
bu da onun fizioloji təbiətinə görə böyümənin güclü ingibitorudur.

Saralmış yarpaqlarda əmələ gəlmiş ksantoksin gövdəyə keçir və tumurcuqların 
vaxtsız cücərməsini, kambinin fəallığını ləngidir. Ksantoksin abstsiz turşusu kimi 
kimyəvi təbiətinə görə terpenoidlərin törəməsidir.

ffEtilen sürətli yetişməyə səbəb olan, meyvələrdə əmələ gələn, yetişmənin təbii 
tənzimləyicisidir. Fenol təbiətli bir sıra qeyri-hormonal ingibitorlar da (kumarin, 
salisil turşusu, skopoletin, flavon maddələri bəzi terpenoidlər) tədqiq edilmişdir; onlar 
toxumun qabığında, qışlayan tumurcuqlarda, yumrularda, soğanaqlarda toplanır və 
vaxtsız boy prosesini ləngidirlər. Yazda ingibitorlar dağılır və böyüməni ləngitmir.

Fitonsidlər. Fitonsidlər digər canlı orqanizmlərə (mikroorqanizmlər və ya 
ibtidailər) zədələyici və ya məhvedici təsir göstərən bitki hüceyrələrinin maye və ya 
qaz şəklində olan maddələr mübadiləsinin məhsullarıdır. Yüksək antibiotik fəallığı ilə 
xarakterizə olunan xırdalanmış bitki kütləsi və ya bitkilərin qaz şəklində olan 
buxarları fitonsidlər adlanır. Fitonsidlərin kimyəvi tərkibi müxtəlifdir. Onların 
tərkibində aldehidlər, qlikozidlər, xinonlar və sianid turşusu aşkar edilmişdir.

i^Sarımsaqda (alisiri), mamırlarda (usnin turşusu), bir sıra çiçəkli bitkilərdə 
(san akasiya, pahd, göyrüş yarpaqlı ağcaqayın, dəfnə, limon, evkalipt, badam, qoz, 
soğan, qara qarağat, tozağacı, vələs, incəyarpaqh bitkilərin çoxu) fəal antimikrob 
maddələr aşkar edilmişdir.
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BİTKİLƏR VƏ ƏTRAF MÜHİT (BİTKİ EKOLOGİYASI)

Bitkilər arasında mikroskopik birhüceyrəli yosunlar, həm də nəhəng bitkilər 
vardır. Çiçəkli bitkilər arasında ən kiçiyi sugülü (2-10 mm), ən irisi isə mamont 
ağacı, Avstraliya evkalipti və Afrika akasiyasıdır ki, onlann hündürlüyü 100 m-dən 
çoxdur. Kütləsinə görə ən iri ağac ABŞ-m Eluunston parkında olan nəhəng 
sekvoyadır. Bu ağacların diametri 8-20 m, hündürlüyü 100 m-dən çoxdur. Uzun ömür 
sürən bitkilərin (Amerika qaracöhrəsinin bir neçə növü, sekvoya növlərindən biri, 
mamont ağacı) yaşı 4-6 min il arasındadır. Oyuqlu ağaclarda özək və oduncaq 
borulannın çoxu dağılır. Bitki orqanlarının arasında qarşılıqlı əlaqə olduğundan 
yerüstü hissənin inkişafı yeraltı inkişafdan asıbdır və əksinə. Səhrahqlarda efemer 
bitkilərə təsadüf olunur.

Q Efemerlər birillik ot bitkiləri olub, inkişafın tam tsiklini çox qısa və rütubətli 
dövrdə (30-45 gün, bəzən isə 2-6 həftədən 5-6 aya qədər) başa vurur. Erkən yazda 
(fevral-mart) inkişaf edir. Efemerlər çox da hündür olmur (1-3 sm); bu onunla 
əlaqədardır ki, onun zəif kök sistemi yaz yağışının rütubətini torpağın üst qatından 
çəkir. Bunlann yerüstü hissələri zəif inkişaf etdiyindən yayda meyvə və toxumların 
əmələ gəlməsindən sonra özləri məhv olurlar. Efemerlər səhra, yarımsəhra və bozqır 
(dəstərəyin bir növü, çöl çuğunduru) bitkiləridir. Səhra bitkilərinin digərləri 
(dəvətikanı) 15-17 m torpağın dərinbyinə gedən (su İlə zəngin olan), güclü inkişaf 
etmiş kök sisteminə malikdir. Belə quruluş isti havada da böyümək və inkişaf etməyə 
imkan yaradır. Orqanlar arasında olan sıx qarşılıqlı əlaqə bitkinin tam orqanizm 
olmağım göstərir. Bitkinin yaşaması üçün müəyyən şərait olmalıdır. Yaşama şəraiti 
müxtəlif amillərin təsirindən asıbdır. Bu amillər biotik (canh), abiotik (cansız) və 
insan fəaliyyəti ilə əlaqədar antropogen amillərdir.

f^Abiotik amillərə işıq, temperatur, rütubət, torpağın mineral tərkibi, onun 
münbitiik dərəcəsi, kimyəvi tərkibi (qələvi, turş, şoran torpaq) aiddir.

Фİşığa olan münasibətə görə işıqsevən (meşənin birinci yarus bitkiləri), 
kölgəsevən (çiyələk, inciçiçəyi), kölgəyədavamlı (küknar) bitkilər mövcuddur.

^Temperatura olan münasibətə görə onlar soyuğadavamlı və istisevən qruplara 
bölünür. Rütubətə olan münasibətə görə isə quraqhğadavamlı (kserofitlər), aralıq 
(mezofitlər) və rütubətsevən(/ız6?ro/bZər)bitki qrupları ayırd edilir.

Torpaq mühitinə bitkilərin tələbatı müxtəEfdir. Bəzi bitkilər münbit torpağa 
üstünlük verirlər (küknar, fındıq, fıstıq, pahd, şabalıd). Digərlərinin isə münbit 
torpağa tələbatı çox aşağıdır (şamların müxtəbf növləri, nar, zeytun).

Bitki həyatmda fəsil dəyişiklikləri. İlbəil bitkilərin həyatında müəyyən 
hadisələr təkrar olunur (yarpaqlann açılması, çiçəkləmə, barvermə, xəzan). Heyvan 
və bitkilərin həyatmda baş verən mövsümi hadisələri öyrənən t\mfenologiya adlanır.
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Fenoloji müşahidələr canh təbiətin inkişafının xüsusiyyətlərini və kənd təsərrüfatı 
işlərinin başlanmasının vaxtını təyin etməyə kömək edir.

Bitkilərin həyatında yaz hadisələri. Yazın birinci əlaməti ağac və kol 
bitkilərində şirə hərəkətinin başlanmasıdır. Bu vaxt yarpaqlar hələ açılmır. Torpaqda 
olan rütubət bitkilərin gövdə hüceyrələrində toplanaraq orada yığılmış üzvi qida 
maddələrini həll edir. Bu məhlullar şişmiş və açılmaqda olan tumurcuqlara doğru 
hərəkət edir. Meşədə, digər ağaclardan əvvəl, itiyarpaqh ağcaqayında yaz şirə 
hərəkəti başlayır, bir az sonra isə bu proses tozağacı bitkisində baş verir. 
Azərbaycanda şirə hərəkəti yazda üzümün budanmasından sonra aydın görünür.

QYazın ikinci əlaməti küləklə tozlanan ağac və kolların çiçək açmasıdır. Ən tez 
çiçəkləyən boz qızılağacdır; onunla bərabər fındıq kolu da çiçəkləyir.

İ^Yazın üçüncü əlaməti enliyarpaqh meşələrin çoxillik ot bitkilərinin 
çiçəkləməsidir. Orta zonalarda onlar dəvədabanı bitkisi ilə eyni zamanda 
çiçəkləyir. Meşədə birinci çiçəkləyən bitkilərə nəcib ciyərotu, dərman ballıcası 
(öfkəotu) aiddir.

Yazda və yayın əvvəlində (iyunun 21-nə qədər) çiçəkləyən bitkilər uzungünlü, 
yayın ikinci yarısında və payızda çiçəkləyən bitkilər isə qısagünlü (georgin, 
payızgülü, astra, zəfəran) bitkiləridir. Erkən yazdan payızın axırına qədər çiçəkləyən 
bitkilər də mövcuddur (yabanı turp, quşəppəyi).

Bitkilərin həyatmda payız hadisələri. Əksər bitkilərin, çoxillik bitkilər də 
daxil olmaqla, meyvələri və toxumları payızda yetişir. Əksər ağacların və kolların 
yarpaqlarının rəngi dəyişir, sonra isə tökülür, yəni xəzan baş verir. Bəzi bitkilərin 
yarpaqları şaxta başlanana qədər yaşıl qalır, qar yağandan sonra isə qaralır (yasəmən, 
qızılağac, bəzi alma ağacları və cavan qovaq ağacları). Müxtəlif bitkilərdə xəzanın 
müddəti müxtəlifdir. Məsələn, tozağacı bitkisində xəzan 2 ay, cökədə isə 2 həftə 
çəkir. Bəzi ot bitkilərinin çiçəkləməsi (alabəzək bənövşə, çobanyastığı, yabam turp) 
payızın axırına qədər davam edir.

§ 10. Bitki qruplaşması (biogeosenoz, ekosistem)

Bitkilər bir-birindən ayrı yaşamır; onlar stabil qruplaşmalar əmələ gətirirlər. 
Meşələr, çəmənliklər, su-bataqhqlan bitki qruplaşmalarıdır. Bitki qruplaşmalarının 
bütün bitkiləri birgə yaşama şəraitinə uyğunlaşır və müəyyən sahədə yerləşirlər. Bir 
sahənin torpağı, rütubətliyi, işıqlanması, hərarəti digər qruplaşmadan fərqlidir. 
Məsələn, su-bataqlıqlara xas olan bitkilər qamış, ciyən, qarğı, cil (qumotu), 
qatırquyruğu bitkilərdir. Meşələrə xas olan isə çiyələk, inciçiçəyi, qıjıkimilər, 
plaunlar, qaragilə (mərcanı), quşüzümü, moruq bitkiləridir. Çəmənliklərdə 
pişikquyruğu, göyçiçək, çobanyastığı, lalə (xaş-xaş), vəzərək bitkiləri yaşayır.

Azərbaycan ərazisində müxtəlif tipli bitki qruplaşmalarını ayırd etmək olar; 
məsələn, tuqay, ardıc, şam (Eldar şamı) meşələri, Lənkərançay dərəsində vələs 
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meşələri, Talış dağlarında yalangöz meşələri, subalp meşələr, qarışıq meşələr, püstə 
ağacı meşələri, çinar meşələri, Göy-göl ərazisində fıstıq-vələs meşələri, kiçik Qafqaz 
dağlarında şam və tozağacı meşələri mövcuddur. Respublikamızda qiymətli oduncağı 
olan dəmirağac, fıstıq, palıd, vələs, şabalıd, qoz, Eldar şamı kimi ağaclar mövcuddur. 
Çox vaxt bitkilərin kökləri bitişir. Kökləri bitişmiş ağaclardan birini kəssək, digər 
ağaclar kəsilmiş ağacın kökündən istifadə edəcək. Sıx şam ağacı meşələrində 100 
ağacdan 30-nun kökləri bitişikdir. Köklərin bitişməsi ağacların küləyə davamlılığını 
yüksəldir. Müxtəlif bitkilərin eyni bir qruplaşmada birgə yaşamağa uyğunlaşmasına 
onların inkişafının eyni vaxtda getməməsi də imkan verir. Adətən, şam ağacı meşələri 
çürüntü ilə zəngin olmayan qumlu torpaqda yerləşir. Onların çətirlərinin günəş işığını 
buraxmasına baxmayaraq, kol və ot bitkiləri belə meşələrdə çox azdır. Bu kimi 
meşələrin rütubətli torpağında quru şibyələrin üzərində mamırlar üstünlük təşkil 
edirlər. Meşələrdə bitkilərin mərtəbələrdə yerləşməsinə yaruslar deyilir. Adi küknar 
meşəsində 3 yarus olur: birinci yarusu küknar, ikinci yarusu az miqdarda olan otlar, 
üçüncü yarusu mamırlar təşkil edirlər. Sıx küknar meşəsində iki yarusu təşkil edən 
küknar və mamırlardır. Meşənin yalnız yerüstü hissəsi deyil, yeraltı hissəsində də 
bitkilər yarus əmələ gətirirlər. Meşədə birinci yarusu təşkil edən ağacların kökləri də 
torpağın ən dərin qatlarına keçir. Adətən, mülayim iqlimi olan enliyarpaqlı meşələrdə 
4-5 yarus olur. Azərbaycanm enliyarpaq meşələri 5 yarusludur.
^Birinci yarusu işıqsevən (palıd, fıstıq, göyrüş, şam) ağacları təşkil edir.
Qlkinci yarusu kölgəsevən (cır alma, quşarmudu, ağcaqayın) ağacları təşkil edir. 
^Üçüncü yarusu kol bitkiləri: yemişan, fındıq, itburnu təşkil edirlər.
^Dördüncü yarusu ot bitkiləri (inciçiçəyi, çiyələk, qıjı) təşkil edir.
^Beşinci yarus mamır və şibyələrdən ibarətdir.
£fBir çox bitkilər, xüsusən iynəyarpaqlılar, müxtəlif xəstəlikləri törədən 
mikroorqanizmləri məhv edən fitonsid adlanan xüsusi maddələr ifraz edirlər. Baş 
soğan və sarımsağın tərkibində çoxlu fitonsid vardır.
frFlora müəyyən ərazidə bitən bitki növlərinin məcmusuna deyilir. Dünya florası 
250 min növ çiçəkli bitkilərdən ibarətdir, onun 6,5 minə qədəri Qafqaz, 5 minə qədəri 
Azərbaycan, 3 minə qədərini isə Naxçıvan MR florasını təşkil edir.
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Ill HİSSƏ

BİTKİLƏRİN TƏSNİFATI (BİTKİ SİSTEMATİKASI)

§ 11.Bitki sistematikası haqqında məlumat

Sistematikanın vəzifələri. Müəyyən olunmuşdur ki, hazırda dünyada 2-2,5 
mln. canlı orqanizm növü mövcuddur və 500 mln-a qədər növ də əvvəlki geoloji 
dövrlərdə məhv olmuşdur. Ona görə də biologiyanın əsas vəzifələrindən biri 
canlıların müxtəlifliyini müəyyən etməkdir. Bu məsələlərlə sistematika elmi 
məşğuldur.

^Sistematika (yunanca "sistematikos" - "qaydaya salınmış") Yer üzərində 
mövcud və məhv olan orqanizmlərin müxtəlifliyini və onlann qohumluq əlaqələrini 
öyrənən bioloji elmdir. Başqa sözlə sistematika - canh varlıqların təsnifat sistemi 
olub, botanika bölməsinin əsas mənbəyidir. O, müxtəlif bitkilər arasında qarşılıqlı 
əlaqələri xarakterizə edir və müxtəlif ölkələrin mütəxəssisləri arasında elmi mübadilə 
aparmaq üçün vacib şərtdir. Bitkilərin sistematikası - botanikada bitkilərin təbii 
təsnifatı ilə məşğul olan bölməsidir. Oxşar əlamətləri olan fərdlər qruplarda birləşərək 
müəyyən növü əmələ gətirir. Əgər növün oxşar qohumları yoxdursa, o sərbəst 
monotip cins əmələ gətirir. Bitkilərin sistematikası müxtəlif dərəcəli qruplardan ibarət 
olan iyerarxiya sistemidir, yəni fasilələrdən sıralar, sıralardan isə siniflər əmələ gəlir. 
Hazırda yer üzərində 350 minə qədər bitki növü vardır. Müasir sistematikanın 
vəzifəsi orqanizmləri aşkar etmək, təsvir etmək və sistemləşdirməkdən ibarətdir. 
Müasir sistematika biologiyanın xüsusən, sistematikanın nəzəri əsasım təşkil edən 
təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanan sintetik elmdir.

Sistematikanın əsas terminləri. Sistematikanın əsas terminləri aşağıdakılardır: 
^Morfoloji üsul - vegetativ və xüsusilə generativ orqanların (palinoloji cəhətdən 
tozcuğun quruluşunun öyrənilməsi) xarici və daxili quruluşuna görə;
QFizioloji-biokimyəvi - bitkilərin fiziologiyası və biokimyəvi tərkibinə görə;
KG en etik - xromosom aparatı əsasında fəsilə, cins və növlərin təyini;
QSüni sistemlər - az miqdarda əlamətlər əsasında qurulmuş sistemlər;
QTəbii sistemlər - əlamətlərin cəmi əsasında qurulmuş sistemlər;
QFilo genetik sistemlər-taksoTilar arasındakı qohumluq əlaqələri əsasında 
qurulmuş sistemlər;
Hər bitki yeni əlamətlərinə görə taksonlar seriyasına daxil edilir.
QTakson - fərqli əlamətlərə görə hər bir qrup takson adlanır (ingiliscə, taxon 
cəm halda deməkdir). Taksonlar müəyyən taksonomik kateqoriyaya aid olub, 
fərd və ya qrupdur.
^Taksonların iyerarxiya prinsipi - böyük taksonlar iyerarxiya sırasında 
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yerləşmiş aşağı taksonlar sistemini əhatə edir. Bu taksonlardan hər biri daha böyük 
qrupun bir taksonuna tabedir.

fkTəsnifat sistematikanın təcrübəsi və prinsipləri haqqında təlimdir. 
«Taksonomiya» və «sistematika» anlayışları çox vaxt sinonimlər kimi istifadə edilir, 
Ancaq əsil mənada taksonomiya sistematikanın bir hissəsidir.

^Taksonomik kateqoriyalar taksonlar iyerarxiyasında dərəcə və ya səviyyəni 
müəyyənləşdirir. Ən kiçik sistematik vahid - növ hesab edilir.
Növ morfofunksional xüsusiyyətlərinə görə oxşar, bir-birinin arasında çarpazlaşmaya 
malik olan, müəyyən arealı tutan, tarixən qurulmuş fertil fərdlərin cəmidir. Hər növün 
iki sözdən ibarət elmi (binar) adı vardır: birinci söz bitkinin hansı cinsə, ikinci söz isə 
hansı növə aid olduğunu göstərir. Binar adından sonra növü ilk dəfə təsvir verən 
alimin qısa soyadı yazılır. Bitkiçilikdə sort (variasiya və ya forma) anlayışından 
istifadə edilir, növün adından sonra qısa «var; və ya f.» qeyd olunur.

QSort - növün daxilində fərdlər qrupudur və növün digər fərdlərindən irsən 
möhkəmlənmiş əlamətlərilə fərqlənir.
Sistematikanın bölmələri. Müasir sistematika bir-biri ilə sıx əlaqədə olan bir 

neçə bölmədən ibarətdir. Onlardan ən başlıcası taksonomiyadır. "Taksonomiya" 
termini (yunanca "taksis" - quruluş, qayda və qanun) 1813-cü ildə isveçrəli botanik 
Oqüsten Dekandol tərəfindən təklif edilmişdir. Taksonomiya orqanizmlərin 
təsnifatının nəzəriyyəsi və praktikasıdır.

^Biologiyada təsnifat aşkar edilən və məlum olan orqanizmlərin oxşar və fərqli 
əlamətlərinə görə bir-birinə tabe olan kateqoriyalar sistemində birləşdirilməsidir.

^Təsnifatın vacib anı taksonlar arasında oxşar və fərqli əlamətləri müəyyən 
etmək və bu fərqləri qiymətləndirməkdir.

Canh orqanizmləri sistemləşdirmək üçün xüsusi termin və adlardan istifadə 
edilir. XX əsrin əvvəlində sistematikanın ikinci vacib bölməsi - nomenklatura 
formalaşmışdır. Müasir botanikada mövcud olan takson adlarının toplusu 
nomenklatura adlanır. Adların təyini və istifadəsini tənzimləyən və qazıntı hahnda 
tapılan bitkilərin, göbələklərin və prokariotlann adlan toplu qaydasında tərtib 
edilmişdir. Nomenklatura qaydalarının əsas son vəzifəsi ondan ibarətdir ki, hər bir 
takson özünəməxsus müəyyən adı alsın və həmin adla tanınsın.

^Müasir sistematikanın üçüncü bölməsi filogenetikadır. Filogenetika (yunanca 
"filon" - cins, tayfa) orqanizmlərin tarixi qohumluğunu, canh orqanizmlər aləminin 
bütövlükdə, eləcə də ayn-ayn sistematik qrupların tarixi inkişafının gedişini 
müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Filogenetika təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır.

Sistematikanın inkişafının qısa tarixi. Bitki sistematikasının tarixi qədimdir, 
hələ 1644-cü ildə Teofrast bitkiləri 4 qrupa bölmüşdür: ağaclar, kollar, yarımkollar 
(kolcuqlar) və otlar. İntibah dövrünə qədər ilk dəfə birləpəli və ikiləpəli bitkilər 
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arasında fərqləri qeyd edən Alberd Fon Bolştedtin müşahidələri maraq doğurur. Bu 
dövrdə italiyalı Andrea Çezalpino (1583) bitkilərin əsasən «bərpa olunan 
orqanlarının», yəni meyvələrin və toxumların quruluşuna əsaslanan ilk süni 
təsnifatını nəşr etdirmişdir. Teofrastın təsiri ilə qəbul edilmiş əsas qruplardan 
əlavə (ağaclar, kollar, yarımkollar və otlar) - toxumsuz bitkilər qrupu da (qıjılar, 
mamırlar, göbələklər və yosunlar) qəbul edilmişdir.

ФХУ1 əsrin axırlarında K.Baugin cins və növ kateqoriyalarını ayıraraq 
binominal (binar) nomenklaturanın əsasını qoymuşdur. Üçüncü əsas taksonomik 
kateqoriya olan «fosiloni» hələ 1689-cu ildə fransız botaniki P.Manyol müəyyən 
etmişdir. 1693-cü ildə ingilis təbiətşünası C. Rey «növ» haqqında, 1700-cü ildə 
isə fransız botaniki Turnefor «cins» haqqında məlumatlar vermişlər. Çiçək tacına 
əsaslanan Turnefor sistemi (dodaqçiçəklilər sinfi, dördləçəklilər sinfi) sadəliyinə 
görə geniş yayılmışdır. Rey sistemi (1686-1704) çox mürrəkəb, ancaq daha təbii 
olmuşdur. O, bu sistemi «ikiləpəlilər» (Dicotyledoneae) və «birləpəlilər» 
(Monocotyledoneae) adlandırmışdır və bu 2 qrupu meyvəsinin tipinə görə 
siniflərə, sinifləri isə yarpağın və çiçəyin əlamətlərinə görə təsnif etmişdir. Süni 
sistemlər dövrünün ən mühümü «K.Linney sistemi» (1735) olmuşdur. K.Linney 
təsnifatının əsasını erkəkciklərin miqdarı, onlann bitişmə xüsusiyyətləri, bircinsli 
çiçəklərin yayılması təşkil edir. O, toxumlu bitkiləri 23 sinfə bölmüşdür, 24-cü 
sinfə isə yosunları, göbələkləri, mamırları və qıjıları aid etmişdir. Beynəlxalq 
botanika nomenklaturasının kodeksinə görə hazırda yaşayan bitkilərin bir çox 
qruplanmn cins və növlərinin adlan 1753-cü ildə Linneyin «Bitkilərin növləri» 
adh əsəri əsasında aparılır. Bitkilərin sistematikasının təbii üsulunun şərhində 
fransız alimi M.Adansonun «Bitkilərin fəsilələri» (1763-1764) kitabı mühüm rol 
oynamışdır. O, bitkilərin təsnifatını müxtəlif əlamətlərin maksimal miqdarından 
istifadə etməklə vermişdir.

$XIX əsrdə O.P.Dekandolun sistemi (1813, 1819) sistematika tarixində 
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dekandol bitki aləmini 2 şöbəyə bölmüşdür: 
borulu və hüceyrəli bitkilər. Bitkilərin ən məqsədyönlü təbii sistematikası ingilis 
botanikləri C.Bentam və C.Xuker (1862-1883) tərəfindən əsaslandırılmışdır.

^Bitkilərin sistematikasının müasir inkişafı Ç.Darvinin (1859) «Növlərin 
mənşəyi» kitabının nəşrindən sonra başlamışdır. Darvin nəzəriyyəsinin təsiri ilə 
yaranan ilk sistemlərdən biri alman alimi A.Braun (1864) sistemidir. 1875-ci ildə 
alman botaniki A.Eyxler özünün bitki aləmi sistemini təklif etmişdir. A.Eyxler 
sisteminin gələcək inkişafı - alman botaniki A.Enqler tərəfindən təhlil edilmiş və 
çoxcildli «Bitkilərin təbii fəsilələri» əsəri (1887-1909) hazırlanmışdır.

<$Keçmiş İttifaqda bitkilərin filogenetik sistematikasının inkişafi B.M.Kozo- 
Polyanski və onun şagirdləri tərəfindən aparılmışdır. İngilis botaniki C.Xatçinsonun 
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(1926 və 1934) sistemi bitkilərin morfoloji xüsusiyyətlərinə görə təyin edilməsinə 
əsaslanmışdır. Sonradan botaniklərdən M.İ.Qolenkina (1937), A.A.Qrossheym 
(1945), İ.S.Vinoqradova (1958), A.Qundersen (1950), R.Şoo (1953, 1961), F.Novaka 
(1954, 1961) tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Botaniklər çiçəkli bitkilərin monofiletik 
mənşəyinin olmasına əsaslanaraq yeni sistemlər yaratmışdır. Ölkələrin və ya 
materiklərin «flora və təyinedicilərinin tərtibatı» bitki sistematikasının inkişafına 
səbəb olmuşdur.

£H998-ci ildə «Annals of the Missouri Botanical Garden» jurnalında, «An 
ordinal classification for the families of flowering plants» məqaləsində nəşr olunmuş 
çiçəkli bitkilərin təsnifatının taksonomik APG I sistemi, «Örtülütoxumlularm 
filogeniya qrupu» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) tərtib olunmuşdur. Bu 
sistem çiçəkli bitkilərin əvvəlki təsnifat sistemlərindən ilk növbədə onunla fərqlənir 
ki, taksonlar arasında qohumluq əlaqələrinin inteqral prinsiplərdə sübutuna deyil, 
DNT-nun kladistik analizinə genin ardıcıllığına - xloroplastların iki geninə və 
ribosomlan kodlaşdıran bir genə əsaslanır. 2003-cü ildə APG I sistemi daha da 
təkmilləşdirilərək APG II təsnifat sistemi qurulmuşdur.

APG III çiçəkli bitkilərin müasir taksonomik sistemidir. Ən düzgün halda 
örtülütoxumlularm filogenetik baxımdan ardıcıl (Angiosperm Phylogeny Group 
Angiosperm Phylogeny Group, APG) sıralanmasıdır. APG III sistemi (2009), APG I 
(1998) və APG II (2003) sistemlərinə əsasən qurulmuşdur. Bu sistem 2009 cu ildə 
London “Linnev” cəmiyyətində «An update of the Angiosperm Phylogeny Group 
classification for the orders and families of flowering plants: APG III» qəbul 
olunmuşdur. Dünyanın görkəmli alimləri olan Birgitta Bremer (İsveç Kral Elmlər 
Akademiyası), Kare Bremer (Stokolm Universitetinin prorektoru), Mark W. Chase 
(İngiltərə Kral Kyu Botanika bağı), James L. Reveal, L. H. Bailey Hortorium (ABŞ, 
Kornell Universitetinin botanika fakültəsi) Douglas E. Soltis (ABŞ, Florida 
Universitetinin botanika fakültəsi), Pamela S. Soltis (ABŞ, Florida Universitetinin 
təbiət muzeyi) Peter F. Stevens (Missuri Universitetinin botanika fakültəsi), St. 
Louis, (ABŞ, Missuri Botanika bağı), bitkilərin analizi və təyinat işləri Arne A. 
Anderberg, Michael J. Moore, Richard G. Olmstead, Paula J. Rudall, Kenneth J. 
Sytsma, David C. Tank, Kenneth Wurdack, Jenny Q. Y. Xiang və Sue Zmarzty 
tərəfindən aparılmışdır.

Müasir bitkilər sistematikasının nailiyyətlərinə baxmayaraq bütün bitki aləmi 
üçün hərtərəfli sistemin tərtibatı hələ tamamlanmamışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq 
Farmakoqneziya botanikanın əsaslan ilə yeni nəşrində bitkilərin taksonomik tərkibi 
çılpaqtoxumlular üçün A, Qronquist (1981,1988), örtülütoxumlular üçün isə 
S.K.Çerepanov (1995) və APG III (2009) sistemlərindən istifadə edilmişdir.

Canlı orqanizmlərin sistem tipləri. XVIII əsrin ikinci yansında və xüsusilə 
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axırlarında canlı varlıqlar arasında təbii əlaqələrinin, sadədən mürəkkəbə aparan 
zəncirin mövcud olması barədə geniş mülahizələr yayılmışdır. Bu hələlik təkamül 
nəzəriyyəsi olmayıb, ancaq üzvi aləmin təkamülü haqqında fikirləri mənimsəmək 
üçün mənbə idi. Bu dövrlərdə, «qohumluq» məntiqi anlayış olaraq, müxtəlif formada 
izah olunurdu, ancaq sistematik təsnifatda onu əks etdirmək məsələsi problem olaraq 
qahrdı. Bu əsasla tarixən süni sistemləri əvəz edən təbii sistemlər yaranırdı. Onlann 
yaranması botanikanın bütün dövrü tarixini əks etdirdi. Təbii qruplaşdırma fərziyyəsi 
hələ çox əvvəllərdən yaranmışdır. Bitkilərin bəzi qruplan süni sistemlərdən təbii 
sistemlərə keçmişdir.

ФСапЬ orqanizmin çox sayda sistemləri məlumdur. İlk sistemlər bizim eradan 
əvvəl IV əsrdə meydana çıxmışdır. Qurulma prinsiplərindən asıh olaraq sistemlərin 
müxtəlifliyi 3 əsas tipə bölünür: 1) süni 2) təbii 3) genealoji.

QSüni bioloji sistemlər bir və bir neçə morfoloji əlamətlər üzərində qurulur; 
təsnifat obyektlərinin mahiyyətini əks etdirmir; az əhəmiyyətli bioloji məlumat 
daşıyır. Eramızdan əvvəl IV əsrdən XVIII əsrin ortalarına qədər botanikada süni 
sistemlərin hökmranlığı davam edirdi. Məşhur süni sistemi İsveç alimi K.Linney 
(1735) təklif etmişdir.

^Süni sistemlərdən fərqli olaraq, təbii sistemlərdə daha çox əlamətlərə görə 
oxşarlıq və fərqlər nəzərə alınır və oxşarlığına görə bir-birinə daha yaxın olan 
orqanizmlər sistematik qruplarda (taksonlar) birləşir.

Tam işlənmiş təbii sistem onunla səciyyələnir ki, burada taksonun mövqeyi 
onun əsas xassələrini təyin edir. Ona görə də təbii sistemlər özündə böyük bioloji 
məlumat daşıyır və yüksək proqnostik dəyəri vardır. Yeni obyektin sistemdə 
mövqeyini bilərək, onun bəzi xassə və xüsusiyyətlərini qabaqcadan söyləmək olar.

t>İlk təbii sistemlər XVIII əsrin axırında (A Jüsyenin sistemi) əmələ gəlmişdir. 
Süni sistemlərdən fərqli olaraq onlann tərtibatı və istifadəsi davam edir. Hesablayıcı 
texnikanın köməyi ilə orqanizmin fenotipinin müxtəlif xüsusiyyətlərinə aid olan 
məlumatı nəzərə alıb təhlil etmək mümkündür; çox vaxt onları fenetik sistem 
adlandırırlar, onlarda qohumluq prinsipi nəzərə alınmır.

QGenealoji sistemlər XIX əsrin axmnda əmələ gəlmişdir. Bu sistemlər oxşar və 
fərqli cəhətlərdən başqa, filogeniyanı, yəni orqanizmlərin qohumluğunu əks etdirir.

XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, zoologiyada, sonra isə botanikada elə 
sistemlər əmələ gəlmişdir ki, onların müəllifləri xüsusi üsullarla (kladistika) 
filogenezin ehtimal olunan ardıcıllığını, yəni təkamül prosesində taksonların 
əmələgəlmə prosesini aydınlaşdırmaq istəyirdilər.

Onlar təklif olunan sistemlərdə diqqəti fərq və oxşarlığa yox, taksonların 
qohumluğuna cəlb edib, filogenez prosesini təsvir etməyə cəhd edirdilər. Bu kimi 
sistemlər filogenetik sistemlər adlanır.
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Taksonomik kateqoriyalar və taksonlar. Binar nomenklatura
Sistematikanın mühüm anlayışlardan biri taksonomik (sistematik) kateqoriyalar 

və taksonlardır. Abstrakt çoxluğun yanmçoxluğa ardıcıl bölünməsi nəticəsində alman 
iyerarxik təsnifatda müəyyən dərəcə və ya səviyyələr taksonomik kateqoriya adlanır.

^Bitkiləri sistemləşdirmək üçün xüsusi termin və anlayışlardan istifadə olunur. 
Botanik nomenklaturanın əsas taksonomik kateqoriyaları aşağıdakılardır: növ, cins, 
fəsilə, sıra, sinif, şöbə, aləm. Lazım olarsa, aralıq taksonometrik kateqoriyalardan 
faıyarımnöv, yarımcins, yarımfəsilə, sıraüstü, aləmüstü istifadə etmək olar. Mücərrəd 
taksonomik kateqoriyalardan fərqli olaraq taksonlar konkretdir. Təsnifat prosesində 
müəyyən taksonomik qruplara aid edilən mövcud orqanizm qrupları takson adlanır. 
Məsələn, cinsin və ya növün dərəcələri taksonomik kateqoriyadır, lakin gicitkan cinsi 
və ya ikievli gicitkan növü 2 konkret taksondur. Birinci takson gicitkan cinsinin 
mövcud olan növlərini əhatə edir, ikinci isə ikievli gicitkan növünə aid olan fərdləri 
toplayır. Növdən yuxarı olan taksonomik kateqoriyalara aid olan taksonların elmi adı 
bir latın sözündən ibarətdir, yəni uninominaldır. 1735-ci ildən başlayaraq 
(K.Linneyin "Bitkilərin növləri" adh kitabının çap tarixi) iki latın sözündən ibarət 
olan binominal adlar (Linneyin sələfləri D. Rey və K.Bauqinin təklif etdiyi) qəbul 
edilmişdir. Birinci ad növün hansı cinsə aid olduğunu, ikinci ad isə növün epitetini 
göstərir. Məs., Campanula persicifolia şaftahyarpaq zəngçiçəyi, Campanula latifolia 
enliyarpaq zəngçiçəyi; may inciçiçəyi Convallaria majalis. Botanikada qəbul olunan 
qaydaya görə, bitki növünü binar nomenklatura kimi məlum olan 2 adla adlandırırlar. 
Elmə binar nomenklaturanı K.Linney daxil etmişdir. Uniominal adların müəyyən 
şəkilçisi verilən taksonun hansı taksonomik kateqoriyaya aid olduğunu təyin etməyə 
imkan yaradır. Bitkilərin fəsilələri üçün sonu - aceae, sıralar üçün - ales, sinifaltı 
üçün - idae, sinif üçün - psida, şöbə üçün - phyta qəbul olunmuşdur. Standart 
unominal adın əsasında fəsilə, sıra, sinfə və s. daxil olan hər hansı bir cinsin adı 
durur. Məs., Magnoliacea fəsiləsi, Magnoliales sırası, sinifaltı Maqnoliadae, sinif 
Maqnoliopsida, şöbə Maqnoliopsita, Maqnolia cinsindən götürür.

Ali kateqoriya taksonlan (şöbə, sinif və s.) üçün yuxanda sadalanan çoxdan 
müəyyən edilmiş adlar istifadə oluna bilər. Məsələn, örtülütoxumlulann sinifləri: 
ikiləpəlilər - Magnoliopsida və birləpəlilər - Liliopsida müvafiq olaraq Dicotyledones 
və Monocotylidones, örtülütoxumlular şöbəsinin özü isə Magnoliophyta və ya 
Angiospermae adlana bilər.

Quruluşuna görə oxşar növləri cinslərə, cinsləri fasilələrə, fəsilələri sıralara daxil 
edirlər. Sıralann adına bu sıraya daxil olan fəsilənin adı verilir. Sıralar siniflərə, 
siniflər şöbələrə, şöbələr yarımaləmə, yarımaləm aləmə daxil olur.

Buğdanın sisfematikasına misal:
<JNöv (Species) - bərk buğda
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ÖCins (Genus) - buğda
Fəsilə (Familia) - taxılki mi lər və ya qırtıckimilər

ÖtSıra (Ordo) - taxılçiçəklilər və ya qırtıcçiçəklilər
KSİııif (Classis) - birləpəlilər (Magnoliopsida, Liliopsida)
Ö-Şöbə (Divisio) - örtülütoxumlular (Magnoliophyta)
Ö Yanmalam - ali bitkilər
Ö-Aləm (Regnum) - bitkilər (Plantae)
П Aləmüstü - eukariotlar
Öİmperiya (səltənət) - canlı orqanizmlər
ÖSistematikamn ali bitkiləri öyrənən 2 şöbəsi (Magnoliophyta və Pinophyta) 

vardır. Sistematikada çoxlu mübahisəli məsələlər olduğundan müxtəlif alimlər 
müxtəlif taksonomik kateqoriyaları müxtəlif cür şərh edirlər. Məsələn, müəlliflərin 
bir qismi soğan cinsini zanbaqkimilər fasiləsinə, o biri qismi isə müstəqil 
soğankimilər fasiləsinə aid edirlər; üçüncü qismi soğankimilər fasiləsini 
zanbaqçiçəklilər sırasına, digərləri isə nərgizçiçəklilər sırasına daxil edirlər. Belə 
şərh digər fəsilə və sıralara da aiddir.

§ 12. Farmakoqnoziyaya daxil olan bitkilərin sistematikası (APG III-ə görə)

Farmakoqnoziyanm bitki sistematikası əsas götürülərək işlənilməsində öncə 
bitkilər, göbələklər və bakteriyalar aləmindəki qruplar haqqında məlumat əldə 
edilməsi, sonra bu qruplara daxil olan və əczaçılıqda istifadə olunan faydalı, 
zəhərli və başqa bitkilərin tanınmasının daha uyğun olacağı düşünülür. Bitkilər aləmi 
(Regnum vegetabile) ibtidai və ali olmaqla, 2 yarımaləmə, sporlu və toxumlu olmaqla 
isə 7 şöbəyə (divisio) ayrılır:
Regnum: Plantae (Vegetabile)-Bitkilər
Subregnum: Cryptogamae - İbtidai bitkilər
Phylum: Heterokontophyta
Classis: Phaeophyceae - Qonur yosunlar
Ordo: Laminarialcs - Laminariya!ar
Familia: Laminariaceae Bory - Laminariyakimilər
Genus: Saccharina Stack. (Laminaria J.V. Lamouroux)- Şəkərli
Laminariya Saccharina latissima (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl, et G. W. 
Saunders (Laminaria saccharina (L.) Lam.) - Şəkərli laminariya
Saccharina japonica (J.E. Areschoug) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. 
Saunders (Laminaria japonica Aresch.) - Yapon laminariyası
Subregnum: Superiores - Ali bitkilər
Sporophyta - Ali sporlular
Phylum: Lycopodiophyta
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Classis: Lycopodiopsida
Ordo: Lycopodiales - Plaunlar
Familia: Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Plaunkimilər
Genus: Huperzia Bernh. - Huperziya (Qurdayağı)
Huperzia selago (L.) Bemh. ex Schrank et C. Mart. (=Lycopodium selago L.) - Quzu 
plaunu
Phylum: Equisetophyta
Classis: Equisetopsida
Ordo: Equisetales - Qatırquyruğular
Familia: Equisetaceae Michx. ex DC. - Qatırquyruğukimilər
Genus: Equisetum L. - Qatırquyruğu
Equisetum arvense L.- Çöl qatırquyruğu
Phylum: Polypodiophyta
Classis: Polypodiopsida
Subclassis: Polypodiidae
Ordo: Aspleniales - Qamçılıcalar
Spermatophyta - Toxumlular
Gymnosperms - Çılpaqtoxumlular
Phylum: Pinophyta
Classis: Pinopsida
Ordo: Pinales - Şamlar
Familia: Pinaceae Juss. - Şamkimilər
Genus: Abies Mill. - Ağ şam
Abies sibirica Ledeb. - Sibir ağ şamı
Genus: Picea A. Dietr. - Küknar
Picea abies (L.) Karst - Adi küknar
Genus: Pinus L. - Şam
Pinus sylvestris L. - Adi şam
Phylum: Gnetophyta
Classis: Ephedropsida
Ordo: Ephedrales - Acılıqlar
Familia. Ephedraceae Dumort. - Acıhqkimilər
Genus: Ephedra L. - Acılıq
Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. - Orta acılıq (Bozqır acıhqotu)
Ephedra equisetina Bunge - Qatırquyruğunabənzəracılıqotu
Angiosperms - Örtülütoxumlular və ya çiçəkli bitkilər
Phylum: Magnoliophyta
Classis: Magnoliopsida



Subclassis: Magnoliidae
ANITA grade
Superordo: Nymphacanae
Ordo: Nymphaeales - Suzanbağıçiçəklilər
Familia: Nupharaceae A. Kerner - Suzanbağıkimilər
Genus: Nuphar Sibth. & Sm. - Nelufər (Su zanbağı)
Nuphar luteum (L.) Smith - San nelufər
Superordo: Austrobaileyanae
Ordo: Austrobaileyales - Avstrobeytiyaçiçəklilər
Familia Schisandraceae Blume - Şizandrakimilər
Genus: Schisandra - Şizandra (Cır limon)
Schisandra chinensis (Turcz.) Bail, - Çin cır limonu
Superordo: Lauranae
Ordo: Laurales - Lavrlar
Familia: Lauraceac Juss. - Lavrkimilər
Genus: Cinnamomum Schaeff. - Darçın ağacı
Cinnamomum verum J. Presl. (= C. zeylanicum Blume) - Həqiqi darçın ağacı
Cinnamomum aromaticum Nees (= C. cassia Blume) - Ətirli darçın ağacı
Monocots - Birləpəlilər
Subclassis: Aridae
Superordo: Aranae
Ordo: Acorales - Kəcəvərçiçəklilər
Familia: Acoraceae Martinov - Kəcəvərkimilər
Genus: Acorus L.- Kəcəvər
Acorus calamus L. - Adi kəcəvər
Ordo:Dioscoreales - Dioskoreyaçiçəklilər
Familia:Dioscoreaceae R. Br. - Dioskoreyakimilər
Genus:Dioscorea L. - Diskoreya
Dioscorea nipponica Makino - Nippon dioskoreyasi
Classis: Liliopsida
Subclassis: Liliidae
Superordo: Lilianae
Ordo: Colchicales - Vaxtsizotular
Familia: Melanthiaceae Batsch - Melantkimilər
Genus: Veratrum L.- Asırqal
Veratrum album (=Veratrum lobelianum Bemh.) - Ağ asırqal
Ordo: Colchicales - Vaxtsizotular
Familia: Colchicaceae DC. - Vaxtsızotukimilər
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Genus: Colchicum L.- Vaxtsızot
Colchicum speciosum Stev. - Gözəl vaxtsızot
Superordo: Asparaganae
Ordo: Asparagales - Quşüzümülər
Familia: Amaryllidaceae J. St.-Hil. - Nərgizçiçəyikimilər
Genus: Ungernia Bunge - Ungcrniya
Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko - Viktor ungerniyası (Amankora)
Genus: Allium L. - Soğan
Allium sativum L. - Əkin sarımsaq-soğanı
Genus: Drimia Jacq. - Soğan (dəniz soğanı)
Drimia maritima (L.) Stearn (= Urginea maritima (L.) Baker) - Dəniz soğanı
Familia: Asparagaceae Juss. - Quşüzümükimilər
Subfamily: Nolinoideae Spreng. - Nolinodiyakimilər
Genus:Convallaria L. - İnciçiçəyi
Convallaria majalis L. - May inciçiçəyi
Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh. - Qafqaz inciçiçəyi
Familia: İridaceae Juss. - Süsənkimilər
Genus: İris L. - Süsən
İris germaniaca L. - Alman süsəni
Familia:Xanthorrhoeaceae Dumort.- Ksantoriyakimilər
Genus: Aloe L. - Əzvay (aloe)
Aloe arborescens Mill. - Ağacşəkilli əzvay
Commelinids
Superordo: Poanae
Ordo: Poales - Qı ruclar (Taxıllar)
Familia: Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) - Qırtıckimilər (Taxıllar)
Genus: Zea L. - Qarğıdalı
Zea mays L. - Qarğıdalı
Ordo: Zingiber ales - Zəncəfillər
Familia: Zingiberaceae Lindl. - Zəncəfilkimilər
Genus: Zingiber Mill. -Zəncəfil
Zingiber officinale Roscoe (=Amomum zingiber L.) - Aptek zəncəfili
Eudicots -İkiləpəlilər
Subclassis: Ranunculidae
Superordo: Ranunculanae
Ordo: Ranunculales - Qaymaq çiçəklilər
Familia: Berberidaceae Juss. - Zirinckimilər
Genus: Berberis L. - Zirinc



Berberis vulgaris L. - Adi zirinc
Subfamilia: Podophyllaceae DC. - Podofilkimilər
Genus: Podophyllum L. - Podofil
Podophyllum peltatum L. - Qalxanabənzər podofil
Familia: Menispermaceae Juss.- Menispermakimilər
Genus: Stephania Lour.- Stefaniya
Stephania glabra (Roxb.) Miers - Hamar Stefaniya
Familia: Papaveraceae Adans. - Laləkimilər
Genus: Chelidonium L. - Dəmrovotu (ziyilotu)
Chelidonium majus L. - Böyük dəmrovotu (ziyilotu)
Genus: Glaucium Hill - Buynuzlalə
Glaucium flavum Crantz - Sarı buynuzlalə
Genus: Papaver L. - Lalə
Papaver somniferum L. - Xaşxaş (Yuxugətirici lalə)
Genus: Macleaya R.Br. - Makleya
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde - Xırdameyvə makleya
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. - Ürəkvari makleya
Familia: Ranunculaceae Adans. - Qaymaqçiçəkkimilər
Genus: Aconitum L. - Akonit, Kəpənəkçiçək
Aconitum leucostomum Worosch. - Ağbığcıqlı akonit
Genus: Adonis L. - Xoruzgülü
Adonis vernalis L. - Bahar xoruzgülü
Genus: Delphinium L. - Mahmızçiçək
Delphinium dictyocarpum DC. - Bəzəktoxum mahmızçiçəyi
Core eudicots - Həqiqi ikiləpəlilər
Subclassis:: Rosidae
Superordo: Rosanae
Ordo: Saxifragales - Daşdələnlər
Familia: Grossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Genus: Rhodiola L.- Radiola
Rhodiola rosea L. - Çəhrayi radiola
Genus:HylotelephiumH.Qhba - Hiletelefium
Hylotelephium maximum (L.) Holub - Böyük hiletelefium
Genus:Ribes L. - Qarağat
Ribes nigrum L. - Qara qarağat
Genus: Kalanchoe Adans. - Kalanxo
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (=Bryophyllum pinnatum Lam.) - Lələkvari kalanxo
Familia: Hamamelidaceae R. Brown - Hamamelidkimilor
Genus: Hamamelis L. - Hamamelis
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Hamamelis virginiana L. - Virciniya hamamelisi
Familia: Paeoniaceae Raf. - Pionkimilər
Genus: Paeonia L. - Pion
Paeonia anomala L. - Meyillənmiş pion
Familia: Saxifragaceae Juss. - Daşdələnlər
Genus: Bergenia Moench - Bergeniya (Badan)
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. - İriyarpaq bergeniya
Rosids, Fabids
Ordo: Zygophyllales - Həlməllər
Familia: Zygophyllaceae R.Br. - Həlməlkimilər
Genus: Tribulus L. - Dəmirtikan
Tribulus terrestris L. - Sərilən dəmirtikan
Ordo: Malpighiales - Malpigiaçiçəklilər
Familia: Erythroxylaceae Kunth - Eritroksilumkimilər
Genus: Erythroxylum P. Browne - Eritroksilum
Erythroxylon coca Lam. - Kokain kolu
Familia: Euphorbiaceae Juss. - Süddüyənkimilər
Genus: Securinega Comm. ex Juss. - Sekurineqa
Securinega suffruticosa (Pali.) Rehd. (=Flugea suffruticosa (Pali.) Baill.)-Yarimkol 
sekurineqa
Familia: Hypericaceae Juss. - Dazıkimilər
Genus: Hypericum L. - Dazı
Hypericum perforatum L. - Yırtıq dazı
Familia: Linaceae DC. ex Perleb - Zəyrəkkimilər
Genus: Linum L. - Zəyərək
Linum usitatissimum L. - Adi zəyərək
Familia: Passifloraceae Juss. ex Roussel - Qonaqotukimilər
Genus: Passiflora L. - Qonaqotu
Passiflora incarnata L. - Həvəsçiçək qonaqotu
Familia: Violaceae Batsch - Bənövşəkimilər
Genus: Viola L. - Bənövşə
Viola arvensis Murr. - Çöl bənövşəsi
Viola tricolor L. - Üçrəng bənövşə
Ordo: Cucurbitales - Balqabaqlar
Familia: Cucurbitaceae Juss. - Balqabaqkimilər
Genus: Cucurbita L. - Balqabaq (Boranı)
Cucurbita maxima Duch. - İri balqabaq
Cucurbita pepo L. - Adi balqabaq
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Cucurbita moschata (Duch.) Poir. - Muskat (ətirli) balqabaq
Familia: Datiscaceae R. Br. ex Lindl. - Dəliçətənəkimilər
Genus: Datisca L. - Dəliçətənə
Datisca cannabina L. - Kənaf dəliçətənə
Superordo: Fabanae
Ordo: Fabales - Paxlalılar
Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Psoralea L. - Psoralea
Psoralea drupacea Bunge - Çəyirdəkli psoralea
Genus: Cassia L. - Səna
Cassia acutifolia Delile (= Senna alexandrina Mili.) - İtiyarpaq (Aleksandriya səna) 
səna
Genus: Thermopsis R.Br. - Termopsis
Thermopsis lanceolata R. Br. - Neştərşəkilli termopsis
Genus: Sophora L. - Sofora
Sophora pachycarpa C. A.Mey. (=Vexibia pachycarpa (C. A.Mey.) Yakovl.) - 
İrimeyvə sofora
Genus: Physostigma Balf. - Fizostiqma
Physostigma venenosum Bulf. - Zəhərli fizostiqma
Genus: LespedezaMichx. - Lespedeza
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag. - Qəpikvari lespedeza
Genus: Phaseolus L. - Lobya
Phaseolus vulgaris L. - Adi lobya
Genus: Astragalus L. - Gəvən (astraqal)
Astragalus dasyanthus Pall. - Tükcükçiçəkli gəvən
Genus: Glycyrrhiza L. - Biyan
Glycyrrhiza echinata L. - Kələkötür biyan
Glycyrrhiza glabra L. - Tüksüz biyan
Genus: Melilotus Hill. - Xəşənbül
Melilotus officinalis (L.) Pall. - Dərman xəşənbülü
Melilotus altissimus Thuill. - Hündür xəşənbül
Genus: Ononis L. - Ononis (Paxlakolu)
Ononis arvensis L. - Əkin ononisi
Genus: Styphnolobium Schott - Stifnolobium
Styphnolobium japonicum (L.) Schott (=Sophora japonica L.) -Yapon stifnolobium 
(Sofora)
Genus:Hedysarum L. - Qəpikotu
Hedysarum alpinum L. - Alp qəpikotu
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Hedysarum flavescens Regel et Schmalh. - Sarılıq qəpikotu
Superordo: Faganae
Ordo: Fagales - Fıstıqçiçəklilər
Familia: Betulaceae S.F.Gray - Tozağacıkimilər
Genus: Betula L. - Tozağacı
Betula pendula Roth (=B. verrucosa Ehrh.) - Əyilən tozağacı
Genus: Alnus Mili. - Qızılağac
Alnus incana (L.) Moench - Sarı qızılağac
Familia: Fagaceae Dumort.- Fıstıqkimilər
Genus: Quercus L. - Pahd
Quercus robur L. - Adi pahd
Ordo: Rosales - Gülçiçəklilər
Familia: Cannabaceae Endi. - Kənafkimilər
Genus: Humulus L. - Mayaotu
Humulus lupulus L. - Adi mayaotu
Familia: Elaeagnaceae Adans. - İydəkimilər
Genus: Hippophae L. - Çaytikanı
Hippophae rhamnoides L. - Adi çaytikanı
Familia: Moraceae Link. - Tutkimilər
Genus: Ficus L. - Əncir
Ficus carica L. - Adi əncir
Familia: Rhamnaceae Juss. - Murdaçakimilər
Genus: Frangula Hili - Mürdəşər
Frangula alnus Mili. (= Rhamnus frangula L.) - Qızılağacı mürdəşər
Genus: Rhamnus L. - Murdarça
Rhamnus cathartica L. - İşlətmə murdarçası
Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Crataegus L. - Yemişan
Crataegus monogyna Jacq. - Biryuvalı yemişan
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. - Beşyuvah yemişan
Crataegus sanguinea Pall. - Qanqırmızı yemişan
Genus: Aronia Medik. - Aroniya
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot- Qarameyvə aroniya
Genus: Sanguisorba L. - Sincanotu (qaraçörəkotu)
Sanguisorba officinalis L. - Dərman sincanotu (qaraçörəkotu)
Genus: Filipendula Miller - Quşqonmaz
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Qarağacyarpaq quşqonmaz
Genus: Rubus L. - Moruq
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Rubus idaeus L. - Adi moruq
Genus: Fragaria L. - Çiyələk
Fragaria vesca L. - Meşə çiyələyi
Genus: Padus Mili. - Meşə gilası
Padus avium Mill. - Adi meşəgilası
Genus: Potentilla L. - Qaytarma
Potentilla erecta (L.) Raeuschel (=Potentilla tormentilia Stokes) - Düzqalxan 
qaytarma
Genus: Rosa L. - İtburnu
Section: Cinnamomeae DC.
Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L). - May itburnu
Rosa acicularis Lindl. - Tikanlı itburnu
Rosa rugosa Thunb. - Qırışıq itburnu
Rosa davurica Pali. - Daur itburnu
Rosa beggeriana Schrenk. - Begger itburnu
Rosafedtschenkoana Regel. - Fedçenko itburnu
Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz. - Kokand itburnu
Rosa micrantha Borrer ex Smith. - Xırdaçiçəkli itburnu
Rosa canina L. - İt itburnu
Rosa tomentosa Smith - Keçətüklü itburnu
Rosa corymbifera Borkh. - Qalxancıqlı itburnu
Rosa zangezura P. Jarosch. - Zəngəzur itburnu
Genus: Sorbus L. - Quşarmudu
Sorbus aucuparia L. - Adi quşarmudu
Familia: Urticaceae Juss. - Gicitkankimilər
Genus: Urtica L. - Gicitkan
Urtica dioica L. - İkievli gicitkan
Superordo: Myrtanae
Ordo: Myrtales - Mərsinlər
Familia: Lythraceae J.St.-Hil. - Ağlarotkimilər
Subfamilia: Punicaceae Horan. - Narkimilər
Genus: Punica L. - Nar
Punica granatum L. - Adi nar
Familia: Myrtaceae Adans. - Mərsinkimilər
Genus: Caryophyllus L. - Mixək
Caryophyllus aromaticus L. (= Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry; = Eugenia 
caryophyllata Thunb.) - Aromah mixək ağacı
Genus: Eucalyptus L'Her. - Evkalipt
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Eucalyptus viminalis Labill. - Çubuqşəkilli evkalipt
Superordo: Brassicanae
Ordo: Brassicales (Capparales) - Kələmlər
Familia: Brassicaceae Burnett - Kələmkimilər
Genus: Brassica L. - Kələm
Brassica juncea (L.) Czern. (=Sinapis juncea L.) - Cığabənzər xardal
Genus: Capsella Medik. - Quşəppəyi
Capsella bursa - pastoris (L.) Medik. - Adi quşəppəyi
Genus: Erysimum L.- İsitməotu
Erysimum canescens Roth - Bozumtul isitməotu (sarılıqotu)
Erysimum diffusum Ehrh. - Qolbudaqlı isitməotu (sarılıqotu)
Superordo: Malvanae
Ordo: Malvales - Əməköməçilər
Familia: Malvaceae Small. - Əməköməcikimilər
Genus: Althaea L. - Bəlğəmotu (gülxətmi)
Althaea officinalis L. - Dərman bəlğəmotu (gülxətmi)
Subfamilia: Tiliaceae Juss. - Cökəkimilər
Genus: Tilia L. - Cökə
Tilia cordata Mill. - Ürəkşəkilli çökə
Tilia platyphyllos Scop. - Düzyarpaq çökə
Subfamilia: Sterculiaceae Vent. - Sterkuliyakimilər
Genus: Firmiana Marsili - Firmiyana
Firmiana simplex (L.) W.F. Wight (=Sterculia platanifolia L.) - Sadə firmiyana
Genus: Theobroma L. - Teobrom (какао)
Theobroma cacao L. - Kakao ağacı
Superordo: Rutanae
Ordo: Sapindales - Sabunağacıçiçəklilər
Familia: Anacardiaceae Lindl. - Sumaxkimilər
Genus: Cotinus Hill. - Sarağan
*Cotinus coggygria Scop. - Dəricikli sarağan (Vəlgə)
Genus: Rhus L. - Sumax
Rhus coriaria L. - Aşı sumağı
Familia: Nitrariaceae Lindl. (Peganaceae Tiegh. ex Takht.) - Şorgiləkimilər
Genus: Peganum L. - Üzərlik
Peganum harmala L. - Adi üzərlik
Familia: Rutaceae Juss. - Sədokimilər
Genus: Pilocarpus Vahl - Pilokarpus
Pilocarpus pinnatifolius Lemaire (Paraguay Jaborandi) - Lələkyarpaq pilocarpus
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Familia: Sapindaceae Juss. - Sabunağacıkimilər
Subfamilia: Hippocastanaceae DC.- Atşabahdıkimilər
Genus: Aesculus L.- Şabalıd
Aesculus hippocastanum L. - Adi atşabahdı
Subclassis: Caryophyllidae
Superordo: Caryophyllanae - Qərənfilkimilər
Ordo: Caryophyllalcs - Qərənfillər
Familia: Amaranthaceae Juss. - Pəncərkimilər
Subfamilia: Chenopodiaceae Vent. - Tərəkimilər
Genus: Anabasis L. - Öldürgən
Anabasis aphylla L. - Yarpaqsız öldürgən
Familia: Polygonaceae Juss. - Qırxbuğumkimilər
Genus: Rheum L. - Rəvənd
Rheum palmatum L.- Ovucabənzər Tanqut rəvəndi var. tanguticum Maxim
Genus: Persicaria Hili - Qırmızıbaş (bibər)
Persicaria hydropiper (L.) Spach- (=Polygonum hydropiper L.) - Acı qırmızıbaş 
subibəri
Genus: Bistorta Hill - Bistort
Bistorta major S.F. Gray (=Polygonum bistorta L.) - İriyarpaq bistort
Bistorta camea (C.Koch) Kom. (=Polygonum cameum C. Koch) - Ətrəng bistort
Genus: Polygonum L. - Qırxbuğum
Polygonum aviculare L. (P. heterophyllum Lindm.) - Quş qırxbuğumu (Quş qızılcığı)
Genus: Rumex L. - Əvəlik
Rumex confertus Willd.-At əvəliyi
Asterids
Superordo: Ericanae
Ordo: Ericales - Gordəvərlər
Familia: Ericaceae Juss, (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər
Genus: Ledum L. - Gordəvər
Ledum palustre L. - Bataqhq gordəvəri
Genus: Vaccinium L,- Mərsin
Vaccinium myrtillus L. - Qaragilə, mərcanı
Vaccinium vitis-idaea L. - Mərsin
Genus: Arctostaphylos Adans. - Ayıqulağı
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.- Adi ayıqulağı
Genus: Oxycoccus Hili - Mərcanı, (quşüzümü)
Oxycoccus palustris Pers. - Bataqhq mərcanı, (quşüzümü)
Familia: Polemoniaceae Juss. - Göyümçiçəkkimilər
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Genus: Polemonium L. - Göyümçiçək
Polemonium caeruleum L. - Mavi göyümçiçək
Familia: Primulaceae - Novruzçiçəyikimilər
Genus: Primula L. - Novruzgülü
Primula veris L. - Bahar novruzgülü
Familia: Theaceae D. Don - Çaykimilər
Genus: Camellia L. - Kameliya
Camellia sinensis (L.) Kuntze (=Thea sinensis L.) - Çin çayı
LAMİİDS
Subclassis: Lamiidae
Superordo: Gentiananae
Ordo: Gentianales (Rubiales) - Acıçiçəklər
Familia: Apocynaceae Adans. - Kəndirkimilər
Genus: Strophanthus DC. - Strofant
Strophanthus kombe Oliv. - Kombe strofanti
Genus: Rauwolfia L. - Raufolfiya
Rauwolfia serpentina Benth. - İlan raufolfiyasi
Genus: Catharanthus G.Don - Katarantus
Catharanthus roseus (L.) G. Don f. (=Vinca rosea L.) - Çəhrayi katarantus
Genus: Vinca L. - Qıfotu
Vinca minor L. - Kiçik qıfotu
Familia: Gentianaceae Juss. - Acıçiçəkkimilər
Genus: Centaurium Hill - Qızılçətir
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - Qəşəng qızılçətir
Centaurium erythraea Rafn. (C. umbellatum Gilib.) - Qırmızı qızılçətir
Familia: Loganiaceae R.Br. ex Martins - Loqaniyakimilər
Genus: Strychnos L. - Strixnos
Strychnos nux-vomica L. - Qarğabükən
Familia: Rubiaceae Juss. - Boyaqotukimilər
Genus: Rubia L. - Boyaqotu
Rubia tinctorum L. - Boyayıcı boyaqotu
Rubia iberica (Fisch, ex DC.) C. Koch (=Rubia tinctorum L. var. iberica C. Koch) -
Gürcü boyaqotu
Genus:Cinchona L. -Kinə ağacı
Cinchona officinalis L.- Dərman kinə ağacı
Genus:Coffea L. - Qəhvə ağacı
Coffea arabica L. - Ərəb qəhvə ağacı

Superordo: Lamianae
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Ordo: Lamiales
Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (DodaqçiçəkliI ər)
Genus: Leonurus L. - Şirquyruğu (Damotu)
Leonurus cardiaca L. - Ürək damotu
Genus: Melissa L. - Bədrənc (Batnnc)
Melissa officinalis L. - Dərman bədrənci
Genus: Mentha L. - Yarpız
Mentha piperita L. - İstiot nanəsi
Genus: Origanum L. - Qarqınıq
Origanum vulgare L. - Adi qaraqmıq
Genus: Rosmarinus L. - Rozmarin
Rosmarinus officinalis L. - Dərman rozmarini
Genus: Salvia L. (Arischrada Pobed.) - Sürvə, adaçayı
Salvia officinalis L. - Dərman sürvəsi
Genus: Thymus L. - Kəklikotu
Thymusserpyllum L. - Sürünən kəklikotu
Thymus vulgaris L. - Adi kəklikotu
Genus: Orthosiphon Benth. - Böyrəkotu
Orthosiphon stamineus Benth. - Böyrək çayı
Familia: Plantaginaceae Juss. - Bağayarpağıkimilər
Genus: Plantago L. - Bağayarpağı
Plantago major L. - İri bağayarpağı
Plantago squalida Salisb. (=Plantago psyllium L.) - Birə bağayarpağı
Familia Scrophulariaceae Juss. - Keçiqulağıkimilər
Genus: Digitalis L. - Üskükotu
Digitalis purpurea L. - Purpur üskükotu
Digitalis grandiflora Mill. - İriçiçək üskükotu
Digitalis lanata Ehrh. - Enliyarpaq üskükotu
Genus: Verbascum L. (Celsia L.) - Keçiqulağı, sığırquyruğu
Verbascum densiflorum Bertol. (=V. thapsiforme Schrad.) - Sıxçiçəkli keçiqulağı
Verbascum phlomoides L. - Çətiri keçiqulağı
Verbascum speciosum Schrad. - Parlaq keçiqulağı
Verbascum thapsus L. - Ayıqulağı keçiqulağı
Superordo: Solananae
Ordo: Solanales - Badımcanlar
Familia: Solanaceae Adans. - Badımcankimilər
Genus: Atropa L. - Xanımotu
Atropa belladonna L. - Adi xanımotu
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Genus: Capsicum L. - Bibər (İstiot)
Capsicum annum L. - Birillik bibər
Genus: Datura L. - Dəlibəng
Datura stramonium L. - Adi dəlibəng
Datura inoxia Mil. - Hind dəlibəngi
Genus: Hyoscyamus L. - Batbat (Bəngotu)
Hyoscyamus niger L. - Qara batbat
Genus: Solanum L. - Quşüzümü
Solanum laciniatum Ait. - Dilimli quşüzümü
Subclassis: Asteridae
Superordo: Asteranae
Ordo: Asterales - Asterlər
Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Rhaponticum Ludw. - Levzey
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin (=Leuzea carthamoides (Willd.) DC.) -
Saflorabənzər levzeya
Genus:Echinacea Moench, - Exina
Echinacea purpurea (L.) Moench. - Purpur exina
Genus: Silybum Vaill. - Alaqanqal
Silybum marianum (L.) Gaertn. - Xalh alaqanqal
Genus: Gnaphalium L. - Quruca
Gnaphalium uliginosum L. - Bataqhq qurucasi
Genus: Senecio L. - Xaçgülü
Senecio platyphylloides Somm. et Levier (=Adenostyles platyphylloides Somm. et
Levier) - Yastıyarpaq xaçgülü
Genus: Arnica L. - Öküzotu
Arnica montana L. - Dağ öküzotu
Genus: Achillea L. - Boymadərən
Achillea millefolium L. - Adi boymadərən
Genus: Arctium L. - Atpıtrağı
Arctium lappa L. - İri atpıtrağı
Arctium tomentosum Mill.(A. transcaucasicum Sosn.) - Keçətüklü atpıtrağı
Genus: Artemisia L. - Yovşan
Artemisia absinthium L. - Acı yovşan
Artemisia vulgaris L. - Adi yovşan
Genus: Bidens L. - Yatıqqanqal
Bidens tripartita L.- Üçbölümlü yatıqqanqal
Genus: Calendula L. - Gülümbahar
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Calendula officinalis L. - Dərman gülümbaharı
Genus: Centaurea L. - Güləvər
Centaurea cyanus L. - Əkin güləvəri (Göyçiçək- peyğəmbərçiçəyi)
Genus: Helichrysum Mill. - Solmazçiçək (Quruçiçək)
Helichrysum arenarium (L.) Moench.- Qumluq solmazçiçəyi
Genus: Inula L. - Andız
İnula helenium L. - Uca andız
Genus: Lepidotheca Nutt.-Lepidoteka
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides) - İyli lepidoteka
Genus: Matricaria L.( Chamomilla S.F.Gray) - Mollabaşı
Matricaria recutita L.- Adi mollabaşı
Genus: Solidago L. - Qızılsəbət
Solidago canadensis L. - Kanada qızılsəbəti
Genus: Tanacetum L. - Dağtərxunu
Tanacetum vulgare L. - Adi dağtərxunu
Genus: Taraxacum Wigg. - Zəncirotu
Taraxacum officinale Wigg. - Dərman zəncirotu
Genus: Tussilago L. - Dəvədabanı
Tussilago farfara L. - Adi dəvədabanı
Genus: Echinops L. - Toppuztikan
Echinops ritro L.- (=E. ruthenicus Bieb.) - Adi toppuztikan
Echinops sphaerocephalus L. - Şarbaşcıqh toppuztikan
Familia: Menyanthaceae Dumort. - Suyoncasıkimilər
Genus: Menyanthes L. - Su yoncası
Menyanthes trifoliata L. - Üçyarpaq su yoncası
Superordo: Dipsacanae
Ordo: Dipsacales
Familia: Adoxaceae E.Mey. - Adokskimilər
Subfamilia: Sambucaceae Batsch ex Borkh. - Kəndalaşkimilər
Genus: Sambucus L.- Kəndalaş
Sambucus nigra L. - Qara kəndalaş
Subfamilia: Viburnaceae Raf. - Başınağacıkimilər
Genus: Viburnum L. - Başinağacı
Viburnum opulus L. - Adi qırmızı başinağacı (Qaraca)
Familia:Caprifoliaceae Juss. - Doqquzdonkimilər
Genus: Valeriana L. - Pişikotu
Valeriana officinalis L. - Dərman pişikotu
Ordo: Apiales - Kərəvüzlər
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Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Ammi L. - Dişqurtlayan
Ammi majus L. - Böyük dişqurtlayan
Genus: Phlojodicarpus Turcz. ex Ledeb. - Şişmeyvə
Phlojodicarpus sibiricus (Steph, ex Spreng.) К. Pol. - Sibir şişmeyvəsi
Ammi visnaga (L.) Lam. (Visnaga daucoides Gaertn.) - Kökəbənzər dişqurtlayan
Genus: Bupleurum L. - Öküzboğan
Bupleurum multinerve DC. - Çoxdamarlı öküzboğan
Genus: Carum L. - Zirə
Carum carvi L. - Adi zirə
Genus: Coriandrum L. - Keşniş
Coriandrum sativum L. - Çöl keşnişi
Genus: Foeniculum Hill - Razyana
Foeniculum vulgare Mill. - Adi razyana
Genus: Pastinaca L. - Xımı (Cırhavuc)
Pastinaca sativa L. - Əkin xımısı
Genus: Pimpinella L. -Yalançı cirə
Pimpinella anisum L. (=Anisum vulgare Gaertn.) - Adi cirə
Genus'.Aneihum L. - Şüyüd
Anethum graveolens L. - Bostan şüyüdü
Familia: Araliaceae Juss. - Daş sarmaşığıkimilər
Genus: Oplopanax Miq. - Oplopanaks
Oplopanax elatus Nakai (=Echinopanax elatus Nakai)-Hündür oplopanaks
Genus: Eleutherococcus Maxim. - Eleuterokokk
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. (=Acanthopanax senticosus
(Rupr. et Maxim.) Harms) - Tikanciqh eleuterokokk
Genus: Aralia L. - Araliya
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. - Mancuriya araliyası
Genus: Panax L. - Jenşen
Panax ginseng C.A. Mey. - Adi jenşen
Regnum: Fungi - Göbələklər
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Class: Sordariomycetes
Subclass: Hypocreomycetidae
Order: Hypocreales - Hipokralar
Family: Clavicipitaceae (Lindau) Earle ex Rogerson - Mahmızkimilər
Genus: Claviceps - Çovdar mahmızı
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Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - Purpur çovdar mahmızı
Phylum: Basidiomycota
Class: Agaricomycetes
Order: Hymenochaetales - Himenoxetalar
Familia:Hymenochaetaceae Imazeki & Toki - Himenoxetakimilər
Genus: inonotus P.Karst - Qov göbələyi (inonotus)
İnonotus obliquus (Pers.) Pil.- Çəp qov göbələyi
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VI FƏSİL

İBTİDAİ BİTKİLƏRİN TƏSNİFATI 

(İBTİDAİ BİTKİLƏRİN SİSTEMATİKASI)

Regnum: Plantae (Vegetabile) - Bitkilər aləmi
Subregnum: Cryptogcunae - İbtidai bitkilər yarımaləmi

İbtidai bitkilərə ancaq su mühiti təsir etdiyinə görə hüceyrələri arasında vəzifə 
bölgüsü (ixtisaslaşma) getməmişdir. Nəticədə tallom formalaşmışdır.

§ 13. Yosunlar (Algea)

Alqologiya - yosunlar haqqında elmdir.

Ümumi xarakteristikası. Yosunlar hüceyrələrinin tərkibində xlorofil olan və 
əsasən suda yaşayan, sadə quruluşlu ibtidaisporlu bitkilərdir. Onların təxminən 55 
min növü vardır. Yosunların bəzi növləri (xlorella, plevrokokk və s.) quruda, 
torpaqda, ağacların, qar və buzun üzərində yaşayırlar. Bir qram torpaqda yaşayan 
yosunların sayı 8 mln-dur; yosunlar torpağın 2,0-2,7 m dərinliyində yaşaya bilirlər 
(Şəkil 48).

Yosunlar

Qonur yosunlar:
1. Qovuqlu fukus
2. Şəkərli laminariya
3. Yeməli alariya
4. Qarışıq sarqassum

Yaşı! yosunlar:
8. Süpürgəvari asetabulari
9. Kövrək kodium
10. Açıq-yaşıl ulva
11. Adi xara

Qırmızı yosunlar:
5. Pərli porfira
6. Damarlı fillofora
7. Qat-qat anvelsiya

Onların bir çox növləri miksotrof, yəni eyni zamanda heterotrof və avtotrof, 
qidalanma qabiliyyətinə malikdir. Yosunun bədəni gövdə, yarpaq və köklərə 
ayrılmayan tallomdur. Əksəriyyətində toxuma olmur. Yosunların ölçüləri müxtəlifdir: 

103



mikroskopik birhüceyrəli yosunlardan, uzunluğu bir neçə metrə çatan nəhəng 
çoxhüceyrəli qonur yosunlara qədər, məsələn, makrosistis yosunu 30-45 m 
uzunluğunda ola bilər. Onlann toplusu sualtı meşələr və cəngəllikləri əmələ gətirir. 
Bir qədər kiçik olan müxtəlif dəniz yosunlarını dayazlıqlarda, sahilə çırpılan 
dalğaların ətrafinda, qabarma zonasında görmək olar. Onlar budaqlanan kolcuqlar. 
lövhəciklər və selikli qaytan şəklində olurlar. Dənizlərdə daha çox qonur və qırmızı 
yosunlar yayılmışdır. Yosunların çoxu, adətən, sualtı qayalarda və ya suyun dibindəki 
daşlıqlarda yayılırlar. Qida maddələrinin ehtiyatı az olan yerlərdə yosun olmur. 
Suyun dibində yaşayan iri yosunlardan başqa, dənizlərdə, okeanlarda çoxlu miqdarda 
mikroskopik yosunlar fitoplankton (yunanca/ztozz - bitki, planktos - azan) suyun orta 
qalın qatlarında üzür. Arktik suların üst qatlarında 1 m'-də 20-30 mln belə yosunların 
fərdləri yayılmışdır. Birhüceyrəli yosunlar və yosunların zoosporları, qametləri 
hərəkətlidir; onların hərəkət orqanoidləri yalançı ayaqlar psevdopodilər (rizopodilər), 
kirpiciklər, psevdosililər və ya yalançı kirpiciklər və qamçılardır.

Yosunlar fotosintezedicidir. Lakin xlorofildən başqa onlarda digər piqmentlər də 
olur. Onların rəngi sarımtıl, qonur, qırmızı və yaşıl ola bilər. Digər fotosintezedici 
orqanizmlər kimi, yosunların da qidalanması üçün günəş işığı lazımdır. Buna görə 
yosunlar suyun dərinliklərində yaşaya bilmir. Yosunun hüceyrəsi qılafdan, 
sitoplazmadan, bir və ya bir neçə nüvədən və o qədər də xromatofordan ibarətdir.

Yosunların çoxalma üsulları (şəkil 49):

1. Vegetativ (bölünmə ilə, tallomun hissələri ilə, tumurcuqla)
2. Qeyri-cinsi (spor və zoosporlarla)
3. Cinsi (konyuqasiya) və ya avtoqamiya

4. Qametlərin qovuşması nəticəsində cinsi çoxalma. Qametlərin ölçü və formasından 
asılı olaraq izoqamiya, heteroqamiya, ooqamiya prosesləri ayırd edilir.
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Qİzoqamiyada eyni ölçü və formada olan qametlər iştirak edir. 
^Heteroqamiyada dişi qamet erkək qametdən iri, lakin oxşar olur.
QOoqamiyada dişi qamet (yumurtahüceyrə) erkək qametdən (spermatozoid) iri 

və qamçısız olur. Yumurtahüceyrəli qametangilər ooqoniya, spermatozoidli 
qametangilər isə spermatangi və ya anteridi adlanır.

Elə yosunlar vardır ki, onların qeyri-cinsi və cinsi çoxalma strukturları ayrı-ayrı 
fərdlərin üzərində inkişaf edir; bu zaman spor əmələ gətirən bitki sporofit adlanır. 
Digər yosunlarda spor və qametlər eyni bitkidə əmələ gəlir.

^Yosunlar adətən: pirofit, qızılı, diatom, sarımtıl-yaşıl, qonur, qırmızı, evqlen, 
yaşıl və xara olmaqla, 9 şöbədən ibarətdir.
-^Yaşama şəraitinə görə suda və sudan kənarda yaşayan yosunlar ayırd edilir. 

■ft-Suda yaşayan yosunlar 2 böyük ekoloji -.plankton (suda asılmış halda) və bentos (su 
hövzələrinin dibində) və ya perifiton (sualtı qayaları örtür) qrupa bölünür.

Phylum: Chlorophyta- Yaşıl yosunlar şöbəsi

Yaşıl yosunlann 13 000-ə qədər növü olmaqla, şirin sututarlarda, az hallarda isə 
dəniz sularında və xam torpaqlarda yayılmışdır. Bu yosunların xlorofili yaşıl rəngli 
olsa da onun tərkibində əlavə nanncı karotin və san ksantofil piqmentləri vardır. 
Yaşıl yosunlar birhüceyrəli, çoxhüceyrəli və koloniya hahnda məlumdur. Xüsusi olan 
qeyri-hüceyrəvi tipləri də vardır. Çoxnüvəli yaşıl yosunlar sapşəkilli quruluşa 
malikdir. Hər bir sap təksırah hüceyrələrdən ibarətdir. Qılafı pektin və 
hemisellülozadan ibarət, sitoplazmada bir və ya bir neçə nüvə olmaqla, vakuolu 
hüceyrə şirəsindən təşkil olunmuşdur. Xromatoforlan plastid rolunu oynayırlar. 
Plastidlərin quruluşu ali bitkilərin plastidlərinə daha çox yaxındır. Xromatoforlannm 
forması müxtəlifdir. Fotosintez nəticəsində əmələ gələn nişasta pirenoidlərin zülal 
cisimciyinin qaşısında toplanır. Hüceyrə şirəsinin tərkibində mübadilə məhsullan 
olan şəkər, üzvi turşular, aşı maddələri, kalisium oksalat kristalları və digər maddələr 
olur. Yaşıl yosunlar vegetativ, qeyri cinsi və cinsi yolla çoxalırlar. Hərəkət orqanoidi 
qamçılardır. Bir neçə sinfi vardır ki, bunlardan da əsaslarını təqdim edirik.

Əczacılıq sahəsi üçün çox vacib bir qrup deyildir. Ancaq bəzi növlərindən qida 
və antibiotik kimi istifadə edilir.

Classis: Volvocophyceae- Volvokslar sinfi

Bu sinif yaşıl yosunlar içərisində ən sadə quruluşa malikdir. Əksəriyyəti 
təkhüceyrəli və koloniya hahnda mövuddur. Belə yosulların hüceyrələrində 2 və ya 4 
qamçı, sadə formalarında isə bərabər olmayan 2-3 qamçılardan ibarətdir. Vegetativ 
formalarında xarakterik hərəkət qamçılan mövcuddur. Volvokslar vegetativ, qeyri 
cinsi və cinsi yolla çoxalırlar. Bu canlılar kiçik sututarlarda bataqhq, kanal, nohur və 
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üzvi maddələrlə çirklənmiş sularda yaşayırlar. Bu canlılar çirklənmiş sututarların 
təbii təmizləyiciləri hesab edilirlər.

Ç)vdü)'.Chlamydomonadales - Xlamidomonadakimilər sırası

Bu sıra xarakterik yaşıl, təkhüceyrəli formalı və qılafa malik olmaqla, 2-4 
qamçılardan ibarətdir. Bu sıranın ən böyük fəsilələrindən biri xlamidomonodadır. Bu 
fəsilələnin xlamidomonas cinsi 500-ə qədər növü özündə birləşdirir.

Chlamydomonada - Xlamidomonada. Xlamidomonada birhüceyrəli yaşıl 
yosundur. Gölməçələrə, nohurlara açıq-yaşıl rəng verir, sanki su "çiçəkləyib". Bu cür 
"çiçəklənməyə" səbəb suya yaşıl rəng verən xlamidomonadaların toplusudur. 
Xlamidomonada hüceyrəsi armudvari formadadır (Şəkil 50).

Xlomodominada və onun 
quruluşu

Bazal cısımcık

Sıtoplazma

Kasaşəkıilı 
xromatofor

Nişasta 
aənəıərı

Yığılıb-açılan 
vakuol

Papilla

Qamçı

Gozcuk

Hüceyrə divan

Pırenoıd

Nüvəcik
Nuvə

E3

Onun ön tərəfində bir cüt qamçı yerləşir, onun köməyi ilə yosun hərəkət edir. Bu 
da onun heyvan orqanizmi ilə qohumluğunu göstərir. Hüceyrə qılafdan, 
sitopiazmadan, nüvə və iri kasaşəkilli xloroplastdan ibarətdir. Yosunların 
xloroplastlanm xromatofor (yunanca xromoc - rəngləyirəm, foros - daşıyıram) da 
adlandırırlar. Hüceyrənin ön tərəfində qırmızı rəngli işığahəssas "gözcüyü”, hüceyrə 
şirəsi ilə dolu olan iri vakuol və iki yığılıb-açılan kiçik vakuolu vardır. İşığahəssas 
gözcük işığı qəbul edir və qamçılar vasitəsilə xlamidomonada işığa doğru hərəkət 
edir. Yığılıb-açılan vakuollar vasitəsi ilə xlamidomonada özündə olan artıq suyu ifraz 
edir. Bu yosun xlorofilli orqanizm olduğundan işıqda müstəqil qidalanır; bununla 
yanaşı, öz bədən səthi ilə hazır üzvi maddələri uda bilir.

İfXlamidomonada cinsi və qeyri-cinsi yolla çoxalır. Qeyri-cinsi yolla 
çoxalarkən (əlverişli şərait olduqda) əvvəlcə bir yerdə dayanır, qamçılarını itirir. 
Onun daxili möhtəviyyatı 4 hissəyə bölünür; hər hüceyrədən 2 qamçı əmələ gəlir və 
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qılafla örtülür. Ana hüceyrənin ümumi qılafı daxilində gələcəkdə çoxalma və 
yayılmağa xidmət edəcək 4 xüsusi hüceyrə spor əmələ gəlir. Qamçılarla təchiz 
olunmuş sporlar zoospor adlanır (Şəkil 51).

^Xlamidomonadanın qamçılı sporlan (zoosporlar) suda müstəqil hərəkət edir. 
Beləliklə, xlamidomonadanın qeyri-cinsi çoxalması sporlar vasitəsilə baş verir. Ana 
hüceyrənin ümumi qılafı dağıldıqdan sonra kiçik xlamidomonada şəklində sporlar 
suya çıxır. Bir müddət sonra hüceyrələr böyüyür (ananın ölçülərinə çatır) və qeyri- 
cinsi yolla çoxalır. Cinsi çoxalma prosesində (soyuqda, su azaldıqda) 
xlamidomonadanın ana hüceyrəsində iki qamçılı qamet əmələ gəlir. Ana hüceyrə 
dağıldıqdan sonra qametlər suya tökülərək digər xlamidomonadaların qametləri ilə 
cüt-cüt birləşirlər və nəticədə bərk qılafla örtülmüş ziqot (ziqospor) əmələ gəlir. 
Əlverişli şəraitdə ziqot bölünür və 4 müstəqil xlamidomonada əmələ gəlir.

Chlorella - Xlorella. Xlorella mikroskopik birhüceyrəli yaşıl yosundur. Sudan 
başqa, xlorellanın toplusu rütubətli torpaqda, ağac qabığında, başqa birhüceyrəli 
yosunların toplusu kimi yaşıl ərp şəklində olur. Xaricdən xlorellanın kürəşəkilli 
hüceyrəsi qılafla örtülü qılafın altında sitoplazma, nüvə, hüceyrəyə yaşıl rəng verən 
iri xromatofor yerləşir. Digər bitkilərdən fərqli olaraq xlorellada fotosintez daha 
intensiv (əksər bitkilərdən 12 dəfə sürətlə) gedir. Xlorella öz çəkisindən xeyli çox 
oksigen buraxır və çoxlu miqdarda üzvi maddə hazırlayır. Xlorella qeyri-cinsi yolla 
çoxalır (Şəkil 52).

C\&ss\s:Ulothrichophyceae- Ulotrikislər sinfi
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АД Yaşıl yosunların bu sinfi sapvari və ya lövhəşəkilli bədən quruluşuna 
malikdir. İbtidai formalrı bir sıralı sapşəkilli hüceyrələrdən ibarətdir. Onlardan 
bəziləri sərbəst, digərləri isə substrata bitişik halda yaşayırlar. Yosunların ölçüləri 
müxtəlifdir. Sapşəkilli yosunlar mikroskopik ölçülərə, lövhəşəkilli formaları isə daha 
böyük ölçülərə malik olurlar.

Ordo: Ulothrichales - Ulotrikiskimilər sırası

Bu sıraya daxil olan yosunların kök-yarpağı eyni quruluşa malik olub, eyni 
funksiya yerinə yetirən şaxələnməmiş eyni cərgəli hüceyrələrdən təşkil edilmişdir. 
Substrata yapışan formaların əsası xüsusi hücerəyə malikdir ki, bu hücerəyrələr 
vasitəsilə yosunlar substrata yapışırlar. Bu sıraya daxil olan yosunların bəzi formaları 
palnkton, bəziləri isə yerüstü həyat tərzi keçirirlər. Əksər növlər isə substrat formalar 
hesab edilirlər. Sapşəkili yosun olan ulotriks bu sıranın nümayəndəsi hesab olunur.

Ulothrix- Ulotrikis. Axar su hövzələrində sualtı əşyalarda (daşlarda) yaşıl rəngli 
örtük əmələ gətirən, sapşəkilli çoxhüceyrəli yosun ulotriksdir. Ulotriks sapını əmələ 
gətirən hüceyrələr qısa, qalın qılaflı, bir nüvəlidirlər, xromatoforu qapanmayan 
halqaya oxşayır. Ulotriks xlamidomonada kimi qidalanır (miksotrof). Əlverişli 
şəraitdə ulotriksin hər hüceyrəsi, ən altdakı rəngsiz hüceyrədən başqa (bu hüceyrənin 
vasitəsilə bitki əşyaya yapışır), iki və ya dördqamçılı hərəkətli hüceyrələrə 
(zoosporlara) bölünür. Bu sporlar suda bir müddət üzdükdən sonra sualtı əşyalara 
yapışır, bölünüb yeni sap yosunları (qeyri-cinsi çoxalma) əmələ gətirir. Əlverişsiz 
şəraitdə yosunun bəzi hüceyrələrində xırda, hərəkətli ikiqamçılı qametlər əmələ gəlir. 
Müxtəlif saplardan əmələ gəlmiş qametlər cüt-cüt birləşir və ziqot əmələ gətirir. 
Onlar qalın qılafla örtülür və uzun müddət sakitlik dövrü keçirir. Yazda, əlverişli 
şəraitdə, ziqot 4 spor qamçısız hüceyrəyə bölünür. Onların hər biri sualtı əşyaya
yapışaraq yeni sapşəkilli yosun ulotriksə başlanğıc verir (Şəkil 53).
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Classis: Conjugatophyceae - Konyuqatlar sinfi

£EBu sinfə təkhüceyrəli, mikro- və makroskopik kolonial, çoxhüceyrəli yaşıl, 
kokkoid. yaxud sap strukturla yosunlar aid olub, qamçılı hərəkətli mərhələnin 
olmaması (zoosporlar və qametlər) ilə xarakterizə olunurlar. Cinsi çoxalmaları isə 
konyuqasiya tiplidir (vegetativ hüceyrələrin amöbvari protoplastların qarışmasıdır) ki, 
bəzən şərti olaraq qametalar adlandırılır. Vegetativ çoxalma (bölünmə ilə) bu 
yosunlarda geniş yayılmışdır. Konyııqat yosunlar üçün əsasən mərkəzi xətt formah 
xromatofor xarakterdir. Bu yosunlara şirin sularda, duzlu sularda, torf bataqlıqlarında 
və torpaqda rast gəlmək olur. Konyuqatlar sinfinin 4 sırası vardır. Biz onların 
Ziqnemakimilər sırası ilə tanış olaq.

Ordo: Zygnematales- Ziqnemakimilər sırası

ÇfBuraya çoxhüceyrəli, bir-birinə möhkəm birləşmiş hüceyrələrdən təşkil olan 
saplardan ibarət, adətən sərbəst üzən yosunlar daxildir. Hüceyrə qılafi bütövdür, 2 
çoxlaylıdır. Ziqotadan bir cücərti əmələ gəlir. Bu sıranın xarakterik nümayəndəsi 
spirogiradır (Spirogyra).

Spirogyra-Spirogira. Ən geniş yayılan çoxhüceyrəli yosunların 
nümayəndələrindən biri də spirogira yosunudur. Sakit və durğun şirin sularda, və 
nohurlarda yaşayır. Yapışqan yığımı, adətən, suda sərbəst üzən spirogira sapının 
toplusudur. Sapların üzərini selikli maddə əhatə edir. Spirogira sapşəkilli 
çoxhüceyrəli yosundur. Bir cərgə hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrələrinin çoxu 
bölünür və nəticədə onların sayı çoxalır. Spirogiranın hüceyrələri bimüvəlidir, 
sitoplazma qılafın divarlarına çəkilib, ortasında şirə ilə dolu vakuol vardır. 
Xromatofor lentşəkillidir (bir və ya bir neçə lentdən ibarətdir); lentlər sitoplazmada 
divaryanı qatlar əmələ gətirir və hüceyrəni spiralvari bürüyür (Şəkil 54).

ÇfSpirogira qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Yanaşı olan iki spirogira sapı 
ümumi seliklə örtülür. Sonra qarşı-qarşıya yerləşən hüceyrələrdən çıxıntılar uzanır; 
bu çıxıntılar ucları ilə bir-birinə qovuşduqda, pilləkənə oxşar bir fiqur əmələ gətirir. 
Çıxıntıların arasındakı arakəsmələr əridikdə bir hüceyrənin möhtəviyatı axıb ikinci 
hüceyrənin möhtəviyatına qarışır və ziqot əmələ gəlir. Bu cür cinsi prosesə, yəni iki 
hüceyrənin möhtəviyatının bir-birilə qarışmasına konyuqasiya deyilir. Sakitlik 
dövründən sonra, hər ziqotdan, 4 spor inkişaf edir və hər spordan yeni spirogira 
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əmələ gəlir. Qeyri-cinsi çoxalma zamanı onun sapı ayn-ayn hissələrə qınlır; hər 
hissədən yeni spirogira inkişaf edir.

Ulva-U\va. Dənizdə yaşayan yaşıl yosunlara aiddir. Xəzər dənizində geniş 
yayılmışdır. O, cinsi və qeyri-cinsi yolla çoxalır. Ulvanm qeyri-cinsi yolla çoxalması 
qamçılı 4 zoosporla, cinsi çoxalması isə qamçılı 2 qametlə baş verir.

Phylum: Heterokontophyta - Sarımtıl-qırmızı yosunlar şöbəsi

2005-ci ildə S.Adl və əməkdaşları tərəfindən təklif olunmuş canh aləmin 
sisteminə görə qonur yosunlar Chromalveolata Adl et al. aləminin Heterokontophyta 
Hoek şöbəsinin Phaeophyceae Kjellman sinfinə daxil edilmişdir.

Classis: Phaeophyceae - Qonur yosunlar sinfi

Əksəriyyəti dənizlərdə, bir qismi isə şirin sularda yaşayan, tallomları ip və ya 
lent şəklində olan yosunlardır. Sinfin adından göründüyü kimi qonur rəng bu 
yosunların xarakterik əlamətlərindən biridir. Xromotoforlannda xlorofıl «a», «c» 
(xlorofıl «b» yoxdur) və Ş karotinlər, qonur ksantofıl (fukoksantin')} və başqa 
piqmentlər vardır. Bu yosunlarda xlorofılin yaşıl rəngini qonur piqmentlər gizlətdiyi 
üçün rəngləri tünddür (tünd zeytuni, qonur və ya qəhvəyi, bəzi vaxtlar isə qara 
rəngdə). Bu səbəbdən bunlara qonur yosunlar adı verilmişdir. Qonur yosunlara 
dənizin 20 m dərinliklərində 35 m-ə qədər sahədə yaşayan və sualtı iri daşlara, 
substratlara və qayalıq yerlərə rizoidləri ilə yapışaraq oturaq həyat keçirən 
mikroskopik və makroskopik nümayəndələr aiddir. Bunlar çoxhüceyrəli 
orqanizmlərdir. Təkhüceyrəli və kolonial formah nümayəndələr bunların arasında 
yoxdur. Bu yosunların böyüklüyü bir neçə sm-dən başlayaraq, on metrlərlə ölçülür. 
Tallomun böyüməsi uc hissəsində olan apikal meristemin bölünməsi hesabınadır.

ftQonur yosunların hüceyrə quruluşu, demək olar ki, bütün nümayəndələrində 
eynidir. Onlann qılafı ikilaylı, daxili layı sellülozlu, xarici layı isə pektinlidir. Qonur 
yosunlann qılafı çox şişə bilər, belə olduqda qılaf böyük həcmli selik kütləsinə 
çevrilir. Hüceyrələrində bir nüvə olmaqla, vakuollar timinə yaxın maddələrlə 
dolmuşdur. Xloroplast divar boyunca yerləşir, pirenoidli, çoxsaylı, xırda və 
dairəvidir. Assimilyasiya məhsulu polisaxaridlər (laminar in), bundan əlavə altı 
atomlu spirt olan mannit, protein və yağ əmələ gəlir. Monad hüceyrələrdə (zoospor 
və qametlərdə) gözcük,qamçı və kiçik vakuollar vardır.

KfQonur yosunlann çoxalması vegetativ, qeyri-cinsi və cinsi yolla gedir. 
Vegetativ çoxalma nadir halda müşahidə olunur, tallomun bir hissəsi ilə başa çatır. 
Sfaselariya cinsinin nümayəndələrində isə vegetativ çoxalma xüsusi tumurcuqlarla 
başa çatır. Qonur yosunlann qeyri-cinsi çoxalması ikiqamçılı zoosporlar, ya da 
tetrasporlar (aplonosporlar) vasitəsilə gedir. Zoosporlar diploid bitkidə (sporofit) 
xüsusi təkhüceyrəli zoosporangidə çoxlu sayda əmələ gəlir. Onlar əmələ gəldikdə, 
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nüvənin reduksion bölünməsi baş verir. Zoosporun yan hissəsində bərabər olmayan 2 
qamçı yerləşir: hərəkət zamanı uzun qamçı irəliyə, kiçik qamçı isə geriyə doğru 
yönəlir. Diktiotalar sırasının nümayəndələrində isə təkyuvah sporangidə 
(tetrasporangi) zoospor əvəzinə 4 ədəd hərəkətsiz aplonosporlar tetraspor əmələ 
gəlir. Haploid zoosporlar və tetrasporlar cinsi hüceyrələrdə çoxalan haploid bitkini 
əmələ gətirir. Qonur yosunların cinsi çoxalması ibtidai nümayəndələrdə izoqamiya, 
heteroqamiya, ali formalarda isə ooqamiya tiplidir.

OFukuslar sırasının nümayəndələri müstəsna olmaqla, qalan bütün qonur 
yosunlarda nəsil növbələşməsi müşahidə edilir. Fikuslarda isə qeyri-cinsi çoxalma 
(zoospor və aplonospor) müşahidə edilmədiyinə görə bu sıranın nümayəndələrində 
nəsil növbələşməsi olmur. Qonur yosunların bəzi nümayəndələrində izomorf, 
başqalarında isə heteromorf nəsil növbələşməsi müşahidə edilir.

Ordo:Laminariales - Laminariyalar sırası

Bu sıranın içərisində ən çox maraq doğuran Laminariyakimilər fasiləsinə daxil 
olan laminariyadır. İri, 50 sm-ə qədər olan sporofıtlərilə seçilirlər, tallomu 
parenximatozludur, qametofitlər təknüvəli, şaxələnmiş saplar şəklindədir. 
Laminariyakimilərin əksəriyyəti soyuq dənizlərdə yaşayan çoxillik bitkilərdir. 
Laminariyanın bəzi növlərində saplaq və yarpaqların daxili toxumasında hətta xüsusi 
ələkvari borulara təsadüf olunur. Bunların əsas vəzifəsi plastik maddələrin hərəkətini 
təmin etmək və qalın divarları vasitəsilə bitkiyə möhkəmlik verməkdən ibarətdir.

Familia:Laminariaceae Bory - Laminariyakimilər fəsiləsi

Laminariyakimilər fəsiləsi dəniz yosunları olub, 13 cinsi özündə birləşdirirlər. Bu 
yosunlar əsasən Yapon və Oxot dənizinin cənub rayonlarında yayılmışdır. Bəzi 
növləri Ağ dənizdə də yaşayır ki, bu əsasən tibbi məqsədlər üçün istifadə olunur. 
Laminariya müəyyən dərinlikdə sıx kollar əmələ gətirməklə, sahil boyunca 
laminariya kəməri əmələ gətirir. Su altında yosunlu meşələr yaratmaqla, bəzi 
rayonlarda 4-10 m, bəzən suyun 35 metr dərinliyinə qədər yayılır. Sporofiti 
çoxillikdir. Laminariyanın bəzi növləri 11-18 il yaşaya bilir.

Laminaria saccharina - Şəkərli laminariya. İri, qonur rəngli, çoxillik 
laminariya adlanan yosun Uzaq Şərq və Şimal dənizlərində yayılmışdır. Onun 
ölçüləri bir neçə santimetrdən,bir neçə metrə qədər çatmaqla (2-3 m-ə qədər), düz və 
ya qırışlı, bütöv və ya bölünmüş bədəni saplağın üzərində uzunsov yarpağa bənzəyir. 
Yosunların əsl kök, yarpaq və gövdələri olmur. Laminariya kökşəkilli çıxıntılarının 
rizoidlərinin (yunanca riza - kök, eydos - növ) - köməyi ilə dənizin dibinə möhkəm 
yapışır. Rizoidlər digər yosunlardakı kimi, bərkidilmək üçündür. Su kökşəkilli 
çıxıntıların səthi ilə sorulur. Laminariyanın daxili quruluşu mürəkkəbdir. Onun
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daxilində ali bitkilərdə olan ələyəbənzər borulara oxşar ələyəbənzər hüceyrələr əmələ 
gəlir. Laminariya xüsusi qeyri-cinsi orqanlar - sporangilərdə reduksion bölünmə yolu 
ilə əmələ gələn zoosporlar vasitəsilə çoxalır. Bunlar isə inkişaf edərək laminariyadan 
tamamilə fərqlənən iki cür {erkək və dişi) mikroskopik cücərti verir. Dişi cücərti qısa 
və azhüceyrəli sap şəklində olur. Bunun üzərində yumurta hüceyrəsi olan ooqonilər 
əmələ gəlir. Erkək cücərti isə nisbətən xırda və budaqlanmış olur; onun üzərində 
təkhüceyrəli rəngsiz anteridilər oturmuşdur (Şəkil 55).

Bu anteridilərin hər birindən ancaq bir ədəd, ikiqamçılı spermotozoid əmələ 
gəlir. Yumurta hüceyrə mayalandıqdan sonra, sakit dövr keçirmədən inkişaf edir və 
diploid iri laminariya yosunu əmələ gətirir. Beləliklə, laminariyada nəsil 
növbələşməsinə təsadüf edilir. Nəhəng sporofit diploid nəsil (laminariya) ilə kiçik 
mikroskopik haploid nəsil (cücərtilər) növbələşir (Şəkil 56).

Yetkin 
sporofit 12nı

İnkişafda olan 
sporofit <2n)

Qonur yosun laminariyanın həyat 
tsikli

Bir çox qonur yosunlar kimi, 
laminariyada heteromorf nəsil iri 
sporofitlə növbələşir. Meyozun 
nəticəsində hərəkətli haploid 
zoosporlar sporangilərdə əmələ 
gəlir. Onlardan hərəkətli spermi və 
hərəkətsiz yumurta-huceyrə verən 
mikroskopik sapşəkilli qametofitlər 
böyüyür. Sadə qonur yosunların 
sporofiti və qametofiti çox vaxt 
oxşar olur, yəni ızomorf nəslin 
növbələşməsi baş verir.
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Ordo: Fucales - Fukuslar
^Fukuslara nisbətən iri yosunlar daxildir. Bunlarda qeyri-cinsi çoxalma olmur, 

cinsi çoxalma isə ooqamiya tiplidir. Sıranın tipik nümayəndəsi Şimal dənizlərinin 
sahilyanı zonalarında geniş yayılmış fukusdur.

Fukus-Fukus. Kəmərşəkilli fukusun uzunluğu 50-100 sm-ə çatır. Hava ilə dolu 
olan hissəsinin köməyi ilə suda özünü şaquli vəziyyətdə saxlayır. Su çəkildikdə fukus 
kolluğu quruda qalır.

Phylum: Rhodophyta - Qırmızı yosunlar şöbəsi
^Qırmızı yosunlar şöbəsinə bir neçə cins müstəsna olmaqla, əsasən dənizdə 

yaşayan (200 m-ə qədər dərinlikdə) yosunlar daxildir. Bunların 600 cinsə aid olan 4 
minə qədər növü məlumdur. Onlar əsasən çoxhüceyrəli, mürəkkəb morfoloji 
quruluşlu və müəyyən substrata yapışmış olurlar. Primitiv qruplarda hüceyrələr 
təknüvəli, yüksək inkişaf səviyyəli dəniz qruplarında isə adətən çoxnüvəlidir. 
Bunlardan ancaq apikal və cavan qabıq hüceyrələr istisna təşkil edirlər. Hüceyrə 
qılafı əsasən sellülozadan ibarətdir və xaricdən çox vaxt pektin maddəsi ilə qarışmış 
olur. Bəzi nümayəndələrinin qılafında kalsium, maqnezium duzları olduğundan onlar 
daşlaşmış kimi olurlar. Hüceyrənin daxilində qılafa yaxın protoplazma, mərkəz 
hissədə isə vakuol yerləşir. Xromotoforlar çoxlu miqdarda və xırda lövhə şəklində 
olub, əksərən pirenoidsizdir, nadir hallarda, xüsusilə sadə nümayəndələrində iri ulduz 
şəkilli, xromotoforlara təsadüf olunur ki, bunlarda pirenoidlər nəzərə çarpır. Qırmızı 
yosunların xromotoforlannda piqmentlərin komplekti mürəkkəbdir və “b” isə yoxdur. 
Karotin “a”, “d” və bir neçə ksantofıl, habelə əlavə piqmentlər qırmızı fikoeretrin göy 
fikosianin vardır. Bunlar soyuq suda asan həll olur və hüceyrə öldükdə suya keçirlər. 
Göstərilən piqmentlərin miqdarından asılı olaraq tallomun rəngi tünd-moruğu 
rəngdən (çəhrayıdan tünd qırmızıya), göyümtül rəngə qədər dəyişilə bilir. Fotosintez 
nəticəsində qırmızı yosunlarda qırmızı nişasta maddəsi əmələ gəlir. Hüceyrənin 
içərisində bu maddə dənəciklər və girdə lövhələr şəklində görünür və suda həll olmur, 
kimyəvi tərkibinə görə polisaxaridlər qrupuna daxildir, lakin yodun təsirindən göy, 
qonur-qırmızı rəngə boyanır. Cisminin morfoloji strukturunun tipinə görə qırmızı 
yosunların tallomları kök, sadə, yaxud budaqlanan sapşəkilli, bəzən lövhəvari və 
parenximatik olur. Qırmızı yosunların lövhəvari formaları böyük müxtəlifliyə çatır, 
lövhələr bütöv, mürəkkəb parçalanmış ola bilər. Daxili hüceyrələr şəffaf və iri olub, 
yosuna möhkəmlik verir. Bunların habelə təkhüceyrəli nümayəndələri də məlumdur.

-^Qırmızı yosunların qeyri-cinsi çoxalmaları hərəkətsiz sporlar (aplonosporlar) 
vasitəsi ilə gedir. Onlar sporangilərdə tək-tək əmələ gəldikdə monospor, 4 ədəd 
olduqda isə tetrasporlar adlanır və sporangilərdən çılpaq halda azad olduqdan sonra 
su vasitəsilə passiv olaraq müəyyən yerə aparılır. Orada suyun dibinə çökərək qılafla 
örtülür və tezliklə inkişaf edərək yeni fərd əmələ gətirirlər.
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QCinsi çoxalma həmişə ooqamiya tiplidir. Anteridilər salxımabənzər dəstələrlə 
kiçik hüceyrələr şəklindədir. Anteridi yetişdikdə onun daxilindəki protoplast qılafdan 
ayrılaraq rəngsiz hüceyrə şəklində suya tökülürlər. Buna spormasiya deyilir. Belə 
hüceyrələr öz vəzifələrinə görə spermatozoidləri əvəz edir. Lakin hərəkətsiz olmaları 
ilə ondan fərqlənirlər. Dişi cinsiyyət orqanları karpaqon adlanır. O, kolbayabənzər 
şəkildə olur. Onun aşağı genişlənmiş qarın hissəsi və trixogen adlanan yuxarı nazik 
telvari hissəsi vardır. Anteridi və karpaqon, xarici görünüşcə əyani olan müxtəlif 
nüsxələr üzərində inkişaf edirlər. Xaricə tökülmüş spermasiya passiv olaraq su ilə 
trixogenə yapışır və onun ucuna ilişir, qabıqla örtüldükdən sonra isə protoplastını ora 
boşaldır. Buradan da karpaqonun genişlənmiş qarnı hissəsinə keçir, dişi və erkək 
nüvələr birləşir. Mayalanmadan sonra trixogen tələf olur, karpaqonun genişlənmiş 
qann hissəsi isə inkişaf edərək karposporlar əmələ gətirir. Bunlar sadə 
nümayəndələrdə, karpaqonun bir neçə hüceyrələrinin görüşməsi nəticəsində və yaxud 
onun çıxıntılarından əmələ gəlir. Lakin bir çox formada karpaqonun qarın hissəsinin 
ooblastem sapları adlanan çıxıntıları tallomun xüsusi vegetativ auksilyar hüceyrələri 
ilə birləşdikdən sonra qruplarla toplanan sistokarplar əmələ gətirirlər. Bunlar bir çox 
nümayəndələrdə tallomun vegetativ hüceyrələrindən təşkil olunmuş qabıqla örtülür. 
Mayalanmadan sonra sadə nümayəndələrdə bir qrup karposporlar və ya sistokarp, ah 
nümayəndələrdə isə auksilyar hüceyrələrin birləşməsi sayəsində bir neçə qrup 
sistokarplar əmələ gəlir. Karposporlar, onları əmələ gətirən hüceyrələrdə tək-tək 
yetişir. Onlar xarici quruluşhı mono və tetrasporlara, sakit dövr keçirmədən inkişaf 
edərək yeni cücərti verirlər.

§25. Yosunların əhəmiyyəti

Kiçik dəniz heyvanları yosunlarla, vətəgə balıqları isə kiçik dəniz heyvanları ilə 
qidalanır, yəni bu o deməkdir ki, həmin yosunlar qida zəncirinin başlanğıcını təşkil 
edir. Dənizin dibində yayılan yosunların da əhəmiyyəti çox böyükdür. Onların 
kollaşması balıqların və su heyvanlarının sığınacaq yeridir, bəziləri üçün (dəniz 
kirpiləri) isə əsas qida mənbəyidir. Bir çox dəniz yosunları insan tərəfindən istifadə 
edilir. Bir sıra ölkələrdə yosunların qida kimi əhəmiyyəti böyükdür (məsələn, 
laminariya (dəniz kələmi) və bəzi qırmızı yosunlar). Yod istehsalı sənayesində, aqar- 
aqar maddəsinin alınmasında (qənnadı sənayesində, mikrobiologiyada) qırmızı 
yosunlardan istifadə olunur. Yosunlar gübrə kimi də istifadə olunur. Bəzi 
yosunlardan dərman hazırlanır. Diatom adlanan yosunlardan ahnan diatomit maddəsi 
sənayedə cilalama işində, dinamit, maye şüşə, sabun və boyaların hazırlanmasında 
istifadə olunur. Birhüceyrəli yosun xlorella kosmik gəmilərdə və sualtı qayıqlarda 
havanın normal tərkibini bərpa etmək üçün istifadə edilir. Yosunların parazit və 
zəhərh nümayəndələri də vardır.
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VII FƏSİL

ALİ BİTKİLƏRİN TƏSNİFATI 

(ALİ BİTKİLƏR SİSTEMATİKASI)

SubregnumzSMpenores - Ali bitkilər yarımaləmi

Ali bitkilərə təsir edən mühit amillərinin dəyişməsilə hüceyrələrində vəzifə 
bölgüsü getmiş, toxumalara və müxtəlif funksiyalar daşıyan orqanlara (vegetativ və 
generativ) diferensiasiya, həmçinin inkişaf tsiklində nəsi növbələşməsi xasdır.

AH bitkilər yarımaləmi cinsi çoxalmalarına və ya çoxalma orqanlarına 
görə ali sporlu (mamırlar və qıjilar) və toxumlu (çılpaqtoxumlular və 
örtülütoxumlular) olmaqla, 2 qrupa bölünürlər. Ali bitkilər bir-birini əvəz edən 2 
inkişaf fazasından {qametofit və sporofit) ibarətdir. Ali bitkilər quru mühitinə 
uyğunlaşmaları nəticəsində təbiətdə geniş yayılmışlar. Lakin toxumlulardan fərqh 
olaraq ah sporlularda sudan asıhhq qalmış və mayalanma yalnız su mühitində gedir. 
Toxumlu bitkilərin bəzi nümayəndələrinə su mühitində də rast gəhnir. AH sporlu 
bitkilərin erkək qametləri spermatozoid, toxumlu bitkilərin qametləri isə spermilərdir.

ffQametofit - cinsi nəsildir. Üzərində cinsi orqanlar (anteridi və arxeqoni) 
əmələ gəlir. Bunların cinsi orqanları çoxhüceyrəlidir.

Anteridi - xarici divan bir və ya bir neçə qatdan ibarət dölsüz hüceyrələrlə 
örtülən ovalşəkilli və ya dairəvi cisimlərdir. Anteridilərdən spermagen hüceyrələr, 
onlardan da erkək qametlər spermatozoidlər inkişaf edir.

ffArxeqoni - aşağı tərəfi genişlənmiş qarıncıqdan, yuxansı isə ensiz 
boyuncuqdan ibarət olan kolbavari cisimdir. Arxeqonini qurumadan qoruyan dölsüz 
hüceyrələr onu xaricdən əhatə edir. Qarıncıq hissəsində hərəkətsiz dişi qamet - 
yumurta hüceyrə yerləşir. Yumurta-hüceyrədən yuxanda boğaz kanal hüceyrəsi 
yerləşir. Yumurta hüceyrə yetişdikdə kanal hüceyrələri seüklə örtülür və arxeqoni 
təpə tərəfdən açıhr. Spermatozoid selik maddələri ilə arxeqoninin qarıncığına keçir 
və orada yumurta hüceyrə ilə qovuşur və mayalanma baş verir. Örtülütoxumlu və 
bəzi çılpaqtoxumlu bitkilər istisna olmaqla, digər ali bitkilərdə arxeqonilər vardır.

Spor of it üzərində qeyri-cinsi çoxalma orqanlan (sporangilər) formalaşan 
qeyri-cinsi nəsildir. Sporangilərdə sporlar əmələ gəlir. Sporofit diploiddir. AH 
bitkilərin reduksion bölünməsi sporların sporangilərdə əmələ gəlməsi zamanı baş 
verir. Spor haploiddir, ondan qametofit inkişaf edir. Qametofit də haploiddir. 
Mayalanma zamanı haploid diploid vəziyyətinə keçir. Diploid ziqotdan sporofit 
inkişaf edir.

Ali bitkilərin yaşıl yosunlardan əmələ gəldiyi ehtimal edihr. Bunu aşağıdakı 
müddəalar sübut edir:
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1. Bitki aləminin geoloji tarixində ali bitkilərdən əvvəl yosunlar olmuşdur;
2. Nəsli kəsilmiş qədim ali bitkilərin (psilofitlərin və ya riniofitləriri) 

yosunlarla (budaqlanmaya görə) oxşarlığı vardır;
3. Ali bitkilərdə və yosunların çoxunda olan nəsil növbələşməsindəki 

oxşarlıq;
4. Ali bitkilərin çoxunda erkək cinsi hüceyrələr sərbəst hərəkətilidir və 

onlann qamçılan vardır;
5. Xloroplastlann quruluşunda və funksiyalarında oxşarlıq.

Ali bitkilərin quruya çıxması ilə xüsusi su təminatına, cinsiyyət orqanlanmn 
qurumaqdan müdafiyəsinə uyğunlaşmalar, cinsi prosesin həyata keçməsi üçün 
çoxhüceyrəli cinsiyyət orqanları, sporofitin morfoloji diferensiasiyası və çoxhüceyrəli 
spor qutucuğu və ya sporangi, toxumaların mexaniki və ötürücü sistemləri, dəricik, 
ağızcıqlar və s. kimi xüsusi uyğunlaşmalar yaranmışdır.

^Adətən, ah bitkilər 4 əsas qrupa - mamırkimilər, qıjıkimilər, çılpaqtoxumlular 
və örtülütoxumlulara bölünürlər. Lakin hal-hazırda onları 9 şöbəyə - riniofitlər, 
zoosterofillofitlər, mamırkimilər, plaunkimilər, psilotkimilər, qatırquyruğukimilər, 
qıjılar, çılpaq və örtülütoxumlu bitkilərə bölünürlər. Birinci 2 şöbə nəsli kəsilmiş 
bitkilərin qazıntı halında olan formalarıdır.

Sporophyta- Ali sporlular
İnkişaf dövründə qametofitin üstünlük təşkil etdiyi ali bitkilər
Phylum:Bryop/zyta - Mamırlar şöbəsi
Briologiya mamırlar haqqmda elmdir.
Mamırlar şöbəsinə 25 minə qədər növ daxildir. Onlar Şimal yarımkürəsində, 

eləcə də tropik dağ yüksəkliklərində geniş yayılmaqla, bitki örtüyündə (bataqlıq 
yerlərdə, meşələrdə) üstünlük təşkil edirlər.

Quruluşu. Mamırların orqanizmi (qametofit) tallom, gövdə (gövdəvari ox) və 
yarpağa (yarpaqvari çıxıntılar) bölünür. Mamırların əsl boruları və yaxşı inkişaf etmiş 
mexaniki toxuması yoxdur. Bəzi mamırların orqanizmi yarpağabənzər tallom 
şəklində olur. Mamırların əsl kökləri yoxdur. Onlann çoxunda rizoidlər kökəoxşar 
rəngsiz çıxıntılar inkişaf edir. Hamısı alçaqboylu (əksər növlər 1 mm-dən bir neçə sm- 
ə qədər, nadir halda iri, 60 sm), əksər mamırlar çoxillik bitkilərdir.

Çoxalması. Mamırların inkişaf tsiklində qametofit üstünlük təşkil edir. O, cinsi 
çoxalma ilə yanaşı, fotosintez, su təminatı, mineral qidalanma funksiyalarını da 
yerinə yetirir. Sporofitin fəaliyyəti spor əmələ gətirməklə məhdudlaşır. Üzərində 
tumurcuq olan ilk protonema birhüceyrəli spordan böyüyür. Tumurcuqdan qametofit 
adlanan lövhəcikli və ya yarpaqlı zoğlar inkişaf edir. Beləliklə, protonema, tumurcuq 
və onlardan inkişaf edən qametoforlar mamırların qametofitini təşkil edir. Mamırlar 
birevli və ikievli bitkilərdir. Anteridilər saplağın üzərində birqat qılaflı uzunsov və ya 
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dairəvi kisəciklərdir. Arxeqoni içində iri yumurta hüceyrə olan, ensiz boyuncuq və 
genişlənmiş qanncıqdan ibarət olan butulka formasında çoxhüceyrəli törəmədir.

Mamırlar şöbəsi Yarpaq-gövdəli mamırlar yarımşöbəsinə (Mısci) və 3 sinfə 
ayrılır (Şəkil 57):

1. Ciyəryarpaq (Hepaticae və ya Hepaticopsidağ
2. Antoserot (Anthocerotae);
3. Həqiqi mamırlar (Bryopsida).

Mamırkimilər.

Antroserot mamırlar:
1. Hamar antroserot

Ciyərotu mamırı:
2. Üzən riççiya
3. Müxtəlif şəkilli marşansiya
За. Dişi tallom
3b. Erkək tallom
3c. Ayrılmış səbətcik 

(böyüdülüb)
4. Xis pelliyası
4a. Dişi tallom

Yarpaqgövdəli mamırlar: 
5. Magellan sfaqnumu 
6. Hirqenzon sfaqnumu 
6a. Ayrılmış budaq 
7. Yaşıl quş mamırı 
7a. Yarpaq 
7b. Qutucuq

Subphvhını:V/zzscz- Yarpaq-gövdə mamırlar yarımşöbəsi
Classis: Bryopsida-Hdqiqi mamırlar sinfi
Ordo: Bryales- Yaşılmamırlar (Brialar) sırası
Familia: Polytrichaceae Schwaegr. in Willd - Politrixkimilər fəsiləsi

ÇfBütün dünyada yayılmaqla, Yer üzərində 20 cins və 400 növü məlumdur. 
Çoxillik, sərt, ikievli və ya birevli bitki olmaqla, adətən torpaqlarda yayılmışdır. 
Yeraltı gövdəsi şaquli, bəzən yarpaqsız, keçətüklü olub, rizoidləri vardır.

Aşağı yarpaqları üçcərgəli, solğun və ya bozumtul lövhəciklərdən ibarətdir. 
Lələkli yarpaqları adətən sadə, 32-64, (bəzən 16) dişciklidir.
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Polytrichum commune L. - Yaşıl quş mamın Yaşıl quş mamırı mamırların 
geniş yayılmış nümayəndəsidir; rütubətli meşələrdə sıx örtük əmələ gətirir. Onun 
gövdəsi dik qalxır (40 sm-ə qədər), bir neçə qat hüceyrədən ibarət ensiz neştərşəkilli 
yarpaqlarla örtülür. Yarpağın ortasında mərkəzi damaraoxşar ötürücü uzunsov və 
qalın divarlı mexaniki hüceyrələr formalaşır. Yarpağın üzərində qısa xlorofildaşıyıcı 
liflərdən yaşıl saçaqlar əmələ gəlir ki, bu fotosintezedici toxumadır. Gövdənin 
dibində coxhüceyrəli rizoidlər inkişaf edir (Şəkil 58).

Yan-yana yaşayan müxtəiif cinsli bitkilərin gövdələrinin təpəsində cinsi 
çoxalma orqanları yerləşir. Erkək fərdin üzərindəki anteridilərin ətrafında rozet əmələ 
gətirən iri qırmızımtıl və ya sarımtıl yarpaqlar yerləşir.

QAnteridi içində spermatozoidlər inkişaf edən qısa saplaqlı kisəcikdir. 
Arxeqonilər qruplara toplanır və dişi cinsi tumurcuğu əmələ gətirir. Arxeqonilər uzun 
ensiz boyuncuqlu və genişlənmiş qarıncığı olan kolbaşəkilli törəmədir, arxeqonidə 
yumurta-hüceyrə inkişaf edir. Su mühitində (yəni suyun iştirakı ilə) yumurta- 
hüceyrənin (arxeqoninin) spermatozoidlə mayalanmasından sonra sporofit inkişaf 
edir. Sporofit 3 hissədən ibarətdir: oturaq, saplaq və içərisində sporlar əmələ gələn 
qutucuq. Qutucuq üstdən qalpaqcıqla örtülüb. Qalpaqcığın altında qutucuğun 
qalpaqcığı yerləşir. Qutucuğun içində sporla dolu kisə yerləşir. Qutucuğun ucu 
dilimli qalpaqcıqla örtülüdür; həmin dilimli qalpaqcığın məsamələri vardır. Qutucuğu 
örtən qalpaqcıq düşür və sporlar yayılır. Düşən sporlar cücərir və yaşıl budaqlanmış 
saplaq şəklində protonema və ya törəmə əmələ gətirir. Protonemanın üzərində 
tumurcuq əmələ gəlir və bir müddət sonra qametofit inkişaf edir. Yaşıl quş mamırı 
çoxiliik bitkidir.
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Subclassis: Sphagnidae -Sfaqnumlar
Ordo: Sphagnales - Sfaqnum (torf) mamırlar sırası
Familia: Sphagnaceae Dumort. - Sfaqmımkimilər

Dünyada bir cinsi və 300 növu yayılmışdır. Çoxillik bir və ya ikievli bitki olub, 
bataqhq mamırıdır. Çimliyi, məsaməli və ya sıx, bəzən yumşaq, açıq-yaşıldan, 
qırmızımtıl rəngə qədər dəyişən rəngli, quruduqda kövrək, üzəri ağımtıl ləkəli olur. 
Gövdəsi düzqalxan, rizoidsiz, tədricən kənarlan məhv olandır. Keçmiş SSRİ 
ərazisində 42 növü yayılmışdır.

Sphagnum centrale C. Jens -Dairəvi sfaqnum (torf) mamırı
Sfaqnum mamırının quruluşu çox sadədir: onun protoneması sapşəkilli yox, 

lövhəşəkillidir. Gövdədə ötürücü yollar yoxdur, rizoidlər ancaq protonemada olur, 
qutucuq qalpaqsızdır. Sfaqnum mamırı budaqlanan bitkidir, gövdənin üzərini 
yarpaqlar sıx örtür. Rütubəth yerlərdə, bəzən suda yayılır. Bir müddət sonra sfaqnum 
mamırı aşağı hissəsindən çürüyür. Gövdənin quruluşu sadədir: gövdənin mərkəzində 
ötürücü funksiyanı yerinə yetirən, nazikdivarlı hüceyrələr yerləşir; bunlar da, öz 
növbəsində mexaniki funksiyanı yerinə yetirən qalındivarlı qəhvəyi rəngdə 
hüceyrələrlə əhatə olunmuşdur. Yarpaqlarında 2 cür hüceyrə vardır: canlı, xlorofillə 
zəngin hüceyrələr və qabığın epidermis hüceyrələrinə oxşar ölü hüceyrələr. Ölü 
hüceyrələr bitkidə su anbarı vəzifəsini yerinə yetirir (öz çəkisindən 30-40 dəfə çox su 
hopdurur). Sfaqnum mamırı quruduqda onun ölü hüceyrələri ağ rəngə boyanır, ona 
görə də onu ağ mamır da adlandırırlar. Sfaqnum mamırı birevli bitkidir. Ante ridilər 
yan budaqcıqlann üzərində yarpaq qoltuğunda, arxeqonilər isə bitkinin təpəsində 
yarpağın rozet qoltuğunda inkişaf edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Batabat 
gölünün (Üzən ada) ərazisində yayıldığı ilk dəfə (tədqiqatçı R.Ə.Ələkbərov 
tərəfindən) aşkar edilmişdir.

Mamırların təsərrüfat əhəmiyyəti və təbiətdə rolu

Sfaqnum mamırı gövdənin yuxan hissəsindən böyüdükcə aşağı hissəsi çürüyür 
və aşağı hissənin çürüməsi nəticəsində torf əmələ gəlir. Mamırın məhv olmuş gövdə 
hissələri suyun içinə tökülür, qat-qat yığılır və oksigen az olan mühitdə tam çürümür, 
turş mühit əmələ gətirir. Belə mühitdə göbələk və bakteriyalar inkişaf edə bilmir. 
Bununla əlaqədar mamırın məhv olmuş hissələrinin parçalanması və ya çürüməsi 
ləngiyir. Əlverişli şəraitdə belə, torfun artması çox ləng gedir (10 il ərzində 1 sm). 
Torf qiymətli yanacaq və gübrədir. Kənd təsərrüfatında torfdan kompostun(müxtəlif 
gübrələrin qarışığı) hazırlanması, qaramal üçün döşənək, meyvə və toxumların 
saxlanması üçün istifadə edilir. Tikintidə izolyasiya materialı, kimya sənayesində 
plastik kütlənin hazırlanmasında, təbabətdə hiqroskopik (suyuözünə çəkən) material 
kimi istifadə olunur. Sfaqnum mamırında çürümədən qoruyan sfaqnol maddəsi 
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olduğu üçün o, bakterisid xüsusiyyətə malikdir. Mamırlardan ağac spirti və karbol 
turşusu alınır.

İnkişaf dövründə sporofiti üstün olan ali bitkilər
Phy\um:Lycopodiophyta - Plaunlar şöbəsi
Plaunlar ali bitkilərin ən qədim şöbələrindən biridir. Zahirən yaşıl mamırlara 

oxşayan, həmişəyaşıl çoxillik bitkilərdir. Meşələrdə, xüsusilə də iynəyarpaqlı 
meşələrdə yayılmaqla, 400-ə qədər növü məlumdur.

Quruluşu. Plaunlann gövdələri üzərində yarpaqlar növbəli, nadir hallarda qarşı- 
qarşıya və ya topa şəklində yerləşir. Onların yeraltı zoğları kökümsov tiplidir. 
Yerüstü zoğları sərilən və azacıq qalxmış vəziyyətdədir. Əlavə kökləri vardır. Gövdə 
və köklərin budaqlanması dixotomikdir (sadə çəngəlvari).

Çoxalması. Plaunlann arasında bərabər və qeyri-bərabər sporlu bitkilər 
mövcuddur. Müxtəlifsporlu qametofitlər bircinsli, yaşıl olmayan, sporda qida 
maddələrini istifadə etməklə, bir neçə həftə ərzində inkişaf edirlər. Yetişdikdə sporun 
qılafından bir qədər xaricə çıxır. Cinsi orqanlan anteridi və arxeqonilərdir. 
Mayalanmadan sonra ziqotdan rüşeym inkişaf edir. Plaunlarının sporofiti çoxillik 
həmişəyaşıl bitkidir.

C\assis:Lycopodiopsida - Plaunlar sinfi

Or&y.Lycopodiales - Plaun sırası

Familia•.Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Plaunkimilər

Gövdəsi və kökləri yabaşəkilli budaqlanır. Yarpaqları kiçik, pullu, axçalı və ya 
iynəşəkillidir. Sporoqonu böyrəkşəkilli, açılan, yalnız 2 qapayıcı olub, yarpaqlanmn 
qoltuq tumurcuqları, sonda isə budaqlardan ibarətdir. İlk cücərtiləri yeraltı və kök 
yumrusudan ibarət olur. Azərbaycanda bu fəsiləyə bir cins -Huperiza Bernh. daxildir.

Lycopodium clavatum - Sancaqvarı plaun

Plaunun gövdəsi əyilib-qalxan, yuxarıya doğru haçalanan və dikqalxan 25 sm 
olan kiçik budaqcıqlar əmələ gətirməklə, uzunsov, itiuclu pulcuqlu yarpaqlar ilə sıx 
örtülür. Dikqalxan zoğların təpəsində sporlarla dolu sünbülcüklər və ya təpə 
tumurcuqları yerləşir. Bəzi qametofitlər 12-20 il ərzində torpaqda (göbələklərlə 
simbiozda) inkişaf edir, rizoidləri vardır, xloroplastları yoxdur. Bəzi növlərin 
qametofitləri torpağın üzərində inkişaf edir, onlann hüceyrələrində xloroplastlar 
əmələ gəlir. Bərabərsporlu plaunlarda protal yeraltı və ya yarım yeraltı olur, saprofit 
və ya yarım saprofit olmaqla, ikicinslidir. Ziqot sakitlik dövrü keçirmədən cücərir və 
rüşeymə başlanğıc verir. Gövdə və kökümsov hissələri ilə vegetativ yolla çoxahr. 
Bəzi plaunlann ixtisaslaşmış vegetativ çoxalma orqanları vardır. Bunlar kökün 
üzərində çıxan yumrular, zoğun təpəsindən çıxan soğanaqcıqlar və ya 
tumurcuqlardan ibarətdir.
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Phy\um:Equisetophyta - Qatırquyruğular şöbəsi

Bu şöbənin nümayəndələri gövdələrinin buğum və buğum aralarına bölünməsi, 
yan budaqları və yarpaqları buğumlarda dəstə şəklində yerləşməklə səciyyələnir. 
Yarpaqları xırdadır. Qazıntı şəklində devon dövründən məlumdur. Buğumlulann 
ağac formaları başqa ağac növləri ilə birlikdə daş kömür dövründə iri meşəliklər 
əmələ gətirməklə, müasir buğumlu ot bitkiləridir. Gövdələri eyni cür (monomorf) və 
müxtəlif cür (spordaşıyan və sporsuz) olmaqla fərqlənirlər, tri qatırquyruğu, çöl 
qatırquyruğu müxtəlif cür, çay qatırquyruğu, bataqlıq qatırquyruğu, qışlayan 
qatırquyruğu, növləri isə monomorf gövdəli bitkilərdir.

Quruluşu. Qatırquyruğu dikqalxan, buğumlu (buğumarası) və düyünlü, gövdəsi 
üzərində topa düzülüşə malik yarpaqları olan bitkidir. Onlar ot bitkiləri olub, 
gövdələrinin uzunluğu bir neçə sm-dən bir neçə metrə qədər çatır. Hündürlüyü 15 m, 
diametri 0,5 m olan odunlaşmış gövdəyə malik formalarının nəsli kəsilmişdir. 
Qatırquyruğukimilərin səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlann sporangi 
daşıyan spordaşıyıcı zoğları vardır.

Çoxalması. Cinsi nəsli qametofitdir (protal və ya cücərti). Qametofıtin üzərində 
anteridi və arxeqoni əmələ gəlir. Anteridilərdə çoxqamçılı spermatozoidlər, 
arxeqoniyalarda yumurta-hüceyrələr inkişaf edir. Mayalanma bir damcı su ilə baş 
verir, ziqotdan sakitlik dövrü keçirmədən sporofit böyüyür.

Hal-hazırda bunlann bir sinfi mövcuddur.

Classis: Equisetopsida - Qatırquyruğular sinfi
Ordo: Equisetales - Qatırquyruğu sırası
Familia: Equisetaceae Michx. ex DC. - Qatırquyruğukimilər fəsiləsi

Qatırquyruğukimilər gövdələrinin buğum və buğumaralarına bölünməsi, yan 
budaqları və yarpaqlarının buğumlarda dəstə şəklində yerləşməsi ilə səciyələnir. 
Sürünən kökümsovlu, gövdəsi eyni hündürlükdə budaqlı və ya sadə, şınmhdır. 
Yarpaqları xırda pulcuqvari, eyni hündürlükdə, silindrik və ya qıfvari, sərbəst hissəsi 
dişcik şəklində olan qında birləşmişdir. Gövdə ucunda uzununa şırımlı kisəşəkilli 
sporangi sünbül əmələ gətirir. İkievli bitkidir. Spordaşıyan gövdə vegetativ gövdədən 
çox fərqlənir və ilk yazda inkişaf edir.

Equisetum arvense L. - Çöl qatırquyruğu. Qatırquyruğular cinsindən olan çöl 
qatırquyruğu geniş yayılmışdır. Çöl qatırquyruğu birillik, yerüstü zoğları olan ot 
bitkisidir. Ölçülərinə görə müxtəlifdir: hündürlüyü 5-15 sm, diametri 0,5-1,0 mm 
olan cırtdanboylu və bir neçə metr uzunluğu olan (çoxqıllı qatırquyruğunun uzunluğu 
9 m-ə çatır) iri növləri vardır (Şəkil 59).
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Tropik meşələrdə yayılan qatırquyruğuların 
hündürlüyü 12 m-ə çatır. Qatırquyruğu bitkisinin 
yeraltı hissəsi kökümsovdur. Sürünən və 
budaqlanan olmaqla, özündə qida maddələri 
toplamaqla (yumrular əmələ gətirir) vegetativ 
çoxalma orqanıdır. Çöl qatırquyruğu bitkisində 3 
növ zoğ əmələ gəlir:
1. Çoxillik yeraltı zoğ - kökümsov
2. Spordaşıyıcı sünbülcükləri olan qırmızı-qonur 
yaz zoğları
3. Yaşıl fotosintezedici gövdəcikləri olan yay 
zoğları

Yerüstü zoğlar təpə hissəsi ilə böyüyür. Yay 
zoğları vegetativ, budaqlanan, fotosintezedicidir və 
buğumlardan təşkil olunmaqla, buğumları yaxşı 
inkişaf etmişdir. Buğumlardan topa yerləşən və 
haçalanan budaqlar şaxələnir.

Seçilməyən yarpaqlar dilimli qına bitişir və buğumarasmın aşağı hissəsini örtür. 
Gövdənin epidermis hüceyrələrində silisium oksid toplanır, ona görə də heyvanların 
yemində istifadə olunmur.Yaz zoğları spor əmələ gətirir, assimilyasiya etmir, 
budaqlanmır, onların təpəsində spordaşıyıcı sünbülcüklər əmələ gəlir. Sporlar 
yetişdikdən sonra zoğlar məhv olur. Kürəşəkilli sporlar bu sporların yayılmasını 
təmin edən 4 ədəd yığılıb-açılan lentlə əhatələnmişdir. Cücərtilər bircinslidir, bəzən 
erkək və dişi olmaqla, ikicinslidir.

Phy\um:Polypodiophyta-Qıjüar şöbəsi

Qıjılar ali bitkilərin qədim qrupudur. Hal-hazırda 300 cins və 10 000-dən çox 
növü mövcud olmaqla, müxtəlif ekoloji şəraitdə yayılmışdır. Mülayim zonada 
rütubətli meşələrdə yayılmış ot bitkiləridir, çoxillik kökümsovlu otlardır. Qıjıların 
bəzi növləri bataqlıqlarda və göllərdə yayılmışdır. Onların qışa doğru yarpaqları 
məhv olur. Hündürlüyü 20 m-ə çatan sütunvari gövdəsi olan ağacşəkilli qıjılar 
rütubətli tropik meşələrdə yayılmışdır. Gövdənin təpəsində iri lələkvari həmişəyaşıl 
yarpaqlardan əmələ gələn çətir yerləşir.

Quruluşu.Qıjıların həyat tsiklində sporofit nəsi üstünlük təşkil edir. Əksər 
qıjıların sporofiti çoxillikdir, lakin onların arasında (seratopteris cinsinin növləri) 
birilliklər də (hər il məhv olur, yerinə yeni sporofitə başlanğıc verən tumurcuq 
saxlayır) mövcuddur. Kökümsovdan yuxarı yarpaqlar, aşağı isə əlavə köklər ayrılır. 
Çox vaxt köklərin üzərində bitkinin vegetativ çoxalmasını təmin edən, ayrılan
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tumurcuqlar əmələ gəlir. Qıjıların sərilən yerüstü və ya yeralü gövdələri olur, onların 
kökləri və gövdələri ixtisaslaşmış toxumalardan ibarətdir. Qıjıkimilərin yarpaqları 
ayıdöşəyi və ya qıjı yarpağı adlanır (Şəkil 60).

Qıjıların yerüstü formalarının çoxunda yarpaqlar 2 tipdə olur - dölsüz (steril) və 
spordaşıyıcı (yarpağın dimorfizmi). Quraqlıq müddətində ancaq spordaşıyıcı 
yarpaqlar inkişaf edir. Ağaclaşmış qıjıların belə diformizmi olmur. Onların yarpaqları 
fotosintezedici, həm də spordaşıyıcı orqandır.

Çoxalması. Yarpaqların alt səthində qabarcıqlar əmələ gəlir, onların altında 
topa şəklində sporangilər yerləşməklə, üzərində örtük vardır. Sporanginin divarı 
dağıldıqdan sonra sporlar yayılırlar. Bir bitkinin üzərində yüz milyon və milyard 
sayda spor olur. Əlverişli şəraitə (rütubətli torpaq) düşmüş spor cücərir və çox kiçik, 
bir sm olan, ürəkşəkilli yaşıl lövhəcik protal əmələ gətirir.

Cücərtinin (qametofitin) aşağı səthində rizoidlər əmələ gəlir, həmin rizoidlər 
vasitəsilə cavan bitkilər torpağa bərkiyirlər. Cücərti ikicinslidir (su qıjılarında 
bircinslidir). Cücərtinin üzərində anteridi və arxeqoni əmələ gəlir. Mayalanma su 
mühitində (şeh. yağış, su qıjılarında suyun altında) baş verir.

Mayalanmış yumurta hüceyrədən haustoridəıı (ayaqcıqdan) ibarət olan sporofit 
rüşeymi inkişaf edir. Haustori vasitəsilə rüşeym cücərtinin toxumasına bitişir və 
ondan qida maddələrini mənimsəyir. Rüşeym özü rüşeym kökcüyündən, tumurcuqdan 
və rüşeymin ilk yarpağı olan ləpədən ibarətdir. Beləliklə, qıjıların qametofiti rütubətli 
şəraitə uyğunlaşsa da. sporofiti quru mühitin bitkisidir (Şəkil 61).
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Qıjıların təsərrüfatda əhəmiyyəti və təbiətdə rolu

Qıjı yarpağının sərt davamlı və uzun oxu 
müxtəlif məmulatların istehsalında, bəzi növləri 
təbabətdə, bağırsaq qurdlarını tələf etmək üçün, 
yaraların, öskürək və boğaz ağrılarının müalicəsi 
üçün istifadə olunur.

Qıjıların çoxu dekorativ bitki kimi (liqodium, 
aneliya), akvarium və su hövzələrində (salviniya) 
istifadə olunur. Virciniya kökümsovları sfaqnum 
bataqlıqlarında digər bataqhq bitkiləri ilə kələf əmələ 
gətirərək torfun yaranmasında iştirak edir. Azolun 
növləri torpağı azotla zənginləşdirən yaşıl gübrəkimi 
kənd təsərrüfatında istifadə olunur (Şəkil 62).

Paleozoy erasının daş-kömür dövrü qıjıkimilərin 
sürətli inkişafı, onların Yer üzərindəki bitkilər 
arasında hökmran qrup olduğu dövr olmuşdur. Ayrı- 

ayrı ağacşəkilli növlər (siqilyarilər və lepidodendronlar) 40 m hündürlüyə çatırdı. İsti 
və rütubətli iqlim şəraiti bu bitkilərin geniş yayılmasına imkan verirdi. Külli 
miqdarda qıjılar çökmə süxurlarının qalın qatları altında oksigensiz mühitdə bir neçə 
milyon il ərzində tədricən kömürə çevrilmişdir.
CXassıs'.Polypodiopsida -Qıjılar sinfi
Subc\assis:Polypodiidae - Qıjılar yarımsinfi
Ordo:Aspleniales- Qamçılıcalar sırası

Familia: Dryopteridaceae R.-C.Ching -Ayıdöşəyikimilər fəsiləsi
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Bu fəsiləyə daxil olan növlərin sorusları girdə olub, yarpağın altında damarların 
hər iki tərəfində seyrək cərgə əmələ gətirir və ya dağınıq halda yerləşir. Soruşun 
örtüyü ürək və ya böyrək şəkillidir. Örtük isə sorusun yan tərəfində yerləşir, dərivarı 
və ya pərdə şəkillidir. Yarpağın ayası iki və ya üçqat-lələkvaridir. Fəsilə əvvəllər 
həqiqi ayıdöşəyikimilər fəsiləsi (Polypodiaceae R.Br.) daxilində cinslərdən biri 
olduğu halda, son taksonomik dəyişikliklərə və sistematik nomenklaturaya görə fəsilə 
statusu səviyyəsinə qaldırılmışdır. Naxçıvan MR ərazisində 3 cinsi (Cystopteris 
Bernhardi, Dryopteris Adans., Polystichum Roth. emend. Schott) və 3 növü 
(Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Polystichum 
lonchitis (L.) Roth.) vardır.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Erkək qıjı. Uzun saplaqlı ikiqat lələkvari 
yarpaqları qısa gövdə üzərində yerləşir. İlk dəfə olaraq əlavə köklər əmələ gəlmişdir 
(Şəkil 62). Onlar ehtiyat qida maddəsi toplanan kökümsov gövdədən inkişaf etmişdir. 
Protalda (ilk cücərti) isə rizoidlər olur. Kölgəli, rütubətli və tropik meşələrdə çox 
olur. Hər il yazda inkişaf edən yarpaqlar uc hissəsi ilə böyüyür. Qıjıların yarpağı həm 
foto sintezdə, həm də spor əmələ gəlməsində iştirak edir. Yarpağın alt səthindəki 
qonur-qəhvəyi qabarlarda (sporangi) əmələ gələn sporlar küləklə yayılır. Protalın 
xlorofili olduğuna görə müstəqil qidalana bilir. Protah ikicinslidir, üzərində ziqot 
əmələ gəlir. Ziqotdan inkişaf edən rüşeym qida maddələrini protaldan alır.

Spermatophyta - Toxumlular

Toxumlu ali bitkilər çılpaq və örtülütoxumlu bitkilərə bölünür. Toxum 
yumurtacığın inkişafından əmələ gəlir. Toxum mühitin əlverişsiz şəraitini keçirməklə 
bu bitkilərin quru mühitinə daha yaxşı uyğunlaşmasına və geniş yayılmasına şərait 
yaratmışdır. Mayalanma su mühitindən asılı olmadan, spermilər vasitəsilə gedir. 
Spermilərin yumurtacığa gətirilməsi tozcuq borusu vasitəsilə həyata keçirilir. 
Toxumlu bitkilərdə kök vegetativ ve generativ orqandan əmələ gəlir.

Gymnosperms - Çılpaqtoxumlular
350 mln il bundan əvvəl devon dövründə əmələ gələn qədim bitki qrupudur. 

Toxumlu qıjılar ən qədim çılpaqtoxumlu bitkilərin nümayəndəsidir. Çılpaqtoxumlu 
bitkilərə toxumun əmələ gəlməsi, daxili mayalanma, rüşeymin yumurtacıqda inkişafı 
xasdır. Sporlu bitkilərlə müqayisədə, çılpaqtoxumlu bitkilərdə toxumun əmələ 
gəlməsi onlara üstünlük verir. Çılpaqtoxumlular ağac və kolşəkilli bitkilərdir. Onların 
arasında ot bitkiləri yoxdur. Bəziləri nəhəng boylu (sekvoya), bəziləri isə cırtdan 
boyludur.

Qnetum cinsi və efedranın bəzi növləri lian formalıdır. Müasir çılpaqtoxumlu 
bitkilərdən olan iynəyarpaqlılar sinfi çoxluq təşkil edirlər. Şamkimilər və sərvkimilər 
fəsilələrinin nümayəndələri geniş yayılmışdır. Lakin iynəyarpaqlı bitkilərin 
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hamısında yarpaqlar iynəşəkilli deyildir. İynəyarpaqlı bitkilər arasında müxtəlif 
ölçülü nəhəng (sekvoya), cırtdanboylu (şam, piqmey) ağacları vardır. İynəyarpaqlı 
bitkilərin gövdəsi nazik qabıq qatından və içərisində özək yerləşən iri silindrşəkilli 
oduncaqdan ibarətdir. Bir çox iynəyarpaqlı bitkilərin qabıq və oduncağında qatran 
kanalları vardır. İllik artım halqaları yaxşı bilinir. İynəyarpaqlı bitkilərin çoxunda 
yarpaqlar 2 tipdə: fotosintezedici və qəhvəyi rəngdə olan pulcuqşəkilli olur. Ensiz 
yarpaqların bir şaxələnməyən damarı, enli yarpaqların isə bir neçə paralel damarı 
olur. Yarpaqların uzunluğu müxtəlifdir. Bir neçə yarpaqtökən formalar (qara şam 
ağacı, taksodium) istisna olmaqla, iynəyarpaqlı bitkilərin yarpaqları həmişəyaşıl, sıx, 
sərt və qalın dərilidir (Şəkil 63).

Çılpaqtoxumlular.

Saqovnikkimilər:
1. Kafr Ensefalyartosu
la. Meqastrobil
Ib. Meqasporofil
2. Enliyarpaq zamiya (strobilli 

bitki)

Şamkimilər:
3. Sibir qara şamı
За. Qısa və uzun zoğlar
3b. Mikro və meqastrobilli budaq
3c. Yetişmiş (solda) və cavan 

qozalar
3ç. Toxumlar
4. Adi küknar
4a. Vegetativ tumurcuqlar
4b. Mikrostrobil
4c. Cavan (solda) və yetişmiş 

qozalar
5. Adi şam
5a. Cavan zoğlar
5b. Üzərində qoza və mikrostrobil 

olan budaq
5c. Yetişmiş qoza

Çoxalması. Çılpaqtoxumlular müxtəlifsporlu (erkək mikrosporlar, dişi 
meqasporlar) bitkilərdir. Çılpaqtoxumlu bitkilərdə mayalanma prosesi sudan asılı 
deyil. Toxumlu bitkilərdə yeganə olan meqaspor meqasporanginin daxilində yerləşir; 
orada dişi qametofitin inkişafı və mayalanma prosesi baş verir. Meqasporangi 
yumurtacıq adlanır. Mayalanmadan sonra yumurtacıqdan toxum əmələ gəlir. Toxum 
qabıqdan, rüşeymdən, haploid endosperm və qida maddələri ehtiyatından ibarətdir. 
Çılpaqtoxumlu bitkilərdə ləpələrin sayı 2-dən 15-ə qədərdir: adi şamda onların sayı 6- 
dır. Əksər iynəyarpaqlı bitkilərin toxumunun üzərində qanadcıqlar olur (Sibir şamı 
istisna olmaqla).

^İynəyarpaqlı bitkilərin 2 cür generativ orqanı qoza (strobila) və toxumu olur. 
Qoza təkamül prosesində şəkildəyişmiş zoğdur; o, ox (gövdə) və pulcuqlardan 
(şəkildəyişmiş yarpaqlar) ibarətdir. Dişi qozanın hər bir pulcuğunun üst tərəfində iki 
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ədəd yumurtacıq yerləşir, erkək qozanın pulcuğunda 2 ədəd tozcuq kisəsi inkişaf edir. 
İynəyarpaqlı bitkilər külək vasitəsilə tozlanır. Çılpaqtoxumlu bitkilərin 700-ə qədər 
növü olmaqla, onlar Yer kürəsi üzərində geniş yayılmışdır. Soyuq iqlimi olan Şimal 
yarımkürəsinin əksər ərazisini iynəyarpaqlı meşələr (tayqa) tutur. Çılpaqtoxumlular 
şöbəsinə 6 sinif daxildir. Onlar aşağıdakılardır:

1. Toxumlu qıjılar
2. Saqovniklər (bu ikievli bitkilərdə spermatozoidlər aşkar olmuşdur).
3. Bennettitlər
4. Toxumörtüklülər və ya qnetkimilər
5. Ginkqolar
6. İynəyarpaqlılar

Birinci və üçüncü sinfin nəsli tam kəsilmişdir. Toxumörtüklülər sinfindən 
efedrakimilər sırasının bitkilərini qeyd etmək lazımdır. Bu sinfin bir efedra cinsi və 
40 növü olmaqla, onlar budaqlanan həmişəyaşıl yarpaqsız kollardır.

Phylum:Pmop/zyta - Şamlar şöbəsi
Yarpaqlarını tökən və ya həmişəyaşıl, külək vasitəsilə tozlanan bitkilərdir. 
Şamlar 4 sinfə bölünür:
Ф Cycadopsida;
Ф Ginkgoopsida;
Ф Coniferopsida;
Q Chlamydospermatopsida.
Respublikamızda mədəni və ya yabanı florada bu sinflərə daxil olan 10 fəsiləyə 
rast gəlinir:
Classis '.Pinopsida - Şamlar sinfi
Ordür.Pinales - Şam sırası
Familia'.Pinaceae Juss. - Şamkimilər fəsiləsi
Şimal yarımkürəsində, əsasən mülayim və subtropik zonalarda yayılmışdır. Bu 

iri fəsiləyə 11 cins və təxminən 250 növ daxildir. Əsasən 4 iri cinsdən ağ şam 
(Abies), qara şam (Larix), küknar (Picea) və şamdan (Pinus) ibarətdir. Hər cinsdə 
onlarca və hətta yüzlərcə növ vardır. Digər cinsləri (sidr, tsuqa, psevdotsuqa, yalançı 
qara şam) bir və ya bir neçə növdən ibarətdir. Şamkimilər həmişəyaşıl və ya 
yarpağını tökən ağaclar, bəzən sürünən kollardır. İynəşəkilli, qabıqşəkilli, bəzən 
ensiz-neştərvan yarpaqlan müxtəlif ölçülü (45 sm-ə qədər) ola bilər. Yarpaqlan 
ağacda 2-7 ilə qədər qahr və ancaq qara şamda və yalançı qara şamda hər il qışda 
tökülür. Bəzi cinslərdə (məs., şam, qara şam, sidr) 2 tip zoğ vardır: uzun və qısa. 
Uzun zoğları çoxsaylı, tez quruyan qabıqşəkilli yarpaqlarla örtülmüşdür. Qısa zoğları 
qabıqşəkilli yarpaqlann qoltuqlannda uzun zoğlarda yaranır və çox vaxt onlar 
yarpaqlarla birgə tökülür. Mikrostrobilləri təkdir, bəzən qruplara yığılmışdır, çoxsaylı 
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mikrosporofıllərdən ibarətdir. Meqastrobilləri mürəkkəb qozalara yığılmışdır. Bu 
qozaların forması və ölçüləri hər cins üçün müxtəlifdir.
Pinus silvestris - Adi şam. 50 m hündürlüyü olan ağacdır. Budaqların uclarında hər il 
yeni zoğlara başlanğıc verən tumurcuqlar yerləşir. Zoğları 2 tiplidir uzun və qısa. 
Qısa zoğların təpəsində 2 yarpaq iynəyarpaqlar yerləşir. Uzun cavan zoğların 
üzərində pulcuqlar əmələ gəlir. Bitkilərin ömrünün 30-40-cı ilində qozalar əmələ 
gəlir. Qozalar 2 cür olur, erkək qozalar qruplara (sünbül) toplanır və dişi qozalar (tək- 
tək yerləşir). Şam birevli bitkidir. Erkək qozalar ellipsvari formada olub, uzunluğu 4- 
5 mm, diametri 3-4 mm-dir. Bu yaxşı inkişaf etmiş oxun üzərində spiralvari yerləşən, 
reduksiyaya uğrayan spordaşıyıcı yarpaqları olan zoğdur. Onlar yumurtavaridir, alt 
tərəfində nazik, yastı 2 paralel tozluğu yerləşir. Mikrospor (tozcuq) 2 qılafla örtülmüş 
bimüvəli hüceyrədir. Şam ağacı torpağa və rütubətə aztələbkar olduğundan hər yerdə 
bitir. Onun güclü kök sistemi torpağın dərinliyinə keçərək bitkini tələb olunan 
miqdarda su və mineral maddələrlə təmin edir.
Şam ağacları qumlu torpaqlarda, hətta torpağın üst münbit hissəsi götürülmüş 
yerlərdə bitir. Ona görə də qumlu torpaqların bərkidilməsi üçün şam ağacları ən 
əlverişlidir. Şam ağacları işıqsevən bitkilərdir. Sıx ot bitən yerlərdə onların toxumları 
cücərib inkişaf edə bilmir. Meşədə bitən şam ağaclarının gövdələri dik qalxır, təpə 
hissəsində çətir əmələ gətirir. Gövdənin aşağı hissəsində olan budaqlar kölgəyə 
davam gətirməyib quruyur. Onlar dikduran, hündür gövdəli gözəl meşələr əmələ 
gətirirlər. Şam ağacları 400 il və daha çox yaşayır. Açıqlıqda bitən şam ağacının 
gövdəsi əyri, qol-budaqlı və çətiri enli olur.
Yarpaqların formasına görə onlara iynəyarpaq adı verilmişdir. Adi şəraitdə 
iynəyarpaqlar budaqlarda cüt-cüt yerləşir və 2-3 ildən sonra quruyub tökülür. 
Yarpaqların səthi dardır, qabarıcıqlarda yerləşən az miqdarda olan ağızcıqlar, 
xaricdən qabıqla örtülür. Buna görə də şam ağacları suyu az buxarlandırır. Onlar 
quraqhğadavamlı, həmişəyaşıl bitkilərdir.
Şamlarkimilər fəsiləsinin nümayəndələri Azərbaycanda da yayılmışdır. Şamkimilər 
Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalında, Sibirdə, Uzaq Şərqdə meşələrində 
yayılmışlar. Şam ağacı 40 m-ə qədər hündürlüyü olan, yaraşıqlı iri ağacdır. O, güclü 
kök sisteminə malikdir, torpağın münbitliyinə və rütubətliliyinə tələbkar deyildir. Adi 
şam, qara şam, sidr ağacı, küknar bu fəsiləyə aiddir.
Azərbaycanın meşələrində təbii halda qarmaqvari şam, Eldar şamı və Sosnovski şamı 
bitir. Eldar şamından Bakı, Gəncə, Sumqayıt və başqa şəhərlərin, qəsəbələrin 
yaşıllaşdmlmasında geniş istifadə olunur.

Çılpaqtoxumlu bitkilərin çoxalması. Onların təbiətdə və insan həyatında rolu
Çılpaqtoxumlular toxum vasitəsilə çoxalır, onlar birevli bitkilərdir. Külək 

vasitəsilə çarpaz tozlanma nəticəsində toxum əmələ gəlir. Yazda şam ağacının cavan
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budaqlarının dibində sıx qrup halında (hər qrupda onlarla qozalar) yaşılımtıl-sarı 
rəngli erkək qoza əmələ gəlir. Hər qoza pulcuqlardan ibarətdir, hər pulcuqda iki ədəd 
tozcuq kisəsi inkişaf edir. Tozcuq kisələrində tozcuqlar əmələ gəlir. Tozcuqlar 
yetişdikdən sonra toz kisələri partlayır, tozcuqlar tökülür və külək vasitəsilə ətrafa 
yayılır. Hər tozcuqda 2 hava qovuqcuğu olur. Qovuqcuqlar tozcuqların havada
qalmasına və küləklə uzaq məsafələrə yayılmasına kömək edir (Şəkil 64).

Həmin dövrdə ağacın cavan və uzun zoğlarında tək-tək yerləşmiş qırmızımtıl 
rəngdə dişi qoza əmələ gəlir. Bu qozacıqlar da pulcuqlardan ibarətdir. Hər pulcuğun 
üst tərəfində 2 ədəd yumurtacıq yerləşir. Onlar örtülü deyil, çılpaqdırlar, tozlanma 
zamanı tozcuq birbaşa yumurtacığın üzərinə düşür. Çılpaqtoxumlular adı da 
toxumların açıq, çılpaq yerləşməsinə görə meydana gəlmişdir. Tozlanmadan sonra 
qırmızımtıl qozaların pulcuqları bağlanır və qatran vasitəsilə bir-birinə yapışır. Yayda 
dişi qozalar intensiv böyüyür və yaşıl rəngə boyanır. Şam ağacının toxumları 
tozlandıqdan 1,5 il sonra yetişir. Toxumları yetişmiş qozalar qonur rəngdə olur. 
Yazda toxumları yetişmiş qozaların pulcuqları bir-birindən aralanır və toxumlar 
xaricə tökülür. Hər toxumun üzərində nazik pərdəşəkilli qanadcıq olur. Həmin 
qanadcığm köməyi ilə toxumlar külək vasitəsilə ətrafa yayılır. Ancaq Sibir şamının 
sidr qozacıqları adh toxumlarında qanadcıqlar olmur. Açılmış qonur rəngli qozalar 
bir neçə il ərzində ağacların üzərində qalır. Şam ağacının yetişmiş toxumu qabıqdan, 
endospermdən, ehtiyat qida maddələri və rüşeymdən ibarətdir. Rüşeym də öz 
növbəsində, kökcük, gövdəcik və 6 ləpə yarpağından ibarətdir.

^Beləliklə, hər il şam ağacının üstündə 4 növ qoza görünür: bunlardan bir 
qrupu xırda qırmızımtıl qozalar, onlarda tozlanma prosesi gedir; ikinci qrup bir qədər 
iri və yaşıl rənglidir, bunlarda toxumlar yetişir; üçüncü qrupu daha iri və qonur 
rəngli qozalardır, bunlarda toxumlar artıq yetişmişdir: dördüncü qrupu isə erkək 
sarımtıl-yaşıl qozalar təşkil edir ki, tozlanmadan sonra onlar tökülürlər. Adi şam, 
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Eldarşamı, qarmaqvari şam, küknar və başqa iynəyarpaqlı bitkilərin toxumlarım 
sonradan əkmək üçün toplamaq lazımdır.

Eldar şamı, küknar və digər iynəyarpaqlı bitkilərdə tozlanma adi şam ağacında 
olduğu kimi gedir. Onlann qozalan ölçülərinə görə fərqlənir. Küknar ağacının 
qozaları böyükdür, uzunluğu 10-15 sm-ə çatır. Adi şamın qozaları nisbətən kiçik 
olub, uzunluğu 4-6 sm-dir. Sərv ağacının qozalan uzunsov, girdəvari, uzunluğu 2-4 
sm-ə bərabərdir. Tuyanın qozaları isə daha xırdadır, uzunluğu 2 sm-ə qədərdir.

ttÇılpaqtoxumlu bitkilərin təbiətdə maddələr dövranında rolu böyükdür. Onlar 
fotosintez prosesində üzvi maddələr əmələ gətirir və ətraf mühiti oksigenlə 
zənginləşdirir. Şam meşəsinin havası ozonla zəngindir; burada ağciyəri xəstə olan 
adamlar özlərini çox yaxşı hiss edirlər.

Şam ağacları xüsusi uçucu maddələr fitonsidlər xaric edirlər. Bu maddələr 
xəstəlik törədən bakteriyaları məhv edir. Ona görə də şəhərləri, yaşayış 
məntəqələrini, sanatoriyalan, uşaq bağçalarının və məktəblərin, xəstəxanalann 
ətrafını iynəyarpaqlı ağaclarla yaşıllaşdırırlar. Şam, küknar ağaclarının iynəyarpaqları 
C vitamini, şəkər və digər maddələrlə zəngindir.

Kimya sənayesində iynəyarpaqlı ağaclardan xammal olaraq kanifol, sabun, 
sellüloza, müxtəlif laklar, skipidar məmulatlar istehsal olunur.

Bunlardan əlavə oduncağının kəpəyindən şəkər, vanilin kimi qida məhsulları da 
ahnır. Sibir şamının toxumlarından (sidr ağacı) yemək üçün keyfiyyətli yağ alınır 
(Şəkil 65).

Şam, küknar, qara şam ağaclarının oduncaqları qiymətli inşaat materialıdır. 
Küknar ağacının oduncağından kağız istehsal olunur. Şamın növləri torpağa və 
rütubətə az tələbkar olduğundan qeyri-münbit torpaqlarda meşəsalma işlərində 
istifadə edilir. Eyni zamanda qumsal torpaqların bərkidilməsində də əhəmiyyətlidir.

Phylum: Gnetophyta - Acılıqlar şöbəsi
Bu bitkilərin çılpaqtoxumlularla örtülütoxumlular! bir-birinə bağlayan 

xüsusiyyətləri vardır. Bunlar çılpaqtoxumlulann irəli getmiş ən son, 
örtülütoxumlulann isə ən ilkin xüsusiyyətlərinin birlikdə göründüyü bir keçid 
taksonudur. Acılıqlar şöbəsinə daxil olan bitkilər kol və ya kolcuqlardır. 
Oduncağında qatranh borular yoxdur. Yarpaqlan növbəli (yaxud üçər-topa), sadə, 
bəzən də pulcuqlara qədər reduksiya olunmuşdur. Yumurtacığı iki intequmentlidir. 
Rüşeymi ikiləpəlidir.
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CA^ssxs'.Ephedropsida - Acılıqlar sinfi
Ordo: Ephedrales - Acılıq sırası
Familia: Ephedraceae Dumort. - Acıhqkimilər fəsiləsi
Bu fəsiləyə yalnız bir cins Ephedra L. - Acılıq daxildir. Şimali və Cənubi 

Amerikanın, Avrasiyanın arid zonalarında, səhra, yarımsəhra, çöl və seyrək 
meşəliklərdə, qumlu və qayalıq sahələrdə bitən kserofil və yarımkserofil olan bu 
cinsin, bəzi məlumata görə 35-45 növü vardır. Onlar 2 seksiyaya: Ephedra L. və 
Monospermae Pachom. bölünürlər. Qafqazda bu seksiyaya 5-6 növ rast gəlinir.

Qnetovı yarımşöbəsinin, Ephedrales sırasına aiddir. Bu fəsiləyə əsasən 
alçaqboylu, çoxbudaqlı kollar (bəzən lianşəkilli) və ya hündürlüyü 8 m-ə qədər olan 
ağaclar daxildir. Çiçəkləri (strobilləri) bircinsli, erkəkcik (mikrostrobilləri) və ya 
yumurtacıqları (meqastrobilləri) ikievli və ya bəzən birevlidir. Mikrostrobilləri 
(erkəkcik çiçəkləri) bünövrədə bitişərək və bir neçə cüt çiçəkaltlıqlarmın 
qoltuqlarında xaçvarı yerləşir. Erkəkcikləri 3-8 ədəddir. Meqastrobilləri 2-4 cüt 
örtüklə əhatə olunmuşdur. Yumurtacığı 2 örtükdən ibarətdir. Toxumu yumurtavarı- 
uzunsov və ya oval-uzunsov, qonur və ya təxminən qara rəngdə olur. Çiçəkləri 
açdıqdan sonra ikinci il yetişir. Ləpələri iki, bəzən üç, ensiz-xətvarı olub, uzunluğu 
25-60 mm, eni 1-2,5 mm-dir. Bu fəsiləyə yeganə cins Ephedra L. daxildir.

Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. - Orta acılıq
Adətən kiçikboylu, qol-budaqlı (bəzən lianşəkilli) və çox da böyük olmayan 

ağaclardır. Zoğları simşəkilli, buğumlu, yarpaqları reduksiya etməklə (fotosintez 
cavan zoğlarda baş verir), xırda, qarşı-qarşıya yerləşir. 40-a qədər növü vardır. 
Avrasiya, Şimali Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın səhra, çöl və dağ rayonlarında 
yayılmışdır. Əksər növlərin tərkibində efedrin alkoloidi tapılmışdır.
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Angiosperms - Örtülütoxumlular və ya çiçəkli bitkilər
Örtülütoxumlu bitkilər mövcud şəraitə yaxşı uyğunlaşdığına görə geniş yayılmış 

və müasir bitki örtüyünün əsasını təşkil edir. Onlar ali sporlu və çılpaqtoxumlu 
bitkilərdən çiçək və meyvə kimi generativ orqanların olmasına görə fərqlənir. Lakin 
kök, gövdə və yarpaq kimi vegetativ orqanların olması ilə onlara oxşayır. Çiçək və 
dişiciyə malik olduğuna görə örtülütoxumlulara çiçəkli və ya dişicikli bitkilər də 
deyirlər. Bəs nə üçün bu bitkilərə örtülütoxumlu bitkilər deyilir? Yumurtacıqlar 
dişiciyin yumurtalığının içərisində yerləşmişdir. İkiqat mayalanmadan sonra 
yumurtacıq dan toxum, yumurtalıqdan isə meyvə əmələ gəlir. Toxum meyvəyanlığı ilə 
əhatə olunduğuna görə örtülütoxumlular adı da elə buradan götürülmüşdür.

Phylum: Magnoliophyta - Maqnoliyalar şöbəsi
Bu şöbə 2 sinifdən, 12 sinifaltmdan, 533 fəsilədən, 13 000-ə yaxın cinsdən və 
250.000-dən çox növdən ibarətdir. Maqnoliyalar şöbəsi 2 sinfə bölünür: 
Maqnoliyalar (İkiləpəlilər) - Magnoliopsida (Dicotyledones)
Zanbaqlar (Birləpəlilər) - Liliopsida (Monocotyledones)
Həmin siniflərin fərqli əlamətləri bunlardır:

l. Kök sisteminin quruluşu. İkiləpəli bitkilərdə, adətən, mil kök sistemi olur, 
birləpəlilər isə saçaqlı kök sisteminə malikdir. Lakin istisnalar da vardır: ikiləpəli 
bitkilərdən olan bağayarpağı, çiyələk, qaymaqçiçəyində saçaqlı kök sistemi 
formalaşır;
2. Yarpaqlann damarlanması. İkiləpəli bitkilərin yarpaqlarında torvari 
damarlanma, birləpəlilərdə isə qövsvari və paralel damarlanma olur. İstisna 
olaraq ikiləpəli bağayarpağı bitkisinin damarlanması qövsvari, birləpəli 
qarğagözü yarpaqlarının damarlanması isə torvaridir,
3. Çiçək elementləri ikiləpəlİlərdə 4-5, birləpəlilərdə isə 3-ə bölünə bilər;
4. Toxumda olan ləpələrin sayı birləpəlilərdə, adətən, bir, ikiləpəlili bitkilərin 
çoxunda 2, bəzilərində isə birdən 3-4 ləpəyə qədər olur.
Classis: Magnoliopsida (Dicotyledones) - Maqnoliyalar (İkiləpəlilər) sinfi
Subclassis: Magnoliidae - Maqnoliyaçiçəklilər yanmsinfi
(ANITA grade)
Superordo: Nymphaeanae - Suzanbağılar sıraüstü
Ordo: Nymphaeales - Suzanbağıçiçəklilər sırası
Familia: Nupharaceae A. Kerner - Suzanbağıkimilər fəsiləsi
Ərəb dilində əsil adı parlaq, mavi, latın dilində isə sanmtıl adlanır. Çoxillik ot 

bitkisi olmaqla, əsasən su bitkisidir. Kökümsovu qalın, silindrik, lətli, sanmtıl-yaşıl, 
daxili hissəsi ağ, məsaməli, horizontal, budaqlanan, yuxan hissəsi açıq dişcikli, 
kəsilmiş yarpaqlardan ibarətdir. Kökümsovunun uzunluğu 1-2 m, qalınlığı 3-10 sm, 
çoxsayh möhkəm qaytanabənzər köklü olub, yerin dərin qatlanna gedir. Yarpaqları 2 
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tipli: üzən və sualtı olur. Üzən yarpaqlarının uzunluğu saplaqlarla 3 m-ə qədər, 
dəricikli, oval-yumurtavari, dərin ürəkvari əsaslı, bütövkənarlı, lövhəciyinin diametri 
20-30 sm-ə bərabərdir.

Superordo: Austrobaileyanae - Avstrobeyliyalar sıraüstü
Ordo: Austrobaileyales - Avstrobeyliyaçiçəklilər sırası
Familia: Schisandraceae Blume - Şizandrakimilər fəsiləsi
Rusiyanın Primorski və Xabarovski vilayətlərində bitir. Cənubi Saxalində, Kuril 

adalarında, Yaponiya, Çin, Koreya və Uzaq Şərqdə də rast gəlinir. Sidr enli yarpaqlı 
meşələrdə, dağ yamaclarında təzə daşlı torpaqlarda, çay vadilərində və dəniz 
səviyyəsindən 900 m hündürlüklərdə rast gəlinir. İşıqsevən mezofitdir. Dəyərli 
sanlan, xəzan edən, lianşəkilli olub, 15 m uzunluğunda, gövdəsinin diametri 2,5 sm- 
dir. Qabığı bozumtul-qəhvəyi, köhnə zoğları qabığı soyulan, cavan qabıqları hamar, 
gözəl, yaşıl lifli, limon qoxusu verən, parlaq və özünəməxsus yarpaqları vardır. 
Yarpaqları yüngülcə lətli, ellips və ya tərsyumurtavari, pazşəkilli əsaslı, bəzən aydın 
olmayan dişcikli, ölçü və formasını dəyişən, yazda və yayda yuxan yarpaqlan parlaq 
açıq-yaşıl, çılpaq, yuxansı göyümtül və kənanna tor (xəz) çəkilmiş damarlıdır. 
Yarpaqları çəhrayı və ya qırmızı olub, qələmlərinin (saplağı) uzunluğu 3 sm-dir. 
Payız dövründə yarpaqları sarı-qırmızı, sanmtıl, sanmtil-narıncı rənglərə boyanır. 
Ağ, mumabənzər, ətirli, ayrı-ayrı cinsiyylətli, çiçəklərinin uzunluğu 4 sm-ə qədər, 
diametri 2 sm, sallanan çiçək saplağından və 3-5 qoltuq tumurcuqlanndan ibarətdir.

Superordo: Lauranae -Lavrlar sıraüstü
Ordo'.Laurales - Lavr sırası
Familia e Juss. - Lavrkimilər fəsiləsi
Hər iki yarımkürənin tropik və subtropik ölkələrində bitən 45 cins üzrə 100-dən 
çox növü vardır. Azərbaycanda 2 cinsə daxil olan 3 növü yayılmışdır.
Classis: Liliopsida(Monocotyledones) -Liliid (Birləpəlilər) sinfi
Monocots
Subclassis: Aridae - Danaayağılar yanmsinfi
Superordo: Aranae - Danaayağılar sıraüstü
Ordo: Acorales - Kəcəvərçiçəklilər sırası
Familia: Acoraceae Martinov - Kəcəvərkimilər fəsiləsi
Kəcəvərkimilər fəsiləsi çoxillik, həmişəyaşıl, ot bitkiləridir. Bu fəsiləyə daxil 

olan eyniadlı cinsi 2 növdən ibarətdir. Əsasən rütubətli yerlərdə, bataqhq ətrafında və 
ya dayazlıqlarda axmaz və göllərdə, çayların sahillərində rast gəlinir. Kəcəvər 
çoxillik, kökümsovlu ot bitkisi olub, 10-120 sm-ə qədər hündürlüyündə olur. Kökü 
sürünən, üfüqi, qonur rəngli, xoş ətirli, qalınlığı 3 sm, daxili ağımtıl-çəhrayı, qoxusu 
darçın və ya naringini xatırladır. Gövdəsi düzqalxan, budaqlanmayan, 3 tilli olmaqla, 
iti qabırğalıdır. Yarpaqlan uzun, xətti- qıhncvan, növbəli və açıq-yaşıldır. Yarpaqlar 
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bir-birilə bitişirərək, saplağı mühasirəyə alırlar. Sanki çiçəklər yarpağın ortasından 
çıxırlar. Yarpaqlar sındıqda özünəməxsus ətir iyi verirlər.

Ordo: Dioscoreales - Dioskoreyaçiçəklilər sırası
Familia: Dioscoreaceae R. Br. - Dioskoreyakimilər fəsiləsi

Dioskoreyakimilər fəsiləsi birevli, bitkilər olub, 5-7 cins olmaqla, tropik və subtropik 
iqlimdə inkişaf edirlər. Bütün dioskoreyakimilər çoxillik ot bitkiləri, yarimkol və kol 
bitkiləri olmaqla, bəzən döşənən, sərilən gövdəyə malikdir. Bir çox növlərində 
gövdənin əsası və ya kökü kələkötür, şişkin, bəzən çox böyük ölçülərdə olur. 
Yarpaqları torvari, damarlı, xarakterik olmayan, birevli bitkilərdir.

Subclassis: Liliidae - Liliid yarımsinfi
Superordo: Lilianae - Zanbaqçiçəklilər sırası
Ordo:Colchicales- Vaxtsızotular sırası
Familia'.Melanthiaceae Batsch - Melantkimilər fəsiləsi

Bir filqəli, çoxillik ot bitkisi olub, əksər növləri Yerin şimal yarımkürəsində 
yayılmışdır. APG II sistemində bu fəsilə xaş-xaş fasiləsinə daxil edilmişdir. 2 cinsi 
1995 ci ildə Tofieldiaceae fasiləsinə daxil edilmişdir.

Familia:CoZcÄicaee«e DC. - Vaxtsızotukimilər fəsiləsi
Bu fəsiləyə daxil olan bitkilərin çiçəkyanlıqları birləşmiş, boruşəkilli və 6 bölümlü 
qıfşəkilli çıxıntılıdır. Çiçəkləri tək- tək və ya bir neçədir, iridir, ikicinslidir, yarpaqları 
ilə birlikdə qın daxilində yerləşir. Erkəkciyi 6 ədəd olub, xaricdəkilər nisbətən 
qısadırlar. Sütuncuğu 3 ədəd olub, sərbəstdir, sapşəkilli və sancaqvari ağızcıqhdır. 
Yumurtalığı 3 yuvalıdır. Qutucuğu uzunsov yumurtaşəkilli, bəzən isə yumurtavari - 
kürəşəkilli olub, arakəsmələrlə açılır. Fəsilənin Avropada, Aralıq dənizi vilayətində, 
Ön və Mərkəzi Asiyada yayılmış 60 növündən Qafqazda 13, Azərbaycanda 9 növü 
vardır.

Superordo: Asparaganae- Quşüzümü sıraüstü
Ordo'Asparagales - Quşüzümülər sırası
Familia'Amaryllidaceae J. St.-Hil. - Nərgizçiçəyikimilər fəsiləsi
Nərgizçiçəyikimilər fəsiləsi birevli bitkilərdir. Əvvəllər bu fəsilə Laləvərlər 

sırasına daxil idi. APG II sisteminə əsasən nərgizçiçəyikimilər fəsiləsi quşqonmaz 
fəsiləsinə daxildir. Bu fəsilə soğanaqlı çoxillik ot bitkisi olub, bəzən möhkəm 
kökümsov və kök yumrusundan ibarət olur. Bitki çiçəkləyən zaman ikicinsli, 
aktinomorf və ya ziqomorf çiçəklərdən ibarət olub, çətir çiçək qrupunda 
formalaşmışdır. Çiçək yatağı tacabənzər, çox hissəsi bitişik yarpaqlı və ya sərbəstdir. 
Aşağı yumurtahqhdır.

Familia'.Asparagaceae Juss. - Quşüzümükimilər fəsiləsi
Əvvəllər Zanbaqkimilər fəsiləsinin cinslərindən biri olan Quşüzümü cinsi, bir 

çox özünəməxsus fərqli əlamətlərinə görə seçilərək müstəqil fəsilə səviyyəsinə 
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qaldırılmışdır. Çiçəkləri xırda, birləşmiş, bircinsli və yarpaqlann qoltuğunda əmələ 
gəlir. Dişicik sütuncuğu qısadır, ağızcığı 3 ədəddir. Meyvələri giləmeyvədir, 
yarpaqları xırda və pulcuqşəkillidir. Yarpaqlann qoltuğunda dəstə ilə fillokladilər 
yerləşir. Bəzi növlərinin cavan zoğları əhali tərəfindən qida kimi istifadə olunur.

Subfamily: Nolinoideae Spreng. - Nolinodiyakimilər fəsiləsi
Yanmfəsilənin həcmi mübahisəlidir. Bəzi müəlliflər bu fəsiləyə daxil edilən 

cinsləri digər yaxın cinslərlə birlikdə Asparagaceae fəsiləsi adı altında süni şəkildə 
birləşdirirlər. Bu cinslər bir-birindən çiçək oxunun çılpaq yaxud yarpaqlı olması, 
çiçək və yarpağının düzülüşü ilə fərqlənirlər.

Familia: İridaceae Juss. - Süsənkimilər fəsiləsi
Fəsilənin Yer kürəsində 70 cinsinə daxil olan 1500-ə qədər növü yayılmışdır. 

Əksəri geofit bitkilər olub, kökümsov, kök yumrusu və soğanaqh köklərə malikdirlər. 
Azərbaycanda fəsilənin 5 cinsinə daxil olan 40-a yaxın növü vardır.

Familia: Xanthorrhoeaceae Dumort.- Ksantoriyakimilər fəsiləsi
Yarpağını tökən ağac və ya kol, eyni zamanda mədəni becərilən 4 m 

hündürlükdə olan bitkidir. Gövdəsi qəribə əyri, çətiri, üvəz (quşarmudu) ilə eyni 
formadadır. Yasəmənlə eyni vaxtda çiçəkləyir, yarpaqlan iri olub, 25 sm-ə çatır. İri 
ağ çiçəkləri olan ağac və ya kol bitkisidir. Qeyri-adi təsir bağışlayan bitkidir. Bəzi 
dendroloji təcrübələrdə gözəl çiçəkləyən kollardan biri hesab edilir. Çiçəkləmədən 
sonra yunan qozu böyüklükdə girdə meyvələr əmələ gəlir ki, bunlar da 5-17 ədəd 
olmaqla, dəyirmi tünd-qəhvəyi, nazik dəriciklidir. Qoz həm yaş, həm də qızardılmış 
şəkildə yeməli olmaqla, tərkibində 64% -ə qədər yağ vardır.

Superordo: Poanae
OrdotPoales - Qırtıclar (Taxıllar) sırası
Familia'.Poaceae Barnhart (Gramineae) - Qırtıckimilər (Taxıllar) fəsiləsi
Fəsilənin Yer kürəsinin demək olar ki, bütün ölkələrində yayılmış 650 cinsinə 

10 minə yaxın növ daxildir. Onlann çox hissəsi subtropik ölkələrdə bitir. Taxıllann 
təsnifatı və seleksiyası sahəsində akad. C.Ə.Əliyevin və S.H.Musayevin müfəssəl 
tədqiqat işləri vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında Qırtıckimilər 
fəsiləsi 95 cins və 297 növlə təmsil olunmuşdur. Onlardan bir çoxu nadir və itmək 
təhlükəsi altındadır.

Taxıl bitkilərinin əksəriyyəti birillik, yaxud çoxillik otlardır (bambukun birillik 
gövdəsi odunlaşır). Bəziləri çox kiçik, bəziləri isə, məsələn, bambuk 15-20 m-ə və ya 
40 m-ə qədər hündürlükdə olur. Gövdəsi buğumludur, hərdən budaqlanır, silindrik və 
ya yastılaşmışdır. Yarpaqları ensiz və uzundur, yarpağın dibində qını vardır. Qının 
yarpaq ayasına keçdiyi yerdə çıxıntı (qılçıq) yerləşir. Onun forması taxıllan təyin 
etmək üçün diaqnostik əlamətdir. Adətən buğumlardan daha qahndır. Taxılların 
gövdəsi hər buğumarasının dibində yerləşən hüceyrələrin bölünməsi nəticəsində 
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uzununa böyüyürlər. Belə böyüməyə interkalyar böyümə deyilir. Taxılların bir 
çoxunda, məsələn, buğdada, çovdarda, pişikquyruğunda buğumlu gövdənin içi 
boşdur. Belə gövdələr küləş adlanır. Lakin bəzi taxıllarda (qarğıdalı və şəkər qamışı) 
gövdələrin içində toxumalar olur. Sünbülcükdə 1-30-a qədər çiçək olur. Çiçəkyanhğı 
2 çiçək pulcuğundan və 2 çiçək pərdəciyindən ibarətdir. Bəzi hallarda sünbülcük və 
çiçək pulcuqlarınm sayı 1-6, erkəkciklər 2-6, bəzən 40 olur. Meyvəsi dənmeyvədir 
(bəzən fındıqça və ya giləmeyvədir). Bu bitkilərin xırda, nəzərə çarpmayan çiçəkləri 
mürəkkəb sünbül, süpürgə, mürəkkəb qıça çiçəkqruplannda toplanır. Əksər taxıl 
bitkilərinin hər sünbülcüyünün dibində 2 sünbülcük pulcuqları yerləşir. Əksər taxıl 
bitkilərinin hər çiçəyində 2 çiçək pulcuğu, 2 çiçək pərdəsi, 3 erkəkcik və 2 tüklü 
ağızcığı olan bir oturaq dişiciyi olur. Taxılkimilərin çiçək düsturu: Ç2+2E3, DP Taxıl 
bitkisinin meyvəsi dənmeyvədir. O, meyvəyanlığı toxumun qabığı ilə bitişən 
birtoxumlu meyvədir. Meyvəyanlığı toxumun qabığı ilə bitişir, endosperm rüşeymin 
yan tərəfinə söykənir. Cır yulaf, qırtıc, pişikquyruğu yem bitkiləridir. Bəzək 
bitkilərinə bambuk, qamış və qarğı aiddir. Bunlar tikinti materialı kimi işlədilir, 
həmçinin zənbil və süpürgə hazırlanmasında istifadə olunur. Çoxillik taxıl bitkilərinə 
ağot (ceyranotu), qamış, qarğı və ayrıq aiddir.

Buğda ən qədim mədəni bitkidir. O, 10 000 ildən çoxdur ki, becərilir. Qədim 
insanların məskən saldıqları ərazilərdə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən buğda 
dənləri bu bitkinin qədimliyini və həyati əhəmiyyətini dönə-dönə sübut edir. 
Məsələn, qədim Misir ehramlanndakı qəbirlərdə, müasir buğda dənlərinə oxşar, 
dənlər tapılmışdır. Yer kürəsində 20-dən çox buğda növü vardır. Hər növün çoxlu 
sortları vardır. Buğdanın bütün növləri və sortlan ümumi əlamətlərə malikdir. 
Buğdanın gövdəsi küləşdir, onun üzərində buğumlar yaxşı görünür. Bir bitkinin 
üzərində 2-4-dən 12-yə qədər və daha çox gövdə inkişaf edir. Buğdanın yarpaqlan 
uzun, ensiz, paralel damarlanmışdır, yarpaq qınları yaxşı inkişaf etmişdir. Onun 
çiçəkqrupu mürəkkəb sünbüldür və bir çox sünbülcüklərdən ibarətdir. Hər sünbülcük 
oxunun üstündə iki sünbülcük pulcuğu, onun arasında isə 2-7 çiçək yerləşir. Buğda 
çiçəyinin quruluşu taxıl bitkilərinin çiçəklərinin quruluşuna oxşardır: 2 çiçək 
pulcuğundan, 2 çiçək pərdəsindən, 3 erkəkcikdən, 2 ağızcıqlı bir dişicikdən ibarətdir. 
Onun açılmamış çiçəklərində tozlanma gedir. Meyvəsi dənmeyvədir. Buğda 
bitkisinin ən çox əhəmiyyətli 2 növü vardır: bərk və yumşaq buğda. Bərk buğda 
dəninin endospermi sıxdır, onu kəsdikdə şüşə kimi parlaq görünür. Bərk buğdanı 
erkən yazda səpirlər. Onun torpağa və iqlimə tələbatı yüksəkdir. Bərk buğda dəninin 
endosperminin 1/4 hissəsi yapışqanlı maddə öz adlanan zülaldan ibarətdir. 
Yapışqanın çoxluğu çörək bişirmədə, xüsusən də makaron istehsahnda 
qiymətləndirilir. Bərk buğda unundan əla növlü ağ çörək və ən yaxşı makaron ahnır. 
Yumşaq buğda dəninin endospermi yumşaq, nişastah, zülallarla çox da zəngin 
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deyildir. Yumşaq buğdanın istiyə və torpağa tələbatı azdır. O, geniş yayılmışdır. 
Buğda sortları bütövlüklə payızlıq və yazlıq buğda sortlarına bölünür. Yazlıq buğdanı 
erkən yazda səpirlər, yayda yetişir və məhsul verir. Payızlıq buğdanı payızda səpirlər. 
Tez bir zamanda cücərtilər əmələ gəlir. Buğda kollanır və qışı qarın altında keçirir. 
Yazda o, sürətlə böyüyür və yayın ortasında, yazlıq buğda ilə müqayisədə, yüksək 
məhsul verir. Payızlıq buğda yazhq buğdadan tez yetişir.
Buğdanın inkişaf fazaları:

^Cücərtilər 3 yarpaq mərhələsini və inkişaf edərək kollanma, 
boruəmələgətirmə, sünbülləmə, çiçəklənmə, tozlanma və yetişmə dövrlərini keçirirlər. 
Buğdanın yetişmə fazaları:

^Dənin sütül yetişməsi - mum yetişməsi - tam yetişməsi. Sütül yetişmə zamanı 
dən hələ yaşıl rəngdə olur, sıxdıqda ağ rəngli maye çıxır. Mum yetişmədə sarı, 
yumşaq olur və yüngülcə əzilir. Tam yetişmədə isə qızılı-sarı rəngdə olur, məhsulu 
yığmaq vaxtı çatır. Adətən buğdanı mum yetişmə fazasında yığırlar, bu da onunla 
əlaqədardır ki, yetişdikdən sonra bir çox sortların dənləri tökülür. Hazırda elə sortlar 
yetişdirilib ki, onların mürəkkəb sünbüllərində olan dənlər yetişdikdən sonra 
tökülmür. Azərbaycanın görkəmli seleksionerləri respublikanın təbii şəraitində bol 
məhsul verən Aran dəni, Cəfəri, Bolbuğda, Qaraqılçıq-2, Tərtər-2 buğda sortlarını 
yaratmışlar. Bu sortlar respublikanın əksər rayonlarında yüksək məhsul verir.

ФÇovdarın mürəkkəb sünbül çiçəkqrupunun hər sünbülcüyündə 2 inkişaf etmiş 
və bir inkişaf etməmiş çiçək yerləşir. Çovdar sünbüllərinin çiçəkləri küləklə tozlanır. 
Çovdarın dəni uzun və ensiz, unu isə tünd rəngdədir. Taxıl bitkilərindən buğdaya ən 
çox oxşayan çovdardır. Çovdarın cücərtilərində 4, buğdada isə 3 kökcük olur. Buğda 
cücərtisində birinci əsl yarpaqcıq açıq-yaşıl, çovdarda isə qırmızımtıl rəngdədir.

ФArpanın da çiçəkqrupu mürəkkəb sünbüldür. Hər sünbülcükdə bir ədəd çiçək 
olur. Arpa çiçəkləyən zaman öz-özünə tozlanır, lakin isti yayda çarpaz tozlana bilər. 
Arpa tezyetişən taxıl bitkisidir. Arpanın dənmeyvələri arpa yarmasının istehsalında, 
heyvan və quşların yemi kimi istifadə olunur.

ffVələmirin 22 növü məlumdur. Azərbaycanda 11 növü yabanı halda bitir. Bir 
növü əkilən vələmir isə becərilir. Vələmir buğda və çovdardan çox fərqlənir. Onun 
qol-budaqh çiçəkqrupu süpürgə adlanır. Süpürgənin budaqlarının hərəsində 2-3 ədəd 
çiçəyi olan sünbülcüklər yerləşir. Vələmir bitkisinin çiçəkləri öz-özünə tozlanır. 
Sünbül döyüldükdə dənlərdə çiçək pulcuqları qalır. Lakin bu pulcuqlar dənlə bitişmir. 
O, həm də yem bitkisi kimi paxlalı bitkilərlə qarışıq əkilir. Vələmir soyuğadavamlı 
bitkidir. Vələmirin dənmeyvələrindən vələmir yarması, yulaf yarması (herkules) və 
məhsulları istehsal edirlər.

ÇfDarı bitkisinin çiçəkqrupu süpürgədir. Darının gövdələri kollanmaqla 
bərabər, həm də budaqlanır. Darı yem bitkisidir. Dan istiyədavamlı bitkidir. Darının 
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hər sünbülcüyündə 1-2 çiçək olur. Vətəni Şərqi Asiyadır, əsasən, Qazaxıstanda və 
digər cənub rayonlarında becərilir. Azərbaycanda bir neçə növünə, təbii halda, alaq 
bitkisi kimi təsadüf olunur. Çəltik qiymətli dən bitkisidir. O, dünyanın bir çox 
ölkələrində (Hindistan, Yaponiya, Çin) əhalinin əsas qidasını təşkil edir. 
Azərbaycanm Lənkəran, Astara rayonlarında geniş becərilir.

ÇkQarğıdalı bitkisinin 7 cinsi, 20-dən çox növü vardır. Əsas növləri bunlardır: 
dişvari yemlik qarğıdalı, yumşaq, partlayan, şəkərli, mum, pərdəvari. Qarğıdalı 
gövdəsinin hündürlüyü 3 m və daha çoxdur. Qarğıdalının məhsuldarlığı buğdanın 
məhsuldarlığından yüksəkdir (orta hesabla bir hektardan 150 sentner). Qarğıdalı 
ərzaq bitkisi olmaqla yanaşı, qiymətli texniki bitkidir. Ondan 250-yə qədər müxtəlif 
növ məhsul, o cümlədən, nişasta, şəkər, spirt, yağ, lif, kağız istehsal olunur. Qarğıdalı 
çox qiymətli yem bitkisidir. Onun yaşıl gövdəsindən silos hazırlanır. Qarğıdalı 
bitkisində müəyyən miqdarda vitaminlər vardır. Saçağından böyrək və qaraciyər 
xəstəliklərində dərman kimi istifadə olunur. Qarğıdalının yaxşı inkişaf etmiş kök 
sistemi vardır. Gövdənin dibindəki buğumlardan əlavə köklər əmələ gəlir. 
Qarğıdalının gövdəsi buğdada olduğu kimi buğumludur, lakin gövdənin içərisi boş 
yox, yumşaq özəklə tutulmuşdur. Uzun, enli yarpaqları gövdənin buğumlarına bitişir, 
qın hissəsi buğumaralarını əhatə edir. Yarpaqların sayı buğumların sayı qədərdir. 
Yarpaq ayası enli və uzundur. Damarlanması paraleldir. Qarğıdalı birevli bitki olub, 
rütubətli yumşaq torpaqda daha yaxşı bitir. Erkəkcikli çiçəklər gövdənin təpəsində 
süpürgə çiçəkqrupuna yerləşmişdir. Dişicikli çiçəklər isə qıça adlanan çiçəkqrupunda 
toplanır. Qıça gövdənin ortasında yarpaq qınında yerləşir. Hər dişi çiçəyin ucunda 
sapvari uzun sütuncuq olur. Sütuncuğun yuxan hissəsi haçalanmış uzun dişicik 
ağızcığına malikdir. Çiçəklənmə zamanı dişiciyin sütuncuqları dəstə ilə qıçanı örtən 
yarpaqların arasından xaricə çıxır. Erkəkcikli çiçəklər dişicikli çiçəklərdən bir neçə 
gün tez yetişir. Buna görə də bitkidə öz-özünə tozlanma getmir, həmişə çarpaz 
tozlanır. Bəzən elə olur ki, dişiciklərin bir hissəsi tozlana bilmir. Belə olduqda, 
qıçanın üstündə boş yerlər qalır, dən əmələ gəlmir. Bunun qarşısını almaq üçün süni 
tozlanmadan istifadə edilir. Şimal rayonlarda qarğıdalı silos kimi əkilir. Yay qısa 
olduqda onun dəni yetişmir. Silos məqsədilə əkilmiş qarğıdahmn dəni sütül və mum 
yetişmə dövründə olduqda onu biçib silos üçün doğrayırlar. Qarğıdalının vətəni Orta 
və Cənubi Amerikadır. O, 1493-cü ildə Xrisrofor Kolumb tərəfindən Avropaya, 
oradan isə XVII əsrdə Rusiyaya gətirilmişdir.

ÇkÇöl pişikquyruğu ensiz, silindrik sünbülvari - sultan çiçəkqrupuna aid olan 
qiymətli yem otudur. Bitkinin dibində yumru əmələ gəlir.
ÇkŞəkər qamışı tropik ölkələrdə becərilir. Gövdəsindən şəkər istehsal olunur.
fÇBambuk tropik və subtropik ölkələrdə bitir. Tikinti materialları və mebel 

istehsalında istifadə olunur. Sudanotu, çobantoppuzu, tonqalotu, Hind darısı qiymətli 
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yem otlandır. Bu bitkilərdən mədəni yem bitkisi kimi istifadə edilir. Sudanotunun 
yerüstü hissəsindən silos, Hind dansının yerüstü hissəsindən isə süpürgə hazırlayırlar. 
Çobantoppuzu yabam halda çəmənliklərdə geniş yayılır. Taxıllar fasiləsinə aid olan 
qamış, qarğı, aynqotu, çayır kökümsovlu çoxillik bitkilərdir.

Ordo: Zingiberales - Zəncəfillər sırası
FamiliaıZingiberaceae Lindl. - Zəncəfilkimilər fəsiləsi
Zəncəfilkimilər fəsiləsi birevli bitkilər olmaqla, 45 cinsdən və 1300 növdən 

ibarət olub, Cənub və Cənub-şərqi Asiya, hətta Afrika və Amerikanın tropik və 
subtropik rayonlannda yayılmışdır. Mədəni şəkildə qida, dərman və bəzək bitkisi 
kimi (zəncəfil, hil) tanmır. Zəncəfil çoxillik aromah ot bitkisi olub, lətli köklərdən və 
kök yumrusundan ibarətdir. Yarpaqlan ikicərgəli, uzun qından və dilcikdən ibarətdir. 
Çiçəkləri adətən hamaş çiçəklərdən, bəzən tək, çox hissəsi ikicinsli, düzgün və ya 
qeyri-düzgün olur. Aşağı yumurtahqhdır.

Subclassis: Ranunculidae
Superordo: Ranunculanae
Ordo: Ranunculales - Qaymaqçiçəklilər
Familia: Berberidaceae Juss. - Zirinckimilər
Zirinckimilər fasiləsinə aid olan bitkilərin çiçəkləri aktinomorf, ikicinsli, ikiqat 

çiçəkyanlıqlı olub, bəzən kasacıqla tac arasında sərhəd aydın bilinmir. Kasa 
yarpaqları 3-6 ədəddir. Ləçəkləri 3-6 və ya iki dəfə kasa yarpaqlanndan çox olub, 
kasa yarpaqlanna əks yerləşmişdir, qaidəsi vəzili və ya pulcuqludur. Erkəkcikləri 4-6 
olub, ləçəklərlə qarşı-qarşıyadır, qapaqcıqlan açılan tozluqludur. Yumurtalığı yuxan 
və bir meyvəyarpaqhdır. Meyvəsi giləmeyvə və ya qutucuqdur. Ot və ya kol bitkiləri 
olub, növbəli düzülmüş yarpaqlıdır. Bu fəsilənin dünyada 14 cinsi və 650 növü 
yayılmışdır. Bəzək və dərman əhəmiyylətli bitkilərdir.

SubfanaXiatPodophyllaceae DC. - Podofilkimilər
Zirinc fasiləsindən olan bu bitki mədəni becərilən, təbii şəraitdə Şərqi Asiya və 

Şimali Amerikada yayılmışdır. Podofilin 10-a yaxın növü məlumdur. Cavan 
yarpaqları yerin altından çıxan kimi mürəkkəb çətir formasında görünürlər.

Familia‘.Menispermaceae Juss.- Menispermakimilər
Çiçəkləri ikievli olub, qalxan çiçək qrupunda formalaşmışdır. Kasacığı 4-8 

kasayarpağından ibarət, ləçəkləri uzun, erkəkcikləri 14-24, sütuncuğu oturaq, nəzərə 
çarpacaq dərəcədə çiçək yatağının üzərində oturmaqla, 6 erkəkcikdən ibarətdir. 
Çəyirdəyi şarşəkilli və ya yumurtavari, yandan yastılaşmış, spiralşəkilli, buruq, yan 
tərəfi daraq və ya yastığa bənzəyir. Sarmaşan gövdəsi enli-oval və ya dairəvi, 
yarpaqlan ürəkvari əsasa malikdir. İki növü Amerikada, bir isə Şərqi Asiyadadır.

Familia: Papaveraceae Adans. - Laləkimilər
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Fəsilənin nümayəndələri birillik və ya çoxillik ot bitkiləridir. Yarpaqlan növbəli, 
qarşılıqlı və bəzən dəstələrlə yerləşir. Yarpaq ayası bir neçə dəfə bölümlüdür, bəzi 
növlərdə yarpaq tam ayalıdır. Yarpağın ayası və saplağı adətən göyümtül rəngdə 
olub, yarpaqaltlıqlanndan məhrumdur. Yarpaq və gövdələrində ağ və ya nanncı 
rəngli süd şirəsi daşıyan borulann olması fəsilə üçün səciyyəvi əlamətlərdəndir. 
Çiçəkləri iri olub, (çöl laləsi), gövdənin ucunda tək yerləşir. Yumurtalıqlan biryuvalı, 
lakin yalançı arakəsmələrlə bölündüyündən çoxyuvalı kimi görünür. Sütuncuqlan 
birdir və ağızcıqları oturaqdır. Meyvələri qutucuq, buynuzabənzər və ya fındıqçadır. 
Fəsilənin 28 cinsinə mənsub 600-dən artıq növündən Qafqazda 8 cinsə aid 49 növü, 
Azərbaycanda 7 cinsə aid 34 növü vardır.

FamiliazRanunculaceae Adans. - Qaymaqçiçəkkimilər
Qaymaqçiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilərin çiçəkləri aktinomorf və ya 

ziqomorf olub, adətən spiralvari yerləşmiş çoxsaylı erkəkcik və dişiciklərdən 
ibarətdir. Çiçəkyanhğı sadə, kasacıq və ya tac şəkilli, bəzən ikiqat olub, nektarhqlan 
erkəkciklərlə çiçəkyanlığının arasında yerləşmişdir. Meyvə yarpaqcıqları çoxsaylı, 
sərbəst, bir və ya çox yumurtahqhdır. Meyvəsi toxumca və ya bir çoxtoxumlu 
çalovdur, nadir hallarda isə giləmeyvə və ya fındıqçadır. Birillik və ya çoxillik ot, 
nadir hallarda isə kol bitkiləridir. Yer kürəsində bu fəsilənin 70 cinsi və 2000 növü 
vardır. Dərman, ədviyyat və boyaq əhəmiyylətli növləri vardır.

Core eudicots - Həqiqi ikiləpəlilər
Subclassis: Rosidae
Superordo: Rosanae
Ordo: Saxifragales - Daşdələnlər
Familia: Grossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Növbəli yarpaqlan 3-5 pərli kol bitkisidir. Çiçəkləri salxımda toplanılmaqla, 

yaşılımtıl-bənövşəyi rəngli olub, ikicinsli və ikievlidir. Meyvələri giləmeyvədir. 
Qiymlətli qida və balverən bitkilərdir.

Familia: Hamamelidaceae R. Brown - Hamamelidkimilər
Çiçəkləri ikicinsli, bəzən bircinsli olub, başcıq çiçək qrupunda formalaşmışdır. 

Kasacığı 5-7 dilimli, büküşlü, borucuğu az və ya çox dərəcədə yumurtalığa 
qovuşuqdur. Ləçəkləri 4-5 ədəd olmaqla, böyük olur və ya qətiyyən olmur. 
Erkəkcikləri 5-7 ədəd olmaqla, sərbəstdir. Yumurtalığı yanmalt və ya alt olub, 2 
meyvəyarpaqlı, ikiyuvah, hər yuvada bir və ya bir neçə toxum olur. Toxumlan lətli 
endospermdən və rüşeymdən təşkil olunmuşdur. Ağac və kol bitkiləri olub, 
ulduzşəkilli, bəzən tükcüklü olur. 19 cins və 55 növdən ibarət olmaqla, əsasən tropik 
ölkələrdə yayılmışdır.

Familia: Paeoniaceae Raf. - Pionkimilər

140



Pionkimilər fasiləsinə mənsub olan bitkilərdə çiçəkyanhğı ikiqatdır. Kasacığı 
meyvə üzərində qalan 5 kasa yarpaqcıqhdır. Tacı 5 ədəd və daha çox olub, solğun 
san və tünd-qırmızı ləçəklidir. Erkəkcikləri çoxsayh olub, qaidə hissədə birləşmişlər. 
Meyvə yarpaqcıqları 2-5 ədəddir. Meyvəsi 2-5 yumşaq tükcüklü çalovludur. Toxumu 
girdə və ya ovaldır. Üçər bölümlü yarpaqlı, çoxillik ot bitkiləridir.

Familia: Saxifragaceae Juss. - Daşdələnkimilər
Çoxillik, çiçəkləri ikcinsli adətən 5 üzvlüdür. Çiçəkləri sünbüldə toplanmaqla 

entomofildir. Çiçəkyanhğı ikiqat nadir hallarda sadədir. Erkəkcikləri ləçəklər sayda 
və ya ondan iki dəfə artıq, üst, alt və ya yanmalt yumurtalıqlı olmaqla, 1-2 və 5 
yuvalıdır. Çiçək formulu <^WCa(5)Co5A5+5G(2-5)' şəklindədir. Meyvələri qutucuqdur. 
Qiyməth dekorativ bitkilərdir.

Ordo: Zygophyllales - Həlməllər
Familia: Zygophyllaceae R.Br. - Həlməlkimilər
Həlməlkimilər fasiləsinə mənsub olan bitkilərin çiçəkləri aktinomorfdur. 

Kasacığı 5, bəzən 4 yerə bölünmüşdür. Erkəkciklərinin sayı çiçəkyanhğının sayına 
bərabərdir və ya ondan 2-3 dəfə çoxdur və erkəkciklərin dib hissəsində pulcuqlar 
yerləşir. Dişiciyin sütuncuğu bir ədəddir. Yumurtalığı 3-5 yuvahdır. Meyvəsi qutucuq 
və ya çəyirdəkmeyvə olub, bəzən meyvə yetişən zaman fındıqcıqlara ayrılır. Otlar və 
ya kollardır. Yarpaqları bəsit və ya mürəkkəbdir. Həlməlkimilər əsasən isti və 
mülayim ölkələrdə bitən kserofit və şoranhq bitkiləridir.

Ordo: Malpighiales - Malpigiaçiçəklilər
Familia: Erythroxylaceae Kunth - Eritroksilumkimilər
Eritroksilumkimilər fəsiləsi ikievli bitkilər olub, 4 cins və 250-ə qədər növü 

özündə birləşdirir. Bu fəsiləyə daxil olan növlərin əksəriyyəti tropik Amerikada: 
Meksika və Kubadan Cənubi Çiliyə qədər ərazilərdə rast gəlinir. Bu fəsiləyə 
həmişəyaşıl kiçik ağac və kollar daxildir. Bu fəsilənin ən məşhur növü narkotik 
tərkibli olan Kokain (Erythroxylum coca) koludur.

Familia: Euphorbiaceae Juss. - Süddüyənkimilər

Süddüyənkimilər fasiləsinə ağaclar, kollar, banlar və otlar daxildir. Yarpaqları 
bütöv, bəzən yarpaq altlıqları olmaqla, bəzilərinin gövdələri sukkulentdir. Çiçək 
qrupları çətirşəkilli, süpürgəşəkilli və ya sünbülşəkillidir. Çiçəkləri bircinsli və ya 
ikicinslidir, həmçinin birevli və ya ikievli bitkilərdir. Çiçəkyanhğı kasacıq 
şəklindədir, bəzən ikiqat çiçəkyanlıqlı və ya çiçəkyanhğı yoxdur. Kasa və tac 
yarpaqları sərbəstdir. Erkəkcikləri 5-dir, bəzən çox və ya yalnız bir ədəd olur. 
Dişiciyi 1-3 meyvə yarpağından əmələ gəlmişdir. Yuxan yumurtalıqlı olub, 2-3 
yuvalıdır. Hər yuvada 1-2 toxumluq olur. Meyvələri 3 tayla açılan qutucuq, fındıqcıq, 
çəyirdəkmeyvə və ya giləmeyvədir. Toxumlan endospermlidir. Daha çox 
əhəmiyylətli: süddüyən (Euphorbia L.), lakmusotu (Chrozophora Adr. Juss.) və 
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gənəgərçək (Ricinus L.) cinsləri vardır. Süddüyənkimilər ən çox növü olan 
fasilələrdən biridir. Onun Yer kürəsində 300 cinsi və 7500-dən çox növü yayılmışdır.

Familia: Hypericaceae Juss. - Dazıkimilər
Bu fəsilə nümayəndələrinin kasa yarpaqlan və ləçəkləri 5-dir. Erkəkcikləri 

çoxsaylı olub, 3 və ya 5 dəstədə birləşmişlər. Yumurtalığı adətən 3-5 yuvalı, toxumu 
çoxsaylı, bəzən yumurtalığı bir yuvah da ola bilir. Sütuncuğu 3-5 ədəd olub, 
sərbəstdir və ya qaidəsində birləşmişdir. Ağızcığı başcıq formasındadır. Çiçəkləri 
adətən sarı rəngli olub, çoxsaylı, yarımçətir, süpürgə və ya qalxan çiçək qrupuna 
yığılırlar. Meyvəsi qutucuq, biryuvalı və ya giləmeyvəyə bənzərdir. Fəsilənin Yer 
kürəsində yayılmış 200 növündən Qafqazda 27, Azərbaycanda 15 növü yayılmışdır.

Familia:Lmaceae DC. ex Perleb - Zəyrəkkimilər
Zəyrəkkimilər ikievli bitkilər olub, 8-14 cinsi və 260-300-ə qədər növü vardır. 

Bunlar birillik və ya çoxillik otlar və yarımkollar olub, yalnız bir növü çılpaq, böyük 
hissəsi isə yumşaq tükcüklüdür. Yarpaqlan növbəli, yalnız Rhodiola rosea L. və 
Linum catharticum L. növlərində isə qarşı-qarşıya və ya topa olmaqla, yalançı 
zoğlara malikdir. Düzgün ikicinsli çiçəkləri salxım və ya süpürgəvan hamaşçiçəkdə 
toplanmışdır. Kasayarpaqları 5 (Radiolada 4), erkəkcikləri 5, bitişik, bir dəstə 
saplardan ibarətdir. Dişiciyi bir, beş və ya dörd dişicik ağzından ya da 4 yuvah 
(Radiola) yumurtalıqdan ibarətdir. Hər yuva yalançı arakəsmə ilə bölünür və hər 
yuvalar bir yumurtalıqda yerləşirlər.

Familia: Passifloraceae Juss. ex Roussel - Qonaqotukimilər
Qonaqotukimilər ikievli bitkilər olub, 530 növdən ibarət olmaqla, tropik 

qurşaqlarda başhca olaraq tropik Amerikada yayılmışdır. Buraya bığcıqları vasitəsilə, 
bütöv və ya uzun-kürəkvari mürəkkəb-kəkilli, nadir hallarda yarpaqlara dırmaşan ot 
və ya yarımkollar daxildir. Çiçəkləri düzgün 5 kasa yarpağından, bir və ya bir neçə 
xüsusi rəngli sapcıqlardan, eyni zamanda bir neçə dairəcikdən ibarətdir.

Çiçək oxu çiçəyin daxihndə xüsusi dayağı olaraq davam etdirilir, çənbərlə 
zirvəyə qalxan beş erkəkcikdən, biryuvalı yumurtalıqdan, 3 üst-üstə düzülmüş 
meyvəyarpaqlardan və sonda sütuncuqdan ibarətdir. Meyvələri biryuvah 
giləmeyvədən ibarət olmaqla, 18 cinsdən və 500-dək növdən ibarətdir.

Familia: Salicaceae Mirb. - Söyüdkimilər
İkievli ağac və ya kol bitkiləridir. Yarpaqlan növbəli, sadə və saplaqlıdır. 

Çiçəkləri bircinsli, çiçək yanhğı olmayan, sırğa çiçək qrupunda toplanmışdır. 
Erkəkcikləri 1-5 və ya çox olub, sərbəst ya da bitişikdir. Dişicik 2 meyvə yarpağından 
əmələ gəlmişdir. İki ağızcıqlı üst yumurtalığa malikdir. Populus və Salix cinslərinin 
çiçək qruplan bir-birindən fərqlidir. Meyvələri biryuvah, çoxtoxumlu qutucuqdur. 
Anemofil (Populus) və entomofil (Salix) bitkilərdir. Növlərindən eroziyaya uğramış 
sahillərin bərkidilməsində istifadə edilir. Balverən bitkilərdir.
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Familia:Violaceae Batsch - Bənövşəkimilər
Bu fəsiləyə daxil olan nümayəndələrin çiçəkləri ikicinsli, ziqomorf və ya 

aktinomorfdur. Kasa yarpaqlan və ləçəkləri 5 ədəd olub, sərbəst, ləçəkləri adətən 
qeyri-bərabər olmaqla, aşağı tərəfi mahmızlıdır. Erkəkcikləri 5 olmaqla, onlardan 2-si 
uzun çıxıntılıdır. Yumurtalığı üst, biryuvalı, adətən 3 meyvə yarpağından ibarət 
olmaqla, bir sütuncuqludur. Meyvəsi qutucuqdur. Fəsiləyə aid olan bitkilər birillik, 
çoxillik otlar, bəzən isə kol və ya yarımkollardan ibarətdir. Yarpaqlan sadə olub, 
yarpaqaltlıqlıdır. Yer kürəsində 20 cinsə daxil olan 900-ə qədər növü vardır.

Ordo:Cucurbitales - Balqabaqlar
Familia: Cucurbitaceae Juss. - Balqabaqkimilər
Fəsilənin nümayəndələri əsasən becərilən bitkiləridir. Yarpaqlan sadə, çox vaxt 

iri, yarpaq ayasının növündən asılı olaraq tam kənarlı və ya barmaqvari dilimli olub, 
yarpaqalthqlan yoxdur. Gövdələri dırmaşan və ya sərilən, üzəri sərt tükcüklərlə 
örtülmüşdür. Balqabaqkimilər yarpaq qoltuğunda yerləşən bığcıqlan ilə ilişərək 
dırmaşa bilir. Çiçəkləri bircinsli, bir və ya ikiyuvah, yarpaq qoltuğunda tək-tək 
yerləşir və ya bir neçə çiçəkdən təşkil olunmuş çiçək qruplarına yığılır. Çiçəkyanhğı 
ikiqatdır, qaidə hissəsində bitişərək boru əmələ gətirir. Kasacığı beşdilimlidir. Tacı 
san və ya ağımtıl-san rəngli olub, beşdilimli və zən gv ar idir. Erkəkcikləri 5 ədəd olub, 
sapcığı qısadır. Dişicik 3 meyvəyanlığının bitişmssindən əmələ gəlmişdir, alt 
yumurtalıqlı, qısa sütuncuqlu, ağızcığı 3 ədəd olmaqla, lətlidir. Yumurtalığı 3 yuvah, 
yumurtacığı çox, meyvəsi yalançı giləmeyvə, mezokarp və endokarpı lətli və şirəlidir. 
Bəzi növlərdə isə hətta odunlaşır. Fəsilənin Azərbaycanda 8 cinsi və 14 növü (10 
növü becəriləndir) vardır.

Familia: Datiscaceae R. Br. ex Lindl. - Dəliçətənəkimilər
Dəliçətənəkimilər fəsiləsi kiçik, ikievli bitkilərin tərkibində cəmi iki növ, 

beqoniya və kaktuslara daha yaxındır. Bütün 3 cinsi və 4 növü, cənubi Avropada və 
Asiyada bir növü isə Amerikada yayılmışdır. Ot və ağac bitkilərində növbəh 
yarpaqlar olmadan yalançı zoğlan, xırda çiçəkləri və çoxtoxumlu qutucuqdan 
ibarətdir. Dəliçətənəkimilərə Qafqazda və Asiyada rast gəlinir.

Superordo: Fabanae
Ordo: Fdbales - Paxlalılar
Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlahkimilər
Bu fəsiləyə mənsub olan bitkilər təbiətdə və insan həyatında öz əhəmiyylətli 

xüsusiyyətləri ilə seçilərək geniş yayılmışdır. Paxlakimilər fəsiləsi bitkiləri müxtəlif 
həyat formaları və ekoloji qruplara daxil olmaqla, çox müxtəhf landşaftlarda 
yaşayırlar ki, bu da biosenozun formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 
Fəsilənin nümayəndələrində çiçəklər qeyri-müntəzəmdir, bəzən isə müntəzəmdir. 
Kasa yarpaqlan bitişikdir. Kasacıq yuxan hissədə 5 dişciklidir. Ləçəkləri 5 ədəd, 
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yelkən, qanad və qayıqcıq adlanan hissələrdən ibarət olan ləçəkləri fəsilə üçün 
səciyyəvidir. Erkəkcikləri 1 O-dur, bəzən 5 və ya çoxsaylıdır. Dişicik birdir və bir 
meyvə yarpağından əmələ gəlmişdir. Üst yumurtalıqlı, biryuvah, bəzən yalançı 
arakəsmənin əmələ gəlməsi nəticəsində ikiyuvalıdır. Meyvəsi iki qapaqcıqla açılan 
quru paxladır. Təxminən 650-dən çox cinsə daxil olan 18 ООО-dən artıq növünün 
olduğu məlumdur. Azəpbaycanda 69 cinsə daxil olan 502 növü, o cümlədən 
Naxçıvan MR-də 46 cinsə daxil olan 258 növü vardır ki, bunların da bir çoxu 
becəriləndir.

Superordo: Faganae
Ordo: Fagales - Fıstıqçiçəklilər
Familia: Betulaceae S.F.Gray - Tozağacıkimilər
Hələ təbaşir dövründən məlum olan fəsilədir, üçüncü dövrdə bütün Avrasiyada 
və Şimali Amerikada geniş yayılmışdır. Qafqazda qazıntı halında 5 cinsi 
tapılmışdır. Bu fəsilənin bitkiləri şimal yarımkürədə subtropik zonadan 
başlayaraq, Arktika tundrasına qədər yayılmış 6 cinsə daxil olan 120 növü 
vardır. Keçmiş SSRİ ərazisinin yabanı florasında 6 cinsə aid 40 növ, Qafqazda 
5, Azərbaycanda isə 4 növünə rast gəlinir.
Familia: Fagaceae Dumort.- Fıstıqkimilər
Böyük ağaclar olub, yarpaqlan sadə və növbəli, birevli və çiçəkləri müxtəlif 

cinslidir. Erkək çiçəkləri başcıq və ya uzun sırğada, dişi çiçəkləri sünbülvari çiçək 
qrupunda toplanmışdır. Çiçəkyanhğı xırda, sadə və 4-8 ləçəklidir. Erkəkcikləri 5-20 
ədəddir. Yumurtalıq 2-6 yuvah, əsasında birləşmiş 2-6 sütuncuqlu olub altdır. 
Meyvəsi qoza olmaqla, çiçəkaltlıqlanndan əmələ gəlmiş qədəh içərisindədir.

Familia:C<znwaftaceae Endi. - Kənafkimilər
Birillik və ya çoxillik bitkilər olub, yarpaqlan paycıqh və ya bölümlüdür. 

Çiçəkəri bircinsli və ikievlidir. Erkək çiçəklərin çiçəkyanhğı 5 ləçəkli və 5 erkəkcikli 
olub, süpürgədə toplanmışdır. Dişi çiçəkləri fırçada və ya qozavari çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Sütuncuğu 2 ağızcıqh, meyvəsi toxumcadır.

Familia: Elaeagnaceae Adans. - İydəkimilər
Bu fəsiləyə daxil olan bitkilər əsasən Avropada, Asiyada və Şimali Amerikada 

yayılmışdır. Təqribən 3 cinsə daxil olan 55-ə qədər növü vardır. Həmişəyaşıl və ya 
yarpaq tökən ağac və kollardır. Növlərinin əksəriyyəti az humuslu torpaqlarda sərbəst 
yaşayırlar. Köklərində fəaliyyət göstərən azotobakteriyalar torpağın münbitləşməsinə 
şərait yaradır.

Familia:Moraceae Link. - Tutkimilər

Fəsiləyə mənsub olan növlər südlü şirəyə malik olan ağac, kol və ya nadir halda 
ot bitkiləridir. Yer kürəsində 65 cinsi və 900-dən çox növü yayılmışdır. Bu 
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fəsiləyə aid olan bitki növlərinin çiçəkləri müxtəlifcinsli olmaqla, dişicikli 
çiçəkləri kürəşəkilli başcıq formada toplanmışdır. Kürəyə və ya armudaoxşar 
şirəli xəzinəsi çiçəkyatağına bitişmişdir.

Familia\Rhamnaceae Juss. - Murdaçakimilər

Fəsiləyə daxil olan təqribən 50-dən çox cinsə 500-dən artıq növ daxildir ki, 
onlann da əksəriyyəti ağac və kollardır. Növlər tropik, subtropik və mülayim 
iqlim zonalarında yayılmışdır. Lakin Qafqaz və Azərbaycanda yalnız 4 cinsə aid 
olan növlərin nümayəndələri təbii halda meşə və kolluqlarda yayılmışdır.

Familia:/?osacctte Adans. - Gülçiçəklikimilər

Bu fəsilənin 3 000-dən çox növü vardır. Fəsiləyə daxil edilən bitkilərin çiçəkləri 
müntəzimdir və adətən ikicinslidir. Bəzi növlərdə çiçək bircinsli və ikievli olub, tək- 
tək yerləşir və ya çiçək qruplarında yığılmışdır. Çiçək üzvləri dairəvi düzülür. 
Çiçəkyanhğı adətən ikiqatdır, bəzi növlərdə birqatdır. Kasa yarpaqlarının sayı 5, bəzi 
növlərdə 4 olur. Ləçəkləri adətən 5-dir, bəzi növlərdə 4 və ya heç olmur. 
Erkəkciklərin sayı ləçəklərin sayından 2-4 dəfə çoxdur və ya onlann sayı qeyri- 
müəyyəndir. Meyvə yarpaqlarının sayı bir və ya birdən çox olur. Meyvə yarpaqlan 
çoxdursa, onlar apokarp ilə bitişərək sinkarp ginesey əmələ gətirirlər. Bu fəsiləyə 
daxil olan bitkilərin meyvələri də müxtəlif olur. Bunlarda quru, şirəli, bir və ya 
çoxtoxumlu, yığılmış (toplu) yalançı meyvələrə də təsadüf edilir. Gülçiçəkkimilər 
ağac, kol və ya otşəkilli bitkilərdir. Fəsilə 2000-ə qədər növü əhatə edərək 4 
yanmfəsilə üzrə qruplaşdırılmışdır. Gülçiçəkkimilərin Azərbaycanda 29 cins üzrə 
195-ə qədər yabanı növünə rast gəlinir.

Familia: Vrticaceae Juss. - Gicitkankimilər

Birillik və ya çoxillik bitkilərdir.Yarpaqları qarşı-qarşıya və ya növbəlidir. 
Gövdə və yarpaqlan sadə və ya yandırcı tükcüklərlə örtülüdür. Çiçəkləri bircinsli, 
birevli və ya ikievli, nadir hallarda ikicinsli, sərbəst və ya birləşmiş 2-5 ləçəkdən 
ibarət sadə çiçəkyanlıqhdır. Erkəkcikləri 4-5, üst yumurtahqh və biryuvahdır.

Malvids
Superordo: Myrtanae
Ordo: Myrtales - Mərsinlər
Familia: Lythraceae J.St.-Hil. - Ağlarotkimilər

Əsasən tropik və subtropik ölkələrdə (xüsusən Amerikada) az sayda isə mülayim 
və soyuq iqlimli ölkələrdə yayılan 25 cins və 600 qədər növü vardır. Bəzi növləri 
çəltik (düyü) sahələrində alaq otlandır. Lythraceae bəzi tropik ölkələrdə qiymlətli 
ağac (odunu) kimi, Braziliya qırmızı tropik ağac növü (polisin dəyənəyi) kimi 
məşhurdur. Rütublətli yerlərdə və su-bataqlıq şəraitində bitən növlər üstünlük təşkil 

145



edirlər. Azərbaycanda 4 cinsin, kulturada isə 2 cinsin növlərinə rast gəlinir. İkicinsli 
çiçəklərə malik meyvəsi çoxtoxumlu qozaşəkilli birillik ot bitkiləridir. Bəzi cinsləri 
(Ammannia, Lagerstroemia, Lawsonia) mütəqil fasilələr kimi ayrılır. APG II yeni 
sistemə görə bu fəsilə Nar (Punica) cinsinə daxil edilmişdir.

Subfamilia: Punicaceae Horan. - Narkimilər

Narkimilər fəsiləsinin nümayəndələrində çiçəklər müntəzəm olub, çiçəkyanhğı 7 
üzvlüdür. Erkəkcikləri çoxdur və yumurtalığı altdır, sərbəst və ya çiçəkalthğı ilə 
bitişikdir. Meyvə yarpaqlan 4-8 ədəd olub, bir-birinin üzərində iki sırada düzülməklə 
iki mərtəbəli olub, yuvahdır. Meyvəsi çoxtoxumlu yalançı meyvədir. Yarpaqlarında 
ətirli yağ vəziləri olmayıb, neştərşəkilli və kənarları bütövdür. Bəzək, qida, aşı 
maddəli və dərman bitkisidir.

Familia: Myrtaceae Adans. - Mərsinkimilər

Tropik və subtropik vilayətlərin, xüsusən Avstraliya və Cənubi Amerikanın bitki 
örtüyündə geniş yayılan nümayəndələri vardır.
Təxminən 145 cins üzrə 3700-4000 növü əhatə edir. Azərbaycanda bu fəsilənin 
kulturada 3 cinsinin növləri becərilir. Həmişəyaşıl ağac və kollardır. Bəzən bu 
fasiləni 2 yarımfəsiləyə ayırırlar.

Superordo: Brassicanae
Ordo: Brassicales (Cappar ales) - Kələmlər
Familia: Brassicaceae Burnett - Kələmkimilər

Bu fəsiləyə mənsub olan bitkilərin əksəriyyəti bir, iki və çoxillik, növbəli 
düzülmüş yarpaqlan olan (bəzilərində kökyanı rozetə toplanır) ot, yarimkol və kol 
bitkiləridir. Onlann yarpaqları sadə, növbəli düzülüşlü, lələkvari olur.
Çiçəkləri salxım çiçək qrupuna yığılmaqla, ikicinsli, müntəzəm olub, çiçək althqlan 
yoxdur. Ləçək və kasa yarpaqları 4, erkəkcikləri 6-dır və onlardan 2-si uzundur. 
Yumurtahğı üstdür, ikiyuvah, bəzən bir və ya üçyuvalıdır. Sütuncuğu birdir. Meyvəsi 
ikiyuvah buynuz və ya buynuzcuq şəklindədir. Bu fəsilə bitkilərinin toxumlarında 15 
- 49,5% yağ olur. Dünyada 380 cinsi və 3200 növü vardır. Azərbaycanda 67 cinsə 
daxil olan 231 növü vardır.

Superordo: Malvanae
Ordo: Malvales - Əməköməçilər
Familia: Malvaceae Small. - Əməköməcikimilər

Əməköməcikimilərin iki yarımkürənin tropik, subtropik, eləcə də mülayim-isti 
vilayətlərində 85 cinsi və 1600-ə qədər növü yayılmışdır. Arktikada və meşə 
zonasının şimal hissəsində onlara demək olar ki, təsadüf olunmur. Fəsilənin ümumi 
xarakteristikası gövdə və yarpaqlardan şüa şəklində ayrılan tükcüklər və yapışqan şirə 
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bu fəsilənin ümumi xarakteristikasıdır. Yarpaqlan növbəli düzülüşlü, sadə, çox vaxt 
pərli (qanadlı) barmaqvari damarlanmış yarpaqaltlıqlan vardır. Çiçəkləri ikicinsli və 
ya nadir hallarda ayn cinslidir. Çiçəkyanhğı 5 qınlı, sərbəst və ya dibində bitişik 
kasayarpaqlardan, əksərən qaidə hissəsindən erkəkcik borusu ilə bitişən 5 ləçəkdən 
ibarətdir. Çiçək ayn-ayrı, topa və ya bitişik 5 ədəd və daha çox erkəkciklərdən 
ibarətdir. Erkəkciyin bitişmiş saplaqlan sütuncuğu əhatə edən boru əmələ gətirir. 
Dişicik 2 və daha çox meyvə yarpaqcıqlanndan ibarətdir. Bu fəsilənin meyvələri 
qutucuq, fındıqça, buynuzmeyvə, çəyirdəkmeyvə və giləmeyvədir. Bu fəsiləyə aid 
bəşəriyyətin ən əhəmiyyətli texniki bitkisi olan pambıq cinsidir. Onun liflərindən 
parçalar istehsal olunur. Bundan başqa bu fəsiləyə bir sıra texniki və bəzək bitkiləri 
daxildir. Əməköməcikimilər mülayim iqlimi olan vilayətlərin çoxillik və ya birillik ot 
bitkiləridir. Lakin bu fəsilənin bir çox növləri tropik və subtropik zonalarda kol və 
kiçik ağaclar formasında yayılmışdır.

Subfamilia: Tiliaceae Juss. - Cökəkimilər

Cənubi-Şərqi Asiya, Afrika və Cənubi Amerikamn tropik iqlimli ölkələrində 
yayılan 46 cins üzrə 450-dən çox növü əhatə edir. Əksərən ağac və kol bitkiləridir. 
Ən geniş yayılan və təsərrüfat əhəmiylətli olanı cökə cinsidir. Azərbaycanda yalnız 
bir cinsin növləri yayılmışdır.

Subfamilia'.Sterculiaceae Vent. - Sterkuliyakimilər

Pantropik yarımfəsilə olub, az hallarda subtropik və mülayim iqlimli ölkələrdə 
yayılır ki, bu 60-70 cinsi əhatə etməklə, 1000-dən çox növü vardır. Azərbaycanda bir 
cinsinin növü yayılmışdır.

Superordo: Rutanae
Ordo: Sapindales - Sabunağacıçiçəklilər
Familia: Anacardiaceae Lindl. - Sumaxkimilər

Əsasən tropik və subtropik, az miqdarda mülayim iqlimli ölkələrdə 80-85 cins 
üzrə 600-dən çox növü vardır. Həmişəyaşıl və ya qışda yarpağını tökən ağac və 
kollardır. Azərbaycanda 3 cinsin növləri yayılmışdır. Bu cinslər saqqızağacı, sumaq, 
və sarağandır. Saqqızağacı digər cinslərdən ləçəklərinin və ləpəsinin, sumaq cinsi isə 
sarağandan yarpaqlarının əlamətləri ilə seçilir.

Familia: Nitrariaceae Lindl. (Peganaceae Tiegh. ex Takht.) - Şorgiləkimilər

Şimali Afrika və Cənubi Şərqi Avropadan Qərbi Sibrə qədər, Mərkəzi Asiya və 
Cənubi Qərbi Avstraliyada yayılan bir cinsə aid 10 növü vardır. Qafqaz və o 
cümlədən Azərbaycanda 2 növünə rast gəlinir.
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Fəsilə üçün qeyd olunan arealda yayılan 10 növündən Azərbaycanda aran və 
dağətəyi rayonlarında 2 növü yayılmışdır. Onlardan Şober şorgiləsi növü daha geniş 
areala malik olub, Abşeron, Kür-Araz, Bozqır yayla, Qobustan və Naxçıvanda 
yayilmışdır. Komarov şorgiləsi Azərbaycanın Abşeron ərazisinə yayılmışdır.

Familia: Rutaceae Juss. - Sədokimilər

Sədokimilər {Rutaceae Juss.) fəsiləsinə Yer kürəsində 120 cinsə daxil olan 
1000-dən artıq növ daxildir. Onlar ağac, kol və bəzən otlardır. Yarpaqları növbəli, 
bəsit və ya mürəkkəb olub, çılpaq, parlaq və üzəri nöqtəlidir. Çiçəkləri müntəzəm və 
bəzən qeyri-müntəzəmdir. Meyvə yarpaqlan 4-5 ədəd olub, bitişikdir. Yumurtalığı 4- 
5 və ya çoxyuvah olub, hər birində 1-2 toxumluğu vardır. Meyvələri qutucuq, 
çəyirdək və ya giləmeyvədir. Vegetativ orqanlannın yumşaq hissələrində yağ 
vəzilərinin olması fəsilənin bütün nümayəndələri üçün əsas xüsusiyyətdir. Bir sıra 
növlərinin yarpaqlan tikana çevrilmişdir. Çiçəyin qaidəsində olan həlqədən çoxlu 
nektar ifraz olunur. Fəsilənin əsas cinsləri: ahşan {Dictamus L.), sədovər 
{Haplophyllum Adr. Juss.) və sitrusdur {Citrus L.).

Familia:Sqpindaceae Juss. - Sabunağacıkimilər

Əsasən tropik və subtropik ölkələrdə 150 cins üzrə 2000 dən çox növü vardır. 
Azərbaycanda 3 cins üzrə bir neçə növü dekorativ ağac və kol bitkisi kimi becərilir. 
Fasiləni bəzi müəlliflər 2 yanmfəsiləyə ayınrlar.
Azərbaycanda olan yalançı sabunağacı {Koelreuteria) və Çaqqalqozu {Xanthoceras) 
Dedonaeoideae yanmfəsiləsinə, sabunağacı cinsi {Sapindus) isə Sapindoideae 
yanmfəsiləsinə daxildir.

Subfamilia: Hippocastanaceae DC.- Atşabalıdıkimilər

Fəsiləyə daxil edilən 3 cinsin biri keçmiş SSRİ-də və Azərbaycanda becərilir.

Subclassis: Caryophyllidae
Superordo:Caryophyllanae - Qərənfilkimilər
Ordo: Caryophyllales - Qərənfillər
Familia: Amaranthaceae Juss. - Pəncərkimilər

Birillik və ya çoxillik ot bitkiləri olub, yarpaqlan qarşı-qarşıya və ya növbəli 
düzülmüşdür. Çiçəkləri bir və ya ikicinsli, iki çiçəkalthqh, yumaqcıqda toplanmış, 
yarpaq qoltuğunda yerləşərək sünbülvari, süpürgəvari və başcıq çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Çiçəkyanhğı sadə və əsasına qədər 3-5 (2-4) bölümlüdür. Erkəkcikləri 
çiçəkyanlığının paylan qədərdir. Yumurtalıq üst və bir yu valıdır. Meyvələri bir 
toxumlu qutucuqdur.

Subfamilia:CAenopodzaceae Vent. - Tərəkimilər
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Nümayəndələri adətən ot bitkiləri olub, yarpaqlan növbəli, nadir hallarda 
qarşılıqlı, sadə və yarpaqaltlıqsızdır. Çiçəkləri dəstə şəklində sünbül və süpürgədə 
toplanmış ikicinsli, nadir hallarda bircinsli, anemofil və entomofil bitkilərdir. 
Çiçəkaltlıqları yoxdur. Çiçək formulu: v*P(5) A5 G(2-5) şəklindədir. Dişicik 3 meyvə 
yarpağından ibarət olub, yumurtalıq bir yuvah, sütuncuq və bir neçə ağızcıqdan 
ibarətdir. Mevələri fındıqçadır.

Familia '.Polygonaceae Juss. - Qırxbuğumkimilər

Bu fəsiləyə daxil olan nümayəndələrin çiçəkləri ikicinsli, bəzən bircinslidir. 
Çiçəkyanhqlan demək olar ki, qaidəsinə qədər 4-6 bölümlü, yaşıl, otşəkilli və eyni 
formah yarpaqcıqlıdır. Xarici və daxil yarpaqcıqları formasına, böyüklüyünə və 
rənginə görə fərqlənir. Erkəkcikləri adətən 5-9 ədəd, yuxarı yumurtalıqlı 3 ədəd, 
bəzən isə 2 yuvah olub, 2-3 sütuncuqludur. Meyvəsi fındıqçadır. Fəsiləyə 30 cinsə 
aid olan 750 növ daxildir.

Asterids
Superordo '.Ericanae
Ordo:Ericales - Gordəvərlər
Familia: Ericaceae Juss. (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər

Fəsilə 100 cinsi və 3000-dən çox növü əhatə edir. Dünyanın əksər regionlarında 
(səhra və bozqır ekosistemlərdən başqa) rast gəlinir. Əsasən ağac və kollardır. 
Azərbaycanda 2 cinsə daxil olan 5 növü vardır.

FamiiiaıPolemoniaceae Juss. - Göyümçiçəkkimilər

Göyümçiçəkkimilər fəsilələri birillik, ikiillik və ya çoxillik ot (nadir hallarda 
yarımkollar və ya alçaq ağaclar) bitkiləridir. Bəzən düzqalxan, sərilərək-budaqlanan 
və ya uzanmış olur. Bığcıqlarm köməyi ilə dırmaşan lian növləridir. Yarpaqları sadə 
bütövkənarlı, dişcikli və lələkli, yarılmış, köndələn və ya qarşı-qarşıya olmaqla, 
yalançı zoğları yoxdur. Çiçəkləri kiçik, bəzi növlərində böyük, parlaq rəngli, 
tükcüklü, hamaşçiçəyi saplaq və budaqlarının sonunda qalxan çiçək qrupunda 
formalaşmışdır. Çiçəkləri düzgün, ikicinslidir. Kasacığı zəngşəkilli və ya borulu dərin 
kəsikli, tacı zil qara rəngli, boşqabvarı, zəngvari və ya sünbülvaridir. Erkəkcikləri 5, 
borucuğa möhkəm birləşən, dişiciyi 3 meyvəyarpaqdan ibarət, yuxan yumurtalıqlı, 
3(5) yuvah, sütuncuğu sapvari, dişicik ağzı isə 3 bölümlüdür. Yumurtacığı ox, xətti 
istiqamətində olmaqla, hər bir yuvada bir yumurtacıq olur. Yumurtacığın əsasından 
dairəşəkilli lövhə inkişaf edir, bəzən çox böyük olub, 5 pərlidir. Meyvəsi oval və ya 
uzunsov qutucuqlu, çox hissəsi laylara bölünmüşdür. Toxumlar bəzən halqa, spiral, 
epidermis liflərlə təchiz olunmuşdur.

Familia: Primulaceae - Novruzçiçəyikimilər
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Novruzçiçəyikimilər fəsiləsinin Azərbaycanda 8 cinsi və 28-ə qədər növü vardır. 
Onlann əksəriyyətində rozet yarpaqları olur. Çiçəkləri müntəzəm və ikicinslidir. 
Erkəkcikləri bir dairə üzrə yerləşmiş olub, ləçəklərlə qarşı-qarşıya birləşmişdir. 
Yumurtalığı üst və ya bəzi hallarda yanmalt olur. Sütuncuğu tək olub, ağızcığı başcıq 
şəklindədir. Meyvəsi qutucuqdur. Entomofil bitkilərdir. Bu fasilənin ən çox müxtəlif 
növlü cinsi Primula L. - Novruzçiçəyidir.

Familia: Theaceae D.Don - Çaykimilər

Dünyanın tropik və subtropik iqlimli ölkələrində yayılan 16 cins üzrə 175 növü 
vardır. Onlardan bir cinsi (Thea) qiymətli içki vasitəsi kimi Azərbaycanm cənub və 
şimali qərb rayonlarinda becərilir: Thea sinensis. Bu fasilədən olan Kameliya 
(Camellia) cinsinin 2 növü Bakı Mərkəzi Nəbatat bağında dekorativ ağac və kol kimi 
introduksiya edilmişdir.

LAMİİDS
OrdaıGarryales- Qarriyaçiçəklilər
Familia: Eucommiaceae Engl. - Evkommiyakimilər

Qərbi və mərkəzi Çində yayılan monotip, yəni bir cinsə malik fəsilədir.

Subclassis: Lamiidae
Superordo: Gentiananae
Ordo: Gentianales (Rubiales) - Acıçiçəklər
Familia: Apocynaceae Adans. - Kəndirkimilər

Bu fəsiləyə aid olan bitkilərin kasacığı beşbölümlü və tacı beşdilimlidir. 
Erkəkciklərin sayı 5 ədəd olub, sərbəstdir. Yumurtalığı 2 meyvə yarpağından əmələ 
gəlmiş, bir və ya 2 yuvahdır.

Nümayəndələri əsasən tropik ölkələrdə yayılmışdır. Buraya bir sıra lian bitkiləri 
daxildir. Fasilənin əsas cinsləri: Kəndir (Trachomitum Woodson), oleandr (Nerium 
L.) və qıfotudur (Vinca L.).

Familia'.Gentianaceae Juss. - Acıçiçəkkimilər

Əsasən qarşılıqlı, nadir hallarda növbəli yarpaqh, çiçəkləri çiçəkaltlıqsız olan ot 
bitkiləridir. Çiçəkləri ikicinsli, müntəzəm 4-5, nadir hallarda 6-8 üzvlüdür. Kasacıq 
boru və ya zəngşəkilli, dərin 5(4-8) bölümlü və ya 5 (4-8) pərlidir. Tacı 5(4-8) 
bölümlü və ya pərli, bəzən ikinci dərəcəli pərlərə malikdir. Erkəkcikləri tac borusuna 
birləşmiş olmaqla, tacın pərləri qədərdir. Üst yumurtalıqlı olub, çox toxumludur. 
Sütuncuğu sadədir. Meyvələri qutucuqdur.

Familia: Loganiaceae R.Br. ex Martius - Loqaniyakimilər
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Loqaniyakimilər fəsiləsi ikievli bitkilər olub, 16 cinsdən ibarətdir. Əsasən tropik 
ölkələrdə yayılmışdır. Əvvəllər özündə 29 cinsi birləşdirirdi. Filogenetik araşdırmalar 
və DNT tərkibinin öyrənilməsindən sonra bu fasilənin yalnız 16 cinsdən ibarət 
olduğu alimlər tərəfindən təsdiq edildi.

Familia Juss. - Boyaqotukimilər

Bir və çoxillik, qarşılıqlı budaqlanan və yarpaqları qarşılıqlı, yarpaq köbəsində 
4,6,8 yarpaq olmaqla, yalançı köbə (iri yarpaqvari yarpaq altlıqları) yarpaqlı 
bitkilərdir. Çiçəkləri müntəzəm və ikicinslidir. Kasacıq müxtəlif dişcikli, tac qıfvari, 
büküşü 3-5(6) bölümlü və ya pərlidir. Çiçək qrupu süpürgədir. Entomofil bitkilərdir.

Superordo: Lamianae
Ordo: Lamiales
Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)

Bu fəsilə nümayəndələrinin çiçəkləri müntəzəm, bəzən isə qeyri-müntəzəmdir. 
Kasacığı 4-5(nadir halda 6-13) dişlidir və ya dilimli olmaqla, çox vaxt ikidodaqhdır. 
Tacı adətən ikidodaqlı, nadir halda birdodaqh və ya tamamilə düz və 4-5 dilimlidir. 
Erkəkcikləri 4 ədəd, öndəki ikisi daha uzundur, bəzən isə 2 erkəkciklidir. Üst 
yumurtalıqlı olub, iki meyvə yarpağından əmələ gəlmişdir və 4 dilimlidir. Meyvəsi 4 
fındıqcığa ayrıhr. Fasilənin bitkiləri otlar, yanmkol və kollardan ibarətdir. Tropik 
qurşaqda ağac formaları da mövcuddur. Fasilənin Yer kürəsində 300 cinsinə 3200 
növ daxildir ki, onlardan da Azərbaycanda 38 cins və 220 növ bitir.

Vam\\\a\Plantaginaceae Juss. - Bağayarpağıkimilər

Bu fəsiləyə mənsub olan bitkilərin çiçəkləri iki və ya bircinslidir. Kasacığı 4 və 
bəzi hallarda üçbölümlü olmaqla, qalındır. Tacı müntəzəm, pərdəvari və 
dördbölümlüdür. Erkəkcikləri 4 ədəd olub, uzun saplaqlıdır. Yumurtalığı biryuvalı və 
ya ikiyuvah, nadir hallarda yalançı dördyuvahdır.

Familia: Scrophulariaceae Juss. - Keçiqulağıkimilər

Bu fəsiləyə aid olan bitkilərin çiçəkləri adətən müntəzəm, bəzən isə qeyri- 
müntəzəmdir. Kasacığı 4-5 dərin bölümlü olub, bəzən 2 yarpaqlıdır. Tacı 4-5 dilimli, 
adətən 2 dodaqlı, yuxan dodağı 2, aşağı dodağı isə 3 bölümlüdür. Erkəkciyi 4, nadir 
halda 2 və ya 5 ədəd olur. Yumurtalıq yuxarıdır, adətən 2, bəzən isə bir yu valıdır. 
Sütuncuğu sadə olub, tam kənarh və ya ikidilimli ağızcığa malikdir. Meyvəsi 
qutucuqdur. Toxumu çoxsaylıdır. Nümayəndələri ot, bəzən kol və ya ağac 
bitkiləridir. Fasilənin Yer kürəsində 210 cinsi və 3 000-dən çox növü yayılmışdır.

Superordo: Solananae
Ordo: Solanales - Badımcanlar
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Familia: Solanaceae Adans. - Badımcankimilər

Yer üzərində geniş yayılmışdır. Növlərinin çoxuna Mərkəzi və Cənubi 
Amerikada, həmçinin Avstraliyada təsadüf edilir. Bu fəsiləyə 2900-ə qədər növ 
daxildir. Bunlar əsasən çoxillik otlar və ya yarımkollar, bəzən kollar və ya kiçik 
ağaclardır (tropiklərdə). Yarpaqlan sadə, tam və ya lələkvari, növbəli düzülüşlü 
olmaqla, yarpaqaltlıqları yoxdur. Çiçəkləri tək-təkdir və ya salxım çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Badımcankimilərin çiçək düsturu: Ca(5)CO(5)A(5)G(i). Çiçəkiəri qıfşəkilli, 
dairəvi və ya ulduzşəkillidir. Çiçəyin bir-birinə birləşmiş 5 kasa yarpağından ibarət 
kasacığı, 5 bitişik ləçəkdən ibarət tacı, 5 erkəkciyi və bir dişiciyi vardır. Erkəkciklər 
saplaqlan ilə tac borucuğunun di vanna yapışmışdır. Tacın ləçəkləri aşağıdan 
bitişərək tac borusunu əmələ gətirir. Sütuncuq bir ədəd olub, ağızcığı bütöv başcıq 
şəklindədir. Meyvəsi giləmeyvə və ya qutucuq meyvədir. Badımcankimilər fasiləsinə 
aid olan bitkilərin çoxu zəhərlidir, məsələn; dəlibəng, tənbəki. Belə ki, onlann həm 
vegetativ, həm də generativ orqanları zəhərli ola bilər. Bəzilərində ancaq 
gövdəyumrulan (kartof), digərlərində ancaq yetişmiş giləmeyvələr (pomidor, 
quşüzümü) yeməlidir. Badımcankimilər fasiləsindən olan tərəvəz bitkilərindən: 
qırmızı bibər, badımcan, kartof, pomidor becərilir. Qara quşüzümü tənbəki, tütün 
texniki əhəmiyyətli bitkilərdir. Dərman bitkilərinə dəlibəng, batbat, xanımotu, qara 
bibər aiddir. Quşüzümü, kartof, pomidor, badımcan və bibərin meyvələri 
giləmeyvədir. Pomidorun öz-özünə tozlanan san çiçəklərində 5 dişcikli kasayarpağı, 
5 və daha çox ləçəkdən ibarət olan tacı və 5 erkəkciyi vardır. Ən əhəmiyylətli 
cinsləri: Bibər (Capsicum L.), batbat (Hyoscyamus L.), pomidor (Lycopersicon Hili.), 
yergiləsi (Physalis L.) və qaragilədir (Solanum L.).

Subclassis:Asterzdae
Superordo: Asteranae
Ordo: Asterales - Asterlər
Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər

Çoxillik ot bitkiləri olub, fəsiləyə daxil olan nümayəndələrin yarpaqlan 
kökətrafı rozetdə və ya gövdədə növbəli nadir halda qarşı-qarşıya yerləşir. Yarpaqlan 
formaca çox müxtəlifdir. Çiçəkləri həmişə çiçək qrupunun mürəkkəb və mükəmməl 
tipi olan səbətdə toplanmışdır. Səbət bir, iki və çoxcərgəli çiçəkyanhğından ibarət 
qınla əhatə olunmuşdur. Çiçəkyanhğı ikiqat, kasacığı yoxdur və ya reduksiya 
olunmuşdur. Tacı bitişik 5 ləçəkli olub, 4 formadadır.

1. Düzgün boruşəkilli və çiçəklər ikicinsli (Filago, Gnaphalium)
2. Qeyri-düzgün, dilcikşəkilli, 5 dişcikli (ikicinsli)
3. Qeyri-düzgün, yalançı dilcikşəkilli, ikidodaqlı, aşağı dodaq 3 dişcikli (çiçəklər 

dişicikli və ya cinsiyyətsiz)
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4. Qeyri-düzgün, qıfşəkilli (Centaurea), çiçəklər əsasən cinsiyyətsizdir.
Səbətdəki çiçəklər müxtəlif ola bilər. Erkəkcik 5, dişicik bir ədəd olub, iki 

bölümlü sütuncuqlu, təkyuvah alt yumurtalıqlı iki meyvə yarpağından əmələ 
gəlmişdir. Bu fasilədən Azərbaycanda 125 cinsdə toplanmış 584 növdən ibarət yabanı 
və 10 cinsə aid 15 növə daxil olan becərilən bitkilər yayılmışdır. Nümayəndələri 
arasında qiymlətli dərman, yem, dekorativ, yabanı və tərəvəz bitkiləri çoxdur.

İkiləpəli bitkilərin ən iri fasiləsidir, özündə 25 minə qədər növü toplamışdır. 
Onlar birillik və çoxiliik ot, yarımkollar, kollar və kiçik ağaclardır. Yarpaqları sadə, 
növbəli, bəzən qarşı-qarşıya və ya topadüzülüşlüdür və yarpaqaltlıqlan olmur. Çox 
vaxt yarpaqlan kökyanı rozet əmələ gətirir (zəncirotu). Çiçək qrupu səbətdir və ya 
mürəkkəb səbətdir (dağ tərxunu qalxanvari səbətdir). Səbətin yastı və ya çökək 
dibində çiçəklər yerləşib. Səbətin ümumi sarğısı vardır. Əsl çiçəkləri ikicinslidir. 
Kasacıq şəklini dəyişib, onun əvəzində tükcüklər və ya pərdəciklər vardır. Tacı 
dilcik, boru, qıfşəkilli olmaqla, müxtəlif rəngdə olur. Çiçəkləri bircinsli də (erkək və 
ya dişi) olur. Çiçək qrupunun kənarlarmda çox vaxt cinsiyyətsiz çiçəklər formalaşır: 
yalançı dilcikli (günəbaxan, çobanyastığı) və yalançı qıfşəkilli (göy çiçək); bu 
bitkilərdə səbətin mərkəzində çiçəklər boruludur, içərisində toxumlar əmələ gəlir. 
Erkəkcik 5 ədəd olub, onlar birləşərək dişiciyin sütuncuğunu əhatə edən boru əmələ 
gətirirlər. Zəncirotunda bütün çiçəklər dilcik şəklindədir. Eşşəkqanqah bitkisinin 
çiçəkləri boruşəkillidir. Çəmən göyçiçəyinin çiçəkləri qıfşəkilli, meyvəsi toxumcadır. 
Mürəkkəbçiçəklilər fasiləsindən olan zəncirotu, acı yovşan, pıtraq, andız, 
boymadərən, dəvədabanı, çobanyastığı və üçbarmaq (pişikdilli) otu dərman 
bitkiləridir. Bəzi növləri georgin, payızgülü, astra, sabahgülü, rudbekiya, qaylardiya 
bəzək bitkiləridir. Yabanı bitkilərdən göyçiçək və sərilən kəhrə alaq otlarıdır.

¥ami\ia:Menyanthaceae Dumort. - Suyoncasıkimilər

“Azərbaycan florası”: (1957) əsərində buraya daxil edilən cinslər Gentianaceae 
fasiləsinə aid edilir. Lakin su-bataqlıq bitkiləri olan bu qrup bitkilər digər morfoloji 
əlamətləri ilə də seçilir. Fasiləyə 5 cins daxil edilmişdir ki, onlardan da 2-si 
Azərbaycanda yayılmışdır.

Superordo: Dipsacanae
Ordo: Dipsacales
Familia: Adoxaceae E.Mey. - Adokskimilər

Adokskimilər çiçəkli bitkilərin APG-nin Euasterids II təsnifat sisteminə əsasən 
hesablanmışdır. Bu cinsin ən tanınmış növlərinə kəndalaş (Sambucus) və başinağacı 
(Viburnum) daxildir. Adokskimilər cinsinə çoxillik otlar (kəndalaş) və kollar 
(kəndalaş, başinağacı) və böyük olmayan ağaclar aiddir. Çiçəklənmə yazda baş verir. 
Həşəratların köməyi ilə çarpaz və öz-özünə tozlanma ola bilər. Yarpaqları qarşı- 
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qarşıya, kənarları dişcikli olub, çiçəkləri 5 ləçəklidir. Erkəkciyi 5, alt yumurtalıqlı 
olmaqla, çəyirdək meyvəlidir.

Subfamilia:5amZ»wcaceae Batsch ex Borkh. - Kəndalaşkimilər

Şərqi Asiya və Şimali Amerikanın şərq hissəsində, Şərqi Afrika və Tasmaniyada 
yayılan bir cinsə aid 28 növü vardır. Başınağacıkimilərə yaxındır, ondan yarpağın və 
meyvəsinin forması, bir sıra anatomik və polinoloji xüsusiyyətələri ilə fərqlənir.

Subfamilia: И/шгпясеяе Raf. - Başınağacıkimilər

Kol bitkiləri olub, yarpaqlan qarşı-qarşıya, çiçəkləri qeyri-müntəzəm və 
ikicinslidir. Kasacıq 5 dişcikli, tacı boruvari-zəngşəkilli, 5 bölümlü və iki dodaqlı 
büküşlü olub, 5 erkəkciyi tac borusuna birləşmişdir.

FamiVvaıCaprifoliaceae Juss. - Doqquzdonkimilər

Kol bitkiləri olub, yarpaqlan qarşı-qarşıya yerləşmişdir. Çiçəkləri ikicinsli, 
müntəzəm və ya qeyri-müntəzəm, kasacığın borusu ağzı ilə birləşib, büküşü 2-5 
dişcikli və ya pərli, tacı şinəbənzər, boruvari və ya iki dodaqlı olmaqla, 5 pərlidir. 
Meyvələri giləmeyvədir.

Ordo: Apiales- Kərəvüzlər
Familin: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər

İkillik və ya çoxillik bitkilər olub, adətən 2 və ya 3 qat lələkvari-bölümlü, 
saplaqlı yarpaqlara malik bitkilərdir. Çiçəkləri ikicinsli olub, mürəkkəb çətirdə və ya 
başcıqda (Eryngium L.) toplanmışdır. Entomofil bitkilərdir. Mürəkkəb çətirdə 
çiçəkyanhğı qın (ümumi qın), ayn-ayrı çətirlərdə qıncıq (xüsusi qın) əmələ gətirir. 
Bəzən hər ikisi və ya biri olmur ki, bu da çox vacib sistematik əlamətdir. 
Çiçəkyanhğı bəzən sadə (kasacıq yaxşı inkişaf etmədikdə), sərbəst yarpaqlı, düzgün, 
ancaq kənar çiçəklərdə iri və qeyri-müntəzəm ola bilər. Tacı 5 ləçəkli, erkəkciyi 5 
ədəd, dişiciyi bir, yumutalığı alt olmaqla, ikiyuvahdır.

Varm\ia:Araliaceae Juss. - Daş sarmaşığıkimilər

Dünyanın tropik və subtropik ölkələrində, mülayim qurşaqlarda 80-85 cins üzrə 
800-850 növü yayılmışdır.

Azərbaycanda bir cinsin növlərinə rast gəlinir. Araliya (Aralia) cinsinin bir növü 
(Mancuriya araliyası) isə Abşeronda dekorativ bitki kimi becərilir.

Araliya fasiləsinə aid edilən bitkilərdən Jenşen (Panax ginseng L.) qeyd oluna 
bilər. Jenşen Şimali Çin, Koreyada və Uzaq Şərq meşələrində yayılan çoxillik ot 
bitkisidir. Tibbdə Jenşen bitkisinin köklərindən istifadə edilir.
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VIII FƏSİL

GÖBƏLƏKLƏRİN TƏSNİFATI 

(MİKOLOGİYA)

Regnum: Fungi (Micophyta, Micota) - Göbələklər aləmi

Göbələklər canlıların böyük qrupu olub, 100 000-dən 250 000-ə qədər 
nümayəndəni özündə birləşdirir. Bir qrup mikoloqlar hesab edirlər ki, bu gün 
göbələklərin sayı 1,5 milyonu keçmişdir. Bu mikoloqlar onu əsas götürürlər ki, bu 
gün dəniz və okeandakı yosunlar və su bitkiləri, su heyvanları, göbələk və digər 
orqanizmlər üzərindəki göbələklərin sayı və növü öyrənilməmişdir. Göbələklərin 
insan həyatında rolu böyükdür. Onlar bitkilərdə və heyvanlarda bir çox xoşagəlməz 
xəstəliklər törədirlər. Onlar habelə sənaye və ərzaq məhsullarını, optik cihazları və 
kitabları xarab edib yararsız hala salırlar. Bütün bunlarla yanaşı, göbələklər insan 
üçün bir çox bioloji aktiv maddələrin sintezində yaxından iştirak edirlər. Göbələklərin 
ən böyük rolu tibb aləmindədir. Bunlarla bərabər göbələklər fizioloqların, 
genetiklərin, biofiziklərin və nəhayət, mikoloqlann tədqiqat obyektidir.

Göbələklər canh orqanizmlərin müstəqil aləmidir. Mikologiya göbələklərdən 
bəhs edən elm sahəsi olub, tərkibində xlorofil olmur, onlar çox kiçik mikroskopik 
birhüceyrəlilərdən ibarətdir. Bəzi göbələklərin meyvə cismi 0,5 m və daha çox olur. 
Göbələklər heterotrof orqanizmlərdir. Tərkibində sidik cövhəri, karbohidratlardan 
nişastanın yox, qlikogenin, hüceyrə qılafında isə xitinin olması bunları heyvanlara 
yaxınlaşdırır. Digər tərəfdən, qidalanma üsulu ilə (qidanı udma yox, diffuziya 
(sorulma) yolu ilə, qeyri-məhdud böyüməsilə bitkiləri xatırladır. Göbələklər müxtəlif 
yerlərdə həm suda, həm də quruda məskunlaşırlar. Göbələklər qidalanma tipinə görə 
saprotrof, biotrof (parazit) və simbioz qruplara bölünür.

^Saprotrof göbələklər və bakteriyalar redusent qrupunu əmələ gətirir.
^Parazit göbələklər bitkilər üzərində yaşayan (külləmə xəstəliyi) ektoparazit və 

sahibinin bədənində yaşayan endoparazitlərə bölünürlər. Onlann içində hüceyrəarası 
(pas göbələyi) və hüceyrədaxili parazitlər vardır. Bu göbələklər bitkilərin (10 minə 
yaxın növ), bəziləri heyvanlann (300 növə qədər) üzərində parazitlik edir. 
Quruluşuna görə əksər göbələklərin cismi nazik sapşəkilli törəmə olan, təpəsi ilə 
böyüyən və yanlara şaxələnən hifdən ibarətdir. Hiflərin cəmi mitseli əmələ gətirir. 
İbtidai göbələklərin mitselisi birhüceyrəlidir. Ali göbələklərin mitselisi isə 
çoxhüceyrəlidir. Maya göbələyinin mitselisi olmur. Əksər göbələklərin hüceyrələri 
sıx (bərk) qılafla örtülür; bəzi ibtidai göbələklərdə belə qılaf yoxdur. Göbələklərdə 
nişasta olmur. Onun hüceyrəsində bir və ya bir neçə nüvə (adətən, 2 nüvə) olur. 
^Göbələklər vegetativ, qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Vegetativ çoxalma 
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mitselinin bir hissəsi ilə gedir. Qeyri-cinsi çoxalma spor və zoospor (zoosporlar 
hərəkətli olub, qamçılar vasitəsilə hərəkət edir) vasitəsilə baş verir. Cinsi çoxalma 
göbələklərdə izo-. hetero- və ooqomiya ilə ayırd edilir.

PAPAQLI GÖBƏLƏKLƏR

Bu növ göbələklərin əksəriyyəti saprofitdir. Onlar çürümüş üzvi maddələr çox 
olan torpaqda, məhv olmuş bitki qalıqlarında və peyinin üzərində inkişaf edir. 
Onların vegetativ cismi yeraltı mitselini əmələ gətirən hiflərdən ibarətdir. Yeməli 
meyvə cismi olan göbələklərin əksəriyyətinin (donbalan və yağış göbələklərindən 
başqa) meyvə cismi kötükcükdən və papaqdan ibarətdir. Ona görə də bu göbələklər 
papaqlı göbələklər adlanır (Şəkil 66).

Kötükcük və papaq mitselin tellərinin sıx dəstələrindən ibarətdir. Papaqlı 
göbələklərin bəzilərində papağın alt hissəsində mərkəzdən kənarlara şüalar şəklində 
uzanan lövhəciklər vardır və bu lövhəciklər üzərində sporlar əmələ gəlir. Belə 
göbələklər lövhəcikli göbələklər adlanır. Göbələklərin bəzi növlərində lövhəciyi 
altdan qoruyan örtük vardır. Meyvə cismi yetişərkən həmin örtük dağılır və papağın 
qırağında və ya kötükcüyün üzərində halqa şəklində saçaq kimi qalır. Nəmişlik 
göbələyi, sarımtıl göbələk, şampinyon, xoruzgöbələyi, solğun əzvay göbələkləri 
lövhəcikli göbələklərə aiddir. Bəzi göbələklərin sporangiləri boruşəkillidir. Bunlara 
borucuqlu göbələklər deyilir. Onların meyvə cisimləri ətli, tez çürüyən olub, 
həşəratların sürfələri ilə asanlıqla zədələnir. Onlar çılpaq ilbizlər tərəfindən yeyilir. 
Ağ göbələklər, qırmızıbaş, tozağacı. yağlı və keçigöbələyi borucuqlu göbələklərə 
aiddir. Papaqlı göbələklər spor və mitseli hissəcikləri ilə çoxalırlar. Yeməli və zəhərli 
göbələklər təzə göbələklərin tərkibində ümumi çəkinin 84-94ff-ni su təşkil edir. Quru 
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kütləsində isə azot birləşmələri 15-60% (onlardan 70%-ə qədər zülaldır), 
karbohidratlar 1,5-10%, üzvi turşular, B, D, PP vitaminlər qrupu, qatran və 
göbələklərə xüsusi dad və qoxu verən efir yağları, mineral birləşmələr 7%-ə qədərdir. 
Göbələklərin zülallarının 54-85 %-i mənimsənilir. Zülalların pis həll olması 
mənimsəməni çətinləşdirir, onlann yağ və karbohidratları çox yaxşı mənimsənilir. 
Göbələklərin kimyəvi tərkibi onların yaşından, vəziyyətindən, növündən, cücərmə 
şəraitindən, hazırlanmasından asılıdır. Ağ, sarı-qırmızı, tozağacı, yağh, qırmızıbaş, 
tülküqulağı, quzugöbələkləri ən qiymətli göbələklərdir. Ağ göbələyin rəngi ağ deyil. 
Onun papağı üst tərəfdən qonur, kötükcəsi isə sarımtıl rəngdədir. Onu qurutduqda, 
qızartdıqda, bişirdikdə və turşuya qoyduqda rəngi dəyişmədiyinə görə ağ göbələk 
adlandırırlar, qalan göbələklər isə qaralırlar. Yağış göbələklərini qidada istifadə 
etmək olar. Maya göbələyi də qida maddələri ilə zəngindir.

Adi şampinyon qiymətli və dadh göbələkdir. Onları duza və turşuya qoyurlar. 
Qara-qonur lövhəcikli köhnə göbələklər dadsızdır. Solğun əzvayın şampinyonla 
oxşarlığı vardır, lakin fərqləri də mövcuddur. Solğun əzvayın lövhəcikləri həmişə ağ 
olur, şampinyonun isə əvvəl açıq-çəhrayı, sonra çəhrayı, sporlan yetişdikdən sonra 
qara-qonur rəngdədir. Şampinyonun əzvaydan fərqli olaraq, kötükcəsi düzdür, 
yoğunlaşması və yaxalığı yoxdur.

Zəhərli göbələklər insan və heyvan orqanizmində zəhərlənmə əmələ gətirə bilər. 
Göbələklərin zülallan çox tez parçalanır və zəhərli azot əsaslı birləşmələr yaranır. 
Papaqlı göbələkiərdən ən təhlükəlisi solğun əzvay, milçəkqıran (qırmızı, panterli, 
ilanlı), yalançı kötük göbələyidir. Quzuqulağı göbələklərin meyvə cismində zəhərli 
qelvet turşusu vardır, göbələkləri qaynatdıqda həmin turşular yuyulur. Qaraca və ya 
müxtəlif mikroskopik göbələklərin həyat fəaliyyəti məhsulları da göbələk 
zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.

KİF GÖBƏLƏKLƏRİ

Mukor, asperqill, penisill kif göbələklərinə aiddir. Bu göbələklər təbiətdə geniş 
yayıhb və üzvi qalıqların minerallaşmasında əhəmiyyətlidir. Onlardan bəziləri 
sənayedə istifadə olunur: qara asperqill limon turşusunun alınmasında, penisill 
antibiotiklərin və pendir sortlarının bəzilərinin (rokfor) hazırlanmasında istifadə 
olunur. Kif göbələkləri meyvələrin çürüməsinə, insan, heyvan və bitkilərin 
xəstəliklərinə şərait yaradır. Mukor (ağ kif göbələyi) göbələyi qida məhsullarında, 
peyində (sonradan qaralır) əmələ gəlir. Bir hüceyrədən ibarət olan budaqlı 
psevdomitseli əmələ gətirir, şaxələri (hifləri) yuxarıya doğru dik qalxır, uclarında 
papaqlı göbələklərin meyvə cisimlərinə oxşar başcıqlar əmələ gəlir. Bu başcıqlar 
sporangi adlanır. Hər sporangidə 1000 ədəd spor inkişaf edir. Sporlar yetişən zaman 
başcıq çatlayır, onun içərisindən sporlar tökülür, isti, rütubətli yerlərdə cücərir. Cinsi 
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çoxalma prosesində müxtəlif mitseli telləri çıxıntılar əmələ gətirir. Çıxıntıların 
uclarında qametangilər əmələ gəlir. Qametangilərin qarışması nəticəsində ziqospor 
əmələ gəlir. Sakitlik dövrü keçdikdən sonra ziqospor cücərir və rüşeymli sporangi 
əmələ gəlir. Oksigen çatışmadıqda mukorun mitselisi ayrı-ayrı buğumlara dağılır və 
tumurcuqlanma yolu ilə çoxalır, məsələn, maya göbələyi. Mukordan fərqli olaraq 
penisill mitselisi göy-yaşıl rəngdədir və çoxhüceyrəlidir. Onun sporangisi əlin ayasını 
xatırladır. Mukor rütubətli substratda, penisill isə qurumuş üzvi qalıqlarda yayılır 
(Şəkil 67).

1929-cu iidə ingilis alimi A.Fleminq penisillimn antibakterial təsirini aşkar 
etməklə, ayırdığı maddəni penisillin adlandırdı (müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunur).

MAYA GÖBƏLƏKLƏRİ

Maya göbələyi birnüvəli, oval və ya uzunsov formada olub, 8-10 mkm 
ölçüsündə olan hərəkətsiz orqanizmdir. Maya göbələkləri əsl mitseli əmələ gətirmir. 
Hüceyrəsində nüvəsi vardır. Tumurcuqlanma, bəzən bölünmə yolu ilə çoxalır. 
Tumurcuqlanma və ya bölünmə yolu ilə təkrarən çoxalmasından sonra sporlar əmələ 
gəlir. Sporlar mayalanma getmədən əmələ gəlir. Hüceyrədə sporlar cüt sayda (4-8) 
olur. Maya göbələklərində cinsi proses də mövcuddur. İki hüceyrənin 
mayalanmasından ziqot əmələ gəlir.

BİOTROF GÖBƏLƏKLƏR (PARAZİT GÖBƏLƏKLƏR)

Mövcud olan göbələkiərin 10%-i bitki, heyvan üzərində parazitlik edir, 
həmçinin saprofitdir. Onlar qida məhsullarında, sənaye materiallarında inkişaf edir, 
onları korlayır və təsərrüfata zərər vurur. Mədəni bitkiləri zədələyən fitopatogen 
göbələklər kənd təsərrüfatı məhsullarına da xeyli ziyan vurur, nəinki sürmə göbələyi. 
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həm də çovdar mahmızı dən bitkilərini məhv edir. Qov qrupu göbələklərinin parazit 
nümayəndələri meşə təsərrüfatına böyük ziyan vurur. Qov göbələkləri eyni vaxtda 
həm parazit, həm də saprofitdirlər. Ən qorxulu göbələklərdən biri də sürmə 
göbələyidir. Bu göbələk ilk növbədə taxıl bitkilərində parazitlik edir və bu bitkilərin 
məhsuldarlığını aşağı salır. Məhsul yığımında sürmə göbələyinin sporlan dənin 
üzərinə düşür, onlara yapışır.

Phylum: Ascomycota

Kisəli göbələklər və ya başqa sözlə, askomisetlər göbələklərin ən böyük 
şöbələrindən biridir. Bu şöbə 30 000-dən artıq növü birləşdirir ki, bu da bütün məlum 
göbələk növlərinin 30%-ni təşkil edir. Bu şöbəyə daxil olan göbələklər öz quruluşuna 
görə həddən artıq müxtəlifdir. Buraya təkhüceyrəli mikroskopik maya göbələyi və 
boyu bəzən 10-20 sm-ə çatan müxtəlif forma və ölçülü növlər daxildir. Ancaq bütün 
bu müxtəlif çeşidli formalar ümumi bir mənşə ilə bağhdır və bir sıra ümumi 
əlamətlərə malikdir. Həmin əlamətlər əsasında da onlar birləşərək vahid bir şöbə 
əmələ gətirirlər. Askomisetlərin əsas əlaməti cinsi proses nəticəsində kisələrin yə ya 
asklann, yəni sabit sayda, 8 ask sporundan .təşkil olunmuş təkhüceyrəli strukturun 
əmələ gəlməsidir. Kisələr ya birbaşa ziqotdan, ya da ziqotdan meydana gələn askogen 
hiflər əsasında yaranırlar. Kisədə ziqot nüvələri bir-birilə birləşir, sonra nüvənin 
meyoz bölünməsi baş verir və haploid ask sporları yaranır. Ən ali askomisetlərdə 
kisə yalnız ask sporlarının meydana gəlməsi üçün bir yuva rolunu oynamır, həm də 
özü onlann yayılmasında fəal iştirak edir. Askomisetlərin vegetativ çoxalması 
çoxnüvəli və ya birnüvəli hüceyrələrdən ibarət şaxələnmiş haploid mitselilərdir. 
Askomisetlərin inkişaf tsiklində qeyri-cinsi proses böyük rol oynayır, teleomorf kimi 
təzahür edən kisəli stadiya ilə yanaşı, cinsiyyətsiz çoxalma və ya anamorfstadiyası da 
böyük rol oynayır. Qeyri-cinsi çoxalma sporlan (konidilər) haploid mitselilərdə 
müxtəlif quruluşlu konididaşıyanlann üzərində əmələ gəlir.

SubphylunuPezizo/nycoriwa
Class: Sordariomycetes
Subclass: Hypocreomycetidae
Order: Hypocreales - Hipokralar
Family: Clavicipitaceae (Lindau) Earle ex Rogerson - Mahmızkimilər

Nümayəndələrində peritetsi normal inkişaf etmiş stromada əmələ gəlir. Stroma 
isə yalmz göbələk hiflərindən yaranır, açıq və ya tünd rənglidir. Yastıqcıq, sancaq, 
başcıq şəklində olurlar. Peritetsisi sahib bitkinin xəstə orqanı üzərində əmələ gəlir. 
Peritetsi nazik və lətlidir, onda parafizlər əvvəlcə inkişaf edir, sonra isə yox olur. Ağ 
və ya açıq, bəzən də tünd rəngli olur. Klavisepslər kisə və sporlarının quruluşuna 
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görə hipokrealardan fərqlənir. Yuxan hissəsi nisbətən qalın olan uzun silindrik 
kisələri vardır. Askosporlar həmişə sapşəkilli olub, çoxlu miqdarda eninə 
arakəsmələrə malikdir. Bir sıra nümayəndələrdə askosporlar kisədən xaric 
olunduqdan sonra hər biri müstəqil inkişaf edən hüceyrələrə bölünür. Sıranın 
nümayəndələrində cinsi çoxalma məlumdur. Onlann hamısı homotallikdir. 
Askoqonlan çoxnüvsli və trixogensizdir. Askoqon əmələ gələn hif üzərində 
qonşuluqda çoxnüvəli anteridi formalaşır. Plazmoqamiya prosesindən sonra askogen 
hiflər və onlann üzərində də 8 ədəd askospor yerləşən kisə əmələ gəlir. Eyni 
zamanda nazik peridi yaranır ki, bu da peritetsini stroma toxumasından ayırır. 
Klavisepslərin inkişaf isi klində konidilərlə çoxalma da müşahidə olunur. Böyük bir 
qrupu buğumayaqlılar (həşəratlar və hörümçəklər) üzərində parazit halda yaşayır.

Phylum:Bö5zdzomyco/«

Yaxşı inkişaf etmiş mitselilərdə arakəsmələr vardır. Cinsi çoxalmaları 
somatoqamiya tiplidir. Cinsi çoxalma sporları ekzogendir. Hüceyrə divannda xitin və 
qlyukan vardır.

Class: Agaricomycetes
Order: Hymenochaetales - Himenoxetalar
Familia: Hymenochaetaceae Imazeki & Toki - Himenoxetakimilər

Himenoxetakimilər bazidili göbələklərin çox geniş yayılmış qrupu sayılır. 
Buraya 12 ООО-dən artıq növ daxildir. Bazidilər mitseli üzərində düzülərək himeni 
adlanan təbəqə əmələ gətirirlər ki, bu sıranın xarakter xüsusiyyətidir. Himeni ali 
nümayəndələrdə ilk dövrdə qapalı olur, sporlar yetişdikdə isə açılır.

Himenoxetakimilərin əksər nümayəndələri bitki qahqlan, peyin, çürüntülü 
torpaq üzərində saprofit həyat tərzi keçirirlər, eyni zamanda ağaclar üzərində 
parazitlik edən növləri də məlumdur. İstər parazit və istərsə də saprofit növlərin 
mitseliləri substrat içərisinə daxil olur, nadir hallarda onlar xaricə çıxaraq hörümçək 
toruna bənzər pambıq və ya dərivan təbəqə əmələ gətirirlər.

Bəzi nümayəndələrdə rizomorflara, əksər növlərdə isə sklerotsılərə təsadüf 
edilir. Bazidiospor inkişaf edərkən tək və ya çoxnüvəli hüceyrələrdən ibarət haploid 
mitseli əmələ gətirir.

-ft-Sonralar belə milselilərdən apoqam yolla dikarionları olan diploid mitselilər 
əmələ gəlir. Onların üzərində müxtəlif quruluşlu meyvə cisimləri inkişaf edir. İbtidai 
nümayəndələrdə meyvə cisimləri hörümçək toruna bənzər, bəzən keçəvan təbəqə 
şəklində olur. Himeni meyvə cismi üzərində yerləşir.

Təkamül nəticəsində dəriyəbənzər, mantarlaşmış, ağaclaşmış və yaxud otlu 
meyvə cisimləri meydana çıxmışdır. İbtidai orqanizmlərin meyvə cisimləri substrat
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üzərinə sərilir, nisbətən təkamül etmiş orqanizmlərdə isə onların kənarı substratdan 
qoparaq ya üfüqi, və ya şaquli istiqamətdə durur.

QHimeni meyvə cisminin alt səthində inkişaf edir. Sporların yayılması və 
mühafizə edilməsində belə quruluşun böyük əhəmiyyəti vardır. Ağac gövdələri və 
budaqlarında təsadüf edilən növlərin meyvə cisimləri at dırnağına bənzər forma alır 
və substrata möhkəm yapışır. Torpaqda inkişaf edən nümayəndələrdə qıfvarı. 
çətirəbənzər meyvə cisimləri müşahidə olunur.

ŞİBYƏLƏR (LİCHENOPHYTA)

Şibyələri üç aləmin simbiozudur. lakin onların əsasını göbələklər təşkil edir. Bu 
elm sahəsi lixenologiya adlanır. Tədqiqatçıların çoxu şibyələri göbələklər aləminə aid 
edirlər. Şibyələrin növlərinin miqdarı onların əsası təşkil edən göbələk növlərinin sayı 
ilə qiymətləndirilir (Şəkil 68).

Təxminən 18 min növ şibyə vardır. Şibyələr - göbələyi əmələ gətirən cismin 
morfoloji əsasını təşkil edən özünəməxsus simbiotik orqanizmlər qrupudur. Şibyə 
cismi canh orqanizmlərin üç aləminin nümayəndələrindən göbələklərdən, bitkilərdən 
(yaşıl yosunlar xlorella. xlorokokk. sistokokk, kladofora. palmella) və 
sianobakteriyalardan (göy-yaşıl yosunlar nostok. qleopaksa. xrookokk) əmələ 
gəlmişdir. Hər növ şibyə cismində iki komponent birləşir: avtotrofyosun və ya 
sianobakteriya (fikobiont) və heterotrof göbələk (mikobiont). Hərdən şibyələri 
mamırlarla qarışdırırlar, bu da onların adında əks olunur (maral şibyəsi, setrariya və 
ya İslandiya mamırı). Lakin onların gövdə və yarpaqları olmur. Şibyələrin bədəni 
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tallom olub, onlarda əmələ gələn piqmentdən asılı olaraq boz, tünd-göy, yaşılımtıl, 
san, nanncı və qara rəngli olur. Onun rəngi göbələyin hif qılafından, bəzən 
sitoplazmada yerləşən piqmentlərdən asılıdır. Şibyələri xarakterizə edən fərqləndirici 
xüsusiyyətlər bunlardır:

1. İki ayrı-ayrı orqanizmlərin simbioz həyatı. Şibyələrin simbioz həyatı daimidir 
və təkamüldə formalaşan xüsusiyyətdir. Şibyədə göbələk və yosun sıx əlaqəyə 
girir, göbələk komponenti yosunu əhatə edir və onun hüceyrəsinə daxil ola 
bilir.

2. Xarici və daxili quruluşunun morfoloji formaların spesifikliyi (xüsusiyyətləri).
3. Şibyə tallomunda yosun və göbələyin fiziologiyası sərbəst yaşayan göbələk və 

yosunlann fiziologiyasından fərqlənir.
4. Şibyələrin biokimyası spesifikdir: ayrı qrup orqanizmlərdə olmayan ikincili 

maddələr mübadiləsini əmələ gətirir.
5. Çoxalma üsulu.
6. Ekoloji şəraitə münasibəti.
Şibyələr tallomun xarici quruluşuna görə 3 tipə bölünür.

1. Ərpşəkilli (qazmaqşəkilli və ya qabıqşəkilli).
2. Yarpaqşəkilli.
3. Kolşəkilli.
Ərpşəkilli (qazmaqşəkilli) tallomlar substrata sıx bitişən dəriciyi toz hahnda, 

qabarıq və ya hamar olur; bunlara şibyələrin 80%-i aiddir. Kürə formada (köçəri 
şibyələr) da ərpli şibyələr olur. Məsələn, lekonora, aspisiliya ərpşəkilli şibyələrdir. 
Yarpaqşəkilli şibyələrin tallomu pulcuqşəkilli və ya böyük lövhəcikşəkilli olub, 
göbələklərin hif dəstələrinin köməyi ilə substratın bir neçə yerinə yapışır. Ən sadə 
yarpaqşəkilli şibyə diametri 10-20 sm olan iri kürəşəkilli yarpaq lövhəcik şəklindədir. 
Yarpaqşəkilli şibyələrə ksantoriya və parmeliya şibyələrini nümunə göstərmək olar. 
Kolşəkilli şibyələr dibi substrata bitişən budaqlanan tellərdən və ya cinsinin 
növlərindən biridir. Onlardan ən kiçiyi bir neçə mm, ən irisi isə 30-50 sm (bəzən 7-8 
m olan uzun usneya) olur. Şibyələrin heterotrof komponentləri, əsasən, askomisetlərə 
aiddir. Ancaq bəzi tropik və subtropik göbələklərin növləri bazidiomisetlərə 
mənsubdur. Göbələk, təpə böyüməsi ilə xarakterizə olunan nazik sadə və ya 
budaqlanan hifləri əmələ gətirir.

Onlar eninə arakəsmələrlə hüceyrələrə bölünür. Onlarda üzvi maddələrin 
toplanması çox yavaş baş verdiyinə görə illik böyümələri cüzidir. Əksər şibyələrin 
avtotrof komponentləri yaşıl yosunlara, nadir halda sianobakteriyalara aid edirlər. 
Şibyələr quru mühitini ilk fəth edən orqanizmlərdir - onlar yenidən əmələ gələn 
vulkanik adalarda məskən sahr, dağ maqmatik süxurlarını dağıdır və çürüntü əmələ 
gətirərək çöküntü süxurlardan torpağı formalaşdırırlar.
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IX FƏSİL

BAKTERİYALARIN TƏSNİFATI 

(BAKTERİOLOGİYA)

Regnum: Bakteriophyta- Bakteriyalaraləmi

Bakteriyalar aləmi 3 yarımaləmə bölünür:
1. Arxebakteriyalar 2. Əsl bakteriyalar 3. Oksifotobakteriyalar

1. Arxebakteriyalartəsasən, metan sintezedici bakteriyalar olub, 40 növü vardır.
2. Əsl bakteriyalar:anaerob və aerob heterotrofların, bəzən isə anaerob 

fotosintezedici avtotrof prokariotların müxtəlif qruplarıdır.
Bakteriyaların çoxu rəngsiz, bəziləri qırmızı və ya yaşıl rəngədir. Hüceyrənin forma 
və birləşmə xüsusiyyətlərinə görə əsl bakteriyaların bir neçə morfoloji qrupları ayırd 
edilir.

^Kokklar. kürəşəkilli bakteriyalardır ki, onların da aşağıdakı formaları 
mövcuddur: &)diplokokklar: cüt-cüt birləşən kokklardan ibarətdir; bk)streptokokklar. 
kokkların zənciri; v)sarsinlər: kokkların sıx dəstələri; d)slafilokokklar: üzüm 
toplusuna oxşar kokklar toplusu; e)batsillər və ya çöpşəkilli bakteriyalar: formasına 
görə uzun olur; tək-tək yerləşir və ya toplular əmələ gətirirlər (dibatsillər, zəncirlər);

^Bakteriyalar (əsl) - qısa çöpşəkillidir (Şəkil 69).

QVibrionlar: əyilmiş bakteriyalardır; Spirillalar: qısa spiralşəkilli bakteriyalar; 
Spiroxetlər: uzun spiralşəkilii bakteriyalar (solğun spiroxet - sifilisi törədən 
bakteriya). Bakteriyalar, adətən, nəm, isti mühitdə daha çox yayılır. Onların üzərinə 3 
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saat ərzində birbaşa günəş şüaları düşdükdə məhv olurlar, çünki ətraf mühit quru və 
günəşli olduqda bakteriyalar yaşaya bilmirlər. Əlverişsiz şəraitdə onlarda spor və ya 
sista əmələ gəlir. Hüceyrənin sitoplazması sıxılır və hüceyrə qilafının altında əmələ 
gələn bərk qılafla örtülür. Belə bakteriya hərəkət etmir, qidalanmır. Sporlar xarici 
təsirlərə çox davamlı olur. Onlar güclü istilərə, bərk soyuğa, quraqlığa və digər 
əlverişsiz şəraitə dözür, uzun müddət salamat qalır. Bakteriyaları və onların sporlarını 
məhv etmək üçün 120°C temperaturda 20 dəqiqə ərzində təsir etmək lazımdır. 
Beləliklə, bakteriyalar əlverişsiz şəraitdə özlərini müdafiə edir. Əlverişli şəraitə 
düşdükdə sporlar cücərir və yeni bakteriya hüceyrələrinə çevrilir, yenidən fəaliyyətə 
başlayır, hərəkət edir və qidalanır. Bakteriyalar sadə bölünmə yolu ilə çoxalır. 
Əlverişli şəraitə düşdükdə bakteriyaların əksəriyyəti hər 20-30 dəqiqədən bir bölünür, 
yeni bakteriya nəsilləri əmələ gətirir. Əlverişli şərait olarsa, sutka ərzində bir 
bakteriya hüceyrəsindən 72 nəsil yarana bilər. Bunların birlikdə çəkisi 4 tondan çox 
olar. Beləliklə, bakteriyalar çox sürətlə çoxalır. Bəzən elə olur ki, sürətlə bölünən 
bakteriyalar bir-birindən tam ayrılmır. Birləşmiş halda qalaraq zəncir və müxtəlif 
formah bakteriya toplusunu əmələ gətirir. Bakteriyaların çoxalması üçün qida
maddələri və istilik lazımdır. Soyuqda onlar çoxala bilmirlər.
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IIBOLMƏ

FARMAKOQNOZİYA

ÜMUMİ HİSSƏ

FARMAKOQNOZİYANIN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Dünya yaranandan təbiətdə müxtəlif şəraitdə tərkibində çoxlu sayda bioloji fəal 
birləşmələr sintez edən bitki növləri formalaşmış və əsrlər boyu insanlann sərvəti 
olmuşdur. Öyrənilmişdir ki, bitkilər tərəfindən 14000-ə qədər kimyəvi birləşmələr 
sintez olunur. Məlum informasiyaya əsasən dünyanın 7 ölkəsində müalicə məqsədi 
ilə 20 min növdən çox dərman bitkisindən istifadə olunur. Farmakoqnoziya qədim 
elmlərdən biri olub, bitki heyvan və mineral mənşəli dərman xammallanndan və ya 
bu canlıların sintez etdikləri dərman əhəmiyyətli məhsullardan bəhs edir.

Farmakognoziya (yunanca «pharmacon» - tibb, zəhər və «gnosis» isə - 
öyrənmə, dərk, idrak) - dərman bitkiləri, narkotikilər, bitkilərin ilkin emah və 
heyvanların bəzi məhsullarının öyrənilməsindən bəhs edən əczaçıhq elmlərindən 
biridir. Dərman bitki xammalı əsasən qurudulmuş və ya təzə toplanılmış bitkilər, 
onların hissələri xammal mənbəyi kimi başa düşülür. Onlardan ahnan ilkin emal 
məhsullarına yağlar, qatranlar, bəzi heyvan mənşəli piylər, ilan zəhəri, bal və 
canlıların tullantıları aiddir. Farmakognoziya elminin məqsədi bioloji aktiv 
maddələrin mənbəyi olan dərman bitkilərinin tədqiqidir. Bu məqsədlə, bitkilərin 
toplanılması, kimyəvi tərkibi, mühüm tibbi əhəmiyyət kəsb edən maddələrin 
biosintezi, ekoloji amilləri və becərmə üsullarının təsiri dinamikası öyrənilir. Dərman 
bitki ehtiyatlarının öyrənilməsi yabanı dərman bitkilərini öyrənməkdən ibarət 
olmaqla, bitki hissələrinin istifadə potensialı və əməliyyat resurslarının və onlann 
kütləvi artım sahələrinin müəyyən olunmasından ibarətdir. Aktiv maddələrin 
toplanılması dinamikası, qurudulması və saxlanması tarixləri və üsullannı 
aydınlaşdırmaq imkanı yaradır. Dərman bitkilərinin standartlaşdınlması və 
tənzimlənməsi zamanı normativ sənədlərin layihələri (milli standartlar layihəsi 
əsasında farmakopeya məqalələrinin hazırlanması, saxlanması və dərman bitkilərinin 
qurutma üzrə təlimatları) nəzərdə tutulur. Eyni zamanda prosesin gedişi əsasında 
xammahn həqiqiliyinin və təmizliyinin müəyyən üsullarının təkmilləşdirilməsinin 
nəzərdə tutulması daha effektiv narkotik maddələrin yaradılması məqsədilə yeni bitki 
mənşəli dərmanların müəyyənləşdirilməsidir. Bitkilərdən əldə olunan bəzi maddələr 
terapevtik məqsədlə birbaşa istifadə olunmur. Müasir tibbdə xüsusən fitoterapiya 
baxımından bitki mənşəli dərmanların istifadəsi normal istiqamət hesab edilir. Bəzi 
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dərman bitkiləri orqanizminin ümumi tonusunu yaxşılaşdırmaqla və maddələr 
mübadiləsini stimullaşdırmaqla, xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar. Bir çox dərman bitkiləri 
tibb, həm də iqtisadiyyatın digər sektorlarında - mühəndislik, ətir, kosmetika 
sənayesi, qida sənayesində istifadə olunur. Farmakoqnoziya yüksək ixtisaslı əczaçı və 
əczaçıhq fənləri üzrə ekspertiza formaları ilə yanaşı - təbii məhsullar kimyasının 
təhlilinə, habelə fərdi və kumulyativ dərman vasitələrinə və istehsal texnologiyasına 
əsaslanır. Zəhərli bitkilərlə zəhərlənmə və ya ölümə səbəb olması ilə əczaçılığın 
toksikoloji kimya bölməsi məşğul olur. Farmakoqnoziya ilə əczaçılıq, kimya elmləri 
ilə tibb elmləri (əsasən üzvi kimya) və botanika ilə də biokimya elmi sıx əlaqədədir. 
Digər əczaçıhq fənləri kimi Farmakoqnoziya fənni ah təhsil müəssisələrində əczaçılıq 
ixtisaslı məzunlar hazırlayır. Bunun üçün yabanı və mədəni dərman bitkilərinin 
böyük resurslarının inkişafı üçün təbii sərvətlər içərisində, dərman bitkilərinin və 
dərman məhsullarının xüsusiyyətləri ilə tanış olan analitiklər və təşkilatçıların 
hazırlanmasını tələb edir. Bunun üçün Farmakognoziya fənnini yüksək 
mənimsəməklə savadlı əczaçılar yetişdirmək əsas vəzifələrdən biridir. 
Farmakoqnoziyanm əsas məqsədlərindən biri də təbii, o cümlədən bitki, heyvan və 
mineral mənşəli bioloji fəal maddələrin axtarışı, həmçinin onların əsasında yeni 
dərman vasitələrinin yaradılmasıdır. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün aşağıdakı 
vəzifələr müəyyən edilmişdir:

1. Yeni tədqiqat obyektlərinin elmi cəhətdən araşdırılması, təkmilləşdirilməsi və 
səmərəli formalarının istifadəsi;

2. Təbabətin öyrənilməsi, ah, ibtidai bitkilərin və heyvan mənşəli maddələrin 
qohumluğunun təhlilinin izahı;

3. Bitki növləri və heyvan xammalının fitokimyəvi və zookimyəvi təhlili;
4. Dərman xammalına aid standartların, müxtəlif monoqrafiyaların 

təkmillə şdirilmə si;
5. Bitki və heyvan mənşəli xammahn ehtiyatının müəyyən edilməsi;
6. Xammal bazasının yaradılması və genişləndirilməsi məqsədi ilə perspektivli 

bitki sortlarının və heyvan cinslərinin yaradılması üçün onların bioloji 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

^Farmakoqnoziya kursu nəzəri və təcrübi hissələrə bölünür. Nəzəri hissə də öz 
növbəsində ümumi və xüsusi hissələrdən ibarətdir.

ddÜmumi hissədə farmakoqnoziyanm mahiyyəti, vəzifələri, əhəmiyyəti, inkişaf 
tarixi və kimyəvi tərkibi öyrənilir. Eyni zamanda bitkilərin tərkibində olan təsiredici 
maddələr, onların tədqiqinin əsas istiqamətləri, ehtiyatının səmərəli istifadəsi, 
mühafizəsi, tədarükünün vəziyyəti, farmakoqnostik analiz üsulları, normativ 
sənədlərin tərtib edilmə qaydaları şərh edilir.
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f^Xüsusi hissədə ayrı-ayrı bioloji fəal maddələrin ümumi xüsusiyyətləri, onlann 
toplandıqları dərman bitkiləri və qismən heyvan və eləcə də mineral mənşəli 
xammallar haqqında ətraflı məlumat verilir. Müasir dərman bitki ehtiyatı 25-30% 
dərman maddələrinin alınmasına, 70% isə farmakoterapevtik qrupa aid dərman 
maddələrinə sərf olunur. Müasir təbabətdə dərman bitkilərinin tətbiq edilməsi 
fitoterapiya və qismən dərman terapiyası ilə həyata keçirilir. Bir çox dərman bitkiləri 
nəinki tibbdə, həm də xalq təsərrüfatında parfümeriyada, kosmetikada, qida 
sənayesində və texnikada tətbiq edilir. Farmakoqnoziyanın bazası farmakoloji kimya, 
təbii maddələr, onlann təhlili və müxtəlif texnologiyalarla yeni dərman 
preparatlarının (qalen və yeni qalen) alınması üzərində formalaşmışdır. Tibb elminə 
daxil olan farmakoqnoziya, kimya (əsasən üzvi kimya), botanika və biokimya ilə sıx 
əlaqəlidir.

FARMAKOQNOZİYA ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİ VƏ 
MÜASİR VƏZİYYƏTİ

^Dərman bitkilərinin öyrənilməsi və ondan istifadə olunması ən qədim tarixi 
dövrlərdən ibtidai icma dövründən başlamışdır. Hələ ibtidai insan öz həyatını 
qorumaq və baş verən xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün bitkilərdən geniş istifadə 
etməyə çalışmışdır. Yazı icad olunana qədər dərman bitkiləri haqqındakı məlumatlar 
nəsildən-nəsilə şifahi şəkildə keçirdi. Bundan sonra dərman bitkiləri haqqında 
küliyyatlar yazılmışdır. Şumerlər 3 fənn əsasında {astronomiya, din və riyaziyyat) 
tibb elmləri (dərman bitkiləri haqqında) yaradaraq, maraqlı məlumatlar vermişlər. 
Eramızdan 4 min il əvvəl şumerləri əvəz edən babillər daha sonra isə assuriyalılar 
şumerlərin tibb və əczaçılıq elmləri sahəsində qazandıqları nailiyyətləri ələ keçirib 
daha da inkişaf etdirdilər. Bitki tərkibli dərmanlarla müalicə işini müntəzəm şəklə 
salmaq məqsədilə tibb təcrübəsində ölçü və çəki üsullarını tətbiq edir, yazı sistemini 
səliqəyə salır və dərman bitkilərinin daha geniş öyrənilməsinə zəmin yaradırdılar. 
Misirlilərin «Papirus-Ebersa» adh 7 cilddən ibarət tibb küliyyatı dərman bitkilərinin 
öyrənilməsinə və istifadə olunmasına həsr edilmiş olduqca dəyərli tarixi bir əsərdir. 
Bu əsərdə ayrı-ayrı dərman bitkilərinin elmi adlan, müxtəlif xəstəliklərdə qəbul 
edilmə vaxtı və istifadə olunma qaydaları xüsusi səliqə ilə təsvir edilmişdir. Dərman 
bitkilərinin öyrənilməsi sahəsində qədim Hindistan, Çin, Yunanıstan, Misir, İran və 
Roma ölkələrinin böyük rolu olmuşdur. Qədim Çin təbabətində insanın bir çox 
xəstəlikləri və onlara qarşı müalicə qaydalan göstərilmişdir.

^Hindistan təbabətinin ən qədim və məşhur küliyyatı «Ayur Veda» (Həyat 
elmi) eramızdan 2600 il əvvəl yazılmışdır. Bu əsərdə Hindistan həkimi Şuşurta 
Asklipidanın işlərinə qədər olan bütün tibb ədəbiyyatlarını ümumiləşdirmişdir. 
Burada ayrı-ayrı dərman bitkilərinin botaniki təsviri, coğrafi yayılmaları, toplanılma 
vaxtı, müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilməsi qaydaları göstərilmişdir. Dərman 
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b İdlərindən olan rəvənd, darçın, zəncəfil, jenşen, ryək bu dövrlərdə artıq dünya 
bazarına məlum idi.

^-Dünyanın qədim kitabxanalarında Assuriya çan Aşşurbanipalanm Ninevidəki 
(b.e.ə. 660 cı il) gil lövhələr üzərində dərman bitkiləri haqqında geniş məlumatları 
mövcuddur. Bu yazılarda dərman bitkilərindən ayn-ayn xəstəliklərdə necə istifadə 
olunması qaydaları göstərilmişdir. Təəssüf ki, arxeoloji qazıntılar bizim üçün qədim 
dərman bitkilərini tam şəkildə açıqlamamışdir. Hindistanda və Çindəki memarlıq 
abidələr n üzərindəki ilk yazılar bizə bitkilə in müalicə məqsəc lə stifadə 
olunmasından xəbər verir. E tblərdən xüsusi istifadə olunması haqqında maraqlı 
məlumatlar: Sankrist, qədim yəhudi, Çin, Yunan və Roma mədəniyyət abidələrində 
rast gəlinmişdir.

CFTibb və əczaçılıq elminin inkişafında qədim Yunanıstanın da böyük rolu 
olmuşdur. Tibb elmi öz inkişafına Hippokratm (b.e.ə. 460-377 illər) dövründə 
başlamışdır. O, özünün həkimlik fəaliyyətində yazdığı «Corpus Hippocraticum» 
külhyyatı tibb elminin inkişafında mühüm rol oynamış və indiyə qədər də öz 
əhəm yyət itirməmişdir. Hippokrat qə< m Yunan tibbində müalicəvi vas ə I it 
istifadə olunan 236 bitki göstərmişdir.

фЕ.э. Ш-l minilliklərdə Şumer, Babilistan və Assuriya təbabəti Azərbaycanda 
tibbi biliklərin inkişafına təsir göstərmişdir. Bu zaman Azərbaycanm döyüşkən Quti 
tayfaları Şumer ərazisini ələ keç b 100 il öz əsarəti altında saxladığı dövrdə də iki 
ölkə arasında tibbi biliklərin mübadiləsi gedirdi. Zəfəranın, küncütün, xurmanın, 
dəlibəngin və digər dərman biti lə in ı müa cəı keyfiyyətlərindən bəhs edən 
mətnlər xüsusi g1 lövhəciklə ndə m xi yazılarla həkk olunurdu və məbədlərdə, 
padşahların saraylarında yerləşən kitabxanalarda yerləşdirilirdi.

^Azərbaycanın Manna dövlətində (e.ə. IX-VII əsrlər) mixi yazı sistemi geniş 
yayıldığına görə, orada Assuriya və Babilistanın tibb mətnləri oxunur və tətbiq 
edilirdi. Bir çox şəfaverici dağ çiçəkləri Assuriyanın paytaxtı Nineviyaya məhz 
Azərbaycandan gətirilirdi.

^Eradan əvvəl I minil kdə Azərbaycan təbabə həm də qət m Avestadan 
qaynaqlanırdı. O dövrdə zərdüştlük Azərbaycanm əsas dininə çevrilmişdi. Ərəb və 
fars müəlliflərinin əksəriyyəti Azərbaycam (daha dəqiq desək, Urmiyam) Zərdüşt 
peyğəmbərin vətəni sayırdılar. Makedoniyalı İsgəndərin yürüşü zamanı məhv edilmiş 
Avestanın bərpasını da Azərbaycan mağları (kahinləri) həyata keçirirdilər. Zərdüştilər 
inək sidiyini (nirəng) güclü dərman sayırdılar. Onu antiseptik, insanı cavanlaşdıran və 
şər qüvvələrdən qoruyan vasitə hesab edirdilər. Zəfəran, sarımsaq və biyan kökü 
geniş yayılmış dərman bitkilərindən idi.

dövrdə Azərbaycan təbabəti Yunan təbabətinin inkişafına da təsir 
göstərmişdi. Tibb elmində hökm sürmüş dörd ünsür nəzəriyyəsini yunanlar 
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atəşpərəstlərdən götürmüşdülər. Qədim yunan filosofu Empedokl (təxminən e.ə. 484- 
424-cü illər) bütün əşyaların dörd ünsürdən (su, hava, od, torpaq) ibarət olduğunu 
söyləyərkən, atəşpərəstlərin müqəddəs varlıqlar haqqında təsəvvürlərinə 
arxalanırdılar. Empedoklun ideyaları XVIII əsrin sonlarına qədər dünya elmində 
hökm sürmüşdü.

^■Tanınmış yunan həkimi Erasistrat (e.ə. təxminən 315-220-ci illər) Misirin 
məşhur İsgəndəriyyə Akademiyasında çalışırdı və tez-tez Azərbaycana gələrək, yerli 
tibb ənənələri haqqında məlumatlar toplayırdı. Erasistrat damarlar, arteriyalar və qan 
dövranı haqqında yeni fikirlər söyləmiş, insan beyninin yarımkürəciklərini və 
qırışlarını tədqiq etmişdir.

£$Şimali Azərbaycanda yerləşən Qafqaz Albaniyası dövlətində də tibb inkişaf 
edirdi. İki ölkə arasındakı sazişə əsasən Albaniyadan Romaya dərman bitkiləri idxal 
edilirdi. Burada I-IV əsrlərdə xristianlığın və yunan dilinin yayılması nəticəsində 
qədim Yunanıstan tibbi üzrə traktatları, Hippokratın, Qalenin əsərləri 
məşhurlaşmışdı. Tibb sahəsində müəyyən biliklər kilsələrin nəzdində fəaliyyət 
göstərən dini məktəblərdə tədris olunurdu. Alban tarixçisi Moisey Kağankatlı özünün 
“Alban tarixi” əsərində, ölkədə olan vacib peşələrin sırasında hakimliyin də adını 
çəkirdi. Qədim zamanlarda Azərbaycan təbabətində türk şamançılığı ilə bağh müalicə 
üsulları da geniş yayılmışdı. Bu, öz kökləri ilə çox qədim zamanlara, daş dövrünə və 
ibtidai icmaya qam-şaman oyunlarına bağh idi. Bu oyunlarda sehrbazlıq, təlqin, 
xəstəyə psixoloji təsir göstərən xüsusi ritual mahnılar və rəqslər vacib rol oynayırdı. 
Şamanlar xəstələri müalicə etmək üçün onların canından cinləri qovmağa çalışır, 
bunun üçün sehrli dualar edir və uyuşdurucu bitkilərin təsiri ilə ekstaza gələrək, ritual 
rəqslər oynayır və nəğmələr oxuyurdular. Psixoloji təlqinlə müşayiət olunan bu 
müalicələr çox vaxt həqiqətən də müsbət nəticə verirdi.

^Azərbaycanda məskunlaşmış bolqar, qıpçaq və oğuz tayfalarının biliciləri bir 
çox şəfaverici otlan (yovşan, yarpız, çobanyastığı, dazıotu) tanıyır və onlardan 
müalicə məqsədi ilə istifadə edirdilər. Acı yovşan ən məşhur dərman bitkilərindən 
biri idi. Onu mədə-bağırsaq xəstəliklərini sağaltmaq və bağırsaqlardan qurdlan 
qovmaq üçün işlədirdilər. Qədim türklərin Öləng tanrısı həkimlərin hamisi və Göy 
Tannnın arvadı sayılırdı. Keçmişdə oğuzlar dərmana ota, həkimə isə otaçı deyirdilər. 
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda şəfalı bitkilərlə və hipnozla müalicə səhnələri 
vardır. Gənc igidin yarasını sağatmaq üçün qırx incə qız dağlara yayıhr, dağ 
çiçəklərini toplayır, ana südü ilə qarışdıraraq, yaraya məlhəm qoyur və igidi 
həkimlərə tapşırırlar.

ф-Süd məhsulları (qımız, qatıq və ayran) güclü müalicə vasitələri hesab 
olunurdu. Qımız vərəmin, astma və bronxitin, qatıq isə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 
müalicəsi üçün istifadə olunurdu. İsti madyan südü öskürəyi götürmək və qızdırmanı 
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salmaq, ayran isə suya olan yanğını dəf etmək üçün işlənirdi. Daha sonrakı dövrlərdə 
Azərbaycanda türk xalq təbabətinə türkəçarə deməyə başladılar.

ФУП1 əsrdə Azərbaycan Ərəb qoşunları tərəfindən işğal olundu və ölkə 
İspaniyadan Hindistana qədər uzanmış Ərəb xilafətinin tərkibinə qatıldı. Müxtəlif 
xalqların vahid bir dövlətə qoşulması və bir-biri ilə ünsiyyətdə olması elmlərin və 
mədəniyyətlərin görünməmiş inkişafına səbəb oldu. Bünövrəsi VIII-IX əsrlərdə 
qoyulmuş bu yüksəliş XIV əsrin sonlarına qədər davam etdi. Mübaliğəsiz demək olar 
ki, X-XIV əsrlərdə islam dünyası bəşəriyyət sivilizasiyasının zirvəsini təşkil edirdi. 
Ən böyük universitetlər, rəsədxanalar, xəstəxanalar, əczaxanalar və kitabxanalar 
məhz müsəlman Şərqində yerləşirdi, ən güclü alimlər burada çalışırdılar. Bu dövrdə 
Azərbaycan şəhərlərində böyük məscidlərin nəzdində mədrəsələr fəaliyyət göstərirdi. 
Bu mədrəsələrdə ərəb və fars dilləri, ərəb qrammatikası, məntiq, kəlam (dini 
doqmatika), fiqh (islam hüququ), riyaziyyat, kalliqrafiya (xəttahlıq), tarix və 
əbəbiyyat fənləri öyrədilirdi. Müasir ali məktəblərə (universitetlərə) bənzəyən böyük 
mədrəsələrdə həm də yunan fəlsəfəsi, astrologiya, məntiq, natiqlik elmi, həndəsə, 
tibb, əlkimya və bu kimi fənnlər tədris olunurdu. Burada əsasən mülkədarların və 
ruhanilərin uşaqları oxuyurdular. Şamaxının «Məlhəm» mədrəsəsi məşhur elm və 
tədris mərkəzlərindən biri idi. Bu mədrəsəyə görkəmli həkim və alim Kafiyəddin 
Ömər ibn Osman rəhbərlik edirdi.

^Dahi Əbu Əli İbn Sina (980-1037) da dəfələrlə Azərbaycanda olmuş və 
buradan tibbi məlumatlar toplamışdı. O, «Qanun fit-Tibb» («Tibb qanunları») 
əsərində Azərbaycanın Səburxast qəsəbəsinə səfərindən bəhs edir. İbn Sina uzun 
müddət Azərbaycanın sərhədlərində yerləşən Həmədan şəhərində yaşamış və “Tibb 
qanunları” əsərinin böyük hissəsini orada yazmışdı.

ФХ1 əsrdə yaşamış azərbaycanh müəllif İsa ər-Raqi Tiflisi İbn Sinanın 
yaradıcılığı ilə maraqlanırdı və onun «Qanun fit-Tibb» («Tibb qanunları») əsərinə 
şərhlər yazmışdı. Böyük Azərbaycan alimi Bəhmənyar əl-Azərbaycani (vəfatı 1067- 
ci il) İbn Sinanın tələbəsi idi. Nizami Gəncəvi və Xaqani Şirvani kimi böyük şairlərin 
əsərlərində də dərman vasitələri, müalicə üsulları haqqında yetərincə məlumat vardır.

■^Azərbaycanda tibb elminin çiçəklənməsi məhz XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir. 
Çox güman ki, məhz bu dövrdə Azərbaycan tibbində refleksoterapiya (iynəbatırma və 
dağlama) müalicə üsulları yayılmağa başladı. Bu qədim müalicə üsulunun qalıqları 
indinin özündə də «çıldağ» adı idə yaşamaqdadır.

^Azərbaycan alimi Nəciməddin Əhməd Naxçıvani (vəfatı 1253-cü il) İbn 
Sinanın tibb və fəlsəfə üzrə əsərlərinə şərh və haşiyyələr yazmışdı.

ANəsirəddin Tusinin elmi məktəbinə aid alimlər də bir sıra mühüm tibb əsərləri 
yaratmışdılar. Bu alimlərdən biri Əbdülməcid Təbib hesab olunur. Təxminən 1275- 
1280-ci illərdə o, «Kitabül-müdavat» əsərini yazmışdı. Kitabda psixiatriya, 
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nevrologiya, seksopatologiya ilə yanaşı, tibbin bir çox başqa mövzuları da 
araşdırılırdı. Əbdülməcid Təbib bu kitabda həm müalicə üsullarından, həm də təbii 
dərmanlardan bəhs edir. Kitabın böyük bir hissəsi sinir sistemi xəstəliklərinə həsr 
olunmuşdur. Müəllif iflicin, nevragiyaların, əsəbiliyin və digər sinir sistemi 
xəstəliklərindən və onların müalicəsindən bəhs edir.

ФХШ-XIV əsrlərdə təkcə Cənubi Azərbaycanda 67 xəstəxana fəaliyyət 
göstərirdi və orada tibb və əczaçıhq elmləri üzrə peşəkar mütəxəssislər işləyirdilər. 
XIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə “Darüş-şifa” (“Şəfa evi”) adında elmi mərkəz təsis 
edilmişdi. Bu tədris, tibb və digər elmi müəssisələri, o cümlədən rəsədxananı 
birləşdirən bütöv bir şəhərcik idi. Mərkəzdə Azərbaycan alimləri və müəllimləri ilə 
yanaşı, digər ölkələrdən Çindən, Hindistandan, Suriyadan və Misirdən dəvət olunmuş 
mütəxəssislər də çalışırdılar. “Darüş-şifa”nın kitabxanasında İrandan, Hindistandan, 
Misirdən, Çin və başqa ölkələrdən gətirilmiş on minlərlə əlyazma, kitab var idi. 
Şəhərcikdə müasir universitetlərə bənzəyən ah məktəb (mədrəsə) fəaliyyət göstərirdi. 
Buraya təbiətşünashğı, fəlsəfəni, tarixi, tibbi, astronomiyanı, məntiqi öyrənmək üçün 
hər il Şərqin müxtəlif ölkələrindən 6-7 min tələbə gəlirdi.

£EXV əsrdə Azərbaycan hökmdarı Sultan Yaqub Ağqoyunlu Təbrizdə «Xəft 
behişt» («Yeddi cənnət») sarayını inşa etmişdi. Həmin sarayda 1000 çarpayılıq, 
xəstəxana və dünyanın hər yerindən, o cümlədən Hindistandan və Çindən gətirilmiş 
dərman vasitələri ilə təchiz olunmuş əczaxana (aptek) vardı.

^Məşhur müəlliflərdən xorasanh Yusif Hərəvinin adını çəkmək olar. Onun 
“Tibbi-Yusifi” (1511) əsəri bütün Müsəlman Şərqində, o cümlədən Azərbaycanda, iki 
formada şeir və nəsr variantları əldən-ələ gəzirdi. “Tibbi-Yusifi” əsərinin 
əlyazmalarını dünyanın bir çox fondlarında, o cümlədən Bakıdakı Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunur.

£fSəfəvilər dövründə Azərbaycanda bir sıra görkəmli təbiblər yetişmişdi. Yusif 
Qarabağı XVII əsrdə Azərbaycandan mühacirət edərək, Səmərqənddə yaşayırdı və 
orada mədrəsədə dərs deyirdi. O, İbn Sinanın “Tibb qanunları” əsərinə şərh yazmışdı. 
Səmərqənd əhalisi ona hörmət əlaməti olaraq “Böyük Axund” deyirdilər.

^JOsmanlı Sultan Murad dövrünə aid «Tibbnamə» əsərininin 1711-1712-ci 
illərdə Məhəmməd Yusif Şirvani tərəfindən köçürülmüş nüsxəsi də mövcuddur. 
Kitab Osmanlı türk dilində yazıhb və o dövrdə məlum olmuş əksər xəstəliklərin 
müalicəsindən bəhs edir. Məhəmməd Yusif Şirvani XVII əsrin sonunda, XVIII əsrin 
əvvəllərində yaşamış Azərbaycanın məşhur alim, həkim və xəttatlarından biridir. O, 
Şamaxıda doğulub böyümüş, orada həkimlik təhsili almış, həm də dərmanşünashq 
elmini öyrənmişdir. O, Şirvan bəylərbəyi Hüseyn xanın eşikağası Lütfəli bəyin 
yanında həkim olmuşdu. 1711-1712-ci ildə Məhəmməd Yusif Şirvani müəllifi məlum 
olmayan “Tibbnamə” əsərinin üzünü köçürmüş, ona müqəddimə, şərh və izahatlar 
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yazmışdı. Onun xidməti sayəsində bu kitab günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 
“Tibbnamə” əski türk dilində yazılmış orta əsr tibb əsərləri arasında əsas yer tutur. Bu 
kitab o zaman məlum olan əksər xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edir.

^“Tibbnamə” əsəri Azərbaycanda 1990-cı ildə kiril əlifbası ilə geniş oxucu 
kütləsi üçün nəşr edilmiş ilk orta əsr tibb əsəri oldu. Sonralar bu kitab rus dilinə də 
tərcümə olundu və Sankt-Peterburqda nəşr edildi. “Tibbnamə” Rusiyada dərc edilmiş 
Azərbaycanm tibb üzrə ilk orta əsr qaynağıdır.

$Həsən İbn Rza Şirvani XVIII əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan əczaçısı və 
«Siracüt-tibb» («Tibbin çırağı») əsərinin müəllifidir. Fars dilində yazılmış bu məşhur 
əsərdə yüzlərlə dərman nüsxələri göstərilmişdir. «Siracüt-tibb» orta əsr Azərbaycan 
əczaçılarının stolüstü kitabı olmaqla yanaşı, qonşu Şərq ölkələrində də məşhur idi. 
Kitabda mürəkkəb tərkibli nüsxələrdən bəhs olunur. Müəllif onlan «mürəkkəbat» 
adlandırır. Bu dərmanlardan bəziləri 50-60 və daha çox bitkilərdən ibarətdir. Nümunə 
kimi, Həsən ibn Rza Şirvaninin nüsxələrindən birinini göstərək: «Bambukun 
içliyindən hazırlanan həblər («qursi-təbaşir») ödqovucu təsirə malikdir, qan təzyiqini 
aşağı sahr, spazmlara qarşı faydalıdır. Tərkibi: bambukun içi, qızılgül, ağ səndəl, 
xiyar toxumları, nilufər siropu, zirinc, ərəb qatranı, gəvən kitrəsi, dəvətikanın havada 
bərkimiş şirəsi. Bunları döyürlər və sitron suyu ilə qarışdırıb həblər düzəldirlər».

£ffləsən İbn Rza Şirvaniyə məxsus bu əsərin əlyazma nüsxələri Azərbaycan 
MEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda və eləcə də İranın əlyazma xəzinələrində saxlanır.

ФХУШ-Х1Х əsrlərdə Azərbaycanda Məhəmməd Peyğəmbərin və əshabələrinin 
tibblə bağh deyimləri haqqında hədislər məcmuələri tərtib edilir və köçürülürdü. Bu 
əsərlərin adı “Tibbi-Nəbəvi” (“Peyğəmbərin tibbi”) idi. Əlyazmalar İnstitutunda 
“Tibbi-Nəbəvi”nin 3 müxtəlif əlyazması saxlanılır. Onlardan biri Məhəmməd 
Bərgüşadi adh katib tərəfindən köçürülmüşdür.

ФХ1Х əsrdə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tibb əsərlərindən biri də anonim 
“Nüsxəcat” kitabıdır. Burada xalq təbabətinin bir sıra reseptləri və həmçinin müxtəlif 
xəstəliklərə qarşı sehr və dualar verilmişdir. O dövrdə yaşayan məşhur təbiblərdən 
biri də Xurşud Banu Natəvanın saray həkimi Məhəmmədqulu Qayıbzadə Qarabaği 
idi. XIX əsrdən başlayaraq, Azərbaycanda Avropa tibbinin təsiri duyulmağa başlayır 
və tibb elmi yeni bir mərhələyə qədəm qoyur.

Öİlk tibb ensiklopediyası və ya müalicə ensiklopediyası Avlu Komeliyu 
Tselsuya (e.ə. I əsrin sonu və eranın I əsrin başlanğıcı) məxsusdur. Eranın I 
yüzilliyinin yarısında Roma ordusunun həkimi Azii Dioskorid o dövrdə məlum olan 
və geniş şəkildə istifadə olunan 500-ə qədər dərman bitkilərinin siyahısını vermişdir. 
Bu kitab təkcə nəbatat işçiləri üçün deyil, həm də farmokoloqlar üçün bir mənbədir.

ФУ eni dərman bitkilərinin öyrənilməsində məşhur həkim və əczaçı qədim 
romalı Klavdius Qalenin (e.ə. 129 - 201 illər) böyük xidməti olmuşdur. O, dərman 
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formaları texnologiyası elminin banisi kimi tibb sahəsində 200-ə qədər əsər 
yazmışdır. Bunlardan ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən və tibbdə böyük rol oynayan 
iki əsəri nəbatat elminə aiddir. K. Qalenin əsərləri dəfələrlə ərəb, suriya, fars və 
qədim yəhudi dillərinə tərcümə olunmuşdur. İlk dəfə olaraq bitki xammalından 
preparatlar, məhlullar və ekstraktlann alınmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Hazırda 
tibbdə bu dərman preparatları «Qalen preparatları» adı ilə öz əhəmiyyətini 
itirməmişdir.

ЙDünya təbabətinin atası sayılan filosof və həkim Əbu - Əli İbn-Sina deyirdi: 
«Həkimin üç silahı vardır: söz, bitki və bıçaq». Ərəblərin hakimiyyəti dövründə tacik 
xalqının məşhur oğlu filosof, həkim və əczaçı Əbu-Əli ibn-Sinanın tibb və əczaçıhq 
elmləri sahəsində yaratdığı əsərlər bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Ərəb tibb 
məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan İbn-Sinanın anadan olmasının 1000 illiyini 
1980-cı ildə bütün dünya qeyd etmişdir. Onun 5 cilddən ibarət «Tibb elminin 
qanunları» külliyyatı dəfələrlə dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş və orta 
əsrlərdə Ərəb və Avropa alimlərinin stolüstü kitabına çevrilmişdir. İbn-Sina öz 
kitablarında 900 qədər dərman bitkisi haqqında geniş məlumat vermişdir.

ÖƏrəblər ilk dəfə olaraq əczaçıhq elmini müstəqil şəklə salmış və bu sahədə 
ixtisas verən məktəblər açmışdır. «Qərabəddin Kəbir» adlı farmokopeya kitabı 
yazılmış, dərman bitkilərinin istifadə olunması və öyrənilməsinə aid bir sıra nəzəri və 
əməli işlər görmüşlər. IV əsrdə latın nəbatat tərtibatçısı Arileem öz işlərilə digər 
nəbatatçılardan önə çıxmışdır. Qədim Çin məktəbinin yetirməsi olan Li-Şi-Çjeniya 
(1522-1596) «Famokoqnoziyanın əsaslan» kitabında çoxsaylı müalicə vasitələrinin 
xarakteri haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

£fQədim Hindistan həkimləri bir çox xəstəlikləri qanalma və qançıxarma ilə 
yanaşı, bitki mənşəli dərmanla da müalicə edirdilər. Eyni zamanda Hindistanda olan 
bitkiləri (xüsusən qida əhəmiyyətinə malik) Roma imperiyasına daşımışlar. Bu 
bitkilərdən bir çoxu qusdurucu kök, ilan kölgəsi, soğan, sarımsaq çoxdan Avropanın 
tibb praktikasına daxil edilmişdi. Əgər tibbi nöqteyi nəzərindən baxılarsa, «biz 
bitkilər aləmində yaşayırıq». Bu sözlər qədim budda tibb sirlərində səslənmişdir.

Й1Х-Х əsrlərdə Dioskoridin, Qalenin və Arileemin nəbatat haqqındakı əsərləri 
ilk dəfə olaraq Avropa dillərinə - italiyan, franşiz, ingilis və alman dillərinə tərcümə 
olunmuşdur. Lakin Avropa nəbatatı haqqındakı orijinal əsərlər XV-XVI əsrlərdə 
meydana gəldi. Buradakı məlumatlar müəyyən dərəcədə yunan və latın 
nəbatatçılarından götürülmüşdür.

ФХ1 əsrdən dərman bitkilərini öyrənmək və onlardan müalicə məqsədilə istifadə 
etmək işi ilə rus monaxlan da məşğul olurdular. XVII əsrin əvvəllərində Moskvada 
Kremldə «Aptekarski prikaz» adlı bir müəssisə təşkil olunmuşdur ki, bu müəssisə 
Rusiyada olan tibb və aptek işlərinə rəhbərlik edirdi. XVIII əsrin əvvəllərində 
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Rusiyada dərman bitkilərini öyrənmək məqsədilə məşhur aptekçi Messerşmid Sibirə 
ekspedisiyaya göndərilir.

^Dərman bitkilərinin tətbiqi haqqında ən geniş məlumatlara XIX əsrdə alman 
misirşünas tədqiqatçısı Georgi Eberson papirusu araşdırarkən dərman bitkilərinin 
istifadəsi haqqında geniş məlumatlar aşkar etmişdir. Tədqiqatçı «Orqanizmin bütün 
hissələri üçün dərmanların hazırlanması» kitabını ayn-ayn hissələr şəklində bir yerə 
toplamışdır. Burada bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün qədim misirlilərin istifadə 
etdiyi çoxsaylı reseptlər var idi. Onlar çox mürəkkəb tərkibli müxtəlif məlhəmlər və 
miksturalardan ibarətdir. Bu dövrdə Misirdə iyli yağlar, balzamlar, qatranlar geniş 
yayılmışdır. Bitkilərdən əzvay, bağayarpağı, gənəgərçək bitkilərinin müalicəvi 
əhəmiyyəti məlum idi.

ФХ1Х əsrin sonlarında Sibirin məşhur botaniki P.N.Krılov Sibir və Altayın yerli 
dərman bitkiləri haqqında müfəssəl məlumat verən bir küliyyat buraxır. Bu illərdə 
Rusiyada 180-a qədər müxtəlif dərman bitkisi tədarük olunurdu.

^Azərbaycan xalqının dərman vasitələrindən istifadə etməsi yuxarıda qeyd 
edildiyi kimi ən qədim dövrlərdən başlamışdır. Dərman vasitələrinin müxtəlif 
xəstəliklərdə işlədilməsi, yeni müalicə vasitələrinin axtarışı və aşkar edilməsi, 
xəstəliklərə qarşı dərmanlarla mübarizə üsullarının müəyyənləşdirilməsi və bu kimi 
məsələlər uzun müddət sufi fikirlərinin və baxışlarının təsiri altında olmuşdur. Lakin 
bu maneələrə baxmayaraq, təbiətdə yeni müalicə vasitələrinin və eləcə də onların 
daha əlverişli dərman formalarının və tətbiq üsullarının axtarışı davam edirdi.

L$Öz coğrafi yerləşməsinə və mövqeyinə görə Azərbaycan tarix boyu başqa 
xalqların və dövlətlərin xüsusilə işğalçı dövlətlərin mədəniyyəti, elmi və eləcə də 
təbabəti ilə təmasda olmaq məcburiyyətində qalmışdır. Bu isə öz növbəsində 
Azərbaycanda təbabətinin inkişafına öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Məsələn, Ərəb 
xilafətinin hakimiyyəti dövründə ərəblərin inkişaf etmiş mədəniyyəti, elmi və 
təbabəti xilafətin bütün ərazisində, o cümlədən Azərbaycan ərazisində də qəbul 
olunmuşdur. Həmin dövrdə Azərbaycanda təbabət və dərmanşünashq sahəsində baş 
vermiş əlamətdar hadisələrdən, primitiv də olsa, ilk müalicə-profilaktika ocaqlarının 
yaradılması olmuşdur. Bunlardan xəstəxanaları (dərüş-şəfa), aptekləri (əczaçıxana), 
tibb tədris müəssisələrini (tibb mədrəsələri) göstərmək olar. Bu dövrlərə aid aşkar 
edilmiş tarixi məlumatlar və əlyazmaları Azərbaycanda ilk dərmanşünashq 
ocaqlarının meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bu dərmanşünashq ocaqlarına 
əttarlar rəhbərlik edirdilər. Əttarlar əsasən dərman bitkilərinin toplanılması, 
qurudulması, emalı və eləcə də özlərinin primitiv şəkildə təşkil olunmuş kiçik 
dükanlarında dərman vasitələrinin satışı ilə məşğul olurdular. Həmin dövrlərdə 
fəaliyyət göstərmiş əttarlardan və həkimlərdən qalmış əlyazmalarından məlum olur 
ki, Azərbaycanın xalq təbabətində bir çox otlardan, müxtəlif bitkilərin çiçəklərindən, 

174



köklərindən, toxumlarından, meyvələrindən, qabığından, kökümsov gövdəsindən, 
yarpaqlarından dərman vasitəsi kimi geniş istifadə edirmişlər, eyni zamanda müxtəlif 
dərman formaları (dəmləmələr, bişirmələr, məhlullar) uğurla tətbiq olunmuşdur.

ФЭгэЬ xilafəti hakimiyyəti dövründə orta əsrlərdə təbabət və dərmanşünaslıq 
elminin inkişafında bir çox ərəb, fars, tacik və özbək alimləri (İbn-Rüşd, Əlkəndi, 
İbn-Zöhrəndəlüsi, Səbri İbn-Səhi, Biruni, İbn-Sina) ilə yanaşı, azərbaycanh 
həkimlərindən Fərrabinin, Razinin, Qurqaninin, Hirovinin, Ömər İbn-Osmanın və 
digərlərinin də böyük xidmətləri olmuşdur.

ПХ-Х1 əsrlərdə yaşamış Zəkəriyyə Razinin və Ömər Osmanın dərmanşünashğın 
inkişafında xidmətləri xüsusilə qeyd edilməlidir. Zəkəriyyə Razi 200-dək əsərin 
müəllifi olmaqla, bu əsərlərdə kimyaya və dərmanşünashğa mühüm yer vermişdir. 
Razi su hamamının ilk banilərindən biri sayıhr. Onun “Yoxsullar üçün təbabət”, 
“Həkim olmayanda“ əsərləri təbabətə və dərmanşünashğa aid digər əsərləri böyük 
şöhrət tapmışlar. Azərbaycanh həkim Ömər Osman tərəfindən olduqca maraqlı və 
effektli bir çox dərman reseptləri tərtib edilmişdir. Ömər Osmanın ürək 
xəstəliklərində təklif etdiyi pəhriz rejmi böyük maraq doğurur. Ömər Osman şirin 
pəhriz şərbətlər, şirin şərablar, bal, bəhməz və s. təyin edirmiş. Xəstəliklərin 
müalicəsində Ömər Osman balqabaq və yerkökü bişirmələrini uğurla tətbiq edirdi.

$XI və XII əsrlərdə Azərbaycanda bir sıra görkəmli və istedadh alimlər, şairlər, 
filosoflar, həkimlər meydana gəlmişdir. Onlann bu diyarda mədəniyyətin və elmin 
daha da inkişaf tapmasında böyük xidmətləri olmuşdur. Bu dövrün ən məhşur 
simalanndan biri dahi Azərbaycan şairi şeyx İlyas İbn-Yusif Nizami Gəncəvi 
olmuşdur. Hərtərəfli, zəngin, ensiklopedik biliyə malik Nizami Gəncəvi 
təbiətşünaslıq, fəlsəfə, astronomiya, təbabət elmlərinin bir çox məsələləri ilə yaxşı 
tanış idi. Şairin təbabətə dair mülahizələri və baxışlan demək olar ki, onun bütün 
əsərlərində öz əksini tapmışdır. N.Gəncəvinin məşhur «Xəmsə»sində mumiyanın 
(orqanın zədələnməsində), zəfəranı (üşütmə və qızdırmada), balqabağı (qurd və ishala 
qarşı), yarpızın (mədə-bağırsaq xəstəliyində) müalicəvi əhəmiyyətini göstərmişdir. 
Tibb elminin problemlərinə dair Nizaminin dedikləri müasir dövrdə elə qeyri-adi və 
dəyərli görünməsə də onun özünün yaşadığı zamanda bunlar kifayət qədər 
əhəmiyylətli olmuşlar. Şairin “Xəmsə“ əsərində dərmanşünaslıq və səmərəli 
qidalanmaya dair çox ağıllı və maraqlı məlumatlara və məsləhətlərə rast gəlinir. 
Nizaminin qızılgül suyunun (gülab) ağrıkəsici xassəsi barədə məlumatları onun 
“İsgəndərnamə“ əsərində öz əksini tapmışdır. Belə ki, şair bu əsərində göstərir ki, baş 
ağrıları zamanı gül suyu, yəni gülab yaxşı müalicəvi təsir göstərir. Ümumiyyətlə, 
qeyd edilməlidir ki, qızılgül ləçəklərindən ilk dəfə Şiraz şəhərində hazırlanmış gülab 
içkisi, qədim zamanlardan şərq xalqları arasında çox yayılmışdır.
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£$Məşhur Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli «Səhhət və Mərəz», «Söhbətül 
əsmar» əsərlərində geniş tibbi məlumatlar vermişdir. «Söhbətül əsmar» əsərində 
meyvələrin müalicəvi əhəmiyyətindən, faydah və zərərli cəhətlərindən bəhs edilir.

££Bir sıra digər şərq ölkələri ilə sərhədə malik Azərbaycanda xalq təbabətinin 
özünəməxsus cəhətləri olmuşdur. Burada təbabətin, dərmanşünaslığın inkişafında iki 
istiqamət ayırd etmək olar. Birinci istiqamət ondan ibarət idi ki, şəhərlərdə, 
şəhərətrafı və sərhəddə yerləşən yaşayış ərazilərində yerli dərman vasitələri ilə 
yanaşı, habelə qonşu ölkələrdən və digər inkişaf etmiş dövlətlərdən gətirilən dərman 
vasitələrindən də geniş istifadə olunmuşdur. Şəhərlərdə bu işlə xüsusi adamlar, bu 
sahənin peşəkarları, ərəb təbabətini yaxşı bilən təbiblər və həkimlər məşğul 
olmuşdur. Bunlar ərəb təbabətlərinin nailiyyətlərinə əsaslanmaqla, dərmanşünaslığa 
və əczaçılığa aid olan ərəb kitablarından (“Qərabəddini“) farmakopeyalarından 
istifadə edirmişlər. Əttarlar əsasən dərman vasitələrinin ahşı və satışı ilə məşğul 
olmaqla, müalicə işi ilə nisbətən az məşğul olurdular. Bunlar “Şərq aptekləri11 adlanan 
əczaxanalann sahibləri olmaqla, el arasında “nüsxəbəndlər” kimi tanınırdılar (nüsxə - 
resept, bənd - məktub kimi başa düşülürdü). Nüsxəbəndlər hazır dərman vasitələrini 
satmaq və onlardan istifadə etməklə yanaşı, habelə özləri də həkim reseptləri üzrə 
dərmanların hazırlanması ilə məşğul olurdular. Həmin dövrlərdə tətbiq olunan 
dərman vasitələrindən bir sıra mədəni şəkildə yetişdirilən bitkilərin (bibər, sumax, 
zəfəran, cirə, xardal, şüyüd, nar, badam, kamfora, kardamon-hil, darçın və s.) 
məhlullarını göstərmək olar. Lalə-xaşxaş başcıqlarmdan tiryəkin ahnması və 
hazırlanması da məlum idi.

-ф-Xalq təbabətinin ikinci istiqaməti şəhərlərdən uzaqlarda, kənarda ucqar dağhq 
əyalətlərdə inkişaf edirdi. Bu yerlərdə təcrübəli, elmi cəhətdən hazırlıqlı həkimlər, 
demək olar ki, olmurdu. VIII-IX əsrləri əhatə edən ərəb elminin parlaq çiçəklənmə 
dövründən sonra ərəb xilafətinin ayn-ayn dövlətlərə parçalanması ilə əlaqədar olaraq 
elmin və təbabətin inkişafında da sönüklük müşahidə olunmağa başlayır. Bununla 
əlaqədar olaraq Azərbaycanda da dərmanşünaslığın inkişafı nisbətən zəifləyir və 
sonraki bir neçə əsr ərzində bu sahədə elə bir nəzərə çarpacaq inkişaf baş vermir.

фХП-XIV əsrlərdə Azərbaycan dəfələrlə qanlı və viranedici müharibələr 
səhnəsinə çevrilir. Çingiz xanın rəhbərliyi ilə monqollar Cəlaləddinin Xorəzm 
ordusu, Teymurləngin qoşunu, qızıl-ordu əsgərləri, osmanlı türk orduları, İran ordusu 
dəfələrlə Azərbaycana basqınlar etmiş, ölkəni viran qoymuşlar. Bütün bunlar digər 
sahələrdə olduğu kimi, dərmanşünaslığa da mənfi təsir göstərmişdir. Bu dövrlərdə də 
dərmanşünashq əvvəllər olduğu kimi həkimlərin, təbiblərin və əttarların ixtiyarında 
olmaqda idi, lakin onun inkişafı çox ləng gedirdi. XIV əsrin tarixçisi Rəşadəddinin 
məlumatlarında göstərilir ki, bu dövrlərdə bir çox təbib və əttarların peşəkarlğının 
səviyyəsi aşağı düşmüşdür.
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-ft-XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan həkimləri tərəfindən tibbə aid bir sıra 
kitablar yazılır ki, bu əsərlərdə dərmanşünaslıq məsələlərinə böyük yer verilir. Belə 
kitablardan Məhəmməd Yusif Şirvaninin “Tibbi-Namə”, “Şərq dərmanlarının lüğəti” 
və digər əsərlərini göstərmək olar. Dərmanşünashğa və dərman vasitələrinə dair 
kitablardan Məhəmməd Əli Pişəvərinin “Məcməül-Gəvamə“ (1829), Səid 
Məhəmməd Hüseyinin “Qərabəddini-Kəbir“ (1830) əsərlərini xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Bu əsərlərdə bir çox dərman vasitələri, xüsusilə dərman bitkiləri haqqında 
geniş və ətraflı məlumatlar verilmiş və onların müxtəlif xəstəliklərdə tətbiqinə dair 
göstərişlər təsvir edilmişdir. Azərbaycan xalq təbabətində dərman vasitələrinin, o 
cümlədən bitki dərman vasitələrinin tədqiq edilib öyrənilməsində Bakı sakini Əbdül 
Axundovun böyük əməyi olmuşdur. Əbdül Axundov bitki dərman vasitələrinin 
botaniki adlarını müəyyənləşdirmiş və X əsrdə Əbu-Mənsur Müvaffaka-Ben-Əl- 
Hirovi tərəfindən yazılmış Yaxın Şərqdə fars dilində ilk tibb ədəbiyyatı sayılan kitabı 
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

ÖQafqaz xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalq təbabətində istifadə edilən 
dərman bitkilərinin öyrənilərək araşdırılması XVIII əsrin sonlarında rus alimləri 
E.Ştöber və A.Rollov tərəfindən başlanılmış və bu sahədə böyük maraq doğuran və 
əhəmiyylətli material əldə edilmişdir. Azərbaycan 1920-ci ildə sovetləşdirildikdən 
sonra respublikada dərmanşünashğın və əczaşıhğın inkişafı SSRİ dövlətinin 
siyasətinə uyğun inkişaf etməklə, əczaçılığın bütün sahələrində elmi əsaslarla inkişafı 
davam etmişdir.

^■Əczaçılığım cəmiyyət üçün olduqca vacib və zəruri bir sahə olmasını nəzərə 
alaraq 1937-ci ildə Azərbaycan SSR-də əczaçıhq üzrə ilk ali təhsil müəssisəsi 
yaradılmışdır (Azərbaycan Dövlət Əczaçılıq İnstitutu). 1941-ci ildən etibarən bu 
institut Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsi kimi fəaliyyət 
göstərməklə, respublikamızda əczaçılıq elminin və təhsilinin inkişafına böyük təkan 
vermişdir. Əczaçıhq fakültəsi hazırda da Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin 
tərkibində fəaliyyət göstərməklə, əczaçıhq elmi və təhsili sahəsində aparıcı rol 
oynayır, respublika üçün yüksək ixtisaslı əczaçı kadrları hazırlayır.

^Azərbaycan Respublikasında tədqiq olunan və olunmaqda olan dərman 
bitkiləri botaniklər, farmokoqnostlar, fitokimyaçılar, farmokoqoloq və klinistlər 
tərəfindən kompleks şəkildə öyrənilir, onlardan tibbi məqsədlər üçün istifadə etməyə 
zəmin yaradılır. Belə bitkilərdən oleandr, dağ turpu, pişikotu, adi zirinc, 
qatırquyruğu, qaraqmıq, gülümbahar, damotu, səhləb, yemişan, itburnu meyvəsi, 
Qafqaz xanımotu və digər bitkiləri misal göstərmək olar. Müasir dövrdə təbabət, 
əczaçılıq, baytarlıq, kimya, biokimya və digər təbiət elmlərinin nailiyyətləri 
sayəsində əldə edilmiş müvəffəqiyyətlər, kimya-əczaçıhq sənayesinin gündən-günə 
inkişaf etməsi, yeni dərman maddələrinin və dərman formalarının məqsədyönlü 
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sintezi sahəsində həyata keçirilən elmi-tədqiqat işləri, elmi axtarışlar respublikamızda 
uğurla davam etdirilməkdədir.

^Keçmiş SSRİ-nin I-XII Farmakopeya nəşrləri və Beynəlxalq Farmakopeyalara 
daxil edilmiş rəsmi (ofissinal) dərman bitkilərinin araşdırılması nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvan MR 
florasında 49 fəsilə, 106 cinsə mənsub olan 132 növ ah sporlu, cılpaqtoxumlu və 
örtülütoxumlu dərman bitkiləri vardır.

^Müalicəvi bitkilərin xammal ehtiyatı tükənməz deyildir. Antropogen təsir 
nəticəsində qiymlətli dərman bitkilərinin təbii ehtiyatlan azalmış və məhvolma 
təhlükəsindədir. Məhz büna görə də muxtar respublika təbiətinin qorunması üçün 
H.Ə.Əliyev adına Ordubad Milli Parkı, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu 
yasaqlığı yaradılmışdır. Dərman bitkilərindən elə istifadə etmək lazımdır ki, onlar 
gələcək nəsillərə də kifayət etsin.

DƏRMAN BİTKİLƏRİ VƏ TƏBİİ XAMMAL. 
ƏSAS ANLAYIŞLAR, TERMİNOLOGİYA

§ 12. Tibb, fitoterapiya, zooterapiya və homeopatiya
ÜTibb elmi təcrübi fəaliyyətdən ibarət olmaqla, insan sağlamlığının 

saxlanılması və möhkəmləndirilməsindən, diaqnostik metodlardan, xəstəliyin 
qarşısının alınmasından və müalicəsindən ibarət olan sosial yanaşmadır. Bütün bu 
prinsiplər başhca olaraq öz təsdiqini uzun illər toplanılmış informasiya üzərində tapır. 
Empirik tibbin əsası nəsillərin və həkimlərin çoxillik təcrübəsinə, nəticədə isə elmi 
tibbə əsaslanır. Empirik tibb öz növbəsində xalq təbabəti və ənənəvi tibbə bölünür. 
Xalq təbabəti məcmu şəkildə müalicəvi və gigienik tədbirə, praktik və lokal insan 
cəmiyyətinə xidmət etməklə, xalq əsasında formalaşmışdır. Demək olar ki, insan 
sivilizasiyası, öz təbabətini meydana gətirmiş, onları yazıh şəkildə tibb traktatları 
olaraq meydana çıxarmışdır. Bu traktatlar bilik, termin və müasir elmi təbabət 
şəklində formalaşdırmışdır. Traktatlar ciddi elmi problemlərin təhlilindən, birgə 
aparılan tibbi araşdırmalardan, botanik, etnoqraf, linqvistik və farmakoloji 
mütəxəssislərin yanaşmasından daha çox asıbdır. Ənənəvi tibb qədim, Çin, Tibet və 
Ərəb tibbindən qaynaqlanmışdır. Yunan və Roma tibbi Dioskorid və Qalen tərəfindən 
inkişaf etdirilmişdir. Müasir elmi təbabət isə XVIII əsrin sonundan Avropa və cənubi 
Amerikada inkişaf etməyə başlamışdır. İndiki zamanda müasir tibb nəinki inkişaf 
edir, bir çox ölkələrdə (Hindistan, Çin), eyni zamanda ənənəvi tibblə vəhdət hahnda 
inkişaf edir. Elmi təbabətin bir çox cərrahlıq və terapiya şöbələri inkişaf etmişdir. 
Terapiyanın inkişaf etməsi sayəsində kimyəvi terapiya, fizioterapiya, fitoterapiya və 
zooterapiya sahələri yaranmışdır.

^Fitoterapiya xalq təbabəti və ənənəvi tibbin əsasını təşkil edir.
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^Zooterapiya heyvanların təbii dərman xammalı, həyat fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan və dərman maddəsi kimi istifadə edilən təbii məhsulları və xəstəliklərə 
tətbiqi başa düşülür. Zooterapiya xalq təbabətin və ənənəvi tibbin son dərəcə artıq 
praktik şəkildə tətbiqinə əsaslanmışdır. Fitoterapiyanın əsası dərman bitkiləri və 
həyat fəaliyyəti nəticəsində yaranan maddələrlə xəstəliklərin müalicəsi başa düşülür. 
Bir çox hallarda empirik təbabətlə (xalq, monastr, müxtəlif ənənəvi təbabət çin, ərəb, 
hind-tibet) fitoterapiya, zooterapiya, yüksək dərəcəli müasir elmi müalicə yollan ilə 
yanaşı tutulmalıdır.

^Farmakoqnoziya bir elm kimi ot, bitki və heyvan mənşəli dərman xammalını 
öyrənir. Bu elm XIX əsrin ortalannda yaranmışdır. Yunan sözü olub, pharmakop - 
dərman, zəhər) və gnosis - bilik deməkdir. Dərman bitkiləri xammal olaraq ən azı 
təzə dərman bitkiləri və ya onların qurudulmuş hissələrindən istifadə edilir.

§ 13. Dərman bitkilərinin ehtiyatşünaslığı

Bitki aləmində insanlann müxtəlif məqsədlərlə istifadə etdikləri dərman bitkiləri 
vacib yer tuturlar. Son illər dərman bitkiləri ilə müalicə edilməsinə marağın xeyli 
artması yabanı dərman bitki xammal ehtiyatının səmərəli istifadəsini 
aktuallaşdırməşdır. Dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı müxtəlif ixtisas sahiblərinin 
elmi-praktik fəaliyyətinin vacib sahələrindən biri olmaqla, dünyanın əksər ölkələrində 
həyata keçirilir, lakin hər bir Ölkədə onun yerinə yetirilməsi istiqamətləri müxtəlifdir. 
Bu müxtəliflik ölkələrin ərazi ölçüsündən, iqtisadiyyatının özəllikləri, demoqrafik 
vəziyyəti, dərman bitki xammalının bolluğu, tədarük və digər imkanlarıdan asılıdır. 
Yabanı dərman bitkilərinin bioloji, istismar və illik tədarük ehtiyatının, areallaram 
təyini, yayılma sahələrinin xəritələnməsi, eyni zamanda bioloji fəal maddələrin yeni 
mənbələrinin axtarılması və onlar əsasında daha effektli fıtopreparatlann 
hazırlanması əczaçılıq elminin qarşısında duran aktual məsələlərdən biridir. 
Azərbaycan Respublikasında yabanı dərman bitkilərinin xammal ehtiyatlarının 
hərtərəfli öyrənilməsi, onlann tədarük və istismar ehtiyatının dəqiqləşdirilməsi ilə bir 
sıra elmi-tədqiqat institutlan tərəfindən apanhr Uzun illər ərzində apanlmış tədqiqat 
işləri nəticəsində bir çox bitki növlərinin xammal ehtiyatı öyrənilmişdir. Bitki ehtiyatı 
ümumiyyətlə təbii ehtiyatlara aid edilir. Yəni insanlara lazım olan istənilən bitki və 
onlannm xammallannın birbaşa və ya dolayısı ilə istifadəsinin 5 sahəsi müəyyən 
edilmişdir:

1. İnsanlann qidalanması üçün lazım olan ərzaq və heyvan məhsullan;
2. Sənaye və təsərrüfat fəaliyyəti üçün xammal mənbələri;
3. Yaşıllaşdırmada istifadə olunan bitki resurslan
4. Ətraf mühitin mühafizəsi;
5. Dərman vasitəsi kimi fitopreparatlann ahnması üçün xammal, mənbəyi;
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Dərman bitki sərvətşünaslığı 5-ci bənddə göstərilən məqsədi əsas götürür. 
Demək olar ki, dərman bitki sərvətşünaslğı tibb praktikasında istifadə oluna biləcək 
bitki mənşəli bütün obyektləri əsas hesab edir. Dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı 
botanikanın və farmakoqnoziyanın ayrıca şöbəsi olub, yabanı dərman bitkilərinin 
xammal ehtiyatının öyrənilməsinə, onların yayılma yerlərinin müəyyənləşdirilməsinə, 
tədarük işlərinin təşkil olunmasına, səmərəli istifadəsinə və mühafizəsinə xidmət edir. 
Dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı kompleks elm olub, botanika, farmakoqnoziya, 
fitokimya və digər bioloji və tibb elmləri ilə sıx əlaqəlidir. Eyni zamanda insanlar 
tərəfindən müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilən bitkilərin və onlann məhsullarını 
tədqiq edən bitki sərvətşünashğınm sərbəst bir bölməsini təşkil edir. Dərman 
bitkilərinin sərvətşünashğınm əsas mahiyyəti yabanı dərman bitkiləri ehtiyatının 
öyrənilməsi və ondan səmərəli istismar edilməsinə yönəldilmişdir. Sərvətşünashğın 
əhəmiyyəti bilavasitə onunla ölçülür ki, son illər istifadə olunan fitopreparatların 
50%-dən çoxu yabam dərman bitkilərindən alınmışdır. Yabanı dərman bitkiləri 
bilavasitə əczaçılıq sənayesinin xammal təchizatında çox vacib rol oynayır. Lakin 
aptek şəbəkəsi və əczaçılıq sənayesi əksər dərman bitki xammalının çatışmazlığından 
əziyyət çəkir və bu sahəyə daha çox ehtiyacı vardır. Bu bilavasitə Azərbaycan 
Respublikasının əksər ərazilərinin sərvətşünashq tədqiqatlarına cəlb edilməməsi, 
yabanı dərman bitki xammalının tədarükünün lazımi qaydada təşkil olunmaması, bu 
işin çox əziyyətli və eyni zamanda çox xərc tələb edən iş olması ilə bağlıdır. Dərman 
bitkilərinin sərvətşünashğınm əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:

1. Hər bir region üçün yabanı dərman bitkilərinin xammal ehtiyatının təyini, 
həmçinin geniş yayılmış və daha çox ehtiyac olan sənaye əhəmiyyətli 
növlərin kütləvi yayılma sahələrinin müəyyən edilməsi, eyni zamanda az 
yayılmış bitki növlərinin, aşkar edilərək nəzarətə götürülməsi;

2. Ayrı-ayrı rayonlar və ölkə üzrə illik tədarük oluna biləcək bitki xammal 
ehtiyatının müəyyən edilməsi və bitki nomenklaturasının planlaşdırılması;

3. Mühafizə etmək məqsədilə kütləvi yayılma sahələrinin təbii özünübərpa 
prosesini gözləməklə, tədarük sahələrinin növbəlilik prinsipi əsasında 
istismarını təşkil etmək;

4. Dərman bitkilərinin tərkibindəki bioloji fəal maddələrin əldə edilməsi 
baxımından daha yüksək populyasiyaların müəyyən edilməsi;

5. Xammal tədarükündən sonra kütləvi yayılma sahələrinin özünübərpa 
müddətinin öyrənilməsi, antropogen və coğrafi faktorların bitki 
xammalının keyfiyyətinə təsirini öyrənmək və yabanı dərman bitkilərinin 
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş bölgələrdə ekoloji təmiz yayılma sahələrinin 
müəyyən edilməsi;
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6. Yabanı nadir dərman bitki növlərinin səmərəli istifadəsi və mühafizəsi ilə 
bağlı tövsiyələrin verilməsi.

Bitki sərvətşünaslığında yalnız yabanı dərman bitkilər yox, həmçinin digər 
səmərəli bitkilərin də tədqiqi nəzərdə tutulur. MDB ölkələrində 160-dan çox dərman 
bitkisi istifadə edilir ki, bunlardan da bəziləri həm də kulturada becərilir. Becərilən 
bitki növlərinin xammal ehtiyatının təyini isə çox da vacib məsələ hesab olunmur. Bu 
cür bitkilərə dərman pişikotu, iri bağayarpağı, adi şirquyruğu, adi mayasarmaşığı, 
gülümbahar, yarpız və digər bitkilər aiddir. Becərilən bitki növləri də vardır ki, 
onların təbii xammal ehtiyatı tələb olunan miqdardan yüz dəfələrlə çoxdur. Məsələn., 
dərman zəncirotu, ikievli gicitkan, nanə, yarpız buna misaldır. Bu bitkilərin xammal 
ehtiyatının öyrənilməsi sərvətşünaslıq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir. Yerdə qalan 
digər bitkiləri isə 3 qrupa bölmək olar:

1. Xammalı kəskin qıt olan yabanı dərman bitkiləri (dərman gülxətmi, adi 
zirinc, qumluq ödotu, düzqalxan qaytarma, bataqlıq gəcəvəri);

2. Xammalı az qıt olan və ehtiyatı haqqında kifayət qədər məlumat olmayan 
bitki növləri (müxtəlif yemişan növləri, qara gəndalaş). Bu qrupa 
həmçinin xammalın tədarükü və işlənməsi üçün çox zəhmət tələb edən 
bitki növləri də (tozağacı tumurcuğu, moruq meyvəsi) daxildir;

3. «Qırmızı kitab»a daxil edilən bitki növləri və ya müxtəlif regionlar üzrə 
nəsli kəsilmək üzrə olan və nadir bitkilər siyahısına düşən növlər.

Sərvətşünashq tədqiqatlarına ixrac olunan, həmçinin klinik tədqiqatlar aparılan 
və perspektivli sayılan bitki növləri də cəlb oluna bilər. Sərvətşünashq tədqiqatları 
aparılan zaman yalnız dərman bitki xammalının ehtiyatı deyil, eyni zamanda 
tədarükünün də həyata keçirilməsinin mümkünlüyü, kütləvi yayılma sahələrinin 
iqtisadi cəhətdən uyğun yerləşməsi (əhalinin sıxlığı, daşımaq üçün nəqliyyat 
şəbəkəsinin yaxınlığı) də əsas götürülür. Azərbaycan Respublikasının ərazisi coğrafi 
baxımdan çox müxtəlifdir. Ona görə də ayrı-ayrı regionlar üzrə sərvətşünashq 
tədqiqatları müəyyən özəlliklər nəzərə alınmaqla yerinə yetirilməlidir. Məsələn, Lerik 
və Diabarən dağlıqda, Naxçıvan MR-in isə kəskin kontinental dağhq ərazidə olması 
yerli şərait nəzərə alınmaqla uyğun nəqliyyat növlərindən istifadə olunmalıdır. 
Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regionlarda (Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir) və 
ətraf ərazilərdə bitkilərin illik tədarükünə diqqət yetirilməli, ifrat dərəcəli xammal 
tədarükünə yol verilməməlidir. Yabanı dərman bitkilərinin xammal ehtiyat 
vəziyyətinin öyrənilməsi və onlardan səmərəli istifadə edilmə bir neçə mərhələ ilə 
bağlıdır. Hazırlıq mərhələsində tədqiqatın vəzifələri müəyyənləşdirilir. Bu vəzifələr 
əsasən bitkinin xammal ehtiyatının qiymətləndirməklə, illik tədarük oluna biləcək 
miqdarın müəyyənləşdirilməsidir. Bundan başqa ekspedisiya tədqiqatının vaxtı və 
müddəti planlaşdırılmalıdır. Çöl şəraitində aparılacaq işlərə görə tədqiq olunan 
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ərazinin ekoloji-senotik xarakteristikası haqqında məlumatlar toplanılmalıdır. 
Məsələn., tədqiq olunan növlərin hansı meşələrdə, çəmənliklərdə, bataqhq və ya bitki 
qruplarında toplanılması nəzərə alınmalıdır Bu məqsədlə əsasən, ədəbiyyat 
məlumatlarından istifadə olunur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Milli 
Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun və yerli Herbari Fondlarında olan 
herbari materiallarından da istilada olunur. Bütün bunlarla yanaşı Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin yerli şöbələrindən tədarük prosesində əvvəl tədqiq olunan 
ərazidə mühafizə olunan bitki növləri haqqında məlumatlar əldə olunmahdır. Ərazidə 
xammal tədarükü ilə məşğul olmuş təşkilatlarda isə son 5 ildə aparıhmş faktiki 
xammal tədarükü haqqında məlumatlar alınmalıdır. Bu mərhələdə həmçinin müvafiq 
(1:600 000; 1:300 000 və ya 1:100 000 masştablannda topoqrafik xəritələr) 
kartoqrafik materiallar hazırlanmalıdır. Ehtiyatşünaslıq tədqiqatlarına başlamaq üçün 
meşə, bataqhq, çəmən və digər bitki qruplarının yerləşməsi haqqında səhih 
məlumatlar, geobotaniki xəritə və ya planlar da hazırlanmalıdır. Əgər tədqiq olunan 
bitki növü meşəlik ərazisi üçün xarakterikdirsə, meşədə üstünlük təşkil edən ağac 
növləri kəsiləcək ərazilər barədə məlumatlar meşə təsərrüfatı idarələrindən əldə 
edilməlidir. Kol və ot bitkiləri üçün məlumatlar lakonik şəkildə olması kifayətdir. 
Düzənlik ərazilər üçün yer quruluşu xəritələrindən istifadə edilir. Köməkçi vasitələr 
kimi torpağın tərkibi haqqında, əlverişli ekoloji mühit barədə materiallar, xəritələrdən 
istifadə oluna bilər. Bütün növ xəritələr tədqiqatların istiqamətlərini və müxtəlif 
dərəcələrini kütləvi yayılma sahələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Tədqiq 
olunan bitki növlərinin yayılması, ekoloji şəraiti, tədarükünün vəziyyəti haqqında 
məlumatlar toplanılır və ekspedisiya tədqiqatı haqqında dəqiq plan tərtib edilir. 
Sərvətşünashq tədqiqatında bu mərhələ əsas hesab olunur. Belə ki, ondan ekspedisiya 
mərhələsinin müvəffəqiyətlə yerinə yetirilməsi yekun nəticələrin dəqiq alınmasından 
asılıdır. Ekspedisiya mərhələsi əvvəlcədən hazırlanmış planauyğun təşkil olunmah və 
aparılmalıdır. Bu mərhələdə əsas məqsəd tədqiq olunan ərazidə dərman bitki 
xammalının faktiki tədarükü üçün kütləvi yayılma sahələrinin müəyyən edilməsi, 
xammal ehtiyatının təyini və illik tədarük oluna biləcək xammahn miqdarını 
müəyyən etməkdən ibarət olmahdır. Kameral mərhələ xammahn ehtiyatının 
hesablanmasını və illik tədarük oluna biləcək miqdarının müəyyənləşdirilməsini 
nəzərdə tutur. Bölgə və ya vilayət üzrə bitki xammal ehtiyatının tədarükü planı 
hazırlanır, həmçinin nadir növlərin səmərəli istifadəsi və mühafizəsi haqqında ətraflı 
bilgi toplanılır. Bu mərhələdə dərman bitkilərinin ehtiyatının xəritələnməsi də həyata 
keçirilir.

§ 14.Maddələrin aktivliyi

Bioloji aktiv maddələr adlanan dərman bitki materiallarının əsas terapevtik təsiri 
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müəyyən təbii birləşmələr və fəal komponentlərlə 'yanaşı, materialların 
farmakoloji aktivliyinin də böyük təsiri vardır. Müasir farmakoqnoziyanm 
üzləşdiyi problemlər hansılardır?
1. Aktiv maddələrin bioloji mənbələri kimi dərman bitkilərinin öyrənilməsi. Bu 

problemin həlli üçün yeni, daha effektiv dərman ehtiyatlarını tapmaq və idxal 
dərman bitkilərinin öyrənilməsidir. Bitkilərinin kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi, 
bioloji aktiv birləşmələr seçilməsi və onlann farmakoloji fəaliyyəti ilə 
müəyyən edilir. Ontogenez zamam bitkilərdə bioaktiv maddələrin toplanılması 
dinamikasının öyrənilməsi, onlann sintezini mümkün edir. Bitki orqanından 
elmi əsaslarla bioaktiv maddələrin toplanılması ekoloji faktorlann təsir imkanı 
və digər faktorlar araşdmlır.

2. Dərman bitkilərinin öyrənilməsi üçün tədqiqatlar obyektiv və dərman 
preparatlan üçün xammal mənbəyi müəyyən edərək istismara cəlb edilməli və 
dərman bitkilərinin bərpası üçün elmi qaydalan təmin etməklə, təbiətdə 
dərman bitkilərinin ehtiyatlan qorunmalıdır.

3. Ölkəmizin dərman bitki ehtiyatlannm mühafizəsi.
4. Bu məntiqi problem müasir ekoloji yanaşma baxımından aktual məsələlərdən 

hesab edilir. Hal-hazırda, əczaçıhqda işlənən dərman bitkilərinin bir çoxu 
"Qırmızı Kitab"da sadalanan bitkilərdir. Bu bitkilərlə əlaqədar təbiətdə onlann 
bərpasının yaxşılaşdınlması üçün tövsiyələr və elmi inkişaf lazımdır.

5. Dərman bitki materiallarının standartlaşdırılması.
Standartlaşdırmanm əsas məqsədi əczaçıhq sənayesinin yüksək keyfiyyətli 
xammalla təmin etməkdir. Bu problemin həlli daimi yeni normativ-texniki 
sənədlərin və orijinal dərman bitkiləri üçün daha etibarlı üsullannın işlənib 
hazırlanması məqsədini güdür.
■^Dərman bitkiləri (Plantae medicinales) fotosintez nəticəsində yaranan bioloji 
aktiv maddələr olub, təbii vasitələrin insan və heyvan (veterinar) orqanizminə 
müalicəvi məqsədlə təsirini reallaşdırır. Heyvanlardan ahnan (Animalia 
medicinalia) maddələr nefotosintez bioloji aktiv maddələr müalicəvi məqsədlə də 
istifadə edilir.
■ф-Dərman göbələkləri (Fungi medicinales) göbələk növləri, təbii vasitələr, 
onlardan ahnan bioloji aktiv maddələr, müalicəvi məqsədlə istifadə edilir.
ФУer kürəsində istifadə edilməsinə görə müalicəvi dərman bitkiləri 19-20 min 

növü əhatə edir. Ümumiyyətlə, fotosintezedici bitkilərin sayı 300 minə çatır. Əksər 
dərman bitkiləri qədim zamanlardan xalq təbabətində istifadə (xalq fitoterapiyası) 
edilir. Ənənəvi tibbdə (ərəb, hind, çin, tibet və s.) olan dərman bitkilərindən Tibet 
təbabətində 250 növ, ərəb təbabətində 800 növ, çin təbabətində isə 2000 növ istifadə 
edilir. Qiymlətli olan bu dərman bitkiləri eksperimental kimya vasitəsi ilə öyrənilmiş, 
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farmakoloji cəhətdən klinikada sınanmış və elmi təbabətdə tətbiq edilmişdir. Belə 
dərman bitkiləri offisinal (latınca «officina» əcz,axana) adlandırılmışdır. Bu bitkilər 
Dövlət Farmakopeyasma daxil edilmişdir.

-^Keçmiş SSRİ ərazisində 440 növ dərman bitkisi mövcud idi. İndiki zamanda 
Rusiya və MDB ölkələrində 250 offisinal dərman bitkiləri mövcuddur. Tibet ənənəvi 
tibbində «Djud-şi» klassik tibb traktatı tərcümə edilmiş və 50 növün dərman 
əhəmiyylətli olduğu göstərilmişdir. Dərman bitkilərindən başqa heyvan və onun 
məhsulları Tibet ənənəvi tibbinin tərkibinə daxildir.

И Praktik dərman bitkilərinin öyrənilmə dərəcəsinə görə insan üçün faydalı, 
mənfəətli, sərfəli, heyvan və göbələklər: effektiv, perispektiv və potensial olmaqla 3 
qrupa bölünürlər.

ffEffektiv qrupa offisinal dərman bitkiləri, heyvan və göbələklər aiddir. 
Perispektiv növlərə farmakologiyada xammal, mükəmməl olmayan texnoloji emal 
maddələri və istifadə baxımından natamam təbii resurslar daxildir.

Potensial qrupa aid dərman bitkiləri, hesaba alınmış heyvan və göbələklər, 
təcrübədə sınanmış farmakoloji effekt və kliniki sınaqdan çıxarılmış nəticələr 
daxildir. Sınaqdan çıxarılmış nəticələr müsbət olarsa, təkrar tədqiqatlar aparılır. 
Dərman xammalına təzə və qurumuş halda, bütöv dərman bitkiləri, heyvan, göbələk 
və onun hissələri və keyfiyyətli dərman maddələri daxildir.

-fcBitki məhsulları, heyvan və göbələk törəmələri - ekzogen və endogen bitki 
ifrazatı, heyvan və göbələklər tibb praktikasında istifadə edilir. Bütün bu maddə 
qarışıqları ilkin bəzən ikincili metobolizmdə: bitkilərdə qatran, kitrə, efir yağı, 
heyvanlarda ilan zəhəri, arı məhsulları, bal və mum hesab edilir.

Dərman maddələrinə bitki dərmanlan, heyvan, göbələk, mineral və ya sintetik 
törəmələr, farmakoloji aktivliyə malik tərkiblər hesab edilirlər.

İlkin (əsas) və ikincili metobolizm

Metobolizm və ya maddələr mübadiləsi zamanı orqanizmdə gedən müştərək kimyəvi 
reaksiyalar nəticəsində, daimi maddələr və enerji təchizi nəticəsində həyat fəaliyyəti 
saxlanılır. Bütün canh orqanizmlərdə gedən reaksiyalar (nuklein turşularının 
parçalanması və yaranması, zülal və peptidlər, əksər karbohidratlar, bəzi karbon 
turşulan) ilkin metobolizm və ya ilkin mübadilə adlanır, ilkin mübadilə mctobolik 
yolla getməklə, müəyyən qrup orqanizmlərin özünəməxsus tərzdə zəif birləşmə 
fonunda gedir. İlkin mübadilə reaksiyalarının əlavə orqanizmlərin konkret, bəzən çox 
kiçik, qruplar üçün xüsusi birləşmələrinin aparıcı mctabolik yollan vardır. Bu 
reaksiyalara İ.Capek (1921) və K.Pehu (1940) tərəfindən ikincili maddələr 
mübadiləsi və ya ikincili mübadilə, eyni zamanda bu məhsullara görə maddələr 
mübadiləsinin orta məhsulları və ya orta birləşmələri (bəzən kifayət qədər doğru 
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olmur) adlanır, ilkin və ikincili metobolizm və ya maddələr mübadiləsi arasında fərq 
çox da kəskin deyildir.
Sürətli inkişaf təbii birləşmələr kimyası son dördüncü onillikdə yüksək analitik 
alətlərinin yaradılması ilə bağlı xeyli genişlənmiş ikincili birləşmələrə gətirib 
çıxarmışdır. Məsələn, hazırda 5000-ə yaxın (bəzi məlumatlara görə isə 10.000) 
alkaloidlər, bir o qədər fenol birləşmələri mövcuddur və bu say ilbəil yox, hər ay 
artır. İstənilən bitki xammalı, mürəkkəb olmaqla, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ilkin 
və ikincili birləşmələrdən ibarət olur.
Müasir təbabətdə ikincili maddələr mübadiləsi məhsulları sürətlə və geniş şəkildə 
öyrənilmişdir. Bu əlaqə farmakoloji effektdə hiss oluna bilən və aydın şəkildə özünü 
göstərir. İlkin mübadilədə maddələrin toplanması zamanı ilkin reaksiya olan qlikoliz 
prosesi baş verir. Qlikoliz nəticəsində mübadilə reaksiyalarında onların iştiraklarım 
yüngülləşdirən molekullar və bu mənada fövqaladə bioloji əhəmiyyətə malik olan ən 
yaxşı parçalanma qabiliyylətli ikinci əlaqələrdən fərqlənən heterozid molekulu 
yaranır.

İlkin (əsas) metabolizmin mahiyyəti

İlkin (əsas) biosintezin maddələri nəticəsində zülal, bəzi fermentlər, vitamin, lipid, 
nuklein turşulan və karbohidratlar əmələ gəlir. Zülallar biopolimerlər olub, struktur 
əsasında a aminturşulann qalıqlannın tikilməsi nəticəsində peptid əlaqəsi olan uzun 
polipeptid zəncirin yaranmasına səbəb olur. Daha doğrusu zülallar 20 aminturşulann 
birləşməsindən əmələ gələn polipeptid zəncir adlanır.
Zülallar - bölünən zaman sadə proteinlərə, hidroliz zamanı amin turşulara, qeyri 
zülal xarakterli maddələr olan nuklein turşular nukleoproteidlər, karbohidratlar 
qlikoproteidlər, lipidlər lipoproteidlər, piqmentlər xromoproteidlər, fosfat turşusu 
qalıqları isə fosfoproteidlər əmələ gətirirlər.
ЙВitkilərin tərkibində rast gəlinən albuminlər (noxud toxumu), qlobulin (soya 
toxumu), qlükotelin və prolamin (dənli taxıllar) qidalandmcı ehtiyat maddələri vardır. 
Orta dərəcəli mürəkkəb zülallar - nukleoproteidlər irsilik hadisəsində iştirak edirlər.
Fermentlər (enzimlər) - zülal maddələrinin, bütün həyat proseslərinin 
tənzimlənməsində iştirak edirlər. Məsələn toksiki zülal olan zəhər buna misal ola 
bilər. Onlar aşağı molekulyar kütlə ilə xarakterizə olunurlar. Bitkilərdə toksinlər 
forma və molekulyar çəkisinə görə (gənəgərçək toxum) daha çox müxtəlif olurlar. 
^Fermentlər - mürəkkəb zülallar olub, heyvan və bitki orqanizmlərində müxtəlif 
funksiyalar və kimyəvi proseslər yerinə yetirən bioloji katalizatorlardır. Bütün 
fermentlər bir və iki komponentə bölünürlər. İlkin maddəsi yalnız zülallardan 
ibarətdir. İkinci komponentli fermentlər protein (apoenzim) və qeyri-zülal hissələrdən 
(kofaktor və ya koenzim) ibarətdir.
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Peptidlər - üzvi birləşmələr olub, aminturşu qalıqlarından ibarət peptid əlaqəsi ilə 
bağlanır. Aminturşu fraqmentlərinin sayına görə di, tri, tetra və ya polipeptid 
ardıcıllığından ibarət olur. Kiçikmolekullu peptidlər demək olar ki, bütün canlı 
hüceyrələrdə olurlar. Məsələn, tripeptid qlütation bitki və heyvan toxumalarında 
oksidləşmə-bərpaetmə reaksiyalarında, hətta aminturşulann sitoplazmatik 
membranından keçməsinə kömək edir. Peptidlərdə çoxlu miqdarda bioloji aktiv 
maddələr hormonlar (insulin, vazopressin), antibiotiklər (qramisidiri), trombin 
fermentinin ingibitoru (hirudun) olan maddələr vardır. Bir çox polipeptidlər heyvan 
və həşəratlarda vardır ki, bunlar fizioloji aktivliyə malik olan zəhərlərdir. Toksiki 
polipeptidlər neyrotrop xassəyə malik olur. Belə zəhərə sifoid meduzlarda, aktiniya 
və əqrəblərdə (həşərat toksini), an zəhərində (mellitin, sepamin, sekamin) rast gəlinir. 
Karbohidratlar - üzvi birləşmələr olub, polioksikarbonil birləşmələrin böyük bir 
sinfi və onlann törəmələridir. Bir molekul ilə monomerlərin sayından asıh olaraq 
monosaxaridlər, oliqosaxaridlər, (di-, tri, -tetrasaxaridlər və s.) və polisaxaridlərə 
bölünürlər. Polikarbonil birləşmələr homozid və heterozid qalıqlara bölünürlər. 
Heterozidlər bütün növ qlikozidlərlə əlaqələnir.
Monosaxaridlər - fotosintez prosesi nəticəsində istənilən canh hüceyrədə, biosintez 
edərək polisaxaridlər, qlikozidlər, aminturşular, polifenol və digər üzvi maddələr 
yaradırlar. Adətən polisaxaridlər sellüloza, hemisellüloza, nişasta, inulin, selik, qatran 
və pektin maddələrinə bölünürlər. Sellüloza (bitki hüceyrəsi qabığı) polimer olub, 
əsas hissəsi hüceyrə divannı təşkil edir. Molekulu 1400-10 000 bərabər olan beta-D 
qlükozadan ibarət olur və inulin ehtiyat hahnda qalan polisaxariddən ibarətdir. 
Nişasta 96-97,6% 2 polisaxariddən: amilaza (xətti qlyukari) və amilopektindən 
(şaxələnmiş qlyukan) ibarətdir. Bu maddələr ehtiyat hahnda fotosintezin aktiv 
dövründə yaşıl nişasta şəklində qalır. Asteraceae və Campanulaceae fasilələrində 
fruktoza (inulin) bitkilərin yeraltı orqanlarında toplanır.
Selik və kitrə (qummi) - homo, heterosaxarid və poliuronidlərdən təşkil olunmuşdur. 
Kitrə heteropolisaxaridlərdən ibarət olmaqla, turşudan və karbonil qrupu ilə 
əlaqələnən Ca2+, K+ və Mg2+ ionlardan ibarətdir.
Pektin maddələr - pektin maddələrinin əsas struktur komponenti alfa D qalakturon 
turşusu olub, yüksəkmolekullu heteropolisaxariddən ibarətdir. D ksilozaya yan 
zəncirlərin, L arabinozanın, D qalaktozanın və D qlükozanın formasında əsas 
makromolekula bağlanır və zəncir əsasən L ramnozanı özündə saxlayır. Bitkilərdə 
pektin maddəsi xətti polimer, həllolunmayan protopektin poliqalakturon metoksil 
turşusu, qalakton və arabon ilə hüceyrə divan arasında poliuronid zəncirlər arasında 
Ca2+ və Mg2+ ionlarını birləşdirir. Polisaxaridlərdən olan poliuronidin maddəsi dəniz 
yosununda rast gəlinir. Tibbi təcrübədə dəniz yosunlarından Ahnfeltia, Laminaria, 
Fucusdan daha çox istifadə edilir. Dəniz yosunu olan ahnfeltiya yosunundan aqar- 
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aqar hazırlanır. Laminariya dəniz yosununun tərkibində algin turşusunun analoqu 
olan pektin maddəsi vardır. Bunlar P qlükozid əlaqəsi olan D mannuron və D quluron 
turşularının qalıqlarından ibarətdir.
Lipidlər - piy və piyəbənzər maddələr olub, ali yağ turşularının, spirt və aldehidlərin 
törəmələridir. Sadə və mürəkkəb olmaqla2 yerə bölünürlər. Sadə lipidlər yalnız bir 
yağ turşusu (və ya aldehid) və spirtdən ibarət olur. Eyni zamanda sadə lipidlər bitki 
və heyvanların piylərində, piy yağlarında olmaqla, tərkibində asetil qliserol və mum 
olur. Asetil, qliserol təbiətdə lipid qruplarının tərkibində vardır. Bu birləşmələr 
mürəkkəb efirlər olub, piyli yağlar, üçatomlu spirt olan qliserindən, efirlərdən bir, iki 
və ya üç hidroksil qruplarından ibarətdir.
Mürəkkəb lipidlər - 2 böyük qrupdan: fosfolipidlər və qlikolipidlərdən (turşu qahğı 
fosfor və karbon komponentindən ibarət) təşkil olunmuşdur. Lipidlərin canh 
hüceyrədə bitki və heyvanlar üçün əsas rolu həyat üçün lazım olan enerji ehtiyatlarını 
yaratmasıdır.
Mumlar - ali yağ turşularının mürəkkəb efiri olub, bir və ya ikiatomlu ah spirtlərdən 
ibarətdir. Piylər prostaqlandinlərə yaxın olmaqla, qeyri-təbii yağ turşularından 
ibarətdir. Bu turşuların törəmələrinin kimyəvi tərkibi 20 atom karbondan və 
tsiklopentan halqasından ibarətdir.
Nuklein turşuları - biopolimerlər olub, monomer zənciri nukleotidlərdən, fosfat 
qalığından, karbohidrat komponentindən (riboza və ya dezoksiriboza şəkərindən) və 
azot əsasından (purin və ya pirimidiri) ibarətdir. Nuklein turşulan dezoksiribonuklein 
turşusu (DNT) və ribonuklein turşusundan (RNT) təşkil olunur.
Vitaminlər - üzvi maddələrin xüsusi qrupu olub, canh orqanizmlərdə əhəmiyylətli, 
mühüm, vacib bioloji və biokimyəvi funksiyalar yerinə yetirirlər. Təbiətdə başhca 
olaraq müxtəlif kimyəvi sintez proseslərini bitkilər və habelə, mikroorqanizmlər 
həyata keçirirlər. İnsan və heyvanlarda sintez edilən vitaminlər qida maddələri 
(zülallar, karbohidratlar, piylər) ilə müqayisədə çox kiçik miqdarlarda tələb olunurlar. 
Vitaminlərin kimyəvi adlan, xarakteristikası və fizioloji xüsusiyyətləri vardır. 
Təsnifatına görə vitaminlər suda həllolanlar (askorbin turşusu, tiamin, riboflavin, 
pantoten turşusu, piridoksin, fol turşusu, siakobalamin, nikotinamid, biotin) və yağda 
həllolanlara (retinol, filloxinon, kalsiferol, tokoferol) bölünür.
Vitaminəbənzər maddələr də vardır ki, bunlara flavonoidlər, panqamat turşusu, xolin 
və inoz.il aiddir. Vitaminlərin bioloji rolu müxtəlifdir. Vitaminlər və fermentlər 
arasında sıx əlaqə vardır. Məsələn, əksər B qrup vitaminlər koenzim və kofermentlər 
arasında əlaqə yaradırlar.

İkincili metobolizm maddələri

İkincili metobolizm məhsullan, ilkin birləşmələr əsasında sintez olunur və bununla da 
onlann mübadilə xüsusiyyətləri bitkilərdə tez-tez əhəmiyylətli miqdarda, cəmləşə 
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bilirlər. Bitkilərdə ikincili mübadilə maddələrinin böyük miqdarı müxtəlif qruplara 
bölünürlər. Bu bioloji aktiv maddələrin arasında (ВАМ) alkaloidlər, izoprenoidlər, 
fenol birləşmələri və onlann törəmələri kimi birləşmələrin böyük sinifləri məlumdur. 
Alkaloidlər - azot tərkibli üzvi maddələr olub, əsasən bitki mənşəlidirlər. 
Alkaloidlərin molekulyar quruluşu çox müxtəlif və olduqca çətindir. Azot adətən 
heterotsiklyar olub, bəzən yan zəncirində yerləşir. Ən ümumi alkaloidlər bu 
heterotsikillərin strukturu əsasında təsnif və ya onlann biogenetik prekursorlanna 
görə amin turşuları yerləşirlər. Alkaloidlərin aşağıdakı əsas qruplan: pirrolidin, 
piridin, piperidin, pirrolizidin, xinolizidin, xinazolin, xinolin, izoxinolin, indol, 
dihidroindol (betalain), imidazol, purin, diterpen, steroid (qlikoalkaloidlər), 
alkaloidlər və heterotsiklik (protoalkaloidlər) birləşmələri vardır.
Bir çox alkaloidlər spesifik, xüsusi, təbabətdə əksər hallarda unikal fizioloji təsir 
etdiyindən dərman vasitəsi kimi geniş istifadə edilirlər. Bəzi alkaloidlər güclü 
zəhərdir (kurare alkaloidləri).
Antratsen birləşmələr - antrasen struktura əsaslanan san, nanncı və ya qırmızı 
rəngli təbii birləşmələrin bir qrupudur. Onlar orta halqa (antron, antranol və 
antraxinon törəmələri) və karbon skeleti (monomer, dimer və kondensləşmiş 
mürəkkəb) strukturdan ibarətdir. Oksidləşmə dərəcəsi müxtəlif ola bilər (əksər halda 
xrizasin törəmələri-1,8- dihidroksiantraxinon). Bitkilərdə antrasen törəmələrinin 
sərbəst forması (aqlikon) və ya qlikozidlər (antraqlikozidlər) şəklində ola bilər.
Vitanolidlər - bu sinfin ilk mürəkkəb ayrılmış olan Hindistan bitkisi Withania 
somnifera (L.) Dunal (Solanaceae) adını almış fitosteroid qrupu vitaferin A 
adlandırilmışdır. Hazırda birləşmələrin bu sinifinin bir sırası və bir neçə maddələri 
vardır. Bu birləşmələr sinfin vitanolidlər polioksisteroidlərin 17 ədəd altıüzvlü lakton 
həlqəsi olmaqla, həlqədəki A ketoqrupdakı Cı ilə əlaqələnir. Bəzi birləşmələrdə 4-Ş- 
hidroksil, 5-beta, 6-beta-epoksiqrup aşkar edilmişdir.
Qlikozidlər - geniş yayılmış təbii birləşmələr olmaqla, müxtəlif maddələrin təsiri ilə 
parçalanma zamanı (turşu, qələvi və ya ferment) karbohidrat və aqlikon (genin) 
hissəsindən ibarət olur. Şəkər və aqlikon arasında atomun O, N və ya S ( O- , N- və 
ya S-qlikozidlər) və C-C atomunun (C-qlikozidlər) iştirakı ilə yaradıla bilər.
^Dünyada ən geniş yayılmış bitkilər O-qlikozidlərdir. Qlikozidlər aqlikon və şəkər 
zəncir struktur quruluşunu bir-birinə dəyişə bilərlər. Karbohidrogen komponentləri 
monosaxaridlər, disaxaridlər, oliqosaxaridlər və qlikozidlər müvafiq olaraq monozid, 
oliqozid və biozid adlanırlar. Təbii birləşmələrin unikal qrup sianoqlükozidlər və 
tioqlükozidlər (qlikozinolat) adlanırlar. Sianogen qlikozidlər olan a hidroksinitril 
törəmələrinin tərkibində sianid turşusu vardır. Başlıca olaraq Rosaceae fəsiləsinin 
Prunoideae yanmfəsiləsinin toxumlarında (Amygdalus communis L., Armeniaca 
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vulgaris Lam.), amiqdalin və prunazin qlikozidləri vardır. Tioqlikozidlərin hipotetik 
anion törəmələri qlikozinolat hesab edilirlər.
Qlikozinolatlar - yalnız ikievli bitkilər üçün xarakterik olub, Brassicaceae, 
Capparidaceae, Resedaceae fasilələrinə aiddir. Bitkilərin tərkibindəki duzlar və 
metallar, ümumi kalium, (məsələn, Brassica juncea (L.) Czern. və B. nigra (L.) Koch 
bitkilərinin toxumlarında qlikozinolat siniqrin olur) qələvi metallar və duzlar 
formasında olur.
İzoperenoidlər - biogen izopren transformasiyasının məhsulları hesab edilən təbii 
birləşmələrin böyük bir sinfidir.
Terpenlərvə onun törəmələri terpenlər və steroidlər adlanırlar. İzoperenoidlərin 
struktur fraqmentləri antibiotiklər, bir sıra vitaminlər, alkaloidlər və canlı 
hormonlardır.
Terpenoidlər - burada n = 2 və ya n > 2 olan (C5H8)n və doymamış 
karbohidrogenlərin törəmələridir. İzopren zənciri bir neçə tipdə: mono-, bir yanm-, 
di-, tri-, tetra- və politerpenoidlər şəklində birləşir. Monoterpenoidlər (Cı0H16) və 
seskviterpenoidlər (C15H24) adətən efir yağı komponentində birləşirlər. 
Tsikloterpenoid monoterpenoidlər iridoid qlikozidlərə aid olan (psevdoindikan) suda 
yaxşı həll olan və acı dada malikdir.
Diterpenoidlər - (C20H32) - tərkibi müxtəlif qatranlardan ibarətdir. Onlar əsasən 
spirtindən, karbohidratdan və müvafiq turşulardan ibarətdir. Qatran (kanifol, 
dammar) yağ-qatran (terpentin, Kanada balzamı), qatran-kitrə (qummiqut), yağ- 
qatran-kitrədən (ladan, mirra, asafetida) ibarətdir. Yağ-qatran həlledici olan efir yağı 
və benzoy turşusunda həll olaraq balzam əmələ gətirir. Təbabətdə peruvians, tolutans, 
Stiraksov balzamından dərman kimi istifadə edilir.
Triterpenoidlər - (C30H48) əsasən saponinlər, pentatsiklik tərkibli aqlikon (ursan 
törəmələri, olean, lupan, qopan) və ya tetratsiklik (dammar törəmələri, tsikloartan, 
zufari) birləşmələrdən ibarətdir.
Tetraterpenoidlər - (C40H64) yağda həll olan san, narıncı və qırmızı rəngli 
karotinoidlərdən və A provitamindən ibarət bitki piqmentləridir. Onlar karotinoidlər 
(doymamış karbohidrogenlər) və ksantofilldən (oksigenli karotinoidlər - xüsusən 
hidroksi-, metoksi-, karboksi-, keto- və epoksiqrup olanlar) ibarətdir. Tərkibində a, Ş 
və p karotin, likopin, zeaksantin, violaksantindən ibarət olan maddələr bitkilərdə 
daha çox yayılmışdır. İzoprenoid tərkibli (C5H8)n sonuncu qrup olan politerpenoidlər 
təbii kauçuk və quliadan təşkil olunmuşdur.
Kardiotonik qlikozidlər və ya ürək qlikozidləri - heterozid, aqlikon və 
steroidlərdən ibarət, yan zəncir molekulunda Cp doymamış lakton həlqəsi, beşüzvlü 
butenolid (kardenolid) və altıüzvlü kumalin (bufadineolid) həlqəsindən ibarət üzvi 
maddələrdir. Kardiotonik qlikozidlərdə olan bütün aqlikonlar C3 və C и hidroksil 
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qrupundan və Cı3 metil qrupundan təşkil olunmuşdur. Сю a-yönümlü metil, aldehid 
və ya karbonil, karboksil qrup ola bilər. Bundan başqa, onlar Cı, C2, C5, Си əlavə 
hidroksil qrupu da ola bilər. Cı2 və Сю ikinci, bəzən asetil qarışqa, sirkə və ya 
izovalerian turşusu ola bilərlər. Kardiotonik qlikozidlər miokard əzələsini 
stimullaşdırır və diuretik təsir göstərirlər. Ksanton - dibenzo - qammapiron tərkibində 
olan fenol birləşmələr sinfidir. Bu molekulun tərkibində alternativ olaraq hidroksi, 
metoksi-, asetoksi-, metilendioksi- və digər radikallar vardır. Bu birləşmələrin 
tərkibində piran həlqəsi olur. Əsasən ksanton tərkibində xlor saxlayan törəmədir. 
Ksantonun tərkibi sərbəst O - və C qlikozidlərindən ibarətdir. Bu maddə ilk dəfə 
təbabət təcrübəsindən keçən C qlikozidi olan manqiferindən ibarətdir.
Kumarinlər - təbii birləşmələr olub, əsas quruluşu 9,10 benzo-a-pirondan ibarətdir. 
Onlann tərkibində həmçinin orto-hidroksikumarin (orto-kumarin) törəmələri vardır. 
Bu maddələr oksi- və metoksi törəmələrə, furo- və piranokumarinlərə, 3,4- 
benzokumarinlərə və kumestana (kumestrol) bölünür.
Liqanlar - fenol birləşmələri olub, fenil propanın dimeri (Сб-С3) olmaqla, P - 
karbohidrat atomlannm yan zəncirinə birləşirlər. Müxtəlif liqanlar benzol 
həlqəsindən asılı olaraq əlaqənin xarakterinə və doyma dərəcəsinə görə yan zəncirə 
birləşirlər. Strukturuna görə onlar bir neçə qrupa: diarilbutan, fenil-tetra-hidronaftalan 
(podofillotoksin, peltatin), benzil-fenil-tetra-hidrofuran (larisinerizol və onun 
qlikozidləri), difenil-tetra-hidro-furofuran (sezamin, sxizandroi), dibenzo-siklo-oktana 
(sxizandrin, sxizandroi) bölünürlər.
Liqninlər - qeyri-müntəzəm üçölçülü polimer olub, tərkibi spirlərdən (para-kumarin, 
konifel) ibarətdir. Liqninlər toxumaları oduncaqlı (selliloza və hemiselliloza) olan 
bitkilərin mexaniki toxuma elementlərindən təşkil olunmuşdur.
Melaninlər - polimer fenol birləşmələri olub, bitkilərdə sporadik olaraq, rast gəlinən 
təbii birləşmələrdən ibarətdir. Tərkibində qara və ya qara-qəhvəyi rəngli allomelanin 
piqmenti vardır. Bu piqmentin tərkibində az miqdarda azot yerləşir. Parçalanma 
zamanı pirokatexin, protokatexin və salisil turşusu əmələ gəlir.
Naftoxinonlar - bitkilərin xinoid piqmenləri olub, müxtəlif orqanlarında (qabıq, 
oduncaq, yarpaq, meyvə və hətta çiçəkləri) rast gəlinir. 1,4-naftoxinon törəmələri 
olub, tərkibində hidroksil, metil və digər qruplar olur. Tərkibindəki qırmızı piqment 
olan şikonin Boraginaceae fəsiləsinin Amebia Forrsk., Echium L., Lithospermum L. 
və Onosma L. cinslərində rast gəlinir.
Saponinlər (saponizidlər) - qlikozidlər, hemolitik və yüksək aktivliyə malik 
(detergentlər), toksiki olmaqla, soyuqqanh heyvanlarda rast gəlinir. Tərkibi 
aqlikondan (sapogenin), steroid və triterpenoidlərdən ibarətdir. Saponinlərin 
karbohidrat hissəsi 1-dən 11-ə qədər monosaxaridlərdən ibarətdir. Daha çox D- 
qlükoza, D-qalaktoza, D-ksiloza, L-ramnoza, D-qalakturon və D-qlükuron 
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turşularından ibarətdir. Onlar xətti və şaxəli həlqədən ibarət hidroksil və ya karboksil 
qruplu aqlikondan təşkil olunmuşdur.
Steroidlər - üzvi birləşmələrin bir sinfi olub, molekulu tsiklpentan perhidrofenantren 
skeletindən təşkil olunmuşdur. Steroidlər sterin, D qrup vitaminlər, hormonlar, 
steroid saponinlərin aqlikonu və kardiotonik qlikozidlər, ekdizonlar, vitanolidlər və 
steroid alkoloidlərdən ibarətdir.
Bitki sterinləri və ya fltosterilər - spirt və 28-30 karbohidrat atomundan təşkil 
olunmuşdur. Onlara 0-sitosterol, stiqmasterol, erqosterol, qampesterol, spinasterin 
aiddir. Ahnan steroid dərman maddələrinə steroid hormonlar və D vitamini daxildir. 
Steroid saponinlər 27 atom karbohidratdan yan zənciri spiroketal sistemdən və ya 
furanostanol tipdən ibarətdir. Steroid sapogeninlərdən biri olan dioskoreyanın kökü 
vacib tibbi hormonlar üçün kortizol və progesteron mənbəyidir. Fenol birləşmələrinin 
tərkibində olan iki benzol halqaları C6 - C2 - C6 tərkibli fenol birləşmələri hesab 
edilirlər. Bu maddələr əsasən şam, küknar və evkalipt ağaclarında tannid qrupu 
şəklində rast gəlinirlər.
Tanninlər (aşı maddələri) - orta molekulyar çəkisi 500-5000 olan yüksək molekullu 
birləşmələr olmaqla, bəzən tərkibində molekul kütləsi 20 000 qədər zülal, alkaloidlər 
və büzücü maddələr olur.
Tanninlər hidroliz edərək turşu və ya enzim maddələrinə bölünməklə, sadə hissədən 
(hallotanin, ellaqatannin və şəkər olmayan karbon turşularından ibarətdir) və 
kondensləşərək turşulara bölünməyən və ya kondensləşmə məhsulu olan flobafen 
əmələ gətirirlər. Yeni flavan-3 (katexin), flavan-3,4 diol (leykoantosianid) və 
hidroksitilben əmələ gələn maddələrdir. Fenol birləşmələri bitkinin müxtəlif bioloji 
fəaliyyəti ilə ortaq orqanizmlərdə olan bioloji aktiv maddələrdir. Bir çox təbii aromah 
maddələr bir və ya bir neçə hidroksil qrupu ilə aromah karbohidratın nüvəsi ilə 
əlaqələnir. Bu birləşmələr bitkilərdə son dərəcə müxtəlif tərkibli kimyəvi quruluşu ilə 
- monomer, dimer, oliqomer və polimer şəklində rast gəlinir. Təbii fenolların əsas 
təsnifatının biogenetik prinsiplərinin mövqeyi göstərilmişdir. Müasir fenol 
birləşmələrin biosintezi, molekulyar quruluşunun mürəkkəbliyi, onların yerləşməsini 
bir neçə əsas qrupa bölmək olar. Bu birləşmələrdə sadəcə bir benzol həlqəsi olarsa 
sadə fenol, benzoy turşusu, fenolspirt, fenil sirkə turşusu isə onun törəmələri adlanır. 
Hidroksil qruplarının sayma görə biratomlu (fenol), ikiatomlu (pirokatexin, rezorsin, 
hidroxinon) və üçatomlu (pirroqal, floroqlyusin) olmaqla, sadə fenollar adlanırlar.
Liqnin və polimer qarışıqları - əsası fenilpropandan ibarət kumarin, flavonoidlər, 
xromon, dimer birləşmələr, liqnan və polimer birləşmələrdən təşkil olunmuşdur. 
Fenilpropan birləşmələrinin azsaylı qruplarında flavonoid törəmələri, kumarinlər, 
ksanton, alkaloidlər, liqnanlar (flavoliqnanlar, kumarinliqnanlar, ksantoliqnanlar, 
alkaloliqnanlar) əsil komplekslərlə uyğun gəlir. Bioloji aktiv maddələrin bənzərsiz bir 
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qrupu olan flavoliqnanlar (silibin, silidianin, silikristiri) hepatoprotektiv (Silybum 
marianum (L.) təsirə malikdir.
Fitonsidlər - ali bitkilərin uçucu olan bu birləşmələri ikincili qeyri-adi biosintez 
məhsulu olub, əsasən mikroorqanizmlərə təsir edir. Fitonsidlər aktiv antibakterial 
maddə olub, şalğamaoxşar soğanın (Allium сера L.) və sarımsağın (Allium sativum 
L.) əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Bu fitonsidlərdən allisin adh antibiotik maddəsi 
almır. Flavonoidlər C6 - C3 - C6 strukturu olan birləşmələrə aiddir. Onlardan ən çox 2- 
fenilbenzopirana (flavan) və ya 2-fenilbenzoqamma piron (flavon) törəmələrinə 
aiddir. Təsnifatına görə 3 karbon fraqmentinə əsasən oksidləşmə dərəcəsi və yan fenil 
radikalı heterotsiklik xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Leykoantosianidlərdən olan flavan 
katexin törəmələri, flavonlar isə flavon, flavanol, flavanon, flavanonol törəmələrinə 
aiddir. Flavonoidlərlə auron (2-benzofuranon və ya 2-benziliden kumaranon 
törəmələri), xalkon və dihidroxalkon (açıq furan halqası ilə birləşmələr) də vardır. 
Təbiətdə az yayılan izoflavonoidlərdən (C3 fenil radikah), flavonoid olmayan (4 fenil 
xromon törəmələri), biflavonoidlər (dimer birləşmələr, flavonoidlərin C-C əlaqələri, 
flavanonlar, flavanon) aiddir. Qeyri-adi olan izoflavonoidlər pterokarp rotenoidlər və 
əlavə heterotsiklik birləşmələrin tərkibində yerləşirlər.
Xromonlar - Bu birləşmələr benzol həlqəsi (benzo-ц-piron) və p pironun 
kondensləşməsi nəticəsində ahnır. Sadəcə olaraq bütün birləşmələr 2-metil və ya 
oksimetil (asiklimetil) qrupundan ibarətdir.
Ekdisteroidlər - polioksisteroid birləşmə olub, qabıqdəyişən həşəratlar və 
metamofoza etmiş buğumlularda rast gəlinir. Belə canlılarda a-ekdizon və Ş-ekdizon 
(ekdisteron) əmələ gəlir. Ekdisteronun əsas tərkib hissəsi, steroid skeleti 17 alifatik 
zəncirdən və 8 karbon atomundan ibarətdir. Sis-birləşmədən ibarət olmaqla, A və B 
halqasından, 6-ketoqrupdan, C7 və C8 arasında ikiqat rabitə, 14 a-hidroksil qrupdan 
və ekdisteron hormonundan ibarətdir. Fotoekdisteron ikincili metobolizmdə iştirak 
edir. Tərkibindəki ümumi karbohidrat atomlarının miqdarı 19-30 olur.
Efir yağı - uçucu üzvi maddələrdən, yağ qarışıqlarından ibarət olub, özünəməxsus 
iyə malikdir. Efir yağının tərkibində karbohidrat, spirt, mürəkkəb efirlər, keton, 
lakton və aromah komponentlər olur. Terpenoidlər, monoterpenoidlər, 
seskviterpenoidlər bəzi hallarda diterpenoidlər, aromah terpenoidlər və 
fenilpropanoidlər üstünlük təşkil edirlər. Bitkilərin tərkibində olan efir yağlarından 
dünyada geniş istifadə edilir. Xüsusən tropik və subtropik zonalarda geniş 
yayılmışdır. Əsas mübadilə məhsullarının sintezi sırf kimyəvi laboratoriya vasitəsi ilə 
iqtisadi cəhətdən sərfəli olması yoxlanılır və həyata keçirilir.

§ 15.Dərman bitkilərinin resurs bazası

Dərman bitki xammalları 3 yerə bölünürlər:
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1. İdxal üçün əkilən dərman bitkiləri
2. Satılan xammal
3. Dərman bitkilərin resurs bazasına daxil olan dərman bitkilərinin hüceyrə və 

toxumalarının inkişaf etmiş ölkələrdən əldə edilməsi.
İndiki dövrdə 60 növ əkilən və 160 növ yabanı dərman bitkilər xammal üçün istehsal 
olunur ki, bunlardan da 30 növü efiryağlı bitkilərdir. Əsas yağlar daxil olmaqla, 
yalnız 30 növünün ümumi satınalma payı ən yüksəkdir. Rusiya ərazisindən gətirilən 
xammal növlərinin (raufolfiya kökləri, strofant toxumları və hindqozu qabığı) 
əkrəriyyəti tropik dərman növlərinə daxildir. Taxıl ipək, kətan toxumu, balqabaq 
qarağat, paxla, gənəgərçək və perspektivli digər xammal növləri 5-6 min ton 
həcmində və 13-14 adda növləri, qeyri-ixtisaslaşdırılmış fermer təsərrüfatları ilə 
müqavilələr üzrə satın ahnan resurs bazasının genişlənməsi istiqamətində qida 
vasitələri olan dərman bitkiləri (jenşen, raufolfiya, qusdurucu kök) hesab edilir.

DƏRMAN BİTKİ XAMMALININ STANDARTLAŞDIRILMASI 
NORMATİV SƏNƏDLƏR

^Standartlaşdırma - xammal, məhsul, metodlar, testlər, vasitəsi ilə istehsalçı və 
istehlakçılar üçün məcburi keyfiyyət standartlar sistemidir. Dərman bitki xammalının 
standart və tələblərə aid olan sənədləri normativ sənədlər (NS) adlanır. Dərman 
narkotik sistemli birləşmələri və sənədlərinin təkmilləşdirilməsi 1970-1971-ci illərdə 
aparılmışdır. İSS 91500.05.001-00 görə NS müasir növ, tənzimləyici keyfiyyət 
dərman bitkiləri, dərman keyfiyyət standartları, ümumi müddəalar, aşağıdakı 
kateqoriyalara 1 mart 2000-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir:

1. Ümumi farmakoloji məqalə (ÜFM);
2. Farmakopeal məqalə (FM);
3. Müəssisələrin farmakopeal məqalələri (MFM);

Standartlaşdırma geniş mənada bütün maraqlı tərəflərin faydası, xeyri üçün aid 
təşkilatların iştirakı ilə müəyyən qaydalarının təsis edilməsidir. Standartlaşdırma 
elmin, texnologiyanın və ən yaxşı metodların kombinəedilmiş nailiyyətlərinə 
əsaslanır. Planlaşdırılan iqtisadiyyatda standartlaşdırmanm ən vacib xüsusiyyəti xalq 
təsərrüfatını idarə etmək onun əsas roludur. Necə ki dövlət orqanları müəssisələrin, 
təşkilat və idarələri planh fəaliyyətlə tənzimləyir. Texnoloji irəliləyiş proqres işçi 
qüvvəsinin məhsuldarlığını, məhsul keyfiyyətini yaxşılaşdırararaq xüsusi qaydalarla 
tənzimləyərək texniki sənədlərdə təsdiq edilir. Standartlaşdırma üçün normativ və 
texniki sənədlər (NTS), bir sıra norma və qaydalar idarəetmə orqanları tərəfindən 
müəyyən sifarişlə layihələşdirilir və hakimiyyət tərəfindən idarə edilir. 
Standartlaşdırma xalq təsərrüfatının əsasını özündə saxlayan dövlət sistemidir. Bu 
özünü aşağıdakı müddəalarda tapır:
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1. Dövlət standartlan və onların xidmətləri;
2. Sənaye iqtisadiyyatının xidməti standartları;
3. Standartlaşdırma metodiki və texniki iqtisadi fondların inkişafının əsas 

istiqamətlərini və sənaye məhsullarının sektor harmoniyasını taniyir;
4. Standartlaşdırma sistemlərini yaxşılaşdıran qanunların qəbul və müdafiə 

edilməsini tərciyə edir;
5. İstehsalatda məmulatların keyfiyyətli standartlaşdırmasını və sınaqdan 

keçirilməsini təqdir edir;
Standartlaşdırma sisteminin iqtisadiyyat sektorlarını nazirlik və şöbələri idarə edir. 
Eyni zamanda nazirlik tərəfindən iqtisadiyyat sektorlarında xidmət standartlarının 
metodoloji idarəetməsi fəaliyyəti təmin edilir.
Səhiyyə Nazirliyi elmi-texniki idarəetməni standartlaşdırma ilə əlaqələndirir. Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakopeya Komitəsi texniki standartların və bitkilərdən hazırlanan 
dərmanların (narkotik) yoxlanılmasına və bilavasitə qəbuluna görə məsuliyyət 
daşıyır.
Kateqoriya standartlan- Standartların məzmunundan imkan və səviyyəsindən asılı 
olaraq onlar kateqoriya və tiplərə bölünülür:

1. Dövlət və sənaye standartları;
2. Respublika və müəssisə standartları;

Standartlaşdırma qəbul edildikdə, dövlət standartları indeksindən (DSİ) ibarət olan 
işarələr, qeydiyyat nömrəsi və ilin axırıncı iki rəqəmi qeyd edilir. Dövlət 
standartlarının verdiyi qanun və tövsiyyələrin icrası bütün şirkətlər üçün məcburidir. 
Əks təqdirdə respublikanın təşkilat, sektor və agentlikləri məhkəməyə cəlb edilirlər. 
Sənayenin standart istehsal prosesləri standartlaşdırmanm verdiyi qanunlar icra 
edilmədikdə tabeliyində olan bütün müəssisələr və təşkilatlar standartlaşdırma 
tərəfindən bağlanılır. Sənayenin məhsullarından istifadə edən digər müəssisə, şirkət 
və təşkilatlar isə cərimələnirlər. Sənaye standartlarının istehsal etdiyi məhsullar 
istisna olunmaqla, respublika standartlan müəssisə ittifaqı ilə respublika və yerli 
istehsal məhsulları üçün inkişaf etdirilir. Müəssisələr (assosiasiyalar) standartlan 
təmin etməklə, müəyyən qayda, tələb və metodlardan müəssisə və assosiasiyalar üçün 
istifadə edirlər. Belə ki, sənaye standartlan və icazə normativləri koordinasiyası 
müvafiq olaraq dərman bitkilərinin (xüsusən narkotiklərin) və herbari bitkiləri üçün 
texniki standartları Səhiyyə Naziri ilə razılaşdırılmaqla bitkidən dərmanlar hazırlayır. 
Tənzim edən (idarə edən) texniki sənədləşmə dərmanların keyfiyyətinin tam 
təkmilləşdirməsini nəzərdə tutur, onun tərkibini daima yaxşılaşdırmaq, elm və 
texnikanın üstünlüklərini əsas tutaraq vaxtlı-vaxtmda səhiyyənin bütün ehtiyaclarını 
təmin etməyi əsas vəzifə kimi yerinə yetirirlər. Dərman bitkilərindən (narkotiklər) 
hazırlanan dərmanlar texniki sənədləşmə ilə aşağıdakı kateqoriyalara bölünülürlər:
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LpDövlət standartları və iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında kütləvi (tonnaj) 
məhsulları Farmakopeyaya aid olan hər hansı bir məsələ üçün Səhiyyə Nazirliyinin 
elmi-texniki idarəetməsini tələb edən bitki mənşəli dərmanların (narkotiklərin) tibbi 
istifadəyə icazə verən səlahiyylətli nümayəndəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Bitki mənşəli 
dərmanların ən böyük terapevtik dəyəri tibbi təcrübəyə, yüksək keyfiyyətə və geniş 
tətbiqə əsaslanır. Dərmanlara aid monoqrafiyalar istisna olmaqla, herbari dərmanlan 
Dövlət Farmakopeyasmın ümumi metodlarını və kimyəvi, bioloji təhlillərin tətbiqi 
reaktivlər haqqında informasiyalann ümumi tələblərini özündə saxlayır.
İ^Dövlət Farmakopeyası qanunverici xarakterə malikdir. Dərman bitki xammalına 
aid olan tələblər, bütün müəssisələr və təşkilatlar üçün məcburidir.
Bitki mənşəli dərmanlarda normativ və texniki sənədlərin bütün kateqoriyaları 
standartlaşdınhr. Dərman məmulatı maddəsinin ilkin adı Latın dilində sonra isə ana 
dilində yazılır. Maddənin giriş hissəsində xammalın toplanılma vaxtı göstərilir, 
səciyyəvi morfoloji xüsusiyyətlərini, göstərdiyi təsirləri, iyi, dadı, toksiki olub- 
olmaması qeyd edilir. Mikroskopla xammahn anatomik strukturunun əsas diaqnostik 
xarakterləri təmin edilir. Bundan başqa mikrokimyəvi və histokimyəvi xüsusiyyətləri 
qeyd edilir. Bioloji aktiv maddələrin mahiyyəti rütubətin səviyyəsi, kül və tam kül 
üçün standartlar, 10%-li xlorid turşusunda həllolunmazhq, çirkləndiricilər, bitkilərin 
digər hissələri və minerallar (torpaq, qum, daşlar) əsas göstərici hesab edilir. 
Yararlılıq müddətdə vaxtı göstərilir, hansı müddətdə, təyin edilmiş şərtlərdə 
(vəziyyətlərdə) saxlanılma ərzində xammal texniki sənədləşmənin bütün 
tələblərinindən digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Bitkidən hazırlanan 
dərmanlar üçün normativ və texniki sənədləşmə hər 5 ildən bir nəzərdən keçirilir. Baş 
farmakopeal məqalələr dərman bitkiləri, analiz üçün nümunə metodlarının 
həqiqiliyini müəyyən etmək və xammahn təmizliyini müəyyən edən test qaydalarım 
təmin edir. Dərman bitki istehsalının tibbdə istifadəsinə icazə verilərək, dövlət 
reyestrinə daxil olan və müəyyən funksiyalar üçün nəzərdə tutulan farmakopeal 
məqalələr sənaye standartlarında tətbiq edilir. Farmakopeal məqalələr tibbi sənayeni 
inkişaf etdirməklə onun mülkiyyətinə daxildir. Dərman maddələrinin FS və MFM 
vahid və aşağıdakı struktura malikdir: Xammahn ana dili və latın dillərində 
adlandırılması, sayı, fəaliyyətini həyata keçirmək üçün son ildə dərman xammalının 
adı, ilkin girişi, bütöv və doğranmış xammal, mikroskopiyası, əsas aktiv maddə 
olaraq yüksək keyfiyyəti, xarici əlamətləri, keyfiyyət göstəriciləri, standartlan, 
qablaşdırma, markalanma, daşınma, saxlanılma, istifadə müddəti və digər farmakoloji 
göstəriciləri əsas sayılır. Dərman bitkiləri xammalının normativ sənədləri 
ümumdünya elm və texnologiya baxımından daim təkmilləşdirilməli və dərman 
bitkilərinin keyfiyyətinin artırılmasını təmin etməlidir. Dərman xammalının tibb 
sahəsində geniş istifadəsi, farmakopeal məmulatlar, Dövlət Farmakopeyasına (DF) 
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daxil edilir. İndiki dövrdə DF XI cildinə əsasən 86 növ xammaldan istifadə edilir. 
Dərman farmakopeyasının tələbləri satınalma təşkilatlan, emal bazası, anbar və 
müəssisə istehlakçıları üçün məcburidir. 2000-ci ildən əvvəl, bu kateqoriyalar 
xammalın müxtəlif sənaye sahələrində istifadəsi, idxal və ixrac mallan, yeni dərman 
bitkiləri ilk istehsal seriyası üçün vaxt, farmakopeyal məqalə (FM), habelə dövlət 
standartlan (DS) inkişaf sənaye standartlan (İSS), müəssisə standartlan (MS) və 
texniki (TS) mövcud idi. Qurutmadan sonra dərman bitkilərinin qüsurlu hissəsi 
çıxarılır və dövlət standartına tam uyğun gələn tənzimləyici tələblər (TT) tətbiq edilir. 
Xammahn çirkli və qüsurlu hissələrirəzzgz, tumurcuqları (rozmarin), odunlaşmış 
hissələri (gülxətmi) aradan qaldırılaraq, rəsmiləşdirilir. Adətən, bütün əməliyyatlar 
müxtəlif mexaniki vasitələrlə birlikdə həyata keçirilir. Onlann çeşidlənməsi, 
ayrılması, konveyerlə maşınlar tərəfindən apanhr. Çox doğranmış xammal hissələri, 
döyülmüş otlar (adaçayı, kəklikotu, xəşənbül), bitki yarpaqları, öz təbii rəngini 
itirmiş hissələri xammalın tərkibindən çıxarılmalıdır. Müxtəlif ölçülü giləmeyvələr 
çeşidlənən zaman yüngül qanşıqlar hava yerindən, digər qanşıqlar isə ələk yerindən 
aynhr. Ələklərin müvafiq dəsti xüsusi separatorla əlaqələnir. Xammahn tərkibindəki 
qanşıqlann ayrılması mərkəzdənqaçma qüvvəsi və hava axım ilə bağlıdır. Kök, 
kökümsov və qabığın aynlması seçim kəmərləri vasitəsilə həyata keçirilir. Xammal 
saxlama mərkəzində və ya anbarlarda qurudulur. Xammahn yaxşı havalandırılan 
sahəsində bir nazik qat yayılaraq 1-2 gün ərzində yüksək rütublətli otaqda 
saxlanılmalıdır. Bütün çeşidlənmə əməliyyatından sonra quru material toz yuxan 
tənəffüs yollannı qıcıqlandırmamaq üçün proses adekvat ventiliyasiya otağında 
apanlmahdır. Respirator və ya tənzif sarğıdan istifadə edərək, gözləri qorumaq, 
onlara eynək taxmaqla, zəhərləri kənar etmək lazımdır. Dərman bitki xammalı digər 
dərman vasitələri kimi dövlət orqanları tərəfindən təyin olunmuş tələb və normalara 
uyğun olmalıdır. Bu sənədlərdən Dövlət Farmakopeyası (DF), farmakopeya 
məqalələrini (FM), dövlət normativ texniki sənədlərini (DNT) qeyd etmək olar. 
Dövlət Farmakopeyası dərman maddələrinin keyfiyyəti haqqında ümumdövlət 
standartlarının cəmi olub, vahid qanunverici sənəddir. Dövlət Farmakopeyası tələbinə 
görə dərman bitki xammalını müəyyən dərəcə nəmliyə qədər qurutmaq lazımdır. 
Qurudulduqdan sonra xammalı standart vəziyyətə çatdırmaq üçün kənar 
qarışıqlardan: çürümüş, kiflənmiş, təbii rəngini itirmiş, hədsiz xırdalanmış 
hissələrdən, mineral qarşıqlardan təmizləmək lazımdır.

§ 16.Analiz üsulları

Dərman xammalının farmakoqnostik analizində məqsəd xammalın eyniliyini, 
təmizliyini və keyfiyyətini təyin etməkdir. Analiz edilən dərman xammalı bütöv, 
doğranmış və toz halında ola bilər.
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■zzEynilik - analizüçün verilmiş xammalın və bitkinin adma müvafiq olması deməkdir. 
Xammalın təmizliyi onlarda icazə verilməyən kənar qarışıqların olmamasından və 
icazə verilən qarışıqların miqdarından asılıdır.
^Keyfiyyət - xammalın vaxtında toplanılması, düzgün qurudulması, rütubət və əsas 
təsiredici maddələrin miqdarca normada olması, kif və anbar zərərvericilərinin 
olmaması ilə təyin edilir. Analiz makroskopik, mikroskopik, fıtokimyəvi, əmtəəçilik və 
bəzi xammal növlərində bioloji üsullarla aparılır.
^Makroskopik üsulla xammalın xarici görünüşü (morfoloji), ölçüsü, rəngi, iyi və 
dadı (prqanoleptik xüsusiyyətləri) müəyyən edilir. Bu üsulla bütöv, yəni 
doğranmamış dərman xammalı tədqiq edilir. Bu zaman tədqiq edilən xammala xas 
olan morfoloji xüsusiyyətlər təyin edilir.
^Makroskopik üsulla xammalı analiz etmək mümkün olmadıqda, xammal doğranmış 
və ya toz halında olduqda mikroskopik üsulla müəyyən edilir. Bu üsul xammalın 
anatomik quruluşunda orqan və ya toxumanın xarakter diaqnostik əlamətlərinin 
aşkara çıxarmasına əsaslanır. Nəticədə müəyyən edilmiş mikroskopik əlamətlərlə 
xammalı digər obyektlərdən fərqləndirmək mümkün olur. Mikroskopik üsulla yanaşı 
mikrokimyəvi üsuldan da istifadə edilir ki, bu zaman bitkinin tərkibindəki əsas 
təsiredici maddələr müəyyən edilir.
iyFitokimyəvi analizdə məqsəd xammalda olan ayrı-ayrı maddələrin, habelə təsiredici 
maddələrin miqdarının təyini və onda olan külün, nəmliyin müəyyən edilməsidir. Bu 
analiz Dövlət Farmakopeyasının və digər normativ vasitələrin göstərişləri ilə aparılır. 
Əmtəəçilik üsulu ilə dərman xammalının təmizliyi təyin edilir. Makroskopik analizin 
əsas vəzifəsi bütöv və ya doğranmış xammalın nəmliyinin təyin edilməsidir. Əvvəlcə 
xammalın xarici görünüşü (morfoloji), onun ayrı-ayrı hissələrinin ölçüsü və 
orqanoleptik üsulla onun rəngi, iyi və dadı təyin edilir. Bəzi vəsfi-kimyəvi 
reaksiyalar da aparılır.
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Stasionar quruducu skaf

l.stellaj 2. soba 3. odlu boru 4. havaçıxarıcı 5. çıxarıcı boru 6. tüstü sobası
7. bacanın sobadan tüstü borusuna qədər olan hissəsi

Makroskopik analizi həm quru xammal üzərində və həm də isladılmış və ya 
yumşaldılmış obyektlərdə aparmaq məsləhət görülür. Analiz aparmaq üçün 
xammaldan az miqdarda götürüb xüsusi taxta, şüşə, linoleum və ya kağız üzərinə 
sərib onu diqqətlə öyrənirlər. Ölçüsünü təyin etmək üçün xammalı millimetrlik xətkeş 
vasitəsi ilə ölçürlər. Xammalın ölçüsündə tam düzgün nəticə almaq üsulu iri 
obyektdən (3 mm və ondan artıq) 10-15 ədəd, xırda obyektlərdən isə 20-30 ədəd 
ölçüb, onlann orta ölçüsünü təyin edirlər.
^Xammalın rəngi adi gün işığında təyin edilir. Xammalın iyini adətən qurudulmuş 
xammala görə təyin edirlər. Belə ki, xammaldan götürüb barmaqlar arasında əzdikdən 
sonra iyləyirlər. Bərk və kobnd obyektlərin iyini isə bıçaqla qaşıdıqdan sonra, bəzən 
isə həvəngdəstədə əzdikdən sonra təyin edilir.
i>Dərman bitki xammalının dadını təyin edərkən çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. 
Burada xammaldan xırda hissəcik götürüb, ağızda çeynəyir, udmadan tüpürürlər. 
Farmakopeyanın tələblərinə görə zəhərli xammalın dadını yoxlamaq məsləhət 
görülmür. Vəsfi kimyəvi reaksiyalar aparmaq üçün xammaldan 10% sulu bişirmə, 
bəzi hallarda isə spirtli çıxarış hazırlanır və ya xammalın kəsiyindən istifadə edilir.

Xammalın qablaşdırılması, markalama, nəqledilmə və saxlanılması

Dərman bitkilərinin qablaşdırılım, markalama, nəqliyyat və anbarlarda saxlanılması 
DS 6077-80 tənzimlənir, həmçinin bölmələr DF XI (buraxılış 1, s. 296; buraxılış 2, s. 
381), İSS 64-803-01, DS 6077-80 bitki xammallarına aid saylarla ifadə olunur.
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Qablaşdırma. Qurudulmuş bitki xammalının qablaşdırılması onun saxlanılması və 
nəql edilməsindən çətindir. Xammalın qablaşdırılması üçün quru, yüngül, davamlı və 
ucuz qablaşdırma istehsal edilməlidir. Konteynerlər aşağıdakı 2 növ nəqliyyatla: 
{generator nəqliyyat) və qrup nəqliyyat {istehlak qablaşdırma) ilə həyata keçirilir.

Dərman bitki xammalının keyfiyyətinə nəzarət

Tibbin uyğun sahəsinin keyfiyyətli dərman bitkiləri ilə təmin edilməsi əsasən 
müvafiq nəzarətin təşkili, onun effektivliyi, habelə ondan istifadənin standartlara 
uyğunluğu analitik metodlardan müəyyən edilmiş tələblər səviyyəsində asılıdır. 
Dərman bitkilərinin keyfiyyətinə nəzarət dövlət sistemində tədqiqat, sınaq, istehsal və 
istifadənin bütün mərhələlərini əhatə etməklə, eyni zamanda dərman bitkilərinin 
keyfiyyətinə nəzarət edilir. Anbarlarda və əczaçılıq emal zavodlarının analizi üçün 
dərman bitkiləri və seçmə üsullarla tənzimlənən 42-0013-03 saylı seçmə metodları 
qəbul edilmişdir. Dərman bitkilərinin qəbulu qrupları və ya seriyası (xammal və 
materialları) aparılır. Sənədlər aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:

1. Sənədin verilmə nömrəsi və tarixi;
2. Göndərənin ünvanı;
3. Xammalın adı;
4. Sayı;
5. Partiyanın kütləviliyi (seriya);
6. İl, ay, yığımı;
7. Hansı sahədən toplanılmışdır (yabanı dərman bitkiləri üçün);
8. Dərman bitkisi sənədlərin təsdiqi;
9. Adı və statusu, keyfiyyətinə məsul şəxsin imzası;
10. Dərman bitkilərinin-keyfiyyətini əhatə edən istehsal prosesinin sırası.
11. Partiyası (seriyası), nəqliyyat qablaşdırma;

Nəqliyyat qablaşdırma dərman bitkilərinin hər ədədi üçün fərdi farmakopeal 
maddəsində nəzərdə tutulmuş paketləri təmsil edən qablaşdırmadır. Dərman bitki 
xammalı ilə istehlak qablaşdırmanın tarixi, onlann təhlükəsizliyi və davamlılığı, 
xassələrinin təmin edilməsi, istehlakçı üçün gəlir hesab olunur.
Paketli dərman xammalı məhsullan bütün dərman bitkiləri, xırdalanmış və ya toz, 
yüklü modul və dekokt (bişirmə) hazırlanması üçün nəzərdə tutulan dərman 
məhsullarının (tinktura, ekstraktlar və s.) hazırlanması. Dərman bitkilərinin qəbuluna 
daxildir:

1. Paketin vizual yoxlanılması;
2. Onun keyfiyyət və bütövlüyünün müəyyən edilməsi;
3. Sənədlərin marking və qeydiyyat yararlılığının müəyyən edilməsi;
4. Xüsusi əmtəə üçün qablaşdırma tələbləri sənədlərinin uyğunluğu;
5. Nümunə;
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6. Nümunələrin yalnız keyfiyyətli və standartlara uyğun olanlarının alınması;
7. Eyni nümunənin iki seriyasının olmasına yol verilməməsi;
8. Dərman vasitələrinin, dərman bitki xammalının seriyası;

Test nümunəsini uyğun təşkilat və ya şöbə nümayəndəliyi təhlil edir. Müvafiq 
təlimatlar və qaydalar üzrə zəhərli və güclü təsiredici dərman bitkiləri nümunələrinə 
təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə, gigiyena tələblərinə riayət olunmalıdır. 
Nümunələr üzərində 3 test (arbitraj daxil olmaqla) aparmaq tələb olunur. Təhlil 
nümunələri monitorinqin nəticələrinə qədər ayrıca saxlanılmalıdır. Arbitraj 
nümunələri müəyyən edilməklə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi 
müəssisələrdə dərman bitkiləri vaxtından az saxlanılmalıdır. Keyfiyyət standartlarına 
cavab verməyən nümunələr çıxarılmalı və ya məhv edilməlidir.Dərman bitkiləri 
üzərində aşağıdakı ardıcıl əməliyyatlar aparılmalıdır:

1. Nümunələrin nəzarətə alınması və birbaşa seçilməsi;
2. Nümunələrin seçmə sənədlərinin etiketlənməsi;
3. Dərman bitki materiallarının keyfiyyət standartlarını yoxlamaqla, keyfiyyəti 
uyğun olanlar seçilməli və təsadüfi seçmənin qarşısı alınmalıdır.

DƏRMAN BİTKİ XAMMALLARININ TƏSNİFLƏŞDİRİLMƏSİ SİSTEMİ

Dərman bitkilərinin xammallarının təsnifləşdirilməsi problemi akademik xarakter 
daşıyır. Farmakoqnoziya kursunun dərslik materiallarında ardıcıl olaraq 
yerləşdirilmişdir. Bundan başqa tələbata uyğun olaraq dərslik kimi tibbdə, əczaçılıqda 
və ya bioloji işlərdə işlədilir. Müasir dövrdə dərman bitkilərinin məlumat bazasının 
yaradılmasında ən mühüm məsələ onların təsnifləşdirilməsində materialların fayllar 
üzrə xüsusi yerləşdirilməsi. Dərman bitkiləri xammalının təsnifləşdirilməsində ayrı- 
ayrı vaxtlarda müxtəlif cür yanaşılmışdır. Ən köhnə təsnifat kobud şəkildə 
əmtəəşünas xarakterdə olmuşdur. Belə yanaşmada bitkinin istifadə olunan 
orqanlarından (kökləri, kökümsovları), eləcə də ondan ahnan məhsullar (huminlər, 
qatranlar, efir yağlan) obyekt kimi qruplaşdırılır. Belə formada olan qruplaşdırma 
formaları ilk dəfə 1778-ci ildə Rusiya farmakopeyasında yerinə yetirilmiş, XIX əsrin 
farmakoqnoziya dərsliklərinə daxil edilmişdir. Bu növ dəyişiklik forması (morfoloji 
təsnifat adlanmaqla) bu prinsip üzrə qruplaşdırma bir sıra xarici nəşrlərdə (Berger P. 
Handbuch der Drogenkunde, Bd. 1-7, 1949-1967, Vienna; Wallis T.E. Textbook of 
Pharmacognosy, London, 1967) istifadə olunmuşdur. Materialların yerləşdirilməsində 
Latin və digər əlifbalardan eləcə də lüğət reestrlər, kodekslər və ensiklopediyalardan 
istifadə edilir. (European Pharmacopeia, 1969-1975, v. I-III, Paris; Leung A.V. 
Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs and cosmetics. 
New-York, 1980; Ботанико-фармакогностический словарь / К.Ф. Блиновой, Г.П. 
Яковлева. М., 1990; Енсиклопедический словарь лекарственных растений и 
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продуктов животного происхождения / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. 
2-е изд. СПб., 2002) istifadə olunmuşdur. Bundan başqa materialların sistematik 
prinsiplə verilməsində əvvəlcədən məlum olan hər hansı ümumi botaniki sistemə 
uyğun olaraq dərman bitkiləri haqqında məlumatlardan istifadə olunmuşdur. 
Əvvəllər, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Avropada ən populyar sistem A. 
Dekandool və A. Engler sistemi hesab olunurdu. Sonralar XX əsrin ortalarından C. 
Xatsinson, R. Vettşteyn, A.L.Taxtacanyan (Fluckiger F.A., Hanbury D. 
Pharmacographia. London, 1879; Trease G., Evans W. Pharmacognosy, 10 th ed. 
London, 1972 sistemlərindən istifadə olunmuşdur. “Farmakoloji” təsnifat o halda 
əlverişli hesab olunur ki, bunun əsasını dərman bitkiləri xammalının xüsusi qəbulu 
(Pratt, Yongken H. Pharmacognosy, 2 nd ed. Philadelphia, 1956) nəzərdə tutulur. 
Ancaq belə təsnifatda əksər bitkilərin bir çox farmakoloji effekti nəzərə alınmır. 
Əczaçılıq mütəxəsisləri üçün nəzərdə tutulan nəşrlərdə son halda kimyəvi təsnifat əsas 
götürülür ki, burada xammal tərkibindəki mühüm bioloji aktiv maddələrə görə 
qruplaşdırılır. Bu prinsip XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq farmakoqnoziyanın bir 
çox dərsliklərinin materiallarında (Tschirch A. Handbuch der Pharmakognosie. 
Leipzig, 1933; Trease G., Evans W. Pharmacognosy, 12th ed. London, 1983; 
Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии. M., 1967; Муравйева Д.А., Самылина 
И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. М., 2002; Лекарственное растительное 
сырье. Фармакогнозия. / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. СПб., 2004; 
Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. 
Фармакогнозия. / Под ред. Г.П. Яковлева. СПб., 2006) öz əksini tapmışdır.

DƏRMAN BİTKİ XAMMALININ ADLANDIRILMASI
Dərman bitki xammalı dərmanların hazırlanmasında istifadə olunan heyvan ya da 
bitki mənşəli, yəni sintezi bitki və ya heyvan hüceyrəsi tərəfindən hazırlanan ilkin 
maddələrə və dərman xam maddələrinə deyilir. Əldə edilən məlumatlara görə: 
xammallar bitki və heyvan mənşəli olmaqla, 2 yerə ayrılırlar. Bitki mənşəli 
xammalların sayı heyvan mənşəli xammalların sayından xeyli çoxdur. Bunun səbəbi 
bitkilərin insan sağlamlığındakı yerinin və önəminin daha çox olmasıdır. Bitki 
mənşəli xammal ya bitkinin bütövündən, onun orqanından və ya onlardan əldə edilən 
məhsuldur. Mentha piperita L. yarpaqlan (Folia Menthae); yarpaqlarından distillə 
yolu ilə əldə edilən uçucu yağ (Oleum Menthae) və kristallaşdınlaraq ayrılan Menthol 
(M ent olum) ayrı-ayrihqda dərman bitki xammallarıdır. Bir bitkinin bütövündən ibarət 
xammal sayı azdır. Lakin bitkinin bir hissəsinin xammal kimi istifadə olunmasına 
tez-tez rast gəlinir. Bunlara aşağıdakılar aiddir:
Ot, otlar (Herba, Herbae) - müəyyən qaydalarla toplanılaraq normativ sənədlər 
əsasında qurudulmalı və ya bütöv ot şəklində yerüstü hissələri, bəzən yarpaqlan, 
gövdə hissəcikləri, çiçəkləri və meyvələri istifadə edilir. Əczaçılıq təcrübəsində ot 
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bitkilərinin qurudulmuş yerüstü hissələri əsasən bitki çiçək açan dövrdə 
toplanılır. Ona görə də xammalda, çiçəklər və yetişməmiş meyvələr də olur. 
Müxtəlif otların toplanılma üsulları müxtəlifdir. Elə otlar vardır ki, onların 
gövdəsinin yuxarı hissələri (üçbarmaq otu), digərinin isə bütün verüstü hissələri 
kök ilə birlikdə yığılır. Makroskopik analiz zamanı quru xammalın bütün 
hissələrinin tükcükləri, gövdənin uzunluğu, yarpaqların və çiçəyin ölçüsü, iyi və 
dadı öyrənilir. Xammalı islatdıqda onların morfoloji xüsusiyyətlərini daha yaxşı 
öyrənmək olur. Bu məqsədlə xammalı 3-10 dəqiqə isti suyun içərisində saxlayır, 
sonra şüşə üstündə onu yerləşdirərək öyrənirlər.
Tumurcuq (Gemmae və ya Turiones) - yetişməmiş vegetativ gövdə olan tumurcuq 
və hətta onun ayrılmış pulcuqları toplanılaraq qurudulmalıdır.
Yarpaq, yarpaqlar (Folia, Folium) - müəyyən vaxt ərzində tam inkişaf etmiş sadə 
və ya mürəkkəb təzə yarpaqlar saplaqla birlikdə toplanılmalı və qurudulmalıdır. 
Əczaçılıqda lazımi şəraitdə qurudulmuş saplaqlı və saplaqsız yarpaqlardan ibarət olan 
xammaldan istifadə edilir. Xammal çiçəkləmə dövründə toplanılmalıdır.
Çiçək, çiçəklər (Flos, Flores) - Çiçəkləmə dövründə təzə və ya qurumuş halda çiçək 
və qozalan normativ sənədlər əsasında toplanılmalı və qurudulmalıdır. Əczaçılıq 
təcrübəsində qurudulmuş çiçək qrupu, ayn-ayrı çiçəklər və onlann hissəcikləri 
nəzərdə tutulur. Bunlar adətən bitki çiçək açan dövrdə toplanılır. Quru xammalda 
çiçək qrupunun tipi, çiçəyin özü, tükcüklərin olub-olmaması, ölçüsü, rəngi, iyi və 
dadı təyin edilir. Çiçəyin və ya çiçək qrupunun quruluşunu öyrənmək üçün onları isti 
suyun içərisində 5-10 dəqiqə çalxalayıb isladırlar. Xammalı şüşə üzərinə 
yerləşdirib lupa ilə öyrənirlər.
Meyvə (Fructus) - yetişmə dövründə təzə meyvə və ya onların hissələri 
qurudulmalıdır. Əczaçılıq təcrübəsində meyvə dedikdə həqiqi və yalançı 
meyvələr, hamaşmeyvə, mürəkkəb meyvələr və eləcə də onların ayrı-ayrı 
hissələri nəzərdə tutulur. Meyvələr adətən tam yetişən dövrdə və ya yetişməyə 
az qalan dövrdə toplanılmalıdır. Meyvələri analiz etdikdə onlann formasına, 
ölçüsünə, rənginə, iyinə və dadına fikir verilir. Məlumdur ki, meyvələr meyvə 
yanlığından, içərisində yerləşən toxumdan və ya tumdan ibarətdir. Meyvəyanlığı 
quru (quru meyvələr) və lətli (şirəli) meyvələr də ola bilər. Quru meyvələri quru, 
şirəli meyvələri isə əvvəlcə quru halda, sonra isə 10-20 dəqiqə isti suda 
saxladıqdan və qaynatdıqdan sonra öyrənirlər.
Toxum (Semen) - toxumlar və ya onun hissələri (ləpəsi) texniki yetişmə fazasında 
toplanılaraq qurudulur. Toxum dedikdə bütöv toxum və ya onun ayrı-ayrı ləpələri 
nəzərdə tutulur. Toxumlar xammal kimi yetişən dövrdə toplanılır. Onlar qabıq, 
endosperm və rüşeymdən ibarətdir. Xammalın eyniliyini təyin etmək üçün 
onların forması, ölçüsü, rəngi və qabığının üstü öyrənilir. Onların rəngi və iyi 
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əzildikdə və yaxud qaşıdıqda təyin edilir. Əgər toxumlar çox xırdadırsa onların 
ölçüsünü təyin etmək üçün xüsusi ələkdən keçirirlər.
Qabıq (Cortex) - müəyyən normativ sənədlər əsasında ağac və kol bitkisinin xarici 
hissəsi olan qabığı, müəyyən edilmiş qaydalarla toplanılmalı və qurudulmalıdır.
Kökümsov (Rhizoma) - müəyyən qaydalarla toplanılaraq normativ sənədlər əsasında 
yerüstü hissələrdən azad edilməli, bütöv və ya doğranmış halda qurudulmalıdır.
Kökümsovlar kök yumrulan ilə birlikdə (Tubera cum radicibus) - müəyyən 
normativ sənədlər əsasında ayrı-ayrı köklər, bütöv və ya doğranmış kök yumrulan 
soyularaq havada qurudulur.
Kökümsov və köklər (Radicus tuberosae və ya Radicus tubera) - müəyyən qaydalar 
əsasında toplanılmalı, soyulmalı və qurudulmalıdır.
Kökümsov və soğanaqlar (Bulbo tubera) - müəyyən olunan vaxt ərzində yığılmalı, 
quru yarpaq qalıqları soyulmalı və hava axınında qurudulmalıdır.
Kök yumruları (Tubera) - müəyyən olunan vaxt qaydaları ərzində toplanılaraq, təzə, 
bütöv və ya doğranmış halda soyularaq qurudulmalıdır.
Soğanaq (Bulbus) - müəyyən gün ərzində toplanılaraq soyulmalı, yerüstü hissələrdən 
azad edilməli, qurudulmuş lətli yarpaqları, xarici qişah hissələri və inkişaf etməmiş 
xırda yarpaqları qurudulmalıdır. Buna soğan və sarımsağı misal göstərmək olar.
Sklerosiya (Sclerotia) - çoxhüceyrəli olub, göbələyin vegetativ cisminə möhkəm 
yapışır. Müəyyən qaydalarla toplanılaraq normativ sənədlər əsasında istifadə edilir.
Sporlar (Species) - qiymlətli bitki xammalı olub, duz, efir yağı və keyfiyyətli dərman 
maddələri ahnır.
Qönçələr (Alabastra) - qönçələr və qurudulmuş çiçəklər normativ sənədlər əsasında 
toplanılmalıdır.
Gövdə (Cormİ) - kol və ya kolcuqlarm gövdəsi toplanılaraq normativ sənədlər 
əsasında qurudulmalıdır.
Bitkilərdə patoloji olaraq meydana gələn məhsullar bunlardır:
f^Məlhəm, maz (Gallae)
f^Zamk (Gummi)
Ф Qatranlı zamk (Gummi resina)
^Qatran (Resina)
f^Nişasta, nişastah (Amylum, Amyla)
-ф-Şirə (Succus)
$Mum (Cera)
KJQatran, kitrə (Pix)
f^Sabit və ya uçucu yağ (Oleum)
£$Uçucu yağ və ya qatran qarışığı (Oleo resina)
^Balzam (Balsamum)
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Bitki xammalları da bitki və heyvanlar kimi 2 sözlə adlandırılır. Latın dilində ifadə 
edilir. İfadəsi mütləq deyildir. Lakin qaydalar bitki adlarmdakı kimi kəskin deyildir. 
Ümumi qaydaya görə ilk söz bitkinin istifadə olunan hissəsini və ya orqanını bildirir. 
İkinci söz isə ahnan xammalın və ya maddənin adidir. Məsələn,
^Melissa officinalis - Dərman nanə (bitki) 
ü Folia Melissae - Nanə yarpaqları (xammal)
İfadələr tamamlama halında aşağıdaki kimi göstərilməlidir:

1. Bitki hissəsini bildirən sözün arxasında ikinci söz olaraq cinsin adı və latınca 
qaydalara görə genetifi (-in halı) adlandırılır.
Salvia officinalis - Folia Salviae 
Scilla maritima - Bulbus Scillae 
Aconitum napellus - Tubera aconiti 
Digitalis purpurea - Folia Digitalis
2. İkinci söz olaraq növün adı istifadə olunmuşdur. Bu qayda Türk 
farmakopeyası tərəfindən istifadə edilir. Ancaq bəzi ölkələrdə cinsin adı birinci 
olaraq istifadə edilir. Məsələn, Senegae Radix
Atropa belladonna - Folia Belladonnae
Aesculus hippocastanum - Folia Hippocastani
3. İkinci söz bitkinin yerli adı işlədilir.
Orchis anatolica -Səhləb kökümsovu (Səhləb bitkisinin Azərbaycanda işlədilən 
yerli adıdır).

4. İkinci və üçüncü sözlər həm cins və həm də növ adıdır.
Ammi visnaga - Fructus Ammi visnagae
5. Bitkiyə aid olmayan sözlərlə də adlandırmaq olar.
Glycyrrhiza glabra - Radix Liquiritiae
Smilax ornata - Radix Sarsaparillae
Xammal, bitkidən təcrübə yolu ilə alınmış bir məhsuldursa, bəzən tək bir sözlə 
ifadə edilir.

Papaver somniferim - Opium (və ya Succus Papaver)

§ 17. Dərman bitki xammalından mikropreparatların hazırlanması
Ayrı-ayrı orqanların anatomik quruluşunu öyrənmək üçün onlardan eninə və uzununa 
kəsik aparmaq lazımdır. Kəsiklər ülgüc və ya iti bıçaqla hazırlanır. Kəsiklərin ülgücə 
yapışmaması üçün xammalın səthini və ülgücün tiyəsini su ilə isladırlar. Kəsik nə 
qədər kiçik ölçüdə olsa bir o qədər hamar və nazik olur. Obyektdən bir neçə kəsik 
hazırlamaq məsləhət görülür. Alınmış kəsikləri əşya şüşəsi üzərində bir damcı suya 
keçirmək və onlara mikroskopla baxmaq məsləhətdir. Hava qabarcıqlarının 
qalmaması üçün mikropreparatm üzərini ehtiyatla örtük şüşəsi ilə örtürlər. Bunun 
üçün örtük şüşəsinin yan tərəfindən sol əlin barmaqları ilə yapışıb onun aşağı 
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kənarını su damcısma söykəyib, örtük şüşəsini ehtiyatla aşağı buraxırlar.
Örtük şüşəsi tədricən düşdükcə preparat iynəsi ilə kəsiyi düzəldir və iynəni şüşənin 
altından çıxarırlar. Kəsiklərin ölçüsü örtük şüşəsinin ölçüsündən kiçik olmalı və 
kənara çıxmamalıdır.

Makroskopik təhlil

Makroskopik təhlil bütün dərman bitkilərinin, xammalının əsasını müəyyən etmək 
metodudur. Bu təhlil zamanı bitkilərin morfoloji quruluşunu və xammah hərtərəfli 
tədqiq etmək olduqca zəruridir. Makroskopik təhlil zamanı dərman bitkilərinin gözlə 
və ya hıpanın köməyi ilə (1 OX) fərdi xüsusiyyətləri - çiçəyin rəngi, iyi, dadı, 
zəhərliliyi - yəni onların “daxili göstəriciləri” qismən aşkar edilmələdir. Bu sınaqdan 
sonra orqanoleptik testlər, nəmliyi, təsiredici maddələri, kül elementləri 
araşdırılmalıdır. Xüsusən xammalın gözlə görünən göstəricilərinə onlarin efiryağlı və 
tükcüklü olmasına diqqətlə yanaşılmalıdır. Xammalın iyini bilmək üçün onu əl ilə 
ovxalamaq, yağlılığmı təyin etmək üçün isə millimetrovka və ya vatman kağızı 
üzərində əzmək lazımdır. Çiçək xammalının tədqiqi onun toplanıldığı gün ərzində 
aparılmalıdır. Dadının öyrənilməsi analizlə onun zəhərli olub-olmamasının 
təyinindən sonra mümkündür. Zəhərli xammalın nəinki dadma baxmaq olmaz, hətta 
ona əl ilə toxunmaq belə qadağan olunur. Makroskopik təhlil morfoloji göstəricilərə 
əsaslanmalıdır. Zəhərli bitkilərin dadı müəyyən edilmir.

Mikroskopik təhlil

Mikroskopik təhlillə dərman bitki və xammalını xüsusi metodlarla öyrənmək üçün 
onlan xırdalayaraq toz, briket, kürəcik, qırma və qranula şəklinə salmaq lazımdır. 
Eyni zamanda bitkilərin müxtəlif orqan və toxumalarının anatomik quruluşunu ətraflı 
bilmək vacibdir. Mikroskopik təhlil bitkilərin anatomik strukturuna və analitik 
testlərin (sınaqların) aparılmasına əsaslanır.

Kimyəvi təhlil

Kimyəvi yanaşmanın keyfiyyət reaksiyaları başhca olaraq xromatoqrafik təhlillərə 
əsaslanır. Mikroskopik təhlili briketlər və qranullar ilə doğranmış dərman bitkilərinin 
həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün əsas üsuldur. Mikroskopik analizi bitkilərin 
anatomik strukturunun hərtərəfli bilik əsasında deyil, müxtəlif orqanlarının və 
toxumalarının ümumi olaraq bitkilərin analoji hissələrin fərqlənməsidir. Mikroskopik 
təhlil texnikası əsasən dərman bitki materiallarının morfoloji mənsubiyyəti ilə 
müəyyən edilir. Dərman bitkilərinin sadə keyfiyyət reaksiyaları xammal növü üzrə 
əsas əməliyyat və ya əlaqəli birləşmələr üzrə xromatoqrafik testlər və identifikasiyası 
əsas götürülür. Dərman bitki materialların identifikasiyası bir neçə qrupa ayrılır. 
Histokimyəvi reaksiyalar müəyyən bölmələr üzrə həyata keçirilir. Bəzi hallarda, bu 
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material kimi qurudulmuş bitkilərdən istifadə edilə bilər. Reaksiya nəticələri aşağı 
böyütmə ilə ilkin olaraq mikroskop altında müşahidə edilir. Sonra isə ətraflı şəkildə 
hərtərəfli öyrənilir. Yekun nəticələr reaksiyanın cəm nəticələrinə əsasən formalaşır. 
Tədqiq birləşmələrlə reagent məhsulları arasında formalaşma varsa, reaksiya tez bir 
zamanda həyata keçirilməlidir.

Sublimasiya (mikrosublimasiya) təhlili

Bu metodla bitki mənşəli maddələrin keyfiyyət reaksiyaları həyata keçirilir. 
Sublimasiya testi quru boru vasitəsilə aparılır. Bu boruya doğranmış bitki materialları 
kağız və lentlər yerləşdirərək daxil olan bitki tozlarını borunun divarlarına hopdurulur 
və qurudulur. Analiz sınaq şüşəsində edilir və borunun daha aşağı hissəsi yalnız alov 
məşəlinin üzərində yerinə yetirilir. Borunu soyutduqdan sonra, onu üfüqi şəkildə 
tutaraq, zonaya reaktivin düşməsi təmin edilir. Mikrosublimatsiya üçün doğranmış 
bitki materialının uzunluğu 1-1,5 sm, eni isə 2 sm olmaqla şüşə üzərinə qoyulmalı, 
başqa bir şüşə boruya isə bitki materialını (0,1-0,2 q) daxil etmək lazımdır. Bu halda, 
bir mikroskop (Floresan və ya polarization) altında müayinə nəticəsini izləmək 
lazımdır.

Lüminessensiya təhlili

Dərman bitkilərin tərkibində olan bir çox maddələr lüminessensiya ilə floresan təhlil 
edilir. Əsasən hidrogen, kripton, ksenon qazboşalma lampalarından istifadə etməklə, 
radiasiya həyəcanı əldə etmək mümkündür. Lüminessensiyanı adi gözlə də müşahidə 
etmək olar. Flyuoresan mikroskopu ilə lüminessensiya təhlilinin əsas üstünlüyü 
obyekt və onun lüminessensiya təbiətinin daxili strukturu göstərilir. Flyuoresan 
mikroskopunun dəyərli üstünlüyü bu metodla quru bitki maddələrinin qeyri-şəffaf 
qalın dilim şəklində tətbiq edilə bilməsidir. Makrolüminessensiya təhlillə 
ultrabənövşəyi işığın altında onların hərarətləri ilə xromatoqrammalarda aşkar edilən 
ləkələri özündə saxlayır. Əgər ultrabənövşəyi işıqda dərman bitkilərinə baxılarsa, 
onun kimyəvi tərkibindən asıh olan səciyyəvi lüminessensiya nəticəsi də meydana 
çıxacaqdır. Lüminessensiyanın əsas üstünlüyü yüksək həssaslıq və spesifiklikdir.

§ 18. Dərman bitki xammalı qarışıqları. İlkin işləmə

Dərman bitki xammalının xüsusi aydınlaşdırılmasına ehtiyac yoxdur. İlkin işləmə 
zamanı xammal qurudulduqdan sonra, normalara uyğun olmayan hissələri çıxdaş 
edilməlidir. Məmulatlar kollektorlar tərəfindən toplanılmalı, müqavilənin 
hazırlanması və sertifikatların verilməsindən sonra icra edilməlidir. Nadir və digər 
qorunan növlərin toplanılması (qismən və məhdud toplanılması) üçün lisenziya tələb 
edilir. Yerüstü bitki hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə) səhər şeh olduğu zaman (saat 
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>-10 arasında) və axşam isə yeraltı orqanları (kökləri, kökümsovları) saat 17-dən 
sonra toplanılmalıdır. Yalnız yaxşı inkişaf etmiş sağlam xammalı toplamaq lazımdır. 
Həşərat və ya mikroorqanizmlər tərəfindən zədələnmiş bitkilər çıxdaş edilməlidir. 
Ağır nəqliyyat və bir sıra sənaye zavodları və böyük miqdarda müxtəlif toksikantlar 
tərəfindən (ağır metallar, benzopiren) zədələnmiş ola bilər. Bu, böyük sənaye 
müəssisələrinə yaxın çirklənmiş arx kənarlarından, gölməçə ərazilərindən, çirkli 
sututarlardan (yoldan 100 metr aralı) material toplamaq məqsədəuyğun deyildir. Bəzi 
bitkilərinin törətdiyi allergik reaksiyalar səbəbindən insanlarda dermatit, gözün selikli 
qişasının iltihabı, burun və boğaz xəstəliklərinə səbəb olur. Təhlükəsizlik qaydalarına 
riayət etmək üçün bitkilərdən istifadə edərkən, zəhərli bitkilərin toplanmasından 
ehtiyat etmək lazımdır. Dərman bitkilərinin toplanması şərtləri tərkibindəki aktiv 
maddələr, eləcə də maksimal fitokütlənin formalaşmasından və akkumulyasiyadan 
asılıdır. Hər bir növün toplanılması təqvim tarixindən asılıdır. Bundan əlavə, uzun 
illərin təcrübəsi əsasında formalaşan ayrı-ayrı morfoloji qruplar üçün ümumi qayda 
və üsullar vardır. Bitki üzərindəki qönçələr şişkinləşən zaman erkən yazda 
toplanılmalıdır. Şam ağacının qönçələrinin uzunluğu 3 mm-dən artıq tac şəklində 
kəsilməlidir. Qurutmadan əvvəl, üzərindəki pulcuqlar çıxarılmalıdır. Parklarda, 
əhalinin yaşayış məntəqələrinə yaxın olan meşə təsərrüfatı müəssisələrində və 
istirahət yerlərində bitkiləri icazə olmadan toplamaq qadağandır. Qabığın (aprel-may 
aylarında) şirə hərəkəti zamanı toplanılması məqsədəuyğundur. Bu zaman qabıq 
asanlıqla ayrılır. Bunun üçün polad bıçaqla 20-30 sm-dən bir dairəvi kəsiklər 
aparılmalıdır. Qurutmadan əvvəl qabığın üzərindəki mamır, şibyə və digər hissəciklər 
təmizlənməlidir. Adətən yarpaqlar butonizasiya və çiçəkləmə zamanı toplanılır. 
Toplanılma digər zamanda da aparıla bilər. Məsələn, üçyarpaq yoncanın yarpaqları 
çiçəkləmədən sonra, dəvədabanının yarpaqları isə yayın birinci yarısında 
toplanılmalıdır. Evkaliptin yarpaqlan payızın sonunda, qış və ya yazda, ayıqulağı, 
mərcangilənin yarpaqlarını çiçəkləmə başladıqda və payızda meyvələr yetişdiyi 
zaman toplamaq lazımdır. Bir çox bitki yarpaqları (sürvə, bəngotu) yay müddətində, 
(səna, xanımotu, dəlibəng) çiçəkləmədən meyvə yetişənə qədər yığıla bilər. 
Yarpaqları saplaqsız olmaqla normativ sənədlər əsasında iti bıçaq, oraq və əl ilə 
toplamaq mümkündür. Bitkilər pöhrəliklərdə plantasiya şəraitində təmiz biçilməli və 
ya yerüstü hissələri kəsilməlidir. Yarpaqlar qoparılaraq (gicitkan) və ya 
qurudulduqdan sonra (mərsin, ayıqulağı, istiot nanə) toplanılmalıdır. Yabanı çoxillik 
bitkilərin toplanılması zamanı bütün yarpaqlan tamamilə yığmaq yolverilməzdir. 
Çiçəklər (fərdi və ya bütün çiçəklər) butonizasiyanın əvvəlində və ya sonunda 
toplanılmalıdır. Adətən əllə (çobanyastığı, gülümbahar), iti bıçaq, qayçı, oraq 
(yemişan, cökə) və ya xüsusi otbiçənlə (aptek çobanyastığı) toplanılmalıdır. Bəzi 
çiçəklər üçün toplanılma məsələn, qumluq solmazçiçəyi üçün çiçəyin hündürlüyü bir 
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sm, aptek çobanyastığı üçün 3 sm ölçüsündə aparılmalıdır. Məhsul yığımından sonra 
dərhal kənar hissələr qoparılıb atılmalıdır (ilkin işləmə). Qönçələr (sitvar yovşanı, 
Yapon soforası) çiçək açmazdan əvvəl toplanılmalıdır. Otların bəzi növləri çiçəkləmə 
başlayanda (üçbarmaqotu, acı yovşan, inciçiçəyi, neştərvari termopsis), digərləri 
çiçəkləmə mərhələsində (bahar xoruzgülü), bəziləri isə çiçəkləmənin sonu, barvermə 
və meyvə yetişmə dövründə (bataqlıq ladan kolu) toplanılmalıdır. Bitkilərin gövdəsi 
bıçaq, qayçı, oraqla qoparıldıqdan sonra pöhrəliklər otbiçənlə biçilməlidir. Bəzi 
bitkilərin yerüstü hissələri torpaq səthindən 5-10 sm (inciçiçəyi, bahar xoruzgülü) 
səviyyəsində, bəziləri kökün aşağı hissələrindən (acıhqotu, dazıotu, dəmirovotu, 
qatırquyruğu, zirinc, neştərvari termopsis), bəzilərinin zirvə çiçəkləri (acı yovşan 
uzunluğu 25 sm, gövdənin qalınlığı 3 mm, boymadərən uzunluğu 15 sm, gövdənin 
qalınlığı 3 mm, qatırquyruğu uzunluğu 40 sm, gövdənin qahnhğı 5 mm) və ya yan 
budaqlar (pişikdili), bəzən birilliklər köklərlə birlikdə (bataqlıq qurucası, çoban 
çantası) kəsilərək toplanılmalıdır. Bunun üçün tam inkişaf etmiş pöhrəliklər 1 m2 
sahədə biçilməlidir. Qurutmadan əvvəl oduncaqlar, çirklənmiş hissələr, qahn gövdə 
hissələri (ilkin işləmə) çıxarılmalıdır. Sonra isə döyülməlidir (kəklikotu, aptek 
çobanyastığı). Adətən meyvə və toxumları texniki yetişmə zamanı şirəli yumşaq 
olmaqla yetişmə 60-70% olduqda, quru meyvələrin isə (gənəgərçək, lobya, kətan, 
xardal) toplanılması göstəriş sayılır. Quru meyvə və toxumları olan bitkilər adətən 
qurudulduqdan sonra (zirə, razyana, kətan) yerüstü hissəsi biçilməlidir. Şirəli 
meyvələr, membranların bütövlüyünün pozulması təhlükəsi olmasın deyə mümkün 
qədər əl ilə toplanılmalıdır. Bəzən meyvələr müxtəlif zərərvericilərlə çirkləndiyindən 
onlann ilkin işlənilməsinə ehtiyac olur. Çaytikanı, yemişan, itburnu və digər 
meyvələr toplanıldıqdan sonra ilkin işlənilməlidir. Belə ki, zədələnmiş lətli, yaxşı 
yetişməyən və həşəratla çirklənmiş meyvələr seçilməlidir. Torpaqaltı orqanlar (kök, 
kökümsov, kök yumruları və soğanaq) adətən payızda və ya baharda vegetasiya 
prosesi başlamazdan əvvəl toplanılmalıdır. Məsələn şirpəncəsi çiçəkləmə dövründə, 
çəhrayı radiolanın kök və kökümsovu çiçəkləmə və meyvəvermə dövründə, badan 
bitkisinin kökümsovu iyun-iyul aylarında, jenşenin kökü 5-6 yaşında toplanılmalıdır. 
Oplopanaks, badan, gecəvər, araliya kökü əl və ya qarmaqşəkilli alətlə çıxarılmalıdır. 
Toplandıqdan sonra məhv olmuş çürük hissələri bazal yarpaq, kök və rizoidlərindən 
ayrılmalıdır. Göstərilən hissələr soyuq çay suyunda yuyulduqdan sonra hörmə zənbilə 
yığılmalıdır. Xammalın tərkibi selik, saponinlər, tez və yüksək həllolma qabiliyyətinə 
malik olan maddələrdən ibarətdir. Bəzi xammalların (biyan, gecəvər, gülxətmi) 
mantarı olmur. Xammalın qurudularaq nəqliyyatla daşınması üçün ən yaxşı 
konteyner zənbillər, taxta qutular, parça çantalar hesab olunur. Yarpaq, ot və çiçəyin 
polietilen torbalarda daşınması yolverilməzdir. Toplanılmış xammal 2-3 saat ərzində 
kölgə şəraitində parça və ya brezent üzərində sərilməlidir.
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§ 19. Dərman bitki xammalının qurudulması

Dərman bitki xammalının böyük əksəriyyəti təbabətdə qurudulmuş halda istifadə 
edilir. Yalnız müəyyən növləri (aloe, şafran, kalanxo) ilkin işlənildikdən sonra 
istifadəsinə icazə verilir. Qurudulma zamanı bioloji aktiv maddələrin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dərman xammalının qorunmasının sadə və ən 
səmərəli üsulu kimi hesab edilə bilər. Dərman bitkiləri toplanılan zamanı 70-90 %, 
qurudulduqdan sonra 10-15(20)% nəmliyini itirir. Canlı hüceyrələrdə ilk dəfə 
biokimyəvi proseslər nəticəsində bioloji aktiv maddələr toplanılır. Nəmişlik və qida 
mübadiləsi proseslərinin pozulması, təbii susuzlaşma, xammal ilə bioloji aktiv 
maddələrin tərkibinin azalmasına səbəb olur. Temperaturla qurudulma zamanı 
fermentlər denaturlaşır. Əgər temperatur davam etdirilərsə, lizis prosesi başlayır. 
Lakin, bəzi hallarda xammalı qurutma prosesləri, aktiv maddələr məzmununu 
artırmaq göstəriş sayılır. Optimal qurutma rejimi zamanı bioloji fəal maddələrin 
müəyyən qruplarının saxlanılması üçün qurutma xüsusi metodların köməyi ilə 
eksperimental məlumatlar əsasında aparılmalıdır. Qurutma tədricən, yəni xammal 
örtü altında (çardaq) normal temperaturda aparılmalıdır. Bəzən prosedurun gedişini 
reagent artırır və ya sonrakı susuzlaşdırma prosesini sürətləndirir. Dərman bitkilərinin 
qurudulması üçün hazırda istifadə olunan metodlar 2 qrupa bölünür:

1. Süni istilik olmadan;
a)açıq havada həyata keçirilən hava-kölgə, çardaq altında və küləkli 
quruducular;
b) açıq günəş altında xüsusi qurutma hava qurutma ilə qurudulur.
2. Süni istilik və ya istilik ilə;
a) kölgəli hava üsulu ilə yarpaq, ot və çiçəklər qurudulur. Sadə hallarda, xammal 
çardaq altında və ya xüsusi qurutma məntəqələrində aparılır.
b) hava quruducularla qurudulma kamerası kətan və ya metal tor içərisində 
yerləşən rəflərlə təchiz olunmalıdır.

fyHava quruducuları ilə qurudulması açıq hava altında çox yavaş getməklə 
keyfiyyətli xammal almır. İsti quru iqlim, əsasən, kökümsov, kök və digər yeraltı 
orqanlara günəş radiasiyasının təsiri altında demək olar ki, heç bir ziyan yetirmir.
QGünəş qurutma zamanı xammalın tərkibindəki alkaloidlər və aşı maddələrinin 
miqdarı müəyyən qədər aşağı düşür (skopoliya, xaçgülü). Ona görə də tərkibində 
piqment maddələr olan bitkiləri yalnız kölgədə qurutmaq lazımdır.
Qİsti quru iqlimlə müxtəlif morfoloji qrupdan olan xammal istənilən şəraitdə 
toplanılaraq qurudulur.
£fBelə qurudulma konvektiv və termoradiasion qurudulma adlanır. Konvektiv 
qurutma quruducu şkafda daimi və fasiləsiz qurudulmaya deyilir.
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Çoxsaylı qurutma zamanı quruducu şkaf stasionar və daşına bilən tipə konstruksiya 
edilmişdir. Onların qurutma kamerası qazandan, metal tordan və izolyasiya olunmuş 
qurutma kamerasından ibarətdir. Quruducuları su, buxar və ya baca qazları ilə 
qızdırılırlar.
F-Fərdi kollektorlar istilik qurutma soba və isti plitələr üçün istifadə olunurlar.
^Radiasiya qurutma infraqırmızı şüaların köməyi ilə həyata keçirilir və əhəmiyylətli 
susuzlaşdırma proseslərini azaldır. Bu üsul laboratoriya şəraitində istifadə olunur. 
Dərman bitkilərinin mikrodalğah sobalarda qurudulur.
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XÜSUSİ HİSSƏ

DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, İSTİFADƏSİ 
VƏ TƏRKİBİ

TƏRKİBİNDƏ VİTAMİNLƏR VƏ PİYLİ YAĞLAR OLAN BİTKİLƏR

Vitaminlər. Vitamin sözünün mənası 
latınca vita - həyat, amin isə turşu 
deməkdir. Vitaminlərin mübadilədə iştirak 
etməsi onunla şərtlənir ki, onlann çoxu ya 
kofermentdir və ya onlann hissəsidirlər. 
Bir çox vitaminlər orqanizmdə sintez 
olunmurlar. Onlann mənbəyi qidadır. 
Orqanizmin toxumasında D3 (dəriyə 
ultrabənövşəyi şüanın təsirindən) və 
nikotiamiddən (triptofandan) sintez 
olunur. Bir neçə vitaminlər (K) yoğun 
bağırsaqda mikroorqanizmlərin təsiri 
nəticəsində əmələ gəlir. Bəzən hipovitaminozun əmələ gəlməsinin (hipovitaminoz və 
avitaminoz) səbəbləri vitaminlərin qidada az olmasıdır. Hipovitaminoz hamiləlik 
dövründə, tireotoksikozda, temperatur zamanı baş verir və orqanizmin vitaminlərə 
tələbatı yaranır. Vitamin çatışmamazhğını pəhriz təyin etdikdə tamamilə aradan 
qaldırmaq olur. Hipovitaminozun aradan qaldırmağın ən sadə və rahat yolu qidada 
meyvə, tərəvəz, heyvan mənşəli məhsullardan istifadə etməkdir. Bu zaman 
vitaminlərin dozalaşması çətindir. Vitaminlərin sorulması pozularsa, qidada onlann 
istifadəsi düzgün olmur. Farmakologiya sənayesi ilə hazırlanan vitamin preparatlan 
hipo və avitaminozun müalicəsində vacibdir. Onlann qəbul edilməsinə fəslin rolu 
təsir etmir. Vitaminləri enteral və parenteral yolla yeritmək mümkündür.

Vitaminlər 2 qrupa bölünürlər:
1 . Suda həll olunan vitaminlər
2 .Yağda həll olunan vitaminlər
Suda həll olunan vitamin preparatları - Bvə C qrupu vitaminləridir.

tyTiamin-bromid - Bı vitamini dənli bitkilərin kəpəyində, düyüdə, noxudda, mayada, 
bitki və heyvan mənşəli məhsullann tərkibində olur. Tiamin bağırsaqdan sorulduqda 
fosforlaşır və tiamin-pirofosfata çevrilir. Burada dekarboksilaza fermenti olur və 
orqanizmdə oksidləşmədə iştirak etməklə transketolazaya çevrildikdə qlükozanm 
parçalanmasında iştirak edir. Vitamin çatışmadıqda karbohidrat mübadiləsi pozulur 
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və Bı hipovitaminozu - polinevrit, əzələ zəifliyi, hissiyatın pozulması yaranır. Ağır 
vəziyyətlərdə iflic əmələ gəlir. Ürək-damar xəstəlikləri və dispepsiya da ola bilər. 
Əzələyə parenteral yeritmədə bioyanaşma yüksək olur. Tiaminin bir hissəsi toxumada 
yığılır və böyrəklə ifraz olunur.
ffTiamin-xlorid - B} vitamini çatışmamazlığından nevrit, nevralgiya, parez, radikulit 
və dəri səpkiləri yaranır. Mədə-bağırsaq və ürək sistemi xəstəliklərində istifadə 
olunur. Praktiki olaraq tiamin bromid və tiamin xlorid istifadə olunur. Toksiki effekti 
və allergiya reaksiyası olmur.

Riboflavin - B2 vitamini qaraciyərdə, böyrəkdə, yumurtada, süd məhsullarında və 
bağırsaqda sorulduqda ribovlavin ATF-in iştirakı ilə fosforlaşır və kofermentlərə 
çevrilirlər. Kofermentlər oksidləşmə-bərpa proseslərində iştirak edirlər. Bu qrup 
fermentləri flavin fermentləri adlandırırlar. Bu vitaminin çatışmamazlığında stomatit 
əmələ gəlir, ağızın qıraqlarında çatlar əmələ gəlir. Dil parçalanmış olur, burun və 
qulağın ətrafında dəri zədələnmələri müşahidə olunur. Vaskulyar keratit 
(konyuktivamn damar genişlənməsi), işıqdan qorxu, gözdən yaş axma əmələ gəlir. 
Riboflavinin çatmamazlığında anemiya yaranır. Mədə-bağırsaq sistemindən yaxşı 
sorulmaqla, çox hissəsi toxumalarda saxlanılır və böyrəklə ifraz olunur.
ffNikotin turşusu və nikotinamid, PP vitamini kimi də adlanır. Nikotin turşusu 
nikotinamid turşusuna çevrilir və o iki vacib kofermentlər əmələ gətirir ki, onlar 
oksidləşmə proseslərində iştirak edirlər. Nikotinamid orqanizmdə triptofandan (amin 
turşusu) əmələ gəlir. Bu vitamin orqanizmdə çatışmadıqda pellaqra xəstəliyi yaranır. 
Əsas əlamətlər diareya, qlossit, qastrit, dermatit və demensiyadır (sonradan ağıl 
zəifləməsi). Vitamin funksiyasından başqa nikotin turşusunda qısa müddətli damar 
genişləndirici effekti vardır. Qəbul etdikdə üz qızarır, baş gicəllənmə, müvəqqəti 
arterial təzyiqin aşağı düşməsi və taxikardiya əlamətləri müşahidə edilir.
ffNikotin turşusu piy (lipid) mübadiləsinə təsir edir, qanda xolesterini və azad piy 
turşularını azaldır. Həzm aparatından yaxşı sorulur, dəyişməyən birləşmələri isə 
böyrəklə xaric olunurlar. Qaraciyər xəstəliklərində, qastritdə, dəri xəstəlikləri və 
damar spazmalarında daxili və parenteral (iynə) yolla istifadə olunur. Birləşmələri az 
toksikidir. Nikotin turşusu damarı genişləndirib damar reaksiyası verə bilər. Çox 
müddətli istifadəsi qaraciyərin piyli distrofiyası əmələ gəlir. Bunun qarşısını almaq 
üçün metionin dərmanından istifadə etmək lazımdır.
ff Pantoten turşusu - B5 vitamini qaraciyərdə, yumurtada, mayada, balıq kürüsündə 
olur. Bu vitamin bağırsaqda bağırsaq mikroflorası ilə sintez olunur. B5 vitamini 
mübadilə proseslərində iştirak edir və turşu qalıqlarını transformasiya edir.
fkB6 vitamini 3 birləşmədən ibarətdir: piridoksin, piridoksal və piridoksamindir. 
Bütün bu adların yerinə bir piridoksinin adı gedir. Bu vitamin əsasən 
transformasiyada, deaminləşmədə, triptofanm mübadiləsində iştirak edir.
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&F'ol-turşusu təzə tərəvəzlərdə, qaraciyərdə, pendirdə, pomidorda olur. Bağırsaq 
mikroflorası ilə sintez olunur. Qaraciyərdə aktiv koferment formaya teira-hidrofolium 
turşusuna çevrilir. Bu turşu bir karbonlu qrupların daşınmasında iştirak edir. Bu 
vitaminin çatışmamazlığında makrositar qan azlığı leykopeııiya, trombositopeniya, 
həzm aparatının xəstəlikləri əmələ gəlir. Fol turşusu nazik bağırsaqda sorulur. 
Plazmada əsas hissəsi birləşmiş vəziyyətdə olur. Qaraciyərdə çox miqdarda depolaşır, 
mübadilə məhsulları böyrəklə ifraz olunur.
0,Siankobalamın - B12 vitamini qaraciyərdə və böyrəkdə olur. Təsərrüfat yolu ilə 
mikroorqanizmin sintezi əsasında əmələ gəlir. Bu vitamin nazik bağırsaqda sorulur, 
əsas funksiyası aktiv koferment formalarının transformasiyasıdır. Bu proseslər zülal 
mübadiləsində və nuklein turşularının mübadiləsinə təsir edir. Vitamin qan artırmaq, 
ep i tel i al hüceyrənin yaranması üçün, sintez sisteminin funksiyasının inkişafı üçün 
vacibdir. Orqanizmdə çatışmadıqda həzm sisteminin pozğunluqları, sinir sisteminin 
xəstəlikləri əmələ gəlir. Mədədə proteinlə münasibətdə olur və adsorbsiya üçün 
vacibdir. Bu faktor hansı səbəbə görə olmadıqda B12 vitaminini orqanizmə parenteral 
yolla yeridilir. Nazik bağırsaqlardan qana sorulur.
^Askorbin turşusu - C vitamini tərəvəzlərdə, meyvədə, giləmeyvədə, itburnu 
giləmeyvəsində və qara qarağatda olur. Yüksək temperaturda parçalanır. İnsan 
orqanizmində sintez olunmur. Əsas oksidləşmə-bərpa proseslərində iştirak edir. C 
vitamini kortikosteraidlərin əmələ gəlməsində, tirozin mübadiləsində və bəzi 
fermentlərin aktivləşdirilməsində iştirak edir. Vitamin C çatışmadıqda orqanizmin 
immuniteti zəifləyir, dərinin qumluğu, damarların qanaması, dişlərin tökülməsi 
müşahidə olunur. Nazik bağırsaqdan sorulur. Toxumalarda yığılır və sidiklə ifraz 
olunur. Terapevtik dozalarda yaxşı effekt yaradır və əlavə təsir göstərmir. Çox 
istifadə edildikdə mədəaltı vəzə və böyrəklərə təsir edir və arterial təzyiqi artırır.
&P vitamini flavanoidlərə aid olub, sarı və nanncı meyvələrdə olur. Əsas effekti 
kapillyarların keçiri çiliyini azadır.
D. Yağda. həll olan vitamin prepareatlanna A, D, E, К vitaminləri aiddirlər.
&A vitamini balıq yağında, qaraciyərdə, heyvani yağlarda, süd məmulatlarında, 
müxtəlif bitkilərdə və heyvan məhsullarında A pro vitamini olan karotin vardır. Onlar 
orqanizmdə A vitamininə çevrilirlər. Mübadiləyə əsas təsiri hələ məlum deyil. Təyin 
edilmişdir ki, oksidləşdirmə-bərpa proseslərində iştirak edir. Fotorcsepsiya üçün 
böyük əhəmiyyəti vardır. A vitamini çatışmamazlığı nda qaranlıqda görmə qabiliyyəti 
azalır, demeralopiya adlanan xəstəlik yaranır. Gözün torunda spesifik hüceyrələr 
(çöplər) vardır, onlarda işığahəssas piqmentlər vardır, o piqment rodopsin tərkibli 
relinoldır (vitamin A formasıdır). A vitamini çatışmamazlığı selikli qişanın və dərinin 
zədələnməsi ilə müşahidə olunur, dəridə quruluq olur, yaraların qranulyasiyası və 
epitelizasiyası gecişir. A vitamini nazik bağırsaqda sorulur. Onun adsorbsiyası üçün 
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öd turşuları lazımdır. Öd əmələ gəlməsinin çatışmamazlığı olduqda hipovitaminoz 
ola bilər. Belə olduqda parenteral yeridilməsi lazımdır. Limfa yolları ilə qaraciyərə 
düşür və orada saxlanılır. Qana keçən retinol plazmada zülala birləşir və toxumalara 
paylanır. Orqanizmdə Avitamininin kimyəvi çevrilmələri baş verir. Əmələ gələn 
mübadilə maddələri böyrək və bağırsaqla ifraz olunurlar.
İ^D2 vitamini erqokalsioferol, D3 xolikalsioferol.

vitamini balıq piyində çoxlu miqdarda olur. Az miqdarda inək südü və yumurta 
sansmda vardır. D2 və D3 vitaminlərin tərkibində təbii provitaminlər olur. D2 vitamin 
erqosterindir, stearinlərə (bitkidən əmələ gələn) aiddir. D3 dehidroxolesterin heyvan 
toxumalarında və dərinin tərkibində vardır. Ultrabənövşəyi şüa altında vitamin D3 
əmələ gəlir. D vitaminin əsas effekti -bağırsağın epitelisındə kalsium və fosfor üçün 
keçirmə qabiliyyətinin yüksəltməsidir. Belə olduqda onun ehtiyacları olan 
konsentrasiyaları təmin olunur. Vitamin D sümük toxumasının minerallaşmasını 
tənzimləyir. Onun çatışmamazlığı zamanı raxit, osteomalyasiya, osteoporoz əmələ 
gəlir. Vitamin D-nin nəzarəti altında kalsiumun sümük toxumasında mobilizasiyası 
prosesi gedir. Nazik bağırsaqdan sorulur, limfa ilə qaraciyərə daxil olur və qanla 
dövran edir. Qanda qlobulin ilə bağlanır və orqanlara yayılır.
QE vitamini - tokoferolun müxtəlif birləşmələri vardır. Əsas aktiv birləşməsi a- 
tokoferoldur. Bütün qida məhsullarında vardır və əsasən bitki yağında olur, 
oksidləşmə prosesində iştirak edir və antioksidant təsiri vardır. Doymayan yağh 
turşuların oksidləşməsini gecikdirir. E vitaminin sorulması öd turşularının iştirakı ilə 
gedir. Limfaya düşür, qanla yayıhr, hipofizdə, xayalarda, böyrəküstü vəzidə yığılır. 
Qaraciyər və böyrəklərlə ifraz olunur. Vitamin E çaüşmadıqda skelet əzələlərinin və 
miokardm distrofiyası prosesi baş verir, qalxanvari vəzidə, sinir sistemində və 
qaraciyərdə dəyişiliklər baş verir.

vitamini laxtalanmanı artırır.
QKj və K2 vitamini. K} vitamini aktiv, K2vitamini isə az aktiv olan (sintetik olmaqla, 
suda həll olan preparatı vikasoldur) təbii vitaminlərdir. Bu vitamin ispanaqda, 
kələmdə, balqabaqda, heyvani məhsullarda və qaraciyərdə olur. Vitamin К yoğun 
bağırsaqda mikroorqanizmlər tərəfindən sintez edilir. Vitamin К protrombinin 
qaraciyərdə sintezini stimulyasiya edir və laxtalanmanm faktoru olur. Vitamin К 
laxtalanmanı və toxumalarda qansızmanı azaldır. Adsorbsiya nazik bağırsaqda gedir. 
Sorulmada limfa, qan və öd turşulan iştirak edir.
Piyli yağlar. Mürəkkəb üzvi maddələr olub, bitki və heyvan mənşəli qarışıqların, 
müxtəlif qliseridlərin, mürəkkəb efirlər olan qliserinin tərkib hissələridir. Tərkibi Rb 
R2, R3 piyli yağ radikallarından ibarətdir. Qliseridlər eyni turşu qalıqlarından 
Rı=R2=R3 və müxtəlif turşu qalıqlanndan (qanşıq) R#R2/R3 ibarət ola bilər. Bir 
turşulardan ibarət triqliseridlər təbiətdə nadir hallarda rast gəlinir. Buna əsasən zeytun 
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və gənəgərçək yağı misal ola bilər. Ən çox hallarda müxtəlif qliseridlərdən ibarət 
yağlar çoxluq təşkil edir. Belə yağların tərkibi palmitin (Cı5H31COOH), stearin 
(C17H35COOH), olein (Cı7H33COOH), oksiolein (Cı7H32OHCOOH), linolen 
<Cı7H29COOH) və digər turşulardan ibarətdir.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Rosa L. - İtburnu

İtburnu cinsinin Şimal yarımkürədə yayılmış 550-600 növündən Qafqazda 56, 
Azərbaycanda 42 (6 növü becəriləndir) növü vardır. Gövdə və budaqları cüt və ya 
dağınıq tikanlı, yarpaqları tək lələkvari kasayarpaqları və ləçəkləri 5, nadirən 4 olub, 
erkəkcikləri və dişicikləri çoxsaylıdır. Yarpaqaltlığı saplaqlıdır. Qiymlətli dekorativ 
və dərman bitkihridir.
Section: Cinnamomeae DC.
Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L). - May itburnu
Rosa acicularis Lindl. - Tikanlı itburnu
Rosa rugosa Thunb. - Qırışıq itburnu
Rosa davurica Pali. - Daur itburnu
Rosa beggeriana Schrenk. - Begger itburnu
Rosa fedtschenkoana Regel. - Fedçenko itburnu
Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz. - Kokand itburnu
Rosa micrantha Borrer ex Smith. - Xırdaçiçəkli itburnu
R. canina L. - İt itburnu
R. tomentosa Smith - Keçətüklü itburnu
R. corymbifera Borkh. - Qalxancıqlı itburnu
Sinonimləri: Çox qalxancıqlı itburnu, itburnu
R. zangezura P. Jarosch. - Zəngəzur itburnu
Sinonimləri: Oxuyan itburnu, tam dəyişkən itburnu, itburnu, həməsür
May itburnu - Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L): Kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 1-2 m, çiçəkli gövdələri tikanlı olur. Çiçəkləri çəhrayı-purpur rənglidir. 
Meyvələri şarşəkilli, çəhrayı-qırmızı, kasayarpaqlıdır. Demək olar ki, Rusiyanın 
Avropa hissəsində, Qərbi və Şərqi Sibirdən, Baykala qədər ərazilərdə yayılmışdır. 
Tərkibində 4-14% askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: Qəhvəyi itburnu, itburnu
Tikanlı itburnu - Rosa acicularis Lindl. Kol bitkisi olub, hündürlüyü 2 m, çoxsaylı 
tikanlı, incə, düzqalxan və cod tükcüklüdür. Yarpaqları aşağı sallanmış, göyümtül 
olub, çiçəkləri çəhrayı rənglidir. Meyvələri uzusov, kənarları daralmış, kasayarpağı 
ilə birlikdə çəhrayı-purpur rənglidir. Rusiyanın əksər zonalarında rast gəlinir. Tərkibi 
vitaminli olub, 4-14%-ə askorbin turşusu vardır.
SinonimIəri:Tikancıqlı itburnu, itburnu
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Qırışıq itburnu-Rosa rugosa Thunb. Kol bitkisi olub, düzqalxan, hündürlüyü 2 m-ə 
qədər olub, çoxsaylı tikanlıdır. Yarpaqlan güclü qınşıqhdır. Çiçəkləri çəhrayı-purpur 
rəngli olub, diametri 6-8 sm-ə bərabərdir. Meyvələri iri, şarşəkilli, qırmızı, düzqalxan 
kasacıqhdır. Rusiyanın Uzaq Şərq, Kamçatka, Saxalin ərazilərində yayılmışdır. 
Tərkibində 3-6% askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: Xəyalpərvər, səsli itburnu, tam dəyişkən, itburnu
Daur itburnu - Rosa davurica Pali. Kol bitkisi olub, hündürlüyü 1,5 m-ə qədər 
olub, əyilmiş, bükülmüş tikanlara malikdir. Çiçəkləri tünd-çəhrayı rənglidir. 
Meyvələri şarşəkilli, çəhrayı, yuxarıya doğru qeyri-düzgün formah və düzqalxan 
kasacıqhdır. Rusiyanın Uzaq Şərq və Qərbi Sibir ərazilərində yayılmışdır. Yüksək 
vitaminli olub, tərkibində 3-18%-ə qədər askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: Daur itburnu, tam dəyişkən, itburnu
Begger itburnu - Rosa beggeriana Schrenk. Kol bitkisi olub, hündürlüyü 1-2,5 m, 
iri tikancıqlı olub, oraqvari qatlanmışdır. Cavan yarpaqları purpur rənglidir. Çiçəkləri 
ağ rəngli olub, 30-a qədər hamaşçiçəklərdən ibarətdir. Meyvələri qırmızı, şarşəkilli, 
səpələnmiş, diametri 1 sm-ə qədər olmaqla, kasacığı töküləndir. Mərkəzi Asiyada rast 
gəlinir. Tərkibi yüksək vitaminli olub, 5-18%-ə askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: İtburnu
Fedçenko itburnu- Rosa fedtschenkoana Regel. Kol bitkisi olub, hündürlüyü 6 m, 
iri, sərt və düz tikancıqhdır. Çiçəkləri ağ rəngli olub, diametri 8-9 sm, sıx, qahn 
olmaqla “qar yığınTna. bənzəyir. Mərkəzi Asiyada rast gəlinir. Tərkibi yüksək 
vitaminli olub, 6%-ə askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: İtburnu-bənövşə, tozağacı-bənövşə, itburnu
Kokand itburnu-Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz. Kol bitkisi olub, hündürlüyü 
6 m-dir. Çiçəkləri qızıh-san rənglidir. Meyvələri qırmızı-qara rənglidir. Mərkəzi 
Asiyada rast gəlinir. Tərkibində 0,5-1%-ə qədər askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: Sincab-itburnu, itburnu
Keçəvari itburnu-Rosa tomentosa Smith. Kol bitkisi olub, hündürlüyü l-3m, 
qatlanmış tikanlıdır. Çiçəkləri çəhrayı, 3-5 ədəd olub, qalxanşəkillidir. Meyvələri 
oval, çəhrayı-qırmızı, tökülən olub, kənarları qeyri-düzgündür. Avropa, Qafqaz və 
Azərbaycanın qərb ərazilərində yayılmışdır. Tərkibində 0,5-1 %-ə qədər askorbin 
turşusu olur.
Sinonimləri: Tənha, yalqız itburnu, itburnu
Kiçikçiçəkli itburnu - Rosa micrantha Borrer ex Smith. Kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 2 m qatlanmış tikanhdır. Çiçəkləri çəhrayı-ağ rənglidir. Meyvələri 
şarşəkilli, çəhrayı-qırmızı rənglidir. Avropa və Qafqaz ərazilərində yayılmışdır. 
Tərkibi az vitaminli olub, 0,5-1%-ə qədər askorbin turşusu vardır.
Sinonimləri: Xırdaçiçək itburnu, vandal itburnu, itburnu
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Rosa canina L. - İt itburnu
Sinonimləri: Düzqalxan itburnu, itburnu
Botaniki xarakteristikası: Bütün itburnu növləri tikanlı kollardan ibarətdir. 
Yarpaqları növbəli, cüt olmayan, ellipsvari və ya yumurtayabənzər, itidişlidir. 
Çiçəkləri iri olub, 5 sm-ə qədər, gövdənin sonunda neştərşəkilli köndələn 
yerləşmişdir. Kasayarpaq və ləçəyinin hər biri 5 ədəd olub, uzunsov tacdan ibarətdir. 
Çoxlu sayda dişicik və erkəkcikləri vardır. Meyvələri şirəli yalançı meyvə, lətli olub, 
çoxlu fındıqcıqlardır. Fındıqcıqlarının içərisi kələ-kötür olub, çoxsaylı tükcüklərdən 
ibarətdir. Meyvələri avqust-sentyabr aylarında yetişir və qışa qədər qalır.

Rosa majalis Herrm. - May itburnu

Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Xəzərsahili. 
Qobustan, Alazan-Əyriçay vadisi, Kür-Araz düzənliyi, Kür düzü, Kiçik Qafqazın 
şimalı, mərkəzi, cənubu. Naxçıvan dağlıq və Lənkəran düzənlik-dağlıq ərazilərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri:Avropa hissə (qərbi, mərkəzi və cənub rayonları), Qərbi 
Avropa. Türkiyə, İran, Şimali Afrika. Krım, Qafqaz. Şimali Baltikyanı, Sankt- 
Peterburq əraziləri və Orta Asiya (Tyan-Şan. Pamir-Altay, Kopetdağ).
Ekoloji şəraiti:Meşələrdə, xüsusən seyrək meşələrdə, dağ yamaclarında, çay 
sahillərəndə, dərələrdə, vadilərində, yol kənarlarında yayılmışdır. Mədəni halda 
Avropanın əksər ölkələrində becərilir. Aktiv meyvəvermə vaxtı 2-6 il davam edir.
Toplanılması və qurudulması: Meyvələri orta dərəcəli və tam yetişmə zamanı 
payızda şaxta düşməmişdən bir qədər əvvəl toplanılmalıdır. Şaxta vuran zaman 
meyvələri tərkibindəki vitaminləri itirir. Meyvələrini təkbarmaq əlcəklə toplamaq 
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lazımdır. Toplanılmış meyvələri hava keçirən parça və ya brezent üzərində sərilməklə 
və ya 80-90°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Xammal nazik qatla 
sərilməklə tam qurudulma aparılmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 38 və DF 42-185-72 (azvitaminli itburnu). 
Xarici göstəriciləri: Bütün (yalançı meyvələri) demək olar ki, lətli, şirəli olmaqla, 
çoxlu sayda tüklü toxumları vardır. Meyvələri şarşəkilli, yumurtaşəkilli və ya oval 
formah iyəbənzər olub, uzunluğu 0,7-3,0 sm, diametri 0,6-1,7 sm-ə bərabərdir. 
Meyvələri narinci-qırmızıdan, qonur-qırmızı rəngə qədər dəyişir. Onlar sərt, tezsınan, 
parıldayan, az və ya çox dərəcədə bürüşükdür.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində bolluca vitaminlər: askorbin turşusu, 
filloxinon, piqment (rubiksantin, likopin), dəmir, kalsium, manqan, maqnezium, fofor 
mikroelementləri, riboflavin, provitamin A, vitamin К, P, E və karotin vardır. 2,5- 
5,5% vitamin C, 9,8mq% karotin, 14% pektin maddələr, 1,9% limon turşusu, 23,9% 
ümumi şəkər, 18,6% invert şəkər, 5% saxaroza, 8,9% isə pentoza vardır. 
Toxumlarının tərkibində yağlar, bolluca karotin və E vitamini olur. Yarpaqlarının 
tərkibində bolluca askorbin turşusu (1-1,5%) tapılmışdir. Gövdə, yarpaq və 
köklərində aşı maddələri vardır. Kök və yarpaqlarında aşı maddələri (80%-ə qədər), 
toxumunda isə vanilin olur. Nəmliyi ən azı 4%, ümumi kül 3%, yağ qarışıqları 1%, 
üzvü və mineral maddələr isə 0,5 %- ə qədər təşkil edir.
Saxlanılması: Quru, havası dəyişilən yerlərdə saxlanılmalı, qablaşdırılmalı və 
kisələrə yığılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Təzə meyvələrindən sirop (Sirupus fructus Rosae), ekstrakt və 
başhca olaraq vitamin qarışıqları, (Cholosasum) hazırlanır. Bu dərman xolesistit və 
hepatitlərdə müvəffəqiyyətlə təyin edilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin istifadə orqanı yalançı meyvələridir. 
Meyvələrin tərkibində polivitaminlər olmaqla, çay şəklində işlədilir. Toxumlarından 
yağ (Oleum Rosae pinguiae) hazırlanır ki, yanıq, dermatit, trofik yara, ekzema, 
dermatoz və rentgen şüalanmalarında işlədilir. Tərkibində bolluca vitaminlər, 
xüsusən C vitamini antitelin yaranmasını stimullaşdırdığından orqanizmin 
infeksiyaya qarşı müqavimət qabiliyyətini gücləndirir, yaraların sağalmasını 
sürətləndirir. Yüksək temperatur zamanı orqanizmdə C vitamini çoxlu miqdarda 
parçalanır. Əsasən sedativ, antimikrob, büzücü, iltihab əleyhinə, qankəsici, 
sidikqovucu və mədə-bağırsaq xəstəliklərində işlədilir. Nevroz, asteniya, qanazlığı, 
mübadilə pozğunluğu, hipertoniya və ateroskleroz xəstəliklərinin müalicəsində təyin 
edilir. Yaralanma və sınıqlarında, yolxucu xəstəliklər zamanı orqanizmin 
müqavimətini artırır. İstənilən qarışıqların tərkibinə daxil edilə bilər.
^İtburnu toxumlarını 2 çay qaşığı 250 ml soyuq suda qaynayana qədər qızdıraraq 5- 
10 dəqiqə gözləmək lazımdır. İsti halda bir çay qaşığı bal və ya limon soku ilə gündə 
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2-3 dəfə qəbul etmək olar. 2 xörək qaşığı meyvəsini axşam 2 stəkan qaynanmış suda 
25 dəqiqə ərzində dəmləmək (termosda dəmləmək daha yaxşıdır) və gündə 3 dəfə 
olmaqla, yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır.
Xalq təbabəti: Kökünün dəmləməsi orqanizmdən bütün daş və duzlan təmizləyir, 
malyariya plazmodiumlarını zəiflədilərək məhv edir. 2 xörək qaşığı narın doğranmış 
kökünü 200 qram qaynanmış suda 15 dəqiqə ərzində dəmləmək və günaşırı 3 dəfə, 
hər dəfə bir ştəkan qəbul etmək lazımdır. Meyvə və toxumları lentşəkilli qurdlann 
qovulmasında, sidik yolunda olan daşlann tökülməsində, sidikqovucu, revmatizm və 
podaqra əleyhinə qiymlətli dərmandır.

Familia: Grossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Genus: Ribes L. - Qarağat
Yarpaqlan 3-5 pərli və növbəlidir. Salxım çiçək qrupunda toplanmışdır. Çiçəkləri 
ikicinsli, ikievli, kasa yarpaqları, ləçək və erkəkcikləri 4-5, yumurtalığı alt, 1-2 yuvah 
və qısa ayaqcıqlıdır. Sütuncuğu ikidir. Meyvələri yalançı toxumlu giləmeyvədir. 
Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Ribes nigrum L. - Qara qarağat
Sinonimləri: Qarağat, qaraca
Botaniki xarakteristikası: Kol bitkisi olub, hündürlüyü 1-2 m, gövdəsi düzqalxan və 
budaqlanandır. Aşağı budaqlan demək olar ki, həmişə yerə yatandır. Gövdəsi tünd- 
boz və ya qırmızı-qəhvəyi, cavan qabığı sanmtıl-boz rənglidir. Yarpaqlan növbəli, 
saplaqlı, uzunluğu 10 sm-ə qədər, 5 dişli, əsası ürəkşəkilli, yarpaqlanmn yuxan tərəfi 
hamar, tutqun, aşağısı isə damarlı və tükcüklü olub, üzəri qızılı xallardan ibarətdir. 
Çiçəkləri 5-12 ədəd, sallanan fırçah olub, 5-8 sm-ə bərabərdir. Tacı 5 ləçəklidir.
Yayılması: Avropa, Sibir və bütün Azərbaycanda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa (cənub rayon sərhədləri), Monqolstan. Qərbi və Şərqi 
Sibir (şimal rayon sərhədləri), Qazaxıstan: Şimal və Şərqi Tarbaqatay, Cunqar 
Alatau.
Ekoloji şəraiti Çay sahillərində, rütubətli meşələrdə, qızılağac cəngəlliklərində, 
bataqlıq, rütublətli çəmənliklərdə və pöhrəliklərdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Meyvələri quru hava şəraitində tam yetişdikdə 
toplanılır. Bundan başqa yarpaq, çiçək və digər orqanlan da 3-4 ildən bir toplanılır. 
Çardaqda, dəmir örtüklü yerlərdə, nazik döşənəcəklərdə və ya tənzif üzərində 
qurudulmalıdır. Xammal əvvəlcə 4-5 saat ərzində 35-40°C temperaturda, sonra isə 
temperaturu artıraraq 50-60°C çatdırılmaqla qurudulmalıdır.
Xarici göstəriciləri: Yarpaq qanadı geniş üçbucaqh olub, orta qanadı enlidir. 
Yarpağın kənarları dişcikli və ya iri itidişciklidir. Ləçəkləri kiçik, yumurtaşəkilli, 
ağımtıl və ya azacıq qırmızımtıldır. Meyvələri çoxtoxumlu, şirəli, qara və ya tünd- 
bənövşəyi, ətirli, şarşəkilli olmaqla, diametri 7-10 mm-dir. Onlar büzüşmüş 
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kürəşəkilli, diametri 4-10 mm. bir-birinə qovuşuq olmayan, kiçik toxumludur. 
Gövdənin yuxarı hissəsindəki çiçəklərinin meyvələri qara və ya tünd-bənövşəyi 
toxumlu olub, qırmızımtıl-boz rənglidir. Zəif iyli və özünəməxsus turş dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində (vitamin C (400-570 mq/%), В, P 
vitaminlər. A provitamini. üzvi turşular (limon və alma), şəkər (qlükoza, fruktoza), 
qlikozidlər. flavanoidlər, pektin maddələri, antasionidlər (sianidin, delfinidin) və azot 
maddələri vardır. Mineral maddələrdən (mq/%): natrium-32, kalium-372, kalsium-36. 
maqnezium-35, fosfor-33, dəmir-1, ibarətdir. Digər orqanlarında askorbin turşusunun 
miqdarı 470 mq/%, tumurcuqlarında 175 mq/%, butonunda 450 mq/% və 
çiçəklərində isə 270 mq/%-dir.

Ribes nigrum L. - Qara qarağat
Saxlanılması: Quru, havası daimi təzələnən, yerlərdə saxlanılmalı və 
qablaşdırılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoloji tərkibi: Tərkibində çoxlu miqdarda təzə vitaminlər olur.
Qəbul qaydası: Maye və sulu ekstraktının tərkibidə çoxlu polivitaminlər olduğundan 
avitami nozlarda əvəzsizdi r.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Fragaria L. - Çiyələk
Avropa və Şimali Amerikada yayılan 8 növündən 3-ü (onlardan biri kulturada) 
Azərbaycanda rast gəlir. «Azərbaycan florası» əsərində (1954) A. Qrossheymə 
istinadən (1952) verilən Fragaria moschata növünün Kür-Araz ovalığında yayılması 
şübhə doğurur və onun nüsxəsi Azərbaycan Herbariumunda da yoxdur. Cinsin 2 növü 
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isə Azərbaycanm əksər rayonlarında orta (bəzən yuxarı) dağ qurşağınadək meşə və 
kolluqlarda rast gəlinir.
Fragaria vesca L.-Meşə çiyələyi
Sinonimləri: Çiyələk, gecəyarı
Botaniki xarakteristikası: Sürünən gövdəli çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 10 
sm-ə qədərdir. Yarpaq və kökətrafı çətirləri, uzun saplaqlı, üçər mürəkkəb yarpaqları 
oturaq, dairəvi-rombvari olub, kənarları iridişciklidir. Çiçəklərinin diametri 2 sm-ə 
qədər, sıxtükcüklü uzun ayaqcıqh, beşüzvlü olub, qalxan çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Meyvələri çoxfındıqcıqlı, lətli çiçəkyatağma malikdir. May ayının 
sonundan çiçəkləməyə başlayır və iyun-iyulda isə meyvələri yetişir. Yuxarı tərəfi 
tünd-yaşıl, aşağı (alt) tərəfdən sarımtıl, sıxtükcüklü və kiçik dişcikli yarpaqlara, 
yumşaq qalxanabənzər kiçik çiçəkqrupuna və sanmtıl-ağ iri çiçəklərə (diametri 15-25 
mm) malikdir. Meyvələri dairəvi, əsası sarımtıl-ağ rəngli olmaqla, yalnız zirvəsi 
qırmızı, kasacığı isə sıx yerləşmişdir.
Yayılması: Avropanın meşə, meşə-bozqır zonalarında, Qərbi Sibir və Qafqazda, Orta 
Asiyanın bəzi rayonlarında rast gəlinir. Bütün Azərbaycanda (Naxçıvan MR 
müstəsna olmaqla) yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal areal tipinə daxil olub, Holarktika hökmüranlığı, Qədim 
Aralıq dənizi və Şərqi Asiya vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Kifayət qədər işıqlı meşələrdə, meşə-çöl və meşə kənarında, 
çəmənliklərdə, meşə talalarında, kolluq və pöhrəliklərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması:Yetişmiş meyvələri, saplaqsız, kasacıqsız, sübh 
zamanı bitkinin üzərində şəbnəm olduqda və ya axşam vaxtı toplanılmalıdır. 
Yarpaqları bitkinin çiçəkləmə dövründə saplaqlarının uzunluğu bir sm-dən çox 
olmamaq şərti ilə toplanılmalıdır. Meyvələri sutqa ərzində və ya quruducu şkafda 25- 
30°C temperaturda 4-5 saat ərzində, daha sonra 45-65 °C qısa müddətli 
qurudulmalıdır. Yarpaqlarını çardaqlarda dəmir şifer altında 45°C-dən çox 
temperaturda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: Meyvələri - DS 4388; yarpaqları - FS 42-134-72.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri enli sonluqlu formada olub, uzunluğu 1,5 sm, 
çoxsaylı kiçik fmdıqcıqlardan və lətli çiçək yatağından ibarətdir. Çiçəkləri tünd- 
qırmızı, fındıqcıqları isə sarımtıldır. Özünəməxsus xoş, aroma iyli, turşa-şirin 
dadlıdır. Üçər mürəkkəb yarpaqlarının saplağı bir sm-ə qədər, yumurtavarı və ya 
dairəvi-rombvari formah, uzunluğu 1,5-6 sm, eni isə 1,6-4 sm-ə bərabərdir. Kənar 
yarpaqları iri, üçbucağabənzər və ya dairəvi dişciklidir. Damarları lələyəbənzər 
tükcüklüdür. Əsas iri damarı və ondan çıxan birincili damarı, aşağı sırada dayanan 
yarpaqları sarımtıldır. Yuxarı sırada dayanan yarpaqlan bəzən tükcüklü, aşağıdakılar 
isə daha çox tükcüklüdür. Yuxarı çiçəkləri yaşıl və ya tünd-yaşıl, aşağıdakı çiçəkləri 
isə göyümtül yaşıldır. Zəif iyli, turş dadh olmaqla, büzücüdür.
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Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində C vitamini (50mq%), karotinoidlər 
(5mq%), B qrup vitaminlər, fol turşusu, şəkər 15%, alma, limon, salisil və digər 
turşular, az miqdarda aşı maddələri, efir yağı, pektin maddələri, antosian birləşmələri 
(3 qalaktoza pellarqonid və 3 qlikozid sianidin), dəmir duzları, fosfor, kobalt, manqan 
və çox miqdarda kalium vardır. Əkilən mədəni sotrlarının çoxunda fenol birləşmələri 
və flavonoidlər tapılmışdır. Yarpaqlarının tərkibində C vitamini (120-200 mq%), 
flavonoidlər (kversetin törəmələri), karotinoidlər, kumarinlər, efir yağı və aşı 
maddələri (9%) vardır.
Saxlanılması: Quru, havası yaxşı dəyişilən yerlərdə saxlamaq lazımdır. Meyvələrinin 
saxlanılma müddəti 2 il, yarpaqlarının isə bir ildir.
Dərman maddələri: Çiyələyin meyvəsi, xammalı polivitamin maddələridir. Yarpaq 
və xammalı diuretik, qanın azot şlaklarını azaldan və zəif ödqovucu xüsusiyyətə 
malikdir.

Fragaria vesca L.-Meşə çiyələyi
Famakoterapevtik qrup: Meyvələrində polivitaminlər, diuretik maddələr, 
ödqovucu, yarpaqlarında diuretik, spazmolitik, ödqovucu və temperatursalıcı 
maddələr vardır.
Farmakoloji tərkibi: Meyvələrindəki cövhər və yarpaqlarının tərkibindəki maddələr 
ödqovucu və sidikqovucu təsirə malikdir. Çiyələyin sidikqovucu effekti onun 
tərkibində olan yüksək miqdarda kalium və üzvi turşulardan asılıdır. Meyvələrinin 
bişirmə, dəmləmə soku tərqovucu olmaqla yanaşı, həm də qida əhəmiyylətlidir. 
Eksperimental tədqiqatlarla öyrənilmişdir ki, uşaqhq funksiyasını və toxumaların 
regenerasiya qabiliyyətini artırmaqla yanaşı, eyni zamanda hipoqlikemik, 



hipolipidemik və dizenfeksiyaedici təsir də göstərir. Böyük dozalarda antitiroid təsirə 
malikdir. Yarpaqları maddələr mübadiləsində orqanizmdən duzların çıxarılmasında, 
orqanizmi makro və mikroelementlərlə, vitaminlərlə təmin edir və spazmalotik təsir 
göstərir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Meyvələri qiymlətli qida və dərman bitkisidir. Təzə və 
qurudulmuş halda yarpaq və meyvələri keyfiyyətli sidikqovucu və ödqovucu təsir 
etməklə, orqanizmdən duzların çıxarılmasında, podaqra, artpoz, artrit və oynaq 
xəstəliklərində olduqca effektlidir. Böyrək və sidikyolu xəstəliklərində əvəzsiz 
dərman bitkisi sayılır. Qaraciyər (virus hepatiti), şəkərli diabet və hipoxrom 
anemiyada faydalıdır.
Meyvə: Tərkibində rütubət 13%, doğranmış, xırdalanmış hissəciklər 5%, üzvi 
turşular isə ən azı 1%-ə bərabərdir.

Genus: Sorbus L. - Quşarmudu
Çoxçiçəkli kol bitkisi olub, qalxan çiçək qrupunda formalaşmışdır. Kasacığı 5, 
ləçəkləri 5, erkəkcikləri 15-25 ədəd olmaqla, 3, nadir hallarda 2-5 sütuncuqdan ibarət 
olur. Yarpaqları sadə və ya lələkvaridir. Azərbaycanda 11 növü yayılmışdır.
Sorbus aucuparia L. - Adi quşarmudu
Sinonimləri: Quşarmudu, üvəz

Sorbus aucuparia L. - Adi quşarmudu

Botaniki xarakteristikası: Hündürlüyü 4-6 m olan kol bitkisi olub, qabığı kükürdü- 
sarı və hamardır. Yarpaqları növbəli, tək, 4-7 uzunsov və ya uzunsov-neştərşəkilli, 
aşağı hissəsi bütövkənarlı, yuxarı hissəsi tutqun-yaşıl, dişcikli olmaqla, yarpaqlarının 
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aşağı kənarları boz-yaşıldır. Çiçəkqrupları sıx qalxanvari olub, diametri 10 sm-ə 
bərabərdir.
Yayılması: Azərbaycanda Naxçıvanın dağhq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Türkiyə, Şimali-Qərbi İran, Şimali Afrika, 
Krım və Qafqaz.
Ekoloji şəraiti: Meşə, meşə-çöl və dağ-meşə zonalarında yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Meyvələri sentyabr-oktyabr aylarında yetişir və 
toplanılır. Meyvələri kağız və ya altlıq-döşənəcək yerlərdə sərilməli, yaxşı hava 
dəyişilən yerlərdə 60-80°C temperaturda qurudulur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 39; DS 6714-74; dəyişilmə № 1, 20.05.97 
və №2 25.06.97.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri özünəməxsus acı badam iyi verən, diametri 8-15 sm, 
kasacığı beşbölümlü, tükcüklü, kənarları dişcikli və ya kirpikcikli, sərbəst ləçəkli 
olmaqla, beş dairəvi ağ ləçəklərdən ibarətdir. Çiçəkləri qırmızımtıl-narıncı, qonur- 
qırmızı və narıncı rənglidir. Zəif iyli, turş-acı dada malikdir. Meyvəsi şirəli, açıq 
çəhrayı-qırmızı və ya sarımtıl - çəhrayı rəngli olub, diametri 8-10 mm-ə bərabərdir.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində acı və aşı maddələri, şəkər (qlükoza 2,3-3,7%, fruktoza 
3,2-4,3%, saxaroza 0,7-4,3%), bolluca vitaminlər, efir yağı, üzvü türşular (alma, 
limon və çaxır), karotin (18%), C vitamini (40-200 mq%) və P vitaminindən 
ibarətdir. Nəmliyi ən azı 18%, ümumi kül 5%, qaralmış orqan hissəcikləri 2%, üzvi 
maddələri 0,5%, mineral maddələri isə 0,2%-dir.
Saxlanılması: Havası dəyişilən quru yerlərdə saxlanılmalı və qablaşdırılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində çoxlu miqdarda polivitaminlər vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Təzə meyvələrinin şirəsi və bişirməsi mədə-bağırsaq 
dizenteriya, sinqa, avitaminoz, şəkərli diabet, babasil xəstəliklərində, maye ekstraktı 
isə yumşaldıcı və qanyaradıcı dərman kimi istifadə edilir. Dəmləməsi isə tərqovucu 
və iştahartırıcı xüsusiyyətə malikdir. 120q püresinə azacıq su əlavə edərək, zəif od 
üzərində qızdıraraq, bərabər miqdarda şəkər əlavə etmək lazımdır. Qarışığı 200 ml 
çaxırla qarışdırmaqla anemiya xəstəhyində istifadə etmək mümkündür.
Xalq təbabəti: Rus təbabətində meyvələrindən sinqanın müalicəsində istifadə edilir. 
Mədə xəstəliklərində tətbiq etmək məqsədəuyğundur, bir xörək qaşığı meyvəsini 250 
ml qaynar suda 8-10 dəqiqə qapalı qabda dəmləmək lazımdır. İshal zamanı gündə 2 
dəfə hər dəfə bir fincan qəbul edilməlidir.
Əks göstəriş: Qəbizliyə meyillik hallan.

Familia: Elaeagnaceae Adans. - İydəkimilər
Genus: Hippophae L. - Çaytikanı
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Hippophae L. - Çaytikanı cinsinin Avropada və Asiyanın mülayim iqlim zonalarında 
3 növü yayılmışdır. Qafqazda təbii halda yalnız bir növü Adi çaytikanı - H ppophae 
rhamnoides L. bitir.
Hippophae rhamnoides L. - Adi çaytikanı
Sinonimləri: Çaytikanı. çay çaytikanı. Sibir ananası, dirçələn, ciqa. çəllək, sancan, 
qumluq meyvəsi, qırmızı çaqqal gavalısı
Botaniki xarakteristikası: Tikanlı kol və ya böyük olmayan ağac bitkisi olub, 
hündürlüyü 1.5-6 m-dir. Köhnə kökləri, budaqları və gövdəsi boz-yaşıl, sarımtıl-boz, 
tünd-boz, hətta demək olar ki, qara rənglidir. Cavan budaqları gümüşü rəngli, 
pulcuqlu və ulduz kimi parıldayan tükcüklü yarpaqları sadə, növbəli, xətti və ya xətti- 
neştərşəkilli, bütövkənarlı olub, uzunluğu 9 sm. eni isə bir sm-ə bərabərdir. 
Yarpaqları tünd gümüşü-yaşıl, aşağı hissəsi zəif-sarı və ya gümüşü-boz rənglidir. 
Erkək və dişi çiçəklərə malik bitkiləri vardır.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur- Şabran 
düzənliyi, Qobustan, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Alazan-Əyriçay vadisi. Kiçik 
Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubi, Naxçıvan dağhq. Diabr və Lənkəran düzənlik- 
dağhqda yayılmışdır.

Hippophae rhamnoides L. - Adi çaytikanı
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Kiçik Asiya, İran. Əfqanıstan. Pakistan. 
Hindistan, Monqolstan, Qərbi Çin. Qafqaz, Qərbi Sibir, Altay, Ob və İrtış çayları. 
Tuva, Yuxarı Yenisey, Cənubi Baykal əraziləri, Qazaxıstan: Cənub Zaysan, 
Tarbaqatay, Cunqar Alatau. Orta Asiya: Tyan-Şan və Pamir-Altay.
Ekoloji şəraiti: Çay sahillərində, vadilərdə və dağhq ərazilərdə yayılmışdır. Sıx 
pöhrəliklərdə, ləklər şəklində yayılır. Günəşli qumsal torpaqlarda becərilir.
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Toplanılması və qurudulması: Yetişmiş meyvələri sentyabr-dekabr aylarından qışa 
qədər toplanılır. Meyvələri yarpaq, budaq və saplaqlardan təmizlənməlidir. Meyvələri 
kağız və ya altlıq-döşənəcək, yaxşı hava dəyişilən yerlərdə qurudulur.
Standartlaşma:FS 42-1741-87 və TS 64-4-87-89
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri kiçik, yaraşıqsız və ayrı cinsiyyətlidir. Şirəli meyvələri 
san və ya narıncı, çəpinə, oval və ya kiçik ellipsşəkilli formalıdır. Meyvəyanlığı şirəli 
və aromalıdır. Çəyirdəyi hamar, bir tərəfi parıldayan, uzununa şırımlı, açıq və ya 
tünd-şabalıdı, hətta qara rənglidir. Meyvələri şirəli, şarabənzər və ya uzunsov- 
ellipsvari formalı, saplaqla birlikdə uzunluğu 4-12 mm, san rəngdən tünd-çəhrayıya 
qədər, tək cəyirdəkli, turşa-şirin dadlı olmaqla, zəif ananas iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində kompleks vitaminlər: askorbin turşusu, 
karotinoidlər, tokoferol, tiamin, riboflavin, yağlar və üzvi turşular vardır. Eyni 
zamanda flavonoidlər, mineral və üzvi maddələr, polivitaminlər, antosian, karotinoid 
(60mq%), karotin (10,9mq%), kriptoksantin, fizalein, Bı vitamini (0,04mq%), B2 
vitamini (0,06mq%), E vitamini, fol turşusu (0,8mq%), C vitamini (200-900mq%), F, 
P vitaminləri, aşı maddələri (0,2-0,6%), şəkər (2,9-6,8%), qlükoza (1,9%), fruktoza 
(1,0%), alma və çaxır turşusu (2,9%), toxumlarının tərkibində isə yağ turşuları (olein, 
stearin, linol və palmitin 8-9%) vardır. Toxumlarının tərkibində yağ turşusu 
(12,5mq%), Bı vitamini (28mq%), B2 vitamini (0,4mq%), E vitamini (14,3mq%) və 
karotindən (0,3mq%) ibarətdir. Meyvələrinin lətində karotin (40-100mq%), 
karotinoidlər (180-250mq%), E vitamini (110-165mq%) və A vitamini olur. 
Yarpaqlarında aşı maddələr (8-10%), C vitamini (230-262mq%), ursol və olein 
turşulan, köklərində isə hippofain (0,3-0,4%) və aşı maddələri (10%) vardir.
Saxlanılması: Təzə meyvələrini taxta çəlləklərdə 3 gündən çox, dondurulmuş 
meyvələrini isə parça kisələrdə soyuducularda 6 aydan çox saxlamaq olmaz.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində polivitaminlər vardır. Mədəni şəkildə əkilən və 
yabanı çaytikanı meyvəsi keyfiyyətli dərman xammalıdır. Çaytikanı yağı, 
meyvələrindən alınmış şirə və ekstraksiya olunmuş məhsulu epitel hüceyrəsinin 
yaranmasında və ağrıkəsici maddə kimi geniş şəkildə istifadə edilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaq, meyvə və toxumları istifadə edilir. Meyvələrini 
şaxta vurduqdan sonra toplamaq daha sərfəlidir. Meyvəsinin lətli hissəsindən ahnan 
çaytikanı yağı dərinin yara, travma, ekzema, qurdeşənəyi xəstəliklərində olduqca 
dəyərlidir. Soyuqdəymədə, temperaturda meyvələrindən hazırlanmış şokundan və 
püresindən bir xörək qaşığı gündə 3 dəfə olmaqla, qəbul etmək məqsədəuyğundar. 
Yağı iltihaba qarşı, yarasağaldıcı və ağrıkəsici olmaqla, epitel toxumalarının 
təzələnməsində iştirak edir. Xərçəng xəstəliyinin (mədə xərçəngi) şüa ilə profilaktika 
və müalicəsində çaytikanı yağından müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Bundan başqa 
mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, mamalıq praktikasında uşaqlıq 
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boynunun eroziya və kolpitlərində təyin edilir. Yarpaqlarında çox vitamin 
olduğundan sinqa, hipo və avitaminozlarda, dərinin yanıq, donvurma. səpki və 
yaralanma hallarında istifadə edilir.
Əks göstəriş: Məlum deyil.

Familia:Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Calendula L. - Gülümbahar
Calendula officinalis L. - Dərman gülümbaharı

Calendula officinalis L. - Dərman gülümbaharı
Botaniki xarakteristikası: Mədəni şəkildə yetişdirilən birillik ot bitkisi olub, 
hündürlüyü 30-50 sm-dir. Əsas kökü budaqlanandır. Gövdəsi düzqalxan, çox vaxt 
budaqlanan, qısa tükcüklüdür. Yarpaqları növbəli, aşağı hissəsi uzunsov, 
tərsyumurtavari, yuxarı hissəsi uzunsov-neştərvari və oturaqdır. Səbətciyi tək, zirvəsi 
böyük olub, çoxçiçəklidir. Zirvədə 1-2 cərgədə yerləşmiş, itiuclu, yaşıl, uzunsov- 
neştərvari yarpaqları vardır. Kənar çiçəkləri dilşəkilli, dişcikli, narıncı və ya sarımtıl 
bükük, narıncı və ya qəhvəyi-qırmızı tacı, barsız və barverən tozcuqlara malikdir.
Yayılması: Ukrayna, Moldova, Özbəkistan, Qırğızıstan və Qafqazda becərilir. 
Mədəni şəkildə Azərbaycanda becərilir.
Toplanılması: Gülümbaharm çiçəklərini tam çiçəkləyən zaman horizontal 
istiqamətdə düzülmüş dilşəkilli çiçəkləri toplanılmalıdır.
Qurudulması:Toplanılmış xammal hava dəyişilən kölgə yerlərdə və ya 45°C 
temperaturda ventilyasiya şəraitində quruducu şkafda dərhal qurudulmalıdır.
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Xarici göstəriciləri: Boz-yaşıl, tək və ya iki cərgəli, yarpaqları xətti, itiuclu, olmaqla, 
sıx örtülmüşdür. Dişiciyi təkyuvalı, aşağı yumurtalıqlı, nazik oxşəkilli, 2 qanadlı 
ağızcıqdan ibarətdir. Orta çiçəkləri boruşəkilli, çiçəkləri narıncı, sarı-qəhvəyi və ya 
sarı rənglidir. Zəif iyli, sortəhər-acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində 3% karotinoidlər, askorbin turşusu, 
flavonoidlər, qatran, selikli maddələr və üzvi turşular vardır.
Saxlanması: Quru ventilyasiyah yerlərdə (stellayda) saxlanılahdır. Saxlama müddəti 
3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Sinir xəstəliklərində, şişəleyhinə və hipotenziv dərmandır. 
Famakoloji tərkibi:Tərkibində triterpen saponinlər, acı və aşı maddələr, selik, efir 
yağları, fitonsidlər, çox miqdarda karotin, karotinoidlər, flavonoidlər və alkoloidlər 
vardır.
istifadəsi və qəbul qaydası:Tərkibində efir yağı, saponinlər, qlikozidlər, karotinoid, 
kçantofıl, acı maddələr, selik, flavonoidlər, ferment və üzvi turşular vardır. Elmi və 
xalq təbabətində geniş istifadə edilir. Sinir sistemini möhkəmləndirir, arterial qan 
təzyiqini aşağı sahr, ürəyin iş qabiliyyətini artırır, ürək ritmini yavaşıdır, çiban və 
digər iltihabi xəstəliklərdə müvəffəqiyyətlə işlədilir. Nevrozda, hipertoniyada, 
stenokardiyada, ateroskleroz və klimaksda təyin edilir. Gülümbahar bitkisi 
bakterisiddir. Stafilakok və streptokok infeksiyalarmda fəallıq göstərir.Dərinin şişləri, 
xərçəngi və ziyillərin müalicəsində tətbiq edilir. Qastrit, mədə və onikibarmaq 
bağırsağın xora xəstəliyi və öd yolları xəstəlikləri xüsusən sarılıq, bağırsaq 
xəstəlikləri, mensturasiya pozulmalarında, böyrək və sidik yollarının daş xəstəlikləri 
və xorah kolitdə istifadə edilir. Mensturasiyadan sonra bir həftə ərzində hər gün 1 
fincan bu bitkinin çaynı içmək lazımdır.
Ф Məhlulunu hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı çiçəyi 2 stəkan qaynanmış suda 
dəmlənilir (termosda). 1/2 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. 
Qarışıq şəklində gülümbahar, gicitkan, bulaqotu və dəmrovotu ilə birlikdə dəmləməsi 
mədə yarasının müalicəsində olduqca effektli təsir göstərir. Xarici vasitə kimi 4 xörək 
qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda həll edilib istifadə edilir.
Ф Tinkturasını və spirtli məhlulunu hazırlamaq üçün 1:10 nisbətində çiçəkləri 70°-li 
etil spirtində həll edilməlidir. İrinli yaralar, yanıqlar, boğaz xəstəliklərində, anginada 
qarqara, yuxan tənəffüs xəstəliklərində 1 çay qaşığı 1 stəkan suda həll edilərək, 
ödqovucu dərman kimi isə 10-20 damcı qəbul edilir.
Ф «Gülümbahar» məlhəmi (Ung. Calendula).
Ф Gülümbahar 20 q, vazelin 90 q. Məlhəm sarımtıl rəngli olur. Yanıqlarda xaricə 
təyin edilir. Çiçəklərindən hazırlanan keyfiyyətli məhlulu antiseptik və iltihabsorucu 
dərman kimi angina, burun-boğaz xəstəliklərində, məlhəmi isə parez və yanıqlarda 
təyin edilir. Məhlulu eyni zamanda ödqovucudur.
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Xalq təbabəti: Şişəleyhinə dərman kimi istifadə edilir. Gülümbahar eyni zamanda 
ağız və boğaz xəstəliklərində, zədələnmələrdə və trofik yaralarda, genekologiya. 
eroziyalarda, trixomonad kolpidlərdə işləlilir. İltihab əleyhinə olduğundan göz 
praktikasında da istifadə edilir.

Familia: Urticaceae Juss. - Gicitkankimilər
Genus: Urtica L. - Gicitkan
Birillik və ya çoxillik, birevli və ya nadirən ikievli. sadə və yandırıcı tükcüklü 
bitkilərdir. Çiçəkləri birevli. bəzən ikievlidir. Erkək çiçəklərinin çiçəkyanhğı 4 
bölümlü. dişi çiçəkləri isə 2 bölümlü olub, daxili dəyişən, xarici isə dəyişməyən 2 
paycıqlıdır. Erkəkcik 4. yumurtalığı oturaqdır. Meyvələr yastı fındıqçadır. Cinsin 
Azərbaycanda 3 növü yayılmışdır.
Urtica dioica L. - İkievli sicitkanC?

Sinonimləri: Göynədici, dalayan, yandıran gicitkan. iri gicitkan. gicitkan. iynəli, 
qoltuqağacı

Urtica dioica L. - ikievli eicıtkan
Botaniki xarakteristikası:Çoxillik ot bitkisi olub, çoxsaylı möhkəm tükcüklərdən 
ibarətdir. Kökümsovu üfüqi, qaytanabənzər. yeraltı, hətta yerüstü budaqlanan. sarı 
rəngli nazik kökümsovlardan ibarətdir. Gövdəsi düz və ya qalxan, hündürlüyü 150- 
200 sm. kül. dənəvər olub, yuxarı hissəsi budaqlanandır. Yarpaqları qarşı-qarşıya, 
tünd-yaşıl, yumurtavari və ya neştərşəkilli. çoxdişcikli. ürəkşəkilli və uzun itiuclu 
zirvəsi vardir.
Yayılması: Rusiyanın bütün zonalarında və bütün Azərbaycanda yayılmışdır. 
Coğrafi elementləri: Qərbi Palearktik. Boreal areal tipinə daxil olub. Avropa. Asiya. 
Afrikanın Holarktik. Palearktika dağhq və meşə vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid 
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və arid regionlar (Qazaxıstan, Orta Asiya dağlan, Aralıq dənizi və Kiçik Asiya) və 
Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Azotu bol olan torpaqlarda, kölgəli və yaşayış yerlərinində çay 
kənarlarında, zibilli yerlərdə, oba yerlərində və xam meşələrdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması:Çiçəkləyən zaman yarpaqları yığılır. Çoxillik yabanı 
ikievli gicitkanm yarpaqlan iyun-iyul aylarında xammal kimi toplanılır. Toplanılmış 
xammal hava dəyişilən kölgə yerlərdə və ya 40-50°C temperaturda ventiliyasiya 
şəraitində quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 25.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları uzunsov, itiuclu, kənarları dişcikli, seyrək tükcüklü 
olmaqla, nazik, kövrək olub, tünd-yaşıl rənglidir. Özünəməxsus iyli olub, acı ot dadı 
verir. Zoğu sərbəst, xətti-neştərşəkillidir. Yarpağının yuxan hissəsi və gövdəsi 
cadarlaşmış olub, üzərində tükcüklər vardır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində, aşı maddələr, pantoten və qarışqa 
turşuları vardır. Eyni zamanda çoxlu miqdarda askorbin turşusu (269mq%), karotin 
və karotinoidlər (50mq%), üzvi turşular (qarışqa, pantoten), B və К (0,2%) 
vitaminləri vardır.
Saxlanılması: Qaranlıq və quru yerlərdə kisələrdə saxlanılmalıdır.
Farmakoloji tərkibi: Bitkidə çox miqdarda aşı maddələr, mikroelementlər, 
fitonsidlər, protoporfirin, koproporfirin, urtisin qlikozidi, kofein, p-kumarin, ferulin- 
asetilxolin, histamin və 5-hidroksitriptamin maddələri vardır. Yarpaqlarının məhlulu 
və ekstraktı qankəsici maddə kimi ağciyər, böyrək, uşaqhq və bağırsaq 
qanaxmalarında faydalıdır. Yarpaqları polivitamin qarışıqlarının tərkibinə daxildir.
Qəbul qaydası: Asteniya, qanazlığı, arterial hipotenziyada işlədilir. Nevroz, isteriya, 
bronxit, pnevmoniya, bronxial astma, vərəm, difteriya, iştahasızlıq, ishal, qəbizlik, 
qastrit, enterokolit epilepsiya və ateroskleroz xəstəliklərində tətbiq edilir. Qaraciyər, 
böyrək və öd yollarının xəstəliklərində sidikqovucu və iltihabəleyhinə dərman kimi 
nefrit, pielonefrit və sistitin müalicəsində istifadə edilir. Sidikqovucu və orqanizm 
möhkəmləndirici dərman kimi I-II dərəcəli ürək-damar xəstəliklərinə müsbət təsir 
edir. Uşaqlığın tonusunu yüksəldərək qankəsici təsir göstərir, klimakterik 
qanaxmalarda, uşaqhq fibromasmda, doğuşdan və abortdan sonrakı qanaxmalarda, 
iltihabi proseslərdə istifadə edilir. 3 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynar suda 
(termosda) dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir 
(sutkalıq doza). Xaricə yüksək konsentrasiyada gündə 2 dəfə istifadə edilir.
Xalq təbabəti: Podaqra, revmatizm, diatez, ekzema, hipoqalaktiya (süd ifrazının 
azlığı), şəkərli diabet, hemorroy, malyariya və piylənmələrdə tətbiq edilir. Dəmləməsi 
yanıq, yara və zədələnmələrdə dərinin regenerasiya prosesini normallaşdırır. Cavan 
bitkinin soku öd və böyrək daşlarının əridilməsinə kömək edir. Gicitkanın kökü öd və 
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böyrəklərdə «ilişib qalan» daşlar üçün olduqca yaxşı dərmandır. Bunun üçün ən yaxşı 
gicitkanın toxumu hesab olunur. Xaricə tətbiqində yanıqlarda (zəif isladıcı), yaraların 
müalicəsində, ekzemada, dəri qaşınmalarında, oynaq revmatizmində əvəzedilməz 
hesab olunur.

Familia: Poaceae Bamhart (Gramineae Juss.) - Qırtıckimilər (Taxıllar)
Genus: Zea L. - Qarğıdalı
Qarğıdalı ucaboylu, birillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 3-6 m-ə qədər olur. Qarğıdalı 
yaxşı inkişaf edən saçaqh kök sisteminə malik olmaqla, 100-150 sm dərinliyə gedə 
bilir. Gövdəsi düzqalxan, 7 sm-ə qədər diametrində olmaqla, daxili boşluğu olmur. 
Yarpaqlan iri, xətti-neştərvari, 10 sm-ə qədər enində və bir m-ə qədər uzunluğunda 
olur. Birevli, bircinsli çiçəkləri: erkək çiçəkləri gövdənin zirvəsində iri süpürgə çiçək 
qrupunda, dişicik çiçəkləri qıça, yarpaqlann qoltuq tumurcuqlarında yerləşir. Hər bir 
bitki, adətən 1-2 ədəd qıçadan ibarətdir. Qıçanın uzunluğu 4-50 sm, diametri 2-10 sm, 
kütləsi isə 30-500 qramdır. Vegetasiya müddəti 90-150 sutqadır. Səpindən 10-12 gün 
sonra cücərməyə başlayırlar. İstisevən bitkidir. Becərilmə üçün optimal temperatura 
20-24°C hesab edilir. Günəş işığını yaxşı mənimsəyə bilir.
Zea mays L. - Qarğıdalı
Sinonimləri: Məkə
Botaniki xarakteristikası: Mədəni şəkildə becərilən birillik bitkidir. Gövdəsinin 
hündürlüyü 3 m-ə qədər, yoğunluğu 3 sm, budaqlanmayan, lakin aşağı hissəsi 
oduncaqlaşan bitkidir. Saçaqh kök sisteminə malik, yarpaqlan növbəli, uzun, xətti, 
yuxan hissəsi qatlanmış, aşağı hissəsi isə çılpaqdır. Erkək çiçəkləri süpürgəşəkilli, 
dişi çiçəkləri çoxlu sayda qıça olmaqla, yarpaqlann arasında yerləşir.
Yayılması: Qarğıdalının vətəni cənubi Meksika və Qvatemala ölkəsidir. Yabanı 
növünün olduğu məlum deyildir. Taxıl, silos və dərman bitkisi kimi istifadə edilir. 
Əsasən Rusiyanın Mərkəzi Qaratorpaq, Aşağı Povolje, Şimali Qafqaz və Uzaq Şərqin 
cənub rayonlarında yayılmışdır. Azərbaycanın əksər ərazilərində becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Orta Asiya, 
Braziliya, Meksika, Argentina, Mərkəzi və Cənubi Amerika, Guatemala.
Ekoloji şəraiti: Orta rütublətli torpaqlarda yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Yazda və ya erkən payızda saçaqları südlü-mumlu 
qıçaları, avqust-sentyabr aylarında silos kimi gövdə və yarpaqları toplanılır. Qaralmış 
gövdələri atılmalıdır. Toplanılmış xammal hava dəyişilən kölgə yerlərdə və ya 40°C 
temperaturda ventiliyasiya şəraitdə quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 82 və FS 42-2362-85.
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Xarici göstəriciləri: Yumşaq gövdəli, erkəkcik və dişcik çiçək qrupları, zirvəsində 
isə 2 ayaqlı ağızcığı yerləşmişdir. Özünəməxsus zəif iyli olub, dadı hiss olunacaq 
dərəcədə olmaqla, seliklidir.

Zcu.i/ğ/v.s L. - Qarğıdalı
Kimyəvi tərkibi: Gövdə və saçaqlarının tərkibində К vitamini, pantoten və askorbin 
turşuları, karotinoidlər. steorid. saponin və yağlar vardır. Saçaqlarında karotinoidlər. 
К. B,. B2. C. D. E vitaminləri, qlükozidlər (1.2%). yağlar (2.5%). efirli maddələr 
(0.2%). saponinlər (3.2% ). kitrə (3.8%). inozit. alkoloidlər (0.05%) sitosterol, 
kriptoksantin. stiqmasterol. alkaloidlər. qatran (2.7%). şəkər və acı maddələri vardır. 
Saxlanılması: Xammal preslənərək parça kisələrə yığılmalıdır. Hiqroskopik 
olduğundan quru və havalı yerdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Saçaqlarındandərman maddəsi kimi, digər hissələrindən isə 
silos və qida maddələrinin hazırlanmasında istifadə edilir. Qıçaların yetişməsi və 
gövdənin quruması zamanı toplanılan bütün orqanları keyfiyyətli dərman xammalıdır. 
İstifadəsi və qəbul qaydası: Ödqovucu. sidikqovucu. qanın laxtalanma müddətini və 
maddələr mübadiləsini normallaşdıran, qara ciyər, xüsusən öddaşı xəstəliyində çox 
yaxşı səmərə verir. Böyrəkdaşının yaratdığı travmalarda. nefrit. şəkərli diabet və 
digər xəstəliklərdən yaranan ödemlərdə. tətbiq edilir. Qankəsici maddə kimi 
hipoprotrombineyada müxtəlif tipli qanaxmalarda istifadə edilir. Xolesistit. xolangit 
və heralitlərdə. qanaxmalarda istifadə edilir. Xüsusən xroniki qaraciyər 
xəstəliklərində saçaqlarının dəmləməsi uzun müddət qəbul edilməlidir. Bu 
orqanizmdə maddələr mübadiləsini nizama salır, artıq mayem orqanizmdən 
kənarlaşdırır. Qarğıdalı saçaqları sinir sisteminə sedativ təsir edir. Piylənmədə 
işlahazaldıcı və maddələr mübadiləsini aktivləşdirici dərman kimi ləyin edilir.



Qarğıdalı yağı (sutkalıq doza 50-70q) qanda xolesterinin miqdarını aşağı saldığından 
aterosklerozun profilaktika və müalicəsində istifadə edilir. Eyni zamanda dəri 
xəstəliklərinin müalicəsində effektlidir. Öddaşı və böyrəkdaşı sancılarında olduqca 
səmərəlidir. Tərkibindəki qlütamin turşusu depressiya, epilepiya, proqressiv 
distrofıya və polimielitdə tətbiq edilir.
ПЗ xörək qaşığı qarğıdalı saçağı 2 stəkan qaynar suda 30 dəqiqə ərzində 
dəmləyərək, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl (sutkalıq doza) qəbul 
edilməlidir. Bitkinin bütün orqanlarından xüsusən saçaqlarından alınan maye ekstrakt 
sidikqovucu və ödqovucu təsirə malikdir. Tərkibindəki linolin turşusu (vitamin F) 
orqanizmdən lipidlərin qovulmasına səbəb olur və xolesterinin miqdarını azaldır. 
Fitosterin isə antiskelerotik təsirə malikdir. Tərkibindəki vitamin E zülal mübadiləsini 
zəiflədir, kapilliyarların elastikliyini artırır və qanda xolesterinin toplanmasının 
qarşısını alır. Ateroskelerozun profilaktika və müalicəsində əvəzsiz dərmandır.
Əks göstəriş: İştahın azlığı, çəkinin azalması, yüksək qan laxtalanma müddəti.

FamiliatBrassicaceae Burnett - Kələmkimilər
Genus:Capsella Medik. - Quşəppəyi
Capsella bursa - pastoris (L.) Medik. - Adi quşəppəyi
Botaniki xarakteristikası: Bir və ya ikiillik bitkidir. Milşəkilli kök sisteminə 
malikdir. Gövdəsi tək və ya budaqlanan olub, hündürlüyü 20-60 sm-dir. Kök 
üzərindəki yarpaqları 5-15 sm, əmələ gətirdiyi rozetlər bütöv və ya üçbucaqşəkilli 
bölümlü, adətən qanadları dişcikli və ya girintili-çıxıntılı dişciklidir.
Gövdədiki yarpaqlan növbəli, oturaq, girintili-çıxıntılı dişcikli və ya bütöv, zirvə 
yarpaqları getdikcə azalandir. Zirvə çiçəkləri fırçaşəkilli olub, ayaqcıqlarının 
uzunluğu 2-4 mm-dir. Ləçəkləri ağ rəngli sayı 4 ədəd olub, uzunluğu 2-3 mm 
olmaqla, kasayarpaqlarından hündürdür.
Yayılması: Bütün Azərbaycanda yayılmışdır.
Yaşayış yeri: Bütün zonalarda-meşə, çöl və meşə-çöldən başlamış, dağhq və subalp 
qurşaqlara qədər ərazilərdə yayılmışdır.
Toplanılması: Yayda çiçəkləmə fazasından, meyvə verənə qədər olan müddətdə 
qazıb çıxarmaqla və ya kəsməklə toplanılmalıdır. Kökləri, saralıb solmuş yarpaqları, 
torpaqla çirklənmiş və zədələnmiş şehli hissələri atılmalıdır.
Qurudulması: Toplanılmış xammal hava dəyişilən kölgəli yerlərdə hava isti olduqda 
5-7 gün və ya 45°C temperaturda ventilyasiya şəraitində quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Quru xammalın itkisi 26-28% olur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış. 2, səhifə 46.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi yarpaqlı, sadə və ya budaqlanan, səthi qabırğalı, çılpaq 
və ya zəif tüklü, çiçəkləri və yetişməmiş meyvələri olur. Kök üzərindəki yarpaqları 
uzunsov-neştərşəkilli, meyvələrinin bir tərəfi daralaraq üçbucağabənzər dişli girintili- 
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çıxıntılı və ya lələyəbənzər bölümlüdür. Gövdəki yarpaqlan növbəli, oturaq, girintili- 
çıxmtılı dişcikli və ya bütöv, zirvə yarpaqları isə getdikcə azalandir. Çiçəyinin 
quruluşu КдЬдЕд+зВ! bərabərdir. Meyvələri sıxılmış çəlləyəbənzər, tərs 
üçbucağabənzər və ya üçbucaq-ürəkşəkilli formalıdır. Zəif iyli və acı dadlıdır.

Capsella bursa-pasmoris (L.) Medic. - Adi quşəppəyi

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində filloxinon (vitamin K), askorbin turşusu, 
aşı maddələr, flavonoidlər və üzvi turşular vardır. Tərkibində К vitamini, bor turşusu, 
qissopin, çaxır, fumarin və alma turşuları, flavanoidlər, xolin və asetilxolin, tiramin, 
çoxlu miqdarda kalium, peptid, inozit, saponinlər, fitonsidlər və askorbin turşusu 
vardır. Toxumlarının tərkibində 28% yağ və az miqdarda allilqor turşuları vardır.
Saxlanılması: Quru, işıqdan qorunan yerlərdə, parça kisələrə yığılmaqla 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoloji tərkibi: Birillik bitki olan quşəppəyi otunun yerüstü hissəsi keyfiyyətli 
dərman xammalı və dərman bitkisidir.
nQıışəppəyi ekstraktı (Ext. Bursae pastoris fluidum). Ekstrakt 1:1 nisbətində 70°-li 
70"-li spirtli məhluludur. 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə içmək lazımdır.
Qəbul qaydası: Hipotenziv, hərarətsalıcı, büzücü və sidikqovucu xüsusiyyətə 
malikdir. Təzə bitkidən hazırlanmış soku güclü qankəsicidir. Hipertoniya və 
ateroskleroz xəstəliyində təyin edilir. Yazda cavan yarpaqları salat kimi yeyilir. 
Dəmləməsi başhca olaraq mədə-bağırsaq traktı, ishal, öd və böyrəkdaşı, maddələr 
mübadiləsi pozğunluğu ilə gedən podaqra və revmatizmdə işlədilir. Quşəppəyi yaxşı 
qankəsici maddə kimi uşaqlıq, mədə və böyrək qanaxmalarında təyin edilir.
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2 çay qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə dəmləyərək, gün ərzində 2 
\ rican içmək məsləhət görülür (sutkalıq doza). Qarışıq kimi ürək və qan dövranı 
pozğunluqlarında 10,0 quşəppəyi, 10,0 yemişan, 5,0 valerian, 5,0 badrinc olmaqla, 
qan şıq hazırlanaraq, 2 çay qaşıq qarışığı 250 ml suda 10 saat ərzində dəmlənərək isti 
halda qəbul edilməlidir. Eyni dozada qatırquyruğu ilə birlikdə ağciyər, revmatizm, 
qaraciyər, podaqra, burun-qulaq və boğaz infeksiyalannda qəbul edilə bilər. Maye və 
sulu ekstraktı uşaqlığın atoniyası və uşaqlıq qanaxmalarında tətbiq edilir.
Xalq təbabəti: Təzə yarpaqları diabet xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir.
Əks göstəriş: Hamiləlik, tromboflebit.

SubfamiliatViburnaceae Raf. - Başınağacıkimilər
Genus:Viburnum L. - Başmağacı (Qaraca)
Kol bitkiləri olub, yarpaqları qarşı-qarşıya yerləşir. Çiçəkləri müntəzəm, 5 üzvlü və 
qalxanvari çiçək qrupunda toplanmışdır. Kasacıq 5 dişcikli, meyvə daşıyan 
çiçəklərinin tacı qıfvari-zəngşəkilli, digərləri isə 5 bölümlü dairəvidir. Cinsin 
Azərbaycanda 2 növü yayılmışdır.
Viburnum opulus L. - Adi qırmızı başmağacı
Sinonimləri: Qırmızı başmağacı, qaraca, başmağacı, qar suyu
Botaniki xarakteristikası: Budaqlanan kol bitkisi olub, hündürlüyü 1,5-4 m-dir. 
Qabığı gümüşü-boz, yarpaqları qarşı-qarşıya düzülən, geniş yumurtavari, 3-5 qanadlı, 
bərabər olmayan, tamamilə dişli, yarpağın yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, qırışıqlı, çılpaq, 
aşağı tərəfi isə damarhdır.Yuxan yarpaqları zəif ayahdır. Saplaqları əsasından iki 
sapşəkilli yarpaqalthğına birləşir. Çiçəkləri 5 dişli kasacıqdan və 5 bölümlü, ağ və ya 
çəhrayı taclı, yastı çətirşəkilli süpürgədən ibarətdir.
Yayılması: Avropa, Orta və Cənubi Ural, Cənub-Qərbi Sibir, Qafqazın dağ-meşə 
rayonları, Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi, Böyük Qafqazın şərq və qərb əraziləri, Alazan-Əyriçay vadisi, Kiçik 
Qafqazın simal və mərkəzi hissəsi, Lənkəran və Naxçıvan dağhq ərazilərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Orta Asiya Cənubi və 
Şimali Koreya, Çin, Rusiya, Monqolstan, Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları 
(Şimali Amerika).
Ekoloji şəraiti: Əsasən rütublətli qarışıq meşələrdə, kollu cəngəlliklərdə, yarğan, çay 
sahilləri, bataqlıqlarda və meşə-çöl zonalarında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal payızın sonunda toplanılır. Toplanılmış 
xammal hava dəyişilən kölgə yerlərdə və ya 50-60°C temperaturda ventihyasiya 
şəraitində quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: Kökləri DF XI, burax. 2, səhifə 4; meyvə - DF XI, buraxıhş 2.
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Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri ölçü və formalarına görə kənarlarında meyvəsiz, iri 
şinəbənzər (diametri l-2.5sm) tacdan, kiçik (diametri 5mm) zəngşəkilli olub, 
ikicinsiyylətlidir. Meyvələri şarşəkilli və ya yumurtavari-şarşəkilli açıq-qırmızı, 
uzunluğu 8-12 mm yastı və tək çəyirdəklidir. İki cərgə yastılaşmış, parlaq meyvələri 
olub, diametri 5-10 mm-dir. Meyvənin lətli hissəsi yastı, ürəkşəkilli olub, 
çəyirdəkdən çətinliklə ayrılır. Çiçəyi narıncı-qırmızı və ya tünd-qırmızı olub, 
çəyirdəyi açıq-boz rənglidir. İysiz, turş-acı dadlıdır. Boruşəkilli. novşəkilli və ya 
müxtəlif uzunluqlu yastı olmaqla, qalınlığı 2 mm-dir. Qabığının xarici səthi boz- 
gümüşü və ya yaşılımtıl-boz olub, mərciməyə bənzəyir. Daxili səthi hamar, açıq və 
ya boz-yaşıl rəngli olub, kiçik qırmızımtıl xalları vardır. Qabığı xırda dənəvərdir, tyi 
zəif və ya yoxdur, büzücü dada malikdir.

Viburnum opulus L. - Adi qırmızı başinağacı (Qaraca)
Kimyəvi tərkibi: Xammalın (meyvə) tərkibində askorbin turşusu, antosian. 
izovalerian. sirkə turşusu və efir yağı vardır. Qabığının tərkibində aşı maddələri, 
flobafen. flavonoidlər. iridoid, vibunıin qlikozidi. qatran, üzvi turşu (qarışqa, 
izovalerian, kapron), fitosterolin, fitosterin maddələri vardır. Eyni zamanda üzvi 
turşular: sirkə, valerian, izovalerian. qarışqa, kapril. linolin, palmitin, askorbin 
turşusu. К vitamini, acı maddələr, qatran və aşı maddələr vardır. Meyvələrində çoxlu 
miqdarda pektin maddələr, şəkər (32%). aşı maddələr və vitaminlər vardır.
Saxlanılması: İşıqdan qorunan yerlərdə saxlanılmaqla, saxlama müddəti 4 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Meyvələrinin tərkibində keyfiyyətli hərarətsalıcı. tər ifrazını 
yüksəldici. vitaminli və zəif işlədici maddələr vardır.

Ф Rp.: Extr. Viburni finidi 25.0
D.S. 20-30 damcı gündə 3-4 dəfə qəbul etməli
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin yarpaq, çiçək, meyvə və kökləri xammaldır. 
Kökün tərkibində olan kalin qlikozidi və vibunıin uşaqlığın tonusunu artırır, 
damarbüzücü və qankəsici təsir edir. Meyvələri mədə-bağırsağın xorası, polip və 
hiposekresiya zamanı spazmolitik məqsədlə istifadə edilir. Meyvəsinin şirəsi şəkərlə 
birlikdə qarışdırılır. 2-3 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə su ilə qəbul edilir. Quru 
meyvələri 3-4 xörək qaşığı 0.5 litr qaynanmış suda (termosda) dəmlənilərək qəbul 
edilir (sutkalıq doza). Ekstraktı sidikqovucu. tərqovucu və dizenfeksiyaedicidir.
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TƏRKİBİNDƏ POLİSAXARİDLƏR OLAN BİTKİLƏR

Polisaxaridlər: (homoqlikozidlər) yüksəkmolekullu kondensiyaedilmiş məhsullar 
olub, 5 monasaxariddən ibarət olmaqla, bir-biri ilə O-qlikozid əlaqəsi yaratmaqla 
xətti və ya şaxələnmiş zəncirdən ibarətdir. Molekulyar kütləsi bir neçə mindən, bir 
neçə milyona qədər dəyişir. Polisaxaridlərin tərkibində əsasən 20 monosaxard 
heksoza, qlükoza, qalaktoza, fruktoza, pentoza, ksiloza, arabinoza, qalakturon 
turşularından isə qlükuron, qalakturon, mannuronvardır. Monosaxaridlər 
polisaxaridlərin tərkibi piranoz və ya furanoz formasında olur. Qlikozid rabirəsi 
poliasetal hidrosilin bir monosaxaridi və spirt qrupunun hidrogeni ilə digər 
monosaxaridi birləşdirir. Birləşmə zamanı spirtin hidroksil qrupunun vəziyyətindən 
asılı olaraq 1—>4, 1—>6, 1—>3 rabitələri yaranır. Polisaxaridlər xətti və şaxələnmiş 
vəziyyətdə olur. Polisaxaridlərin 2 tipinə: homopolisaxaridlərə (homopolimerlər) və 
heteropolisaxaridlər (heteropolimerlər) rast gəlinir. Homopolisaxaridlərin quruluşu 
monosaxarid vahidindən (monomer), heteropolisaxaridlər isə müxtəlif monosaxarid 
və onun qalıqlarından təşkil olunur. Tibb praktikasında homopolisaxaridlərə nişasta 
və sellüloza, heteropolisaxaridlərə isə inulin, pektin maddələr, qatran və selik 
daxildir.

Familia: Malvaceae Small. - Əməköməcikimilər
Genus: Althaea L. - Gülxətmi(bəlğəmotu)
Bir və ya çoxillik, yarpaqlan növbəli, pərli və ya barmaqvari parçahdır. Çiçəkləri 
ikicinslidir. Fırçavari-süpürgəşəkilli, yarpaqh, çiçək qrupuna toplanmışdır. 
Kasaalthğının aşağısı birləşmiş 6-12 xətti formalıdır. Neştərvari yarpaqcıqdan 
ibarətdir. Ləçəkləri 5 ədəd olub, aşağı tərəfi yuna, tükcüyəbənzər tüklüdür. Meyvələri 
diskşəkilli olub, 8-25 ədəd meyvəcikdən ibarətdir. Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır. 
Althaea officinalis L. - Dərman gülxətmi (bəlğəmotu)
Sinonimləri: Aptek gülxətmi, bəlğəmotu, vəhşi lalə, vəhşi qızılgül, gülxətmi 
Botaniki xarakteristikası: Dərman gülxətmi çoxillik ot bitkisi olub, qısa, qalın, 
çoxbaşlı əsas və yan köklərə malikdir. Gövdəsi şaxəli, düz silindrik, üzərəndə 
çiçəkləri az, əsası boz-bulanıq purpurşəkilli, çılpaq, yuxan hissələri sıx tükcüklü və 
pərlidir. Aşağı yarpaqlan dairəvi, böyrəkşəkilli və ya yumurtaşəkillidir. Ürəkvan- 
uzunsov, uzunsov-yumurtaşəkilli olub, zirvə yarpaqlan itiucludur.
Yayılması: Bu növ Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya, cənub zonalannda və Qərbi 
Sibirin cənub əyalətlərində, o cümlədən Azərbaycanda Samur-Şabran düzənliyi, 
Abşeron, Alazan-Əyriçay vadisi, Kür-Araz düzənliyi, Kür düzü, Lənkəran düzənlik 
və Naxçıvan düzənlikdə yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Paleoarktik, Boreal areal tipinə daxil olub, Avropa, 
Asiya, Afrikanın Holarktik mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və 
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meşə vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Qazaxıstan, Orta Asiya 
dağlan, Aralıq dənizi, Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Göl və suvarma kanallarının sahillərində, kollar arasında çəmənlik və 
düzənliklərdə yayılmışdır.

Althaea officinalis L. - Dərman Gülxətmi(bəlğəmotu)
Toplanılması və qurudulması: Dərman bitkisi kimi payız və ya yaz fəslində 
toplanılır, təmizlənir, yuyulur və qurudulur. Mantar qatı və lateral kökləri çıxarılır. 
Çiçəyi sentyabr-oktyabr aylarında toplanılır. Toplanılma 3-4 ildən bir aparılmalıdır. 
Xammal 45-50°C temperaturda qurudulur. Təbii olaraq qurudulma günəş düşməyən 
küləkli yerlədə aparıla bilər.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2.
Xarici göstəriciləri: Bərabər olmayan zirvə yarpaqları dişcikli, sallanan, kənarları isə 
sıxyarpaqlıdır. Yarpaqlarının rəngi ağ və ya çəhrayı olub, tumurcuğu və ikiqat 
kaşacığı vardır. Silindrik formah boyu uzununa 2-4 hissəyə bölünmüş, getdikcə 
daralan, uzunluğu 35 sm olub, qalınlığı 0,5-1,5(2) sm-ə bərabərdir. Kök səthi 
uzununa şırımlı, boş, yumşaq liflərdən ibarət olmaqla, üzərində tünd ləkələr vardır. 
Köklərin xarici hissəsi ağ, sarımtıl-ağ və ya bozumtul rəngdə olur. Mərkəzi hissəsi 
dənəvər, kələ-kötür, xarici hissəsi isə keçəyəbənzər tükcüklüdür. Zəif iyli, 
özünəməxsus şirin dadh və seliklidir.
Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində 11% selik, müxtəlif qarışıqlar pentoza, 
heksoza, əlavə olaraq nişasta (37%), saxaroza və yağ turşuları vardır. Bəlğəmotu 
xammalı kökləri təmizlənmiş və təmizlənməmiş olmaqla, 2 formada toplanılır. 
Yarpaqlarında 35% selik maddəsi, qalaktoza, qlükoza. arabinoza, ramnoza, nişasta, 
pektin, yağ turşuları və digər maddələr vardır.
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Saxlanılması: Toplanılmış uzun və qalın kökləri, 30-35 sm olur. Doğradıqdan sonra 
2-3 gün hava çəkən yerlərdə saxlanılmaqla, uzununa 2-4 hissəyə kəsilməlidir.
Farmakoloji tərkibi: Aptekdə sirop, məhlul və ekstrakt şəklində satılır. Eyni 
zamanda siropunun hazırlanması üçün yabanı və mədəni bitkilərdən istifadə edilir. 
Kökündən hazırlanan mukaltin preparatının güclü öskürəkkəsici təsiri vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin istifadə orqanı kökü, bəzən yarpaq və 
çiçəkləridir. Başhca olaraq yuxan tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində, öskürək 
əleyhinə, sinə yumşaldıcı vasitə kimi istifadə edilir. Bəlğəmotunun kökündən mədə- 
bağırsaq traktı: mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, qastrit, kolit və ishal 
xəstəliklərində olduqca geniş istifadə edilir. Şərq təbabətində böyrək və sidik 
axarlannın daş xəstəliyində, sistitdə, sidik kanahndakı şişlərdə, xroniki prostatitdə və 
oynaq ağnlannda tətbiq edilir.
^-Termosda 2-3 xörək qaşığı kökünü 0,5 litr qaynanmış suda 10-12 saat ərzində 
dəmləmək lazımdır. 0,5 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul 
edilməlidir. Kökündən hazırlanmış toz, məhlul və siropu iltihabsorucu və 
öskürəkkəsici xüsusiyyətə malikdir.
Əks göstəriş: Müəyyən edilməmişdir.

Familia: Plantaginaceae Juss. - Bağayarpağıkimilər
Genus: Plantago L. - Bağayarpağı
Bağayarpağı cinsinin 250 növü demək olar ki, Yer kürəsinin hər yerində yayılmışdır.
Qafqazda 16, Azərbaycanda isə 13 növü yayılmışdır.
Plantago major L. - İri bağayarpağı
Sinonimləri: Böyük bağayarpağı, yara məlhəmi, çapıq, yara sağaldan, çibanotu, 
bağayarpağı, yol yoldaşı
Botaniki xarakteristikası:İkiillik ot bitkisi olub, qısa vertikal və çoxsaylı sapabənzər 
lifli kökləri vardır. Gövdə oxunun hündürlüyü 15-45 sm olub, nazik şırımlı, hamar və 
dairəvi çiçəklərə malikdir. Yarpaqlan dairəvi və ya ellipsəbənzər, bütövkənarlı və ya 
azdişcikli olub, qanadlıdır. Sünbül çiçəklərinin uzunluğu 5-37 sm-dir. Çiçəkləri kiçik, 
tacı bozumtul olub, qoltuq tumurcuqlarının üzərində oturur.
Yayılması: Bağayarpağının yarpaqları əsasən Avropa, Ukrayna, Şimali Qafqaz və 
bütün Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Aralıq dənizi-Turan, Kserofil areal tipinə daxil olub, Qədim 
Aralıq dənizi vilayəti, Qədim Holarktik hökmranlığı, İspaniya, Mərakeş, Sinszyan, 
Qobi və Qərbi Himalay, Qədim Aralıq dənizinin İran-Turan əyaləti (Orta Asiya- 
Səhra və İran-Orta Asiya-Səhra), Turan vilayəti, Ön Asiyanın bəzi hissələri, Orta 
Asiya dağlıq, Kür-Araz ovalığı, Şimali Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan və Araz çayı 
vadisi.
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Ekoloji şəraiti: Bu bitki dağlıq çəmənliklərdə, həyət və küçələr boyunca (şimal 
regionlar istisna olmaqla) yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması:Yabanı və mədəni şəkildə əkilən bağayarpağının 
yarpaqlarını bitki çiçəkləyən dövrdə toplamaq lazımdır. Əl. oraq və ya bıçaq ilə 
kəsilərək toplanılır. Bütün bitkini tamamilə biçmək olmaz. Bitki tez bir zamanda 
məhv olar. Ən düzgün istifadə bitkini 3-4 ildən bir toplamaqdır. Dərman məqsədilə 
bitkinin bütöv, sağlam yarpaqları toplanılmalıdır. Bağayarpağının əkildiyi 
plantasiyalarda bir yay mövsimi ərzində onu 1-2 dəfə biçmək olar. Qurutmadan 
əvvəl, xammal üzərindəki təsadüfi qarışıqları, çirklənmiş yarpaq və çiçək oxlarını 
təmizləmək lazımdır. Qurutduqdan sonra xammalı parça və ya kağız üzərində nazik 
bir təbəqədə (3-5 sm) yayılmalı, yaxşı ventiliyasiya edilən açıq çardaqlarda və ya 
quruducu şkafda 40-50°C-də qurudulmalıdır.

Plantago major L. - İri bağayarpağı
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2, səhifə 20 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Eşilmiş, yumurtaşəkilli, daralmış, müxtəlif uzunluqlu, 
bütövkənarlı. aydın olmayan dişcikli yarpaqlara malik, qövsşəkilli damarlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində aşı, acı, karotin, indekan qlikozidi 
aukubin, askorbin turşusu (42,2mq%), К vitamini, öyrənilməmiş alkoloidlər. 
flavonoidlər. mannit. sorbit. üzvi turşular (olein) vardır. Toxumlarının tərkibində 
selik (16%-ə qədər), yağ (20%) və karbohidrat (0.17%) vardır.
Saxlanılması: Xammal hiqroskopik olduğundan rütublətli, nəmli yerlərdən uzaq 
tutulmalıdır. İşıqdan qorunan quru yerlərdə, parça kisələrə yığılmaqla saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi:Yarpaqlarının tərkibində selik, indekan qlikozidi. aukubin və 
tannin, acı və aşı maddələr. C və К vitamini, karotin və flavonoidlər vardır.
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Yarpaqlarından hazırlanmış plantaqlyusid məhlulu spazmolitik və iltihabsorucu 
dərman kimi istifadə edilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bütöv, briketləşdirilmiş yarpaqları keyfiyyətli 
iltihabsorucu və öskürəkkəsici kimi tətbiq edilir. Böyük bağayarpağının təzə 
kökündən hazırlanmış sok anasid qastrit və xroniki kolitin müalicəsi üçün 
əvəzedilməz hesab olunur. Bitki iltihabsorucu, bakterisid, yarasağaldıcı, öskürək, 
qankəsici, sidikqovucu və hipotenziv təsirə malikdir. Hipertoniya və aterosklerozda 
daha çox tətbiq edilir. Yarpaqlarının sok və dəmləməsi yaxşı öskürəkkəsici maddə 
olduğundan kəskin və xroniki tənəffüs yolu xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə işləddir. 
Bundan başqa mədə-bağırsaq traktı, qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora 
xəstəliyində, kəskin və xroniki enteritdə, xorah kolitdə işlədilir. Bağayarpağı ishal, 
dizenteriya və vərəm xəstəliyinin müalicəsində olduqca effektlidir.
$1-3 çay qaşığı (5-15q) bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək, gündə 3 dəfə 
yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (sutkalıq doza).
Q B ikinin ovuntusunu (toz) bir qramdan gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə 
əvvəl qəbul etmək lazımdır.
Ф Ağciyər və mədə xərçəngi zamanı bitkinin təzə yarpaqlarını əzərək üzərinə doyana 
qədər şəkər tozu əlavə etmək və isti yerdə 2 həftə saxlamaq lazımdır, bir xörək qaşığı 
gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Qanaxmalarda 2 xörək 
qaşığı quru bitki və 2 xörək qaşığı gicitkan 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək qəbul 
edilməlidir (sutkalıq doza).
Xalq təbabəti: Bədxassəli şişlərin, mədə, bağırsaq, qaraciyər, böyrək, şəkər, 
sonsuzluq, xroniki xora, göz, qanaxma və ağciyər xəstəliklərinin müalicəsində 
məsləhət görülür. Bağayarpağın dəmləməsi temperatur və öskürəklə müşayət olunan 
ağciyər vərəmində ağrıkəsici, müxtəlif həşarat və ilan sancmalarında zəhərin 
orqanizmdən təmizlənməsində əvəzsiz sayıhr. Xroniki ishalda bitki və toxumundan 
istifadə edilir. Yarpaqları elmi təbabətdə dəri xəstəliklərində yaralanma, furunkulyoz 
və döyənəkli xoralarda, islatma şəklində isə əsasən irinli dəri xəstəliklərində işlədilir. 
Əks göstəriş: Mədə turşuluğu ilə müşayət olunan qastritlər.
Plantago squalida Salisb. (=Plantago psyllium L.)- Birə bağayarpağı 
Sinonimləri: yara məlhəmi, çibanotu, böyük birə bağayarpağı, psillum
Botaniki xarakteristikası: Birillik, ot bitkisi olub, hündürlüyü 40 sm, kökü qısa, 
möhkəm budaqh iyəbənzər gövdəyə malikdir. Yarpaqları qarşı-qarşıya xətti olmaqla, 
bütövkənarhdır. Çiçəkləri burulmuş, yumurtavari-şarşəkilli olur. Uzun başcıqh 
çiçəkləri gövdə üzərindəki yarpaqların arasında yerləşir. Tumurcuqları çəhrayı- 
qəhvəyi, qonur meyvələri isə elliptik kapsul içərisində yerləşir.
Yayılması: Azərbaycanda Kür-Araz düzənliyi, Kür düzü, Kiçik Qafqazın cənubu və 
Mərkəzi Aran zonasında yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Şimali Sinay, Cənubi Dağlıq Sinay, Ərəbistan yarımadası, 
Livan və Nubi səhraları, Galala və Gebel.
Ekoloji şəraiti: Quru yamaclarında, eyni zamanda rütublətli yerlərdə bitir.
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləyən dövrdə toplanılır. Toxumun 
toplanılması barvermə ərzində həyata keçirilməlidir. Xammal bir sutkadan gec 
olmayaraq sərilməlidir. Quruduqdan sonra təmizlənməlidir.
Standartlaşma: FS 42-539-90.

Plantago psyllium L. - Birə bağayarpağı
Xarici göstəriciləri: Bitkinin yerüstü hissələri şaxələnmiş, yarpaqları gövdə üzərində 
müxtəlif olmaqla yerləşir. Çiçəkləri kiçik, sıx, yumurtaşəkilli və uzunsov olmaqla, 
çoxsaylı başcıqlıdır. Çiçəkləri ən çox hallarda gövdənin zirvəsində yuxarı 
şaxələnmələrdə olur. Toxumları uzunsov-oval, qayıq formah olmaqla, kənarlarının 
daxili hissəsi əyridir. Bir tərəfi qabarıq, digər tərəfi isə basıqdır.
Mərkəzin çökük tərəfində zolaq, ağımtıl xal yerləşir. Toxumu parlaq, sürüşkən, tünd- 
qəhvəyi, demək olar ki, qara rənglidir
Kimyəvi tərkibi: Toxumu aukubin qlikozidi, selik, zülal və yağdan ibarətdir. 
Nəmliyi ən azı 70%, təbii rəngini itirmiş yarpaqları 5%, üzvi maddələri 2%, mineral 
maddələri isə 1%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: Xammalı hiqroskopik olduğundan rütublətli yerlərdən uzaq 
tutulmalıdır. İşıqdan qorunan quru, yerlərdə, parça kisələrə yığılmaqla 
saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində selik, karotinoidlər, flavonoidlər və tannin vardır. 
Təzə yığılmış bağayarpağı bitkisi şirə çəkmək üçün dərman xammalı kimi istifadə 
edilir. Bağayarpağının yetkin toxumu keyfiyyətli dərman kimi istifadə edilir.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Təzə yarpaqlarından acı bağayarpağı soku alınır ki, bu 
da qastrit və xroniki kolitin müalicəsində istifadə olunur.

Familia:Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus:Tussilago L. - Dəvədabanı
Çoxillik, iri yarpaqlı, səbəti tək, kənar çiçəkləri çoxcərgəli, dilcikşəkilli, dişi, 
ortadakılar boruşəkilli, ikicinsli və meyvəsizdir. Sarğısı silindrik, tək cərgəlidir. 
Cinsin Azərbaycanda bir növü yayılmışdır.
Tussilago farfara L. - Adi dəvədabanı
Sinonimləri: Ögeyana, atdımağı, vərəmotu, dəvədabanı, ağdırnaq, az ağaran, ana 
otu, riyakar
Botaniki xarakteristikası: Erkən yazda sürünən, şaxələnmiş uzun və sıx kökləri 
vardır. Çoxillik olub, gövdəsinin uzunluğu 15-20 sm-dir. Gövdəsi qapalı, yarpaqları 
pulcuqlu, çiçək səbətciyinin diametri 1-2 sm olub, qızılı-sarıdır.
Yayılması: Sibir, Avropa, Qafqaz. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ 
massivi), Samur-Şabran düzənliyi, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Kiçik Qafqazın 
şimalı və Naxçıvan dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya, Şimali Afrika və Şimali Amerika
Ekoloji şəraiti: Çay sahillərində, yarğan sahələrində, gilli yerlərdə, dəmiryol və 
avtomobil yollarının ətraflarında bitir.
Toplanılması və qurudulması: Yayın birinci yarısında iyun-iyul aylarında 
saplağının uzunluğu 5 sm-ə qədər olan yarpaqlan yığılmalıdır. Həddindən artıq 
cavan, yuxan hissələrin tükcüklü yarpaqlan, zədələnmiş paslı, qırmızı-qonur, 
göbələklərlə çirklənmiş orqanları atılmalıdır. Yarpaqlar 50-60°C temperaturda və ya 
ventilyasiyah yerlərdə qurudulur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 16 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqlann uzunluğu 8-25 sm, dairəvi və ya geniş neştərli 
kənarı qeyri-bərabər, kələ-kötür və dişciklidir. Yarpağın yuxarı kənarları tünd-yaşıl, 
demək olar ki, çılpaq, aşağı hissəsi ağ tükcüklü, qapalı çoxtükcüklüdür.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində acı qlikozidlər (2,6%-ə qədər), sitosterin, 
aşı maddələr, pirrolizidin alkaloidi, qal, çaxır və alma turşuları, askorbin turşusu 
(5mq%), saponinlər, inulin və dekstrin maddələri vardır. Nəmliyi 13%, kül 20%, təbii 
rəngini itirmiş yarpaqları 5%, yarpaq və gövdə hissəcikləri 8%, üzvi və mineral 
maddələri isə 2%-ə qədərdir.
Saxlanılması: Qurudulmuş xammal rütublətli yerlərdən mühafizə olunmalıdır. 
Farmakoloji tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 7-8% selik, acı qlikozidlər, 
saponinlər, karotinoidlər, inulin, alma, çaxır turşusu və aşı maddələri vardır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibində iltihabsorucu. öskürəkkəsici, büzücü, 
sidik və tərqovucu maddələr vardır. Əsasən antisklerotik və spazmolitik xüsusiyyətlər 
göstərir. Dəvədabanı bitkisi yuxarı tənəffüs yollarının kəskin və xroniki 
xəstəliklərində: bronxit, plevrit, pnevmoniya. difteriya, bronxial astma, 
bronxoektaziya və qrip xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir. Keyfiyyətli 
öskürəkkəsici və ödqovucu dərman olduğu üçün vərəmdə, iltihabsorucu 
xüsusiyyətinə görə mədə-bağırsaq traktı. qara ciyər və öd xəstəlikləri, malyariya, 
ekzema. böyrək xəstəlikləri və sistitin müalicəsində səmərəlidir. Yanıqlarda, 
furunkulyoz. tromboflebit. angina və stomatitlərdə xaricə təyin edilir.

Tussilago farfara L. - Adi dəvədabanı
ФЗ xörək qaşığı çiçək və ya yarpaqlarını 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək 
(termosda) içmək məsləhətdir (sutkalıq doza). Sonra gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 
dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Bu tərkib həm də xaricə tətbiq edilə bilər.
Xalq təbabəti:Yanıq əleyhinə maddə kimi istifadə edilir.
Əks göstəriş:Uzunmüddətli qəbulu kanserogen təsir edir.

Familia:Tiliaceae Juss. - Cökəkimilər
Subfamilia: Tiliaceae Juss. - Cökəkimilər
Genus: Tilia L. - Cökə
Şimal yarımkürəsinin mülayim iqlimli ölkələrində və Qafqazda yayılan 45 növündən 
Azərbaycanda 3 növü rast gəlir ki. bunlardan bir növü yaşıllaşdırmada becərilir. 
Onlar Qafqaz və Talış meşələrində yuxarı dağ qurşağmadək qarışıq enliyarpaq 
meşələrdə, meşəli dərələrdə, çay vadilərində yayılır. İri (bəzən 3O-35m) ağaclardır. 
Yarpaqları növbəli yerləşir, qaidəsi ürəkvaridir. Çiçəkləri çətirəbənzər çiçək qrupuna 
yığılmaqla, ikicinsli olub, kasa yarpaqları 5. ləçəkləri ağ rəngli və 5 ədəddir. 
Erkəkcikləri 15-80. 5 topada yerləşən, dişiciyi 5 meyvə yarpağının birləşməsindən 
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əmələ gəlməklə üst yumurtalıqlıdır. Cins daxilində növləri əsasən yarpağın və 
meyvəsinin əlamətləri ilə seçilir. Oduncağı və cökə balı çox qiymlətli olub, çiçəkləri 
soyuqdəyməyə qarşı istfadə olunur. Cökə növləri efir yağlı, vitaminli, texniki və 
dekorativ bitkilərdir. Yaşıllaşdırmada geniş istifadə olunur.
Tilia platyphyllos Scop. - Düzyarpaq cökə
Sinonimləri: İriyarpaq cökə, qırmızı enliyarpaq cökə
Tilia cordata Mili. - Ürəkşəkilli çökə
Sinonimləri: Lifli, kiçikyarpaq cökə, cökə

Tilia cordata Mili. - Ürəkşəkilli çökə
Botaniki xarakteristikası: Böyük ağac bitkisi, sıx köklərə malik olub, hündürlüyü 
25-30 m-dir. Cavan budaqları hamar, düz, parlaq, tünd-qəhvəyi rəngli, yaşlı gövdəsi 
tünd, uzununa bölünmüş formalıdır. Qozaları və cavan gövdəsi hamardır. Yarpaqları 
növbəli, uzun saplaqlı, bütöv, dairəvi-yumurtaşəkilli və ya dairəvi ürəkşəkilli, 
uzunluğu 3-8 sm, eni bu ölçüyə yaxın olmaqla, itiuclu, kənarları dişcikli, çılpaq, 
yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, aşağı tərəfi isə göy rənglidir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi) və Kiçik Qafqazın 
şimalı və mərkəzi ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa hissə, (Şimal, Şimal-şərq, Orta və Cənubi Ural, 
Krımın dağhq əraziləri), Qafqaz, Ön Qafqaz (mərkəzi), Dağıstan, Şərqi və Cənubi 
Qafqaz, Qərbi Sibir (Kond çayı hövzəsi, Nosk, Tabdı, İrtış çayının orta və aşağı 
əraziləri, Tobol, İşim).
Ekoloji şəraiti: Enliyarpaq və qarışıq cökənin üstünlük etdiyi meşələrdə bitir.
Toplanılması və qurudulması:Yabanı və mədəni ağacvari ürəkşəkilli çökənin bütöv 
çiçəkləri çiçək altlığı ilə birlikdə toplanılır. Çiçəkləri təzə çiçəkləyən dövrlərdə 
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toplanılır. Xammal 10 gün ərzində yığılır. Sərin hava şəraitində xammalın 
toplanılması 15 günə qədər uzadıla bilər. Adətən iti bıçaqla budaqlar 20-30 sm ölçüdə 
kəsilməlidir. Bitkinin təkrar kəsilməsi bir ildən sonra ola bilər. Xammal kölgəli 
yerlərdə çadır üzərində sərilməli və yaxşı ventilyasiyah yerlərdə qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 12.
Xarici göstəriciləri: Qalxanşəkilli hamaşçiçəkləri yetişməmiş meyvələri, 
bütövkənarlı, uzunsov-neştərvari, zirvəsi kütləşmiş, açıq-yaşıl və ya sarımtıl-yaşıl, 
damarları yarpağın ortasına qədər davam edir. Ləçəkləri bölümlü, uzunsov çiçək 
saplaqlı olmaqla, ikicinslidir. Kasacığı 5 yarpaqlı, kasa yarpaqları açıq sarı və ya 
sanmtıldır. Erkəkciyi çoxsaylıdır. Dişiciyi bir ədəd olub, çoxtüklü və şarşəkillidir. 
Meyvələri fındıqcıq, köndələn yerləşməklə, 2 mm-dir. Zəif iyli, şirin dadh və selikli 
olub, azacıq büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində tiliasin qlükozidi, flavonoidlər, aşı 
maddələr, saponinlər, selik, vitaminlər və şəkər vardır. Bitkinin özünəməxsus iyinin 
olması tərkibində efir yağlarının, seskviterpen, alifatik farnezol spirtinin olmasından 
irəli gəlir. Çiçəklərinin tərkibində tərqovucu maddələr də vardır. Rütubət 13%, 
çiçəklərin səbətcikləri 2%, zirvə yarpaqlan və çiçək hissəcikləri 4%, yarpaq, gövdə, 
çiçək hissəcikləri 3%, üzvü birləşmələr 0,3% mineral birləşmələr 0,1% olur.
Saxlanılması: Qaranlıq yerlərdə, apteklərdə bağlı yeşiklərdə, anbarlarda isə kip 
kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində flavonoidlər (hesperidin, tiliasin), 
polisaxaridlər, efir yağı, farnezol, saponinlər, aşı maddələri, karotin və askorbin 
turşusu vardır. Uşaq praktikasında bitkinin çiçəklərinin dəmləməsindən tərqovucu 
dərman hazırlanır və tərqovucu qanşıqların tərkibinə daxil edilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibində sedativ, iltihabqovucu, hərarətsahcı, 
tərqovucu, öskürəkkəsici, diuretik və spazmolitik maddələr vardır. Nevroz, yuxarı 
tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri, angina vəqrip xəstəliklərinin sağaldılmasında 
istifadə edilir. Sidikqovucu, ağrıkəsici və iltihabəleyhinə maddə kimi pielonefrit, 
sistit, revmatizm, podaqra, mədə və bağırsaq spazmları, böyrəkdaşı və öddaşı 
sancıları, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 
edilir. Xarici vasitə kimi saç tökülmələrində, ağız və badamcıqların iltihabı 
xəstəliklərində, aromah vannaların qəbul edilməsində, mastit, xora, yanıq, hemorroy 
və oynaq ağrılarında tətbiq edilir. Bitkidən hazırlanmış aktivləşmiş kömür 
zəhərlənmələrdə, meteorizm (köp) və ishalda tətbiq edilir. Bolqar həkimləri çökənin 
çiçəklərini tərlədici, temperatursahcı, bakterisid, sidikqovucu və spazmolitik 
xüsusiyyətinə görə istifadə edirlər. Təbabətdə soyuqdəymə, pielit, meteorizm, xaricə 
isə ağız, boğaz və əsnəyin qarqara edilməsi üçün istifadə edilir. Alman həkimləri 
çökənin çiçəyindən tərlədici, qarqara və xaricə vanna kimi istifadə edilməsini 
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məsləhət bilirlər. İshal, bağırsaq iltihabı və müxtəlif səbəblərdən törənən 
zəhərlənmələrdə istifadə edilməsini məqbul sayırlar. Polşa həkimləri çökənin 
çiçəyindən tənəffüs yolları, oynaq revmatizmi, angina, nevralgiya, baş ağrısı və 
tüklərin bərkidilməsində istifadə edirlər. Çökənin çiçəyindən likyor və konyakların 
hazırlanmasında istifadə edilir. Çay əvəzedici kimi də istifadə edilir. 2-3 xörək qaşığı 
2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), qəbul edilməlidir. Xaricə qəbul etmək 
üçün 4-5 xörək qaşığı çökə çiçəyi 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək qəbul edilir.
Xalq təbabəti:Tərlədici, öskürəkkəsici, ağrıkəsici, mədə spazmlarında, 
böyrəkdaşında sidikqovucu kimi istifadə edilir. Çiçəkləri və yarpaqları tənəffüs 
yollarında tərlədici kimi, podaqra və nevrozlarda istifadə edilir.
Əks göstəriş:Yoxdur.

Familia: Linaceae DC. ex Perleb - Zəyərəkkimilər
Genus: Linum L. -Zəyərək
Birillik və çoxillik otlar olub, yarpaqları bütöv, qarşı-qarşıya və ya bəzən əkslik təşkil 
edir. Bəzən beş dəfə artıq inkişaf etmiş erkəkciklərdən başqa, beş dəfə inkişafdan 
qalmış (dişcikləri) və ya sapcıqları, ləçəyə qarşı oturaq şəkildə rast gəlinir. 
Yumurtalığı bütövdür. Meyvəsi beşyuvah qutucuqdan təşkil olunmuşdur. Hər yuva 
daha iki yuvacıqdan ibarət olmaqla, hər bir yuvada bir toxum yerləşir. Yağlı 
toxumları vardır.
Linum usitatissimum L. - Adi zəyərək
Sinonimləri: Əkin kətanı, kətan, qəlsəməyəbənzər, kürəkçik, yabanı kətan, uzunlifli 
kətan
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisidir. Düz, nazik olub, hündürlüyü 70-150 
sm, qollu-budaqlı və demək olar ki, orta dərəcəli budaqlıdır. Yarpaqları, neştərşəkilli 
və ya xətti-neştərşəkillidir. Nadir hallarda ağ, mavi və ya çəhrayı çiçəkli, meyvələri 
dairəvi toxumlu, parlaq və xurmayıdır.
Yayılması: Bitki mədəni şəraitdə becərilir. Rusiya (Kalinin, Smolensk, Pskov, 
Vologolskaya), Belarus, Ukrayna və Baltikyanı ölkələrdə, Qazaxıstan və Qərbi 
Sibirdə, Volqa rayonu, Ukraynada mədəni şəkildə becərilir. Şimali Qafqaz, Mərkəzi 
Asiyada və Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa əraziləri, Argentina, Kanada, Çili, Kolumbiya, 
Kosta-Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Madaqaskar (Afrika və Madaqaskar), 
Nikaraqua, Peru, Birləşmiş Krallıq (Avropa), Uruqvay, Amerika Birləşmiş Ştatları və 
Ekvador.
Toplanılması və qurudulması:Toxumları təmizlənməli və toplanılmalıdır. Taxıl 
qurutma yerlərində və ya qoruyucu havalı yerlərdə qurudulmalıdır.
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Xarici göstəriciləri: Yastılaşmış toxumları yumurtaşəkilli və itiuclu olub, uzunluğu 
4-6 mm, qalınlığı isə 2-3 mm-dir. Toxum səthi demək olar ki, açıq-sarı, sarı, aşkar 
görünən və qabarıq zolaqlıdır. İyi yoxdur, selikli-yağlı dada malikdir.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində rütubət 13%, kül 6%, çiçək hissəcikləri 4%, yarpaq, 
gövdə, çiçək hissəcikləri 1%, üzvü birləşmələr 2% mineral birləşmələr isə 0.5%-dən 
çox deyildir.
Saxlanılması: Apteklərdə qapalı halda bağlamalarda, həşəratdan qorunmaqla quru 
yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 3 ildir.

Linum usitatlssimum L. - Adi zəyərək
Farmakoloji tərkibi: Toxumunu hidroliz edərkən qalaturon turşusu, qalaktoza. 
ramnoza. arabinoza. ali yağ turşularının və zülalların triqliseridlərdən ibarət yağlar 
(30-40%) vardır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xaricə məlhəm, daxilə isə bürüyücü və yumuşatıcı 
maddə şəklində təyin edilir.

Familia: Laminariaceae Bory - Laminariyakimilər
Genus: Saccharina Stack. (Laminaria J.V. Lamouroux)-Şəkərli laminariya
cinsinin Şimali Atlantika və Sakit Okeanın dərinliklərdə rast gəlinən 20 növü vardır.
Uzunluğu 8-30 m-ə qədərdir (Aralıq dənizinin isti sularında 120 m).
Laminariya Saccharina latissima (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl, et G. W.
Saunders (Laminaria saccharina (L.) Lam.) - Şəkərli laminariya
Sinonimləri: Laminariya yosunu, laminariya, dəniz kələmi
Saccharina japonica (J.E. Areschoug) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W.
Saunders (Laminaria japonica Aresch.) - Yapon laminariyası
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Sinonimləri: Laminariya yosunu, laminariya, dəniz kələmi
Botaniki xarakteristikası: Yapon laminariya yosunu qəhvəyi dəniz yosunu olub, 
kök yarpaqları, gövdə və rizoidləri vardır. Bütün formaları lövhəşəkillidir. Bu yosun 
xətti-neştərşəkilli, uzunluğu 2-10 m, eni isə 10-35 sm, azacıq asimmetrik olmaqla, 
əsası pazşəkillidir. Şəkərli laminariya xətti, kənarları tükcüklü. uzunluğu 10-110 sm. 
eni isə 5-40 sm-ə bərabərdir. Lövhəsi dişcikli, xətti və ya neştərşəkilli, hamar 
kənarlarının uzunluğu 70-200 sm, eni isə 3,5-14 sm-ə bərabərdir.

Saccharina japonica (J.E. Areschoug) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. 
Saunders - Yapon laminariyası

Yayılması: Yapon laminariya yosunu Yapon və Oxot dənizlərində və Cənubi Kuril 
adalarında, Şəkərli laminariya isə Ağ və Barents dənizlərində yaşayır.
Coğrafi elementləri: Şəkərli laminariya Ağ dəniz, Barens və Qars dənizi.Belçika. 
İrlandiya, İsveç, Birləşmiş Krallıq.
Yapon laminariyası: Ağ dəniz, Barens və Qars dənizi,Yaponiya, Çin. Rusiya, 
Fransa, Koreya
Ekoloji şəraiti:Geniş pöhrəliklərdə, dəniz və okeanlarda onun sahillərində yaşayır. 
Daş və qaya üzərində. 2-25 (35) m dərinliklərdə rast gəlinir. 4-10 m dərinliklərdə sıx 
və geniş sualtı yosun meşəlikləri əmələ gətirir.
Toplanılması və qurudulması:Toplanılması iyul və oktyabr aylarında həyata 
keçirilir. Yalnız gövdə-yarpağın böyük hissələri kəsilərək toplanılmalıdır. Toplanılan 
ərazilərdə təkrar yığılma 2 il intervalla həyata keçirilə bilər. Gövdə-yarpaqları iyun- 
sentyabr aylarında toplanılaraq qurudulur və dərman xammal kimi istifadə olunur. 
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 83, dəyişiklik № 1.
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Xarici göstəriciləri:Yapon laminariyası uzununa yerləşmiş enli lövhələr və kök 
zolağından ibarət olub, kənarları uzununa ikiqatlı büküşlərdən ibarətdir. Lövhəsi, 
gövdəsi və rizoidləri seliklidir.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində çoxlu miqdarda yod (3%-ə qədər), vitaminlər, algin 
turşusu, mannit, laminarin və mikroelementlər (natrium, kalium, kalsium. manqan, 
mis, kobalt, arsen) vardır. Gövdə-yarpağının tərkibində 30% polisaxaridlər. 20% 
mannitol, fukoidin və arninas vardır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Gövdə-yarpaq (dəniz kələmi) xammalından laminar adlı 
preparat alınır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Gövdə-yarpağından ahnan keyfiyyətli laminar adlı 
preparat işlətmə məqsədi ilə xroniki atonik qəbizlikdə istifadə olunur. Tərkibində 
çoxlu miqdarda yod və vitaminlər olduğundan bir çox illərdir ki. Çin və Yaponiyada 
orqanizm möhkəmləndirici. Bazedov və avitaminoz xəstəliklərində əvəzsiz dərman 
bitkisi kimi istifadə edilir.
Ateroskleroz, podaqra və tireotoksikoz xəstəliklərinin profilaktikasında və 
müalicəsində istifadə edilir. 1/2 çay qaşığı bitki tozunu axşam dəmləyərək qəbul 
etmək lazımdır (sutkalıq doza). Salat və tərəvəz yeməklərinə (gündə 1/2 çay qaşığı) 
əlavə edilir.
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TƏRKİBİNDƏ TERPENOİDLƏR VƏ EFİR YAĞI OLAN BİTKİLƏR

Terpenoidlər: n = 2 və ya n > 2 olan (C5H8)n tərkibli doymamış karbohidrogenlər və 
onlann törəmələridir. İzopren zənciri bir neçə tipdə: mono- 
, bir yarım-, di-, tri-, tetra- və politerpenoidlər şəklində 
birləşir. Monoterpenoidlər (СюН1б) və seskviterpenoidlər 
(C15H24) adətən efir yağı komponentində birləşirlər. 
Tsikloterpenoid monoterpenoidlər iridoid qlikozidlərə aid 
olan (psevdoindikan) suda yaxşı həll olur və acı dada 
malikdir.
Monoterpenoidlər: (iridoidlər) (C5H8)2 Bu qrupa daxil olan acı maddələrə böyük 
bağayarpağı (aukııbun), üçyarpaq yonca (loqaniri), boymadərən (hensiopikrin, 
mentifolin) və dərman valerianı (yaltraf) daxildir.
Diterpenoidlər: (C20H32) - tərkibi müxtəlif qatranlardan ibarətdir. Onlar əsasən 
spirtdən və karbohidratdan ibarətdir. Qatran (kanifol, dammar) yağ-qatran (terpentin, 
Kanada balzamı), qatran-kitrə (qummiqut), yağ-qatran-kitrədən (ladan, mirra, 
asafetida) ibarətdir. Yağ-qatran həlledici olan efir yağı və benzoy turşusunda həll 
olaraq balzam əmələ gətirir. Təbabətdə peravians, tolutans, Stiraksov balzamından 
dərman kimi istifadə edilir. Diterpenoidlərə eyni zamanda heperazma və kvassin 
maddələri aiddir.
Triterpenoidlər: (C3oH48) əsasən saponinlər, pentatsiklik tərkibli aqlikon (ursan 
törəmələri, olean, lupan, qopan) və ya tetratsiklik (dammaran törəmələri, tsikloartan, 
zufan) birləşmələrindən ibarətdir. Triterpenoidlərə kukurbitasin (zəhərli), taraksasin, 
taraksaserin (zəncirotu) daxildir.
Tetraterpenoidlər: (C40H64) yağda həll olan san, narıncı və qırmızı rəngli 
karotinoidlərdən və A provitamindən ibarət bitki piqmentləridir. Onlar karotinoidlər 
(doymamış karbohidrogenlər, oksigeni olmayan) və ksantofildən (oksigenli 
karotinoidlər - xüsusən hidroksi-, metoksi-, karboksi-, keto- və epoksiqrup olanlardır) 
ibarətdir. Tərkibində alfa-, beta- və qamma karotin, likopin, zeaksantin, violaksantin 
və s. olan maddələr bitkilərdə daha çox yayılmışdır. İzoprenoid tərkibli (C5H8)n 
politerpenoidlər təbii sonuncu qrup olan kauçuk və quttadan təşkil olunmuşdur.
Seskviterpenoidlər: Bu qrupa qvayan birləşmələri 
(acı yovşan, boymadərən), akoron (gecəvər), 
evdesman (zəncirotu) aiddir.
Efir yağları: Praktik olaraq suda həll olmurlar. Su ilə 
emulsiya əmələ gətirir, spesifik iyi və dadı olur. Efir 
yağları bitki mənşəli (günəbaxan) və mineral yağlarda 
(vazelin), spirt, efir və digər üzvi həlledicilərdə həll olurlar. Adətən 40-260°C 

CH—O—CO—R
I 2

CH—O— CO—R
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yağların ümumi quruhışu
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intervalında fraksiyalara ayrılır. Belə ki, 150-190°C-də monoterpenoid, 230-300°C- 
də isə seskviterpenoidlərə ayrılır. Efir yağları optik aktivdir. Neytral və ya turş 
reaksiyalıdır. Su buxarı ilə qovduqda monoterpenoidlər asan, seskviterpenoidlər isə 
çətin ayrılırlar.

Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Coriandrum L. - Keşniş
Aralıq dənizi və Qafqazda yayılan 2 növündən Azərbaycanda bir növü yayılmışdır. 
Əsasən Böyük Qafqaz, Kür düzü və Kiçik Qafqazda, orta dağ qurşağınadək 
əkinlərdə, bağ və bostanlarda, yol kənarlarında rast gəlinir. Yaxşı tanınır, birillik, 
yarpaqları 1-2 qat lələkvari, ləçəkləri ağ. meyvəsi kuzəyəbənzərdir. Qiymətli tərəvəz, 
ədviyyat, efiryağlı, vitaminli, aşı maddəli, üzvu turşularla zəngin, müalicə 
əhəmiyylətli (hipertoniya. mədə bağırsaq xəstəlikləri, böyrək, öd kisəsi) bitkidir. 
İçkilərin hazırlanmasında istifadə olunur.
Coriandrum sativum L. - Çöl keşnişi
Sinonimləri: Əkin keşnişi, keşniş

Coriandrum sativum L. - Çöl keşnişi
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olmaqla, hündürlüyü 70 sm-ə qədər 
olub, iyşəkilli gövdəyə malikdir. Gövdəsi çılpaq, nazik şırımlı və içiboşdur. Kökətrafı 
yarpaqları uzun yarpaqlı, kənarları kəsilmiş dişcikli. gövdənin aşağı hissəsində isə 
qısa saplaqlı olub, ikilələklidir. Yuxarı yarpaqları oturaq. 2-3 yerə bölünmüş lələkli 
olub, xətti olmaqla, bütövkənarhdır. Mürəkkəb çətir çiçəkqrupu olub. 3-5 şüalıdır. 
Çiçəkləri kiçik, kasacığı 5 əsaslı, meyvələri dişcikli, çiçək tacı isə ağ və ya çəhrayıdır. 
Yayılması: Cənubi Avropa və Kiçik Asiya ölkələrində yayılmışdır. Qafqaz. Orta 
Asiya və bütün Azərbaycanda becərilir.
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Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Uzaq Şərq, Orta Asiya, Nil, Aralıq 
dənizi regionu və Sinay əraziləri.
Ekoloji şəraiti: Əkin keşnişinə mərkəzi-qaratorpaq və Rusiyanın Avropa hissəsinin 
cənub-şərq ərazilərində, Ukrayna və Şimali Qafqazda rast gəlinir.XIX əsrin ikinci 
yarısından becərilməyə başlanılmışdır. Rus tədqiqatçıları tərəfindən seleksiya- 
toxumçuluq istiqamətində geniş tədqiqatlar aparılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Əkin keşnişi mədəni becərilən birillik ot bitkisi olub, 
meyvə yetişən zaman keyfiyyətli dərman xammalı kimi toplanılır. Tamamilə 
qurutmaq və sonra döymək lazımdır.
Standartlaşma: DF IX.
Xarici göstəriciləri: Meyvəsi sallaq, parçalanmayan, şarşəkilli formalı, köndələn 
olub, 2-5 mm-ə bərabərdir. Daxili tərəfi çökük, xarici tərəfi isə qabarıqdır. Yuxan 
hissəsinin meyvəsi sallaq, aydın görünən kasacıqlı və sütuncuqludur. Çiçəkləri 
sarımtıl-boz və ya sarı-samanı, dadı tünd ətirli, və spesifik aromahdır.
Kimyəvi tərkibi: Xammalın (meyvə) tərkibində 1,4% efir yağı, əsas komponent olan 
linalool (50-80%) pinen, heranilol və piyli yağ (20%) vardır. Nəmliyi 13%, ümumi 
külün miqdarı 7%, efir yağı qanşığı 1%, qaralmış kök, gövdə, yarpaq və xarab olmuş 
hissəciklər 3%, üzvi maddələr 1%, mineral maddələri isə 0,5%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: Efiryağlı xammal kimi saxlanılmasına düzgün əməl edilməlidir.
Farmakoloji tərkibi: Maye və sulu ekstraktı keyfiyyətli dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Mədə-bağırsaq, öd və babasil əleyhinə qarışıqların 
tərkibidə işlədilir.

Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)
Genus: Melissa L. - Bədrənc (Batnnc)
Cinsin Avrasiya, Şimali Afrika və Qafqazda, Azərbaycanda eləcə də adventiv halda 
Amerikada yayılan 2-3 növü vardır. Əksər rayonlarda (xüsusən meşəli ərazilərdə) 
arandan orta dağ qurşağınadək, meşə və kolluqlarda, rütublətli yarğanlarda, bəzən 
bağ və bostanlarda bir növünə rast gəlinir. Çoxillik, yumşaq tükcüklərlə örtülü, 
yerüstü hissələri kəskin limon iyinə malik ot bitkisidir. Yarpaqları iri, oval, kənarı 
qırışıqlıdır. Çiçəkləri yuxarı yarpaqların qoltuğunda yerləşən, kasacığı zəngşəkilli, iki 
dodaqlı, tacı ağımtıl, erkəkciyi 4 ədəd olub, meyvəsi fındıqçadır. Qiymlətli dərman, 
qida, ədviyyat, vitaminli, balverən və dekorativ bitkidir.
Melissa officinalis L. - Dərman bədrənci
Sinonimləri: Limonlu nanə, limonotu, ballı nanə, ballıot, bədrənc
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 50-120 sm-ə 
bərabərdir. Gövdəsi dördtilli, düzqalxan və budaqlanandır. Yarpaqları qarşı-qarşıya, 
saplaqlı olmaqla, yumurtavari və çəpərəbənzər kənarlara malikdir. 5-8 sm uzunluğa 
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və 3 sm eninə malikdir. Yuxarı yarpaqları 3-10 sm-dir. Kasacığı ikidodaqlı, çiçək tacı 
1,5-2 dəfə kasacıqdan uzun, ağımtıl, çəhrayı və ya açıq-bənövşəyi rənglidir. 
Meyvələri qiymlətli olmaqla, yumurtavari, açıq-qonur, boz rənglidir, uzunluğu 1,8- 
2.0 mm-ə bərabərdir.
Yayılması: Keçmiş SSRİ-də bu bitkiyə yabanı halda Krım və Qafqazda, bəzən Orta 
Asiyada rast gəlinir. Mədəni halda əksər ölkələrdə yayılmışdır. Krım, Qafqaz və Orta 
Asiyada plantasiya şəklində becərilir. Bütün Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Orta Asiya, Argentina, Çili, Çin, 
Qırğızıstan, Pakistan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan, Amerika Birləşmiş Ştatlan, 
Kolumbiya və Ekvador.
Ekoloji şəraiti: Meşələrdə, kiçik yarğanlarda, kölgəli dərələrdə və aşağı dağ 
qurşaqlarında yayılır.
Toplanması və qurudulması: Bitki butonizasiya (qönçələmə) vaxtı və təzə 
çiçəkləmə başladıqda zirvəsindəki gövdəsi və yarpaqları ilə birlikdə toplanılır. 
Çardaq altında, yaxşı havalanan kölgəli yerlərdə, temperatur 35°C-dən çox 
olmamaqla qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-3645-98.
Xarici göstəriciləri: Bütün hissələri xammaldır. Gövdənin uzunluğu 35 sm olmaqla, 
yarpaqları qarşı-qarşıya düzülmüşdür. Gövdəsi dördtilli, uzunsov-novşəkilli, seyrək 
tükcüklü, yumşaq bozumtul-ağ özəkli olmaqla, qalınlığı 3 mm-ə qədərdir. Yarpaqlan 
eşilmiş, incə, zərif, kiçik pazabənzər yumurtavari, dişcikli kənarlan lələkvari 
damarlanmaya malik olmaqla, ikidodaqlı, seyrək tükcüklüdür. Çiçək altlığı ellipsvari, 
itiuclu və ya uzunsov, kasacığı tükcüklü olub, üst dodaqlıdır. Yarpaqları yaşıl, 
bozumtul-yaşıl, bəzən qonur-yaşıl, gövdəsi açıq-yaşıldan, sarı-yaşıl rəngə qədər 
dəyişir. Çiçək tacı sarımtıl-ağdır. Zəif iyli, azacıq acı dadh olmaqla, aromahdır.
Kimyəvi tərkibi: Xammalın tərkibində efir yağı (0,2%), sitral (62%), sitronellal, 
heraniol və linol maddələri vardır. Bundan başqa aşı maddələri, Вь B2, C vitaminləri, 
müxtəlif üzvi turşular, kumarinlər və flavonoidlərə də rast gəlinir. Tərkibində efir 
yağının əsas komponenti yarpaqlannda limon iyli sitral və sitronellal maddələri təşkil 
edir. Ekstraktiv maddələri çıxarıldıqda spirt 24%, rütubət 12%, ümumi kül 12%, 
xırdalanmış, doğranmış diametri 3 mm olan hissəciklər 5%, yarpaq və gövdə 
hissəcikləri 2%, yarpaq, saplaq və 1 sm uzunluğunda gövdə, meyvə hissəcikləri 5%, 
üzvi turşular 1%, mineral duzlar isə 0,5% olur.
Saxlanılması: Efir yağlı xammalın saxlanılmasına düzgün riayət etmək lazımdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Doğranmış xammalı: Gövdənin doğranmış hissəcikləri, çiçək, buton və yarpaq 
hissəcikləri 7 mm-ə qədər uzunluğunda olmalıdır. Çiçəkləri bozumtul-yaşıldan, yaşıla 
qədər dəyişir.
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Dərman maddələri: Dərman bitkisi olan bədrəncin xirdalanmış yarpaqlan sedativ və 
spazmolitikdir. Kasmin preparatı antikoulyant və antiaqreqant təsirə malikdir. Üz 
səpkilərində tətbiq edilən Lomaherpan kremi virusəleyhinə təsirlidir.
-^Tərkibində ekstrakt və efir yağı olan çox kombinəedilmiş “Dormiplant", “Novo- 
Passit”, “Persen”, “Nervoflukus”, “Qastrovit”, “Enerqotonik”, “Altaleks" dərman 
preparatları da mövcuddur.
Fämakoterapevtik qrup: Sedativ dərman preparatları.

Melissa officinalis L. - Dərman bədrənci
Farmakoloji tərkibi: Bədrənc preparatları sedativ, spazmolitik və antibakterial təsirə 
malikdir. Təngənəfəsliyi, ürək ağrılarını götürür, tənəffüs sayını azaldır, sinir 
sistemini tonuslandırır və möhkəmləndirir. Yüksək terapevtik effekti tərkibindəki efir 
yağı ilə bağlıdır. Bədrənc bitkisi mədə-bağırsaq pozğunluqlarını aradan götürür, belə 
ki. mədə şirəsinin ifrazını nizama salır, spazmı azaldır, meteorizm. diskenziya. 
ferment çatışmamazlıqlarım aradan götürür və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bədrənc bitkisinin dəmləməsi sedativ dərman kimi 
nevrozlarda, halsızlıq. vegetativ-damar distoniyasında və yüksək cinsi həssaslıqda 
müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Bundan başqa, bağırsaq diskenziyasmda və bağırsaq 
sancısında, xolesistit. xolangit. böyrəkdaşı. sidikyolu xəstəliklərində, stenokardiya və 
klimakterik sindromlarda işlədilir. Xaricə işlətdikdə dəriyə antibakterial, antivirus, 
furunkulyoz, herpes, stomatit və lara qarşı yaxşı təsir edir. Bədrənc bitkisi 

5 • •kombinəedilmiş şəkildə ektrakt, dəmləmə kimi sedativ, spazmolitik, ağrıkəsici, 
hipotenziv təsir edir. Çiçəkləyənə qədər cavan yarpaqları kəsilərkən şirəsindən
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kulinariyada istifadə edilir. Yarpağındakı limon iyi efir yağına görə olduğundan 
parfümeriyada (ətriyyat sənayesində) istifadə edilir.

Genus: Mentha L. - Yarpız
Çoxillik, bəzən birillik bitki olub, yarpaqları qarşı-qarşıya olmaqla, dişciklidir. 
Kasacıq zəngşəkilli, düzgün və ya iki dodaqlı olmaqla, çox damarlıdır. Tac qıfşəkilli, 
demək olar ki, düzgün və 4 pərli olub, üst pəri digərlərindən enlidir. Ekəkcikləri 4 
ədəd olmaqla, bərabər uzunluqdadır. Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Mentha piperita L. - istiot nanə
Sinonimləri: Acı nanə, soyuq nanə, qıvrım nanə, istiot nanə, nanə

Mentha piperita L. - İstiot nanə
Botaniki xarakteristikası: Mədəni şəkildə əkilən çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 
30-100 sm-dir. Gövdəsi düzqalxan, budaqlanan, dördtilli, sıxyarpaqlı, çılpaq və ya 
arabir qısa tükcüklərdən ibarətdir. Kökümsovu üfüqi, budaqlanan. nazik düyünlü 
olub, saçaqlı kök sisteminə malikdir. Yarpaqları çarpaz, qarşı-qarşıya, qısa saplaqlı, 
uzunsov-yumurtaşəkilli, itiuclu, əsası ürəkşəkilli, iti mişarşəkilli kənarlara malik, 
yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, aşağı tərəfi isə açıq-yaşıldır. Çiçəkləri xırda olmaqla, 
gövdənin başında yalançı çiçək köbəsində və sünbül çiçək qrupunda toplanır. 
Kasacığı boruşəkilli. 5 dişcikli olub, bənövşəyidir. Ləçəyi qeyri-düzgün, tutqun- 
bənövşəyi rənglidir.
Yayılması: Ukrayna, Krım, Moldova, Krasnodar və bütün Azərbaycanda becərilir. 
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz, Orta Asiya. Meksika.
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Ekoloji şəraiti: Mədəni becərilən bitki olaraq düzən və kifayət qədər rütublətli 
yerlərdə əkilməlidir. Vegetativ orqanlarla, bəzən şitillərlə artırılan bitkidir. Cavan 
gövdəsinin uzunluğu 20-40 sm-dir. Bu bitkinin yeri 3 ildən bir dəyişilməlidir.
Toplanılması və qurudulması: Yarpaq və çiçəkləri iyul-avqust aylarında toplanılır. 
Kölgəli və küləkli yerlərdə qurudulmalıdır. Xammalı qurutmaq üçün yaba ilə 
çevirmək və silkələmək lazımdır. Yarpaqları keyfiyyətli xammal hesab olunur. 
Tərkibində efiryağlı maddələrin miqdarı çoxdur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 18 və dəyişiklik № 1-5.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqlan uzunsov-yumurtaşəkillidən, neştərşəkilliyə qədər 
dəyişən, zirvəsi itiuclu pazşəkilli, əsası kürəşəkilli və ya ürəkşəkilli, kiçik saplaqlı 
olmaqla, saplağı və damarları bənövşəyi rənglidir. Uzunluğu 8 sm-ə qədər, eni isə 3 
sm-dir. Yarpaqlarının kənarlan iti, bərabər olmayan dişciklidir, damarları yarpaqların 
ortasına qədər gedir. Yuxan yarpaqları çılpaq, aşağı yarpaqlan isə seyrək tükcüklərlə 
örtülüdür. Çiçəyin yuxarı hissəsi tünd-yaşıl, aşağı hissəsi isə açıq rənglidir. 
Yarpaqlann bütün üst hissəsi metal panltılıdır. Kəskin iyli, özünəməxsus aromalı 
yandıncı dada malik, çeynədikdə ağızda soyuqluq əmələ gətirən bitkidir.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında efir yağlarının miqdan 2,7%, çiçəklərində 6% qədər, 
gövdəsində isə 0,3% olur. Karotin (40 mq%), ursol və olein turşuları, triterpenlər, 
puleqon, fıtonsidlər, hesperidin, flavonoidlər və betain maddələri vardır. 
Yarpaqlarının tərkibində mentol çoxdur. Ümumi külün miqdarı 14%, qaralmış kök, 
gövdə, yarpaq və xarab olmuş nişasta tərkibli hissəciklər 5%, üzvi və mineral 
maddələr isə 1%-dən çox deyildir.
Farmakoloji tərkibi: Xüsusi aroma iyli olmasına səbəb tərkibində olan efir 
yağlarının, xüsusən mentolun olması ilə bağlıdır. Bu yerli keyləşdirmə, srazmolitik, 
ağrıkəsici və antiseptik təsirə malik olmaqla, karonar damarları reflektoru surətdə 
genişləndirir. Olimetin (Olimetinum), enatin (Enatinum), şam «Anesteziol», validol, 
Zelenin damcısı və mentol tərkibli digər dərmanlar hazırlanır. Məhlulu (1:20) 
ağrıkəsici kimi tətbiq edilir. Nanəli su və miksturası xoş rayihəsi ilə seçilir. Təzə 
yığılmış yarpaqlarının tərkibindəki spazmolitik, sakitləşdirici, ağrıkəsici, antiseptik 
maddələr həb, diş damcısı, pasta, kompleks preparat olan karvalol, valokardin və 
milokardin preparatlarının tərkibinə qatılır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Nanə spazmolitik, ağrıkəsici, antiseptik, ödqovucu və 
yelqovucu xüsusiyyətə malikdir. Ürək-damar sistemini stimullaşdırıcı, ağnkəsici 
(xüsusən baş ağrıları) olduğu üçün hipertoniya, stenokardiya, revmatizm, və 
ateroskleroz xəstəliyinin müalicəsində olduqca səmərəlidir. Yuxarı tənəffüs yolları, 
bronxial astma və bronxoektaziya xəstəliklərinin müalicəsi üçün məsləhət görülür. 
Öd yolları və bağırsağın diskenziyasında yaxşı effekt verir. Həzmi və iştahı artırır. 
Qastrit, xora xəstəliyi, kolit, enterokolit, meteorizm, Təngənəfəslik, qusma və ishal 
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xəstəlikliyində tətbiq edilir. Öddaşı, hepatit və xolesistit xəstəliklərində bitki 
çaylarının tərkibinə daxil edilmişdir. Yarpızı fasiləsiz qəbul etmək orqanizmi 
möhkəmləndirici, sakitləşdirici kimi isteriya, halsızlıq, miqren xəstəliklərinə müsbət 
təsir etməklə yanaşı, həm də diuretik təsir göstərir. Xoş ətirli və dadh olduğundan 
əksər dərman bitkilərinin qarışıqlarına daxil edilir. Xaricə vanna kimi tətbiq edilir. Bu 
tətbiq damcı, mikstura, həb (validol) və karandaş şəklindədir. Yarpaqlarının 
tərkibində mentol olduğundan stenokardiya, mədə və bağırsaq sancılarında istifadə 
edilir. Xaricə nevralgiya, diş ağrılarında, antiseptik, ağrıkəsici və iltihabi 
xüsusiyyətinə görə bronxit və bronxoektaziya xəstəliklərində məsləhət görülür. 
Mentolun valerianla qarışığı validol, parafinlə qarışığı karandaş şəklində miqrendə, 
valokardinin tərkib hissəsi kimi istifadə edilir. Bundan başqa, yarpaqları iştahın 
artırılmasında, təngnəfəslik və qusmalarda tətbiq edilir. Alman həkimləri mədə 
xəstəlikləri, meteorizmdə, Avstriya və Bolqarıstan həkimləri yarpaqlarının dəmləmə, 
bişirmə və yağından mədə-bağırsaq spazmında, meteorizmdə, ishalda, Təngənəfəslik 
və qusmalarda öd, qaraciyər xəstəliklərində (daş, sarılıq, böyrək sancıları) və baş 
ağrılarında təyinini məsləhət görürlər. Vannalarının qəbul edilməsini də lazım bilirlər. 
Təzə və qurumuş yarpaqlarının sup, salat, tərəvəz və ət məhsulları ilə birlikdə qəbul 
edilməsi də faydalıdır. Çayların tərkibində ödqovucu, tərqovucu kimi, qida, şirniyyat 
və ətriyyat sənayesində diş məcunu və tozlarının hazırlanmasında istifadə edilir.
Й-2 xörək qaşığı bitkini, 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) gündə 3 dəfə 
hər dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (sutkalıq doza). Nanə yağı 
(Oleum Menthae piperitaef Tərkibində 50% mentol diş ağrısında 1-3 damcı, mentol 
(Mentholum) isə dəri səpkilərində və mialgiyada işlədilir.
Əks göstəriş: Arterial hipotenziya.

Genus: Salvia L. (Arischrada Pobed.) - Sürvə, Adaçayı
Çoxillik, nadir hallarda birillik, kasacığı zəngşəkilli, boruvari zəngşəkilli, iki dodaqlı, 
üst dodağı dişcikli, alt dodağı isə iki bölümlüdür. Tac iki dodaqlı, üst dodağı 
qalpaqvari, bəzən oraqvari, alt dodağı üç pərlidir. Orta pəri daha iridir. Erkəkcikləri 2, 
sütuncuğu sapsəkilli, findıqca yumurtavari və yumşaqdır. Cinsin Azərbaycanda 33 
növü yayılmışdır.
Salvia officinalis L. - Dərman sürvəsi
Sinonimləri: Aptek sürvəsi, adaçayı, şalfey, sürvə, açar-ot

Botaniki xarakteristikası: Yarimkol bitki olub, hündürlüyü 50 sm, budaqlanan, 
gövdəsi dördtilli, qarşı-qarşıya, uzunsaplaqh və uzunsov yarpaqlıdır. Yarpaqlarının 
əsası dairəvi və ya ürəkşəkilli, hətta ikipərli olmaqla, kiçik çəpərlidir. Yarpaqlarının 
uzunluğu 10 sm, eni isə 2,5 sm-dir. Çiçəkləri böyük, göy-bənövşəyi rəngli, 
ikidodaqlı, köbəli olub, sünbül çiçək qrupunda toplanmışdır. Xoş rayihəlidir.
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Yayılması: Şimali Qafqazda. Krım, Moldova, Ukrayna və bütün Azərbaycanda 
becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Argentina, Çin, Amerika Birləşmiş 
Ştatları. Kolumbiya. Ekvador.
Ekoloji şəraiti: İstisevən və quraqlığa davamlı bitkidir. Becərilmə zamanı torpaq 
münbit olmalı və işıqlanma şəraiti təmin olunmalıdır.
Toplanılması və qurudulması: Yarımkolu və yarpaqları keyfiyyətli dərman 
xammalı kimi yayda toplanılır. Quruducu şkafda 35-40°C temperaturda 
qurudulmalıdır.

Salvia officinalis L. - Dərman sürvəsi
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2. səhifə 22 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Dilimli dairəvi yarpaqları müxtəlif forma və ölçülərdə rast 
gəlinir. Yuxarı yarpaqları bir bərabərdə, bürüşüklü və ya kiçik deşikli, sıx torabənzər. 
kiçik damarlara malik olub, yuxarı hissəsi çökük, aşağı hissəsi isə qabarıqdır. 
Çiçəkləri yaşıl və ya gümüşü-ağ, xüsusən aşağı hissəsi uzun tükcüklüdür. Aroma 
iyli, acı (ədviyyəli) dadh olub, azacıq büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində efiryağlı maddələr (0.5-2,5%), sineol 
(15%). pinen, tuyon, salven, borneol, kamfora və digər terpenoidlər vardır. Bundan 
başqa, flavonoidlər. aşı maddələr, triterpen turşuları ursol. olein, diterpenoidlər, fenol, 
acı maddələr və fitonsidlər vardır. Ümumi külün miqdarı 12%. qaralmış kök, gövdə, 
yarpaq və xarab olmuş nişasta tərkibli hissəciklər 5%, üzvi maddələr 3%. mineral 
maddələri isə 0.5%-dən çox deyildir.
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Saxlanılması: Apteklərdə bağlı yeşiklərdə, anbarlarda isə parça kisələrdə efiryağlı 
xammala edilən düzgün qulluğu gözləməklə saxlamaq lazımdır. Bir il ərzində 
efiryağlı tərkib yoxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 1,5 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Sürvənin (şalfey, adaçayı, sürvə) yarpaqlarında efir yağı, 
alkoloidlər salven, tuyon, sineol, acı, aşı maddələr, qatran, turşu (ursol və olein), 
fıtonsidlər, Kox çöplərinə (vərəm) qarşı aktiv maddələr və fitonsidlər vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xalq təbabəti praktikasında sürvə iltihabsorucu və 
dizenfeksiyaedici maddə kimi xaricə, ən çox dəri xəstəliklərində işlənilir. Bundan 
başqa, angina, qrip, stomatit, gingivit və imalə şəklində də təyin edilir. Tər azaldıcı 
xüsusiyyəti vardır. Tərkibindəki efir dizenfeksiyaedici və qıcolma əleyhinə, aşı 
maddələr isə bağırsaq çatmamazlığı hallarında işlədilir.
Ф Məhlul şəklində daxilə 1-2 xörək qaşığı 2 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə 
dəmlənərək (termosda) qəbul edilir (sutkalıq doza) və ya xaricə tətbiq edilir. Bundan 
başqa, sürvə ağız və boğazın iltihabi xəstəliklərində, xaricə bürüyücü, kompres və 
sarğı qoyulmasında yaxşı təsir edir.
Ф Sürvə və çobanyastığının hər birindən 2 çay qaşığı 250 ml suda 15 dəqiqə 
dəmləyərək çox tərləmələr zamanı təyin edilir.
Xalq təbabəti: Qaraciyər və böyrək, xora xəstəliyi, enterokolit, ishal, qastrit və 
bronxit xəstəliklərində daxilə qəbulu göstəriş sayılır. Sürvə cinsi vəziləri 
normallaşdırır. Sonsuzluqda və klimakterik vəziyyətlərdə olduqca səmərəlidir. 
Dəmləməsi sinir sistemini möhkəmləndirərək tər ifrazinı azaldır. Kulinariya bitkisi 
olduğundan sup və tərəvəzli yeməklərin tərkibinə qatıla bilər. Südverən qadınların 
südünü artırmaq üçün istifadə edilir. Balla qarışdıraraq qəbulu fiziki cəhətdən zəif 
uşaqların orqanizmini möhkəmləndirir.
Əks göstəriş: Kəskin nefrit və hamiləlik

Familia: Myrtaceae Adans. - Mərsinkimilər
Genus: Eucalyptus LHer. - Evkalipt
Fəsilə daxilində ən iri həcimli cinsdir, əsasən Avstraliya, Tasmaniya və Malayziyada 
yayılan 525 növü qeydə alınmışdır. Evkalipt çiçəkli bitkilər içərisində ən 
hündürboylu bitki sayılır. Yaxın keçmişdə Avstraliya meşələrində 100 m, 
hündürlüyündə, 350-400 illik nümunələri olmuşdur. Evkalipt həmçinin tezböyüyən 
cins hesab edilir. Azərbaycanda Bakıda, Zaqatalada, Lənkəran-Astarada əkilib 
becərilir. Fəsilə daxilində ona yaxın feyxoa cinsindən ləçəklərin olması, meyvənin 
oduncaqlaşan qutucuq olması ilə seçilir.
Eucalyptus viminalis Labill. - Çubuqşəkilli evkalipt
Sinonimləri: Evkaliptəbənzər, evkalipt, çubuq evkalipt
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Botaniki xarakteristikası: Çubuqşəkilli evkalipt: Ağac bitkisi olub, hündürlüyü 50 
m-dir. Gövdəsi hamar, ağ, soyulan laylardan ibarətdir. Cavan yarpaqları qarşı- 
qarşıya, oturaq, ensiz və ya enli neştərşəkilli, parlaq, açıq və ya tünd-yaşıl olub, 
uzunluğu 5-10 sm, eni 1,5-3 sın-ə bərabərdir. Köhnə yarpaqlan saplaqlı, açıq-yaşıl, 
neştərşəkilli və ya oraqşəkilli, uzunluğu 11-18 sm-dir. Çətirşəkilli çiçək qrupuna 
malikdir.
Kül rəngli evkalipt: Ağac bitkisi olub, hündürlüyü 25 m-dir. Mantar gövdəli, tünd- 
qəhvəyi rəngli, cavan yarpaqları qarşı-qarşıya, oturaq, qısa saplaqlı, yumurtaşəkilli, 
kürəşəkilli olub, uzunluğu 3,5-4,5 sm, eni isə 3-5,5 sm-dir. Köhnə yarpaqları oturaq, 
ürəyəbənzər-neştərşəkilli, qarşı-qarşıya və yumurtaşəkilli olub, uzunluğu 10-13 sm, 
eni isə 5 sm-dir. Çətirşəkilli çiçək qrupuna malikdir.

Eucalyptus viminalis Labill. - Çubuqşəkilli evkalipt
Yayılması: Çubuqşəkilli evkalipt mədəni şəkildə Gürcüstan, Krasnodar vilayəti və 
Azərbaycan Respublikasının Lənkəran bölgəsində becərilir. Kül rəngli evkalipt 
mədəni şəkildə Qafqazın Qara dəniz sahillərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qafqaz, Boliviya.
Ekoloji şəraiti: Vətəni Avstraliya və onun adaları hesab olunur. Qafqazın Qara dəniz 
sahillərində, Azərbaycan və Orla Asiyada mədəni şəkildə becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal kimi yarpaqları noyabrdan 
aprelə qədər, payızın sonunda, qışda və ya erkən yazda toplanılır. Bu dövrdə onun 
yarpaqlarında efir yağı maksimum miqdarda olur. Toplanılan xammal yaxşı 
ventilyasiyah yerlərdə və ya 40 *C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
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Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 15 və dəyişiklik №l(çubuqşəkilli 
evkaliptin yarpaqlan). DF X, səhifə 278 (kül rənglievkaliptin yarpaqları); FS 42- 
1957-89 (gövdəsi).
Xarici göstəriciləri: Çubuqşəkilli evkaliptin yaşlı yarpaqları saplaqlı, uzunsov- 
neştərvaridən oraqşəkilli formaya qədər, sivriuclu, sıx olub, cavan yarpaqları oturaq, 
kürəşəkilli əsasa malik və ya qısa saplaqlı, uzunsov-yumurtaşəkilli, zirvədə itiuclu, 
açıq-yaşıldan, boz-yaşıla və zəif göy rəngə qədər dəyişir.
Kül rəngli evkaliptin yaşlı yarpaqları saplaqlı, uzunsov-neştərvari, cavan yarpaqlan 
oturaq, kürəşəkilli əsasa malik yumurtaşəkillidir. Kəskin iyli, aromalı olub, acıtəhər 
dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Xammalın yarpaqlarının tərkibində 3% efir yağı, sienol (80% -ə 
qədər), fenol birləşmələri, aşı maddələri və flavonoidlər vardır. Ümumi kül 5%, 
qaralmış kök, gövdə, yarpaq və xarab olmuş nişasta tərkibli hissəciklər 2%, üzvi 
maddələr 0,5%, mineral maddələri isə 0,5%-dir. Çubuqşəkilli evkaliptdə efir yağı 
1%, kül rəngli evkaliptdə isə 2,5% -ə qədərdir.
Saxlanılması: Efiryağlı olduğundan quru şəraitdə saxlanılmalıdır. Doğranmış 
xammal çoxqatlı paketlənməli, yağı isə kip bağlanmış qablarda saxlanılmalıdır. 
Xammal və efir yağının tərkibi hər il analiz edilməlidir.
Farmakoloji tərkibi: İstər çubuqşəkilli və istərsə də kül rəngli evkaliptin yarpaqları 
dərman xammalı və dərman bitkisi kimi olduqca keyfiyyətlidir. Yarpaqlarından 
noemas efiri almır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqları keyfiyyətli antiseptik və iltihabsorucu 
olduğundan inhalyasiya kimi yuxarı tənəffüs yollan xəstəliklərinin müalicəsində, 
qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabında məhlul kimi 1:5 nisbətində işlədilir. Bundan 
başqa kompleks birləşmələrin tərkibində (pektussin, evkalol, inqakamf, efkamon, 
xlorofillipt) fenol birləşmələri tərkibli güclü antibakterial maddələr vardır.

Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Carum L.- Zirə
İki və ya çoxillik bitkilər olub, yarpaqları iki və ya üç qat lələkvaridir. Kasacığın 
dişciyi nəzərə çarpmır. Ləçəkləri ağ və ya çəhrayıdır. Meyvələri uzunsov- 
yumurtavari, basıq və küt qabırğalıdır. Cinsin Azərbaycanda 2 növü yayılmışdır. 
Carum carvi L. -Adi zirə
Sinonimləri: Zirə, tmin, kəklikotu, yabanı zirə
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisidir. Kökləri iyşəkilli lətlidir. Gövdənin 
hündürlüyü 30-80 (100) sm, düzqalxan və budaqlanandır. Yarpaqlan iki, üç 
lələkşəkilli, aşağı hissəsi uzun saplaqlı, yuxarı hissəsi kiçik və qısa saplaqlı, çiçək 
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qrupu mürəkkəb çətir, yastılaşmış ağ rəngli meyvələri vardır. Sallaq meyvələrinin 
uzunluğu 3-7 mm, eni isə 1,5 mm-dir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
şərqi, qərbi. Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, Lənkəran və Naxçıvan dağlıq 
ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Paleoarktik. Boreal areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya və 
Afrikanın Holarktik. mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağlıq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Qazaxıstan çölləri. Orta Asiya 
dağları. Aralıq dənizi və Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.

Carum carvi L. - Adi zirə
Ekoloji şəraiti: Quru dərələrdə, rütublətli çəmənliklərdə, çay kənarlarında, dağlarda, 
kəsilmiş meşələrdə, meşə kənarlarında və bozqır çəmənliklərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal kimi iyul-avqust aylarında 
yarpaqları toplanılır. Xammalı yaxşı ventilyasiyah yerlərdə qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılılış 2, səhifə 31.
Xarici göstəriciləri: Meyvəsi sallaq uzunsov olub, oraqşəkilli qatlanmış, yanlardan 
sıxılmış, uzunluğu 3-7 mm. eni isə 1-1.5 mm-dir. Meyvələrinin daxili tərəfi basıq, 
xarici tərəfi isə qabarıqdır. Meyvələri 5 uzunsov qabırğahdır. Çiçəyi tünd-boz rəngli 
olub, qabırğaları açıq şəkildə görünür. Acı dadh. yandırıcı ədviyyəh və kəskin 
aromalı iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 3-6% efir yağı, karvon (40-50%), limonen. 
karvakrol. 20% piy yağları və flavonoidlər vardır. Meyvələrində başhca olaraq 
karvon. limonen. aşı maddələri və 22% yağlar vardır.
Saxlanılması: Efiryağh olduğundan quru, sərin, havası dəyişilən yerlərdə 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
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Farmakoloji tərkibi: Bitki və çiçəklərində flavonoidlər (kversetin. kempferol, 
izoramnetin) və polin vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqları və meyvələri keyfiyyətli tərqovucudur. 
Meteorizmin müalicəsində və mədə qarışıqlarında müvəffəqiyyətlə işlədilir. 
Iştahlandıncı, spazmolitik (bağırsaq əzələləri, uşaqlıq, sidik yolu), bronxlardakı seliyi 
artıran, qadınlarda laktasiyanı gücləndirən xüsusiyyətləri vardır.
-02-3 çay qaşığı bitkini 200 ml qaynar suda dəmləmək (termosda) və hər gün içmək 
lazımdır.
Xalq təbabəti: Bronxlarda iltihab mənşəli öskürəklərdə, yumşaldıcı və tərqovucu 
dərman kimi qastrit, enterokolit, uşaqlarda bağırsaq sancılarında, meteorizm, xroniki 
atonik qəbizlikdə yaxşı nəticə verir. Südverən analarda laktasiyanı gücləndirir. Bir 
xörək qaşığı meyvəni bir stəkan smetana əlavə edərək 3 dəqiqə ərzində qaynatmaq 
lazımdır. Bir xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul edilir.
Əks göstəriş:Yoxdur.

Genus: Anethum L. - Şüyüd
Aralıq dənizi, Hindistan və Qafqazda yayılan 3 növündən biri Azərbaycanda 
həyətyanı sahələrdə qiymlətli tərəvəz və ədviyyat bitkisi kimi becərilir, bəzən alaq 
kimi yabanı halda rast gəlinir. Birillik, çılpaq, xoşətirli bitkidir.
Anethum graveolens L. - Bostan şüyüdü
Sinonimləri: İyli şüyüd, şüyüd, şivid

Anethum graveolens L. - Bostan şüyüdü
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 40-120 sm-ə 
bərabərdir. Əsas kökü incə, zərif, budaqlanandır. Gövdəsi düzqalxan və ya azacıq 
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əyilmiş, budaqlanan, dairəvi, uzunsov açıq-yaşıl və yaşıl, incə mumabənzər qatlıdır. 
Yarpaqları növbəli, üçüncülü-dördüncülü lələkşəkilli olub, uzunluğu 30 sm, eni 4-25 
sm-dir. Aşağı yarpaqlarının uzunluğu 4-12 sm, saplaqlı, orta və yuxan yarpaqları isə 
qısa saplaqlı və oturaqdır. Hamaşçiçəkləri mürəkkəb, çoxşüalı çətirinin diametri 7-30 
sm-dir. Çiçəkləri kiçik, ikicinsli, beşüzvlü, san ləçəkli, dar olub, zirvəsi bükülü 
vəziyyətdədir. Meyvələri sallaq, asılı vəziyyətdə, ellips və ya enli ellipsşəkilli, 
uzunluğu 3-7 mm, eni 1,5-4 mm, sarımtıl-qəhvəyidir. Bitkinin yerüstü hissəsi 
aromalı, efir iyli, şirintəhər-ədviyyəli dadlıdır. İyun-avqust ayında çiçəkləyir, avqust- 
sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Yabanı növünə Kiçik Asiya, İran, Şimali Afrika və Hindistanda mədəni 
növünə isə bütün Avropada rast gəlinir. Bütün Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Orta Asiya, Beliz, Braziliya, Kanada, 
Çili, Kosta Rika, Ekvador, Amerika Birləşmiş Ştatları, Honduras, Panama, Qabon 
Guatemala, Çin, Nikaraqua, Meksika, Kolumbiya.
Ekoloji şəraiti: Bostan şüyüdü yaşayış yerlərinin ətrafında, bostanda, çöllüklərdə, 
əkin sahələrində, xüsusən yol kənarına yaxın məndəcərlərdə və alaq bikiləri 
içərisində yaşayır. Xüsusən münbit, məhsuldar, bərəklətli torpaqlarda, bəzən isə zəif, 
qeyri-məhsuldar yerlərdə (dəmiryolu ətraflarında) yayılır. Dərman bitkisi kimi xüsusi 
təsərrüfatlarda əkilir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal meyvə yetişən dövrdə mərkəzi çətirinin 
toplanılması ilə başa çatır. Döyülmüş meyvələrini tamam qurutduqdan sonra digər 
qarışıqlardan təmizləyirlər.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 29 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri enli ellipsşəkilli, aşağı tərəfi zəif qabarıq, daxili isə 
yastıdır. Çiçəkləri yaşılımtıl-boz və ya qonur, boz, qabırğası sarımtıl-qonurdur. 
Kəskin iyli və aromahdır. Şirin-ədviyyəli dadh və yandırıcıdır.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağı (2-4%) və onun əsas komponenti karvon (40- 
60%), limonen(19-40%), fillandren, dihidrokarbon və digər terpenoidləri vardır. 
Meyvələrinin tərkibində furanoxromonlar olur. Toxumlarında 20% piyli yağlar, 
otunun tərkibində 0,56-1,5% efir yağı, çoxlu miqdarda (16%) karbon tərkibli 
maddələr, bol vitaminlər C, B1; B2, PP, P, karotinoidlər, kalium duzları, kalsium, 
fosfor, dəmir, fol turşusu və flavonoidlər (kversetin, izoramnetin, kempferol) vardır. 
Saxlanılması: Efir yağlı xammalın saxlanılmasına düzgün riayət etmək lazımdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Şüyüdün ətirli meyvəsi və xammalı vardır. Bağırsağa yaxşı təsir etməklə, tərqovucu 
və spazmolitik xassəyə malikdir. Qarışıqları mədə-bağırsaq və uroloji problemlərə 
çox yaxşı təsir edir. Tərqovucu kimi bir hissə şüyüdü 1000 hissə suya qatmaq 
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lazımdır. Kombinəedilmiş efiryağlı maddələrdən “Solutan”, “Spazmosistenal”, 
"Qrezeofulvin” dərmanlarına rast gəlinir.
Famakoterapevtik qrup: Spazmolitik dərman preparatları.
Farmakoloji dərmanlar: Bostan şüyüdü meyvələrindən alman dərman preparatları 
mədəaltı vəzinin sekresiyasını artırır, spazmolitik, öskürəkkəsici, ödqovucu, diuretik, 
möhkəmləndirici, bağırsağın mator funksiyasını və antibakterial aktivliyini 
sürətləndirir. Şüyüdün tərkibində olan furanoxromonlar koranar və periferik 
damarların genişləndirir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Ətirli şüyüd meyvəsinin mədə-bağırsaq xəstəliklərində 
tərqovucu və spazmolitik xassəsi olmaqla, yüngül sidikqovucu təsirə malikdir. 
Razyana xammalı ilə birlikdə keyfiyyətli tərqovucu və meteorizmə qarşı effektli 
dərman maddəsi kimi olduqca qiymətlidir. Yarpaqları hipoxrom anemiya zamanı 
tətbiq edilir. Tərkibində askorbin turşusu, karotin və dəmir vardır. Hipertoniya 
zamanı sidikqovucu kimi işlədilir.

Familia: Caprifoliaceae Juss. - Doqquzdonkimilər
Genus: Valeriana L. - Pişikotu
Pişikotu cinsinə mənsub olan bitkilərin çiçəkləri ziqomof olub, kasacığı yaxşı 
görünmür. Bəzən dişli olub, meyvələrin yanında uçağan əmələ gətirmişdir. Tacı boru 
şəklində 3-5 dilimlidir. Dib hissəsi qabarıq və ya mahmızlıdır. Erkəkcikləri 3 və ya 
bir ədəddir. Sütuncuğu sapvari olub, 2-3 bölümlüdür. Yumurtalığı alt və 3 yuvalıdır. 
Onlardan biri meyvə verir, ikincisi isə boş qalır. Yarpaqları qarşı-qarşıya 
düzülmüşdür. Əksəriyyəti dərman bitkiləridir.
Valeriana officinalis L. - Dərman pişikotu
Sinonimləri: Maun, pişik kökü, pişikotu, dərman valerianı, aptek valerianı, valerian, 
yer ladanı, çibanotu, qızdırma kökü, aromalı kök
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 2 m-ə qədərdər. 
Kökümsovu qısa, şaquli, çoxsaylı əlavə kökləri olmaqla, uzunluğu 20 sm-dir. Birinci 
il kökətrafı uzun yarpaqları çətir əmələ gətirir. İkinci il çiçəkəmələgətirən gövdə 
əmələ gətirir. Gövdəsi düzqalxan, sadə, yuxarı hissədən budaqlanan, içiboş, silindrik, 
şınmlı, çılpaq, aşağı hissəsi isə tükcüklüdür. Yarpaqları qarşı-qarşıya, cüt olmayan, 
xətti-neştərşəkilli və ya yumurtavari, iridişcikli seqmentdən ibarətdir. Aşağı 
yarpaqları saplaqlı, yuxarı yarpaqlan isə oturaqdır. Çiçəkləri kiçik, tutqun çəhrayıdan, 
bənövşəyi rəngə qədər dəyişir. Zirvədə geniş qalxanvari süpürgəşəkilli gövdələri 
toplanılır. Bu bitkinin müxtəlif növləri - adi valerian (V. officinalis L.), bataqlıq 
valerianı (V. palustris Kqeyeq), parlaq valerian (V. nitida Kqeyeq), rus valerianı (V. 
rossica Sm.) vardır.
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Yayılması: Ukrayna, Belarusiya. Başqırdıstan. Tatarıstan. Rostov, Sibir. Uzaq Şərq 
və Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Kür düzü. Kiçik Qafqazın 
şimalı, mərkəzi və Naxçıvan dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimali Finlandiya, Volqaqrad. Cənubi Arxangeliski vilayəti, 
Komi Muxtar Respublikası, Urala əraziləri. Moldova. Kirovoqrad, Donetsk, Rostov, 
Volqoqrad, Kuybışev, Başqırdıstan, Perm vilayətləri. Şərqi Avropa və Çin.
Ekoloji şəraiti: Valerian sahilboyu ərazilərdə, sucaq kolluqlarda, yarğanlarda, 
bozqırlarda, çəmənliklərdə, müxtəlifotluqlarda və rütublətli yerlərdə bitir.
Toplanılması və qurudulması: Kökümsovu və kökü payız aylarında, sentyabrın 
sonu, oktyabrın ortalarında toplanılmalıdır. Erkən yazda vegetasiya başlayana qədər 
də toplanıla bilər. Kökümsovu, kökləri və yerüstü hissələri toplanıldıqdan sonra 20 
dəqiqə ərzində yuyulmalıdır. Sonra 3-5 sm qalınlığında sərilməlidir. Kökümsov və 
kökləri quruducu şkafda 35 °C temperaturda qurudulmalıdır. Qurudulma zamanı 
bükülməməli və qatlanmamalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI. buraxılış 2, səhifə 77 və dəyişiklik № 3; 11.03.97;
dəyişiklik №5; 27.10.99.

Valeriana officinalis L. - Dərman pişikotu
Xarici göstəriciləri: Bütöv və doğranmış kökümsovlanmn uzunluğu 4 sm. qalınlığı 3 
sm. yumşaq, ürəkvari. içiboş, oyuqlu və köndələn istiqamətli arakəsmələrdən 
ibarətdir. Kökümsovunun bütün tərəflərində çoxsaylı nazik əlavə kökləri vardır. 
Bəzən yeraltı gövdəsi stolonlardan ibarət olur. Kökümsovları hamar, düz, müxtəlif 
uzunluqlu olub, qalınlığı 3 mm-ə bərabərin Kökümsov və köklərinin rəngi xaricdən 
sanmtıl-qəhvəyi. sınmış halda sarımtıldan, tünd qəhvəyiyə qədər dəyişir. Güclü 
aroma iylidir. Ədviyyəli, şirin-açıtəhər dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Xammalın meyvələrinin tərkibində 1,4% efir yağı, əsas komponent 
olan linalool (50-80% ) pinen, heranilol və 20%-ə qədər piyli yağlar vardır. Ekstraktiv 
maddə kimi 70"-li spirtdə çıxarışı 25%. valtrat 1,4%, mürəkkəb efir olan etil spirtinin 
\alerian efiri 2%, kül 14%, yarpaq, gövdə hissəcikləri 5%, üzvi maddələr 2%. 
mineral maddələr isə 3%-dir.
Saxlanılması: Efir yağlı xammal olduğundan saxlanılmasına düzgün riayət etmək 
lazımdır. Belə ki, quru yerdə kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Kökündə efir yağı (valerian borneol efiri), izovalerian turşusu 
\ardır. Bitkinin tərkibində alkoloidlər (valerin, xatinin), valerid qlikozidi. saponinlər. 
aşı maddələri və üzvi maddələr vardır. Aptekdə bir neçə formada satılır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Nevroz, sinir sistemi ilə bağlı halsızlıqlarda daha çox 
istifadə edilir. Hipotenziv və spazmolitik xüsusiyyətinə görə hipertoniya xəstəliyində, 
kardionevroz və stenokardiya zamanı istifadə edilir. Valerian spastik kolitlərdə. 
xroniki ishal, mədə-bağırsaq nevrozunda da müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. 
Qalxanvari vəzinin hiperfunksiyası, bədənin əsməsi (xoreya). epilepsiya və erkən 
klimakterik şikayətlər zamanı valerianı qəbul etmək olduqca yaxşı təsir edir və 
xəstəlik qısa bir zamanda yüngülləşir. Eyni zamanda iştahsızlıq, orqanizmin 
möhkəmləndirilməsində, öd, mədə və mədəaltı vəzi sisteminin xəstəliklərində də 
tətbiqi çox yaxşı səmərə verir. Köklərində 2%-ə qədər efir yağı, borneol, izovalerian 
turşusu, kamfen, pinen və digər terpenlər vardır. Köklərində bolluca efir yağları, 
valerian turşusu, xatinin alkaloidi, valerin qlikozidi, aşı maddələr, üzvi turşular və 
şəkər vardır. Sinir sistemini sakitləşdirir və spazmolitik təsir göstərir. Sinir mənşəli 
halsızlıqlarda, ürək-damar nevrozunda, ürəkdöyünmədə. ekstrasistolada, meteorizm 
və qəbizliklərdə tətbiq edilir. Termosda köklərindən bir xörək qaşığı 200 ml 
qaynanmış suda dəmləməklə, gündə 3-4 dəfə, hər dəfə 1/3 stəkan qəbul edilir. Toz 
şəklində kökləri 1-2 q olmaqla, gündə 3-4 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilə bilər.
OValerian tinkturası (T-ae Valeriane) yeniyetmə və gənclər gündə 2-3 dəfə hər dəfə 
20-30 damcı, uşaqlar isə yaşdan asılı olaraq qəbul edə bilərlər. Efirli valerian 
məhlulunu 15-30 damcı gündə 2-3 dəfə, quru valerian ekstraktı 1-3 həb gündə 2-3 
dəfə, inciçiçəyi-valerian-adonizid damcısı 15-20 damcı gündə 2-3 dəfə, 
möhkəmləndirici çayı (bir hissə valerian kökü, 2 hissə yarpız yarpaqları, 2 hissə 
üçyarpaq yonca və bir hissə mayaotu) qəbul etmək faydalıdır. Karvolol, Zelenin 
damcısı, mədə çayının tərkibində də vardir.
£$Bir xörək qaşığı kökü 2 stəkan qaynanmış suda dəmləyib, gündə 2-3 dəfə qəbul 
edilir.
Xalq təbabəti: Bu preparatın uzunmüddətli qəbul edilməsi həssaslıq və adətetmə halı 
törədir. Enterokolitin kəskinləşməsi, qlomerulonefrit zamanı preparatı qəbul etmək 
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məsləhət görülmür. Preparatı 1,5-2 ay qəbul etmək insanda diskomfort hallar, baş 
ağrısı, halsızlıq, mədə-bağırsaq traktında xoşagəlməz duyğular törənir.

Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)
Genus: Rosmarinus L. - Rozmarin
Aralıq dənizi ölkələrində 2-4 növü yayılmışdır. Dünyanın və xüsusən Avropanın bir 
sıra ölkələrində efir yağlı və dekorativ bitki kimi becərilir. Azərbaycanda da bağ və 
parklarda dekorativ bitki kimi becərilir. 50-100 sm hündürlüyündə həmişəyaşıl kol 
bitkisidir. Yarpaqları xətvari, çiçəkləri 5-20 ədəd olmaqla, salxım çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Kasacığı zəngşəkilli, tacı göy-bənövşəyi, 2 dodaqlı, erkəkciyi 2, 
fındıqça meyvəsi qonur olub, üzəri hamardır. Qiymətli dərman və ədviyyat bitkisidir.
Rosmarinus officinalis L. - Dərman rozmarini
Sinonimləri: Aptek rozmarini. rozmarin

Rosmarinus officinalis L. - Dərman rozmarini
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl, güclü budaqlanan kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 0,5-1,5 m-ə bərabərdir. Gövdə və sarımtıl-qonur rəngli budaqları çatlamış 
halda olur. Cavan gövdələri dördtilli, qalın ağ tükcüklüdür. Yarpaqları qarşı-qarşıya, 
oturaq, kənarları xətti, uzunluğu 3-4 sm, dəricikli, yuxarı tərəfi parlaq, tünd-yaşıl, 
aşağı tərəfi isə kəskin çıxıntılıdır. Fırçayabənzər çiçəkləri toplanılır. Kasacığı 
zəngşəkilli və ikidodaqlıdır. Çiçək tacı tutqun-göy, ikidodaqlı, yuxarı dodağı dərin 
ikipərli, aşağı dodağı isə çil-çil, iki dar yanlıqdan təşkil olunmuşdur. Meyvəsi 
qiymətli olub. 4 hamar dairəvi-yumurtavari kasacıqdan ibarətdir.
Yayılması: Yabam halda Aralıq dənizi sahillərində quru daş və günəşli qaya üzərində 
yayılır. Azərbaycanm əksər ərazilərində becərilir.
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Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Boliviya Ekvador, Peru, Venesuela, 
Guatemala, Salvador, Kolumbiya, Meksika, Pakistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, 
Çin,
Toplanılması və qurudulması: Gövdə yarpaqları iyul-avqust aylarında toplanılır. 4- 
5 ildən sonra təkrar toplamaq mümkündür. Kölgəli yerlərdə, çardaq altında 35-40°C- 
də qurutmaq lazımdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 1-2% efir yağı, a-pinen tərkibli efir yağı 
(30%), kamfen (20%), bomeol (10%), sineol (10%), bornelaseat (7%-ə qədər) və 
digər terpenoidlər vardır. Bundan başqa, diterpenoidlər (karnizol, karnozid turşusu), 
aşı maddələri, triterpen turşulan (olein və ursol), rozmarin və pirrolidin qruplu 
alkaloidlərə də rast gəlinir.
Famakoterapevtik qrup: Antihistamin prepatdır.
Dərman maddələri: Rozmarin yağından inhalyasiya və xaricə tətbiq etməklə, 
müalicə məqsədilə istifadə edilir. Antiseptik, iltihabəleyhinə və spazmolitik dərman 
kimi işlədilir. Ekstrakt və efir yağı tərkibli kombinəedilmiş dərman preparatlarına 
Kanefron N, Maratonik, Pulmeks, Tussidermil N misal ola bilər.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Dərman bitkisi kimi rozmarin yarpaqlannın dəmləməsi 
tonuslandmcı, iltihabəleyhinə, zəiflikdə, ürək nevrozlarında, ödün qovulmasıda, 
nevrit və soyuqdəymədə, ağır yaralanmalarda, furunkul və ginekoloji praktikada və 
menstrurasiya pozğunluqlarında işlədilir. Təzə yarpaq və gövdəsindən 
soyuqdəymələrdə inhalyasiya etmək, məlhəmindən isə revmatizm və radikulitdə ağn 
nahiyyəsinə sürtmək üçün təyin edilir. Avropa və Britaniya farmakopeyasma daxil 
edilmişdir.

Familia:Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Lepidotheca Nutt.-Lepidoteka
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides) - İyli lepidoteka 
Botaniki xarakteristikası: Birillik budaqlanan ot bitkisi olub, hündürlüyü 30 sm 
qədərdir. Yarpaqları növbəli, iki tərəfi bölünmüş lələkvari, ensiz xətti neştərşəkilli 
paycıqlardan ibarətdir. Çiçəkləri kiçik, boruşəkilli, sarımtıl-yaşıl, dairəvi səbətciyi və 
qısa oturaq çiçəkyatağı vardır.
Səbətciyi kiçik, diametri 5-8 mm, uzunsov-yumurtaşəkilli yarpaqları geniş dişcikli 
kənarlara malikdir. Çiçəkləmə başlayan zaman səbətciyi şarşəkilli, sonra tədricən 
yumurtaşəkilli formaya düşür.
İyli lepidoteka sonra tədricən çılpaq kasacığını, ağ dilşəkilli çiçəklərini itirir. 
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Sibir, Uzaq Şərq və Qazaxıstan ölkələrində yayılmışdır. 
Yaşayış yeri: Yaşayış ərazilərində, məndəcər yerlərdə və xüsusilə də yol ətraflarında 
yaşayır.
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Toplanılması: Çiçəkləri bitki çiçək açan zaman toplanılmalıdır. Toplanılan zaman 
kasacığını xammala qarışdırmaq olmaz.
Qurudulması: Xammalını polietilen materialın üstündə sərmək arzuolunmazdır. 
Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 45 C 
temperaturda, quruducu şkafda qurudulmalıdır. Bu zaman bir kq nazik doğranmış 
xammal İm'sahəyə 4-6 gün ərzində sərilərək qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DS 2237-75.
Xarici göstəriciləri: Bütövkənarlı çiçəkləri dairəvi-konusşəkilli formada olub, kasa 
yarpaqsız və ya onun elementlərinə rast gəlinməklə, uzunluğu İsm-ə bərabərdir. 
Yalnız boruşəkilli çiçəkləri vardır. Kasacığı çılpaq, çox qabarıq, uzunsov- 
konusşəkilli. daxili hissəsi isə ensiz, səbətciyində oval, zirvəsində isə dairəvi çoxsaylı 
yarpaqcıqları vardır. Kənar yarpaqları aydın bölümlüdür. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıl, 
gümüşü-yaşıl, kəskin iyli, dadı isə ədviyyatlı acıdır.

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. - İyli lepidoteka
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində 0.8% efir yağı, xamazulin. flavonoidlər 
(apigenin törəmələri, luteoliri). salisil turşusu, karotinoidlər və askorbin turşusu 
tapılmışdır.
Saxlamlması: Quru havalı yerlərdə altına kağız sərməklə, faner yeşiklərdə 
qablaşdırmalı, efiryağlı olduğundan cibli kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 
bir ildir.
Qəbul qaydası: Çiçəkləri iltihabsorucu. spazmolitik və tərqovucudur. Məhlul və 
qarışıqların tərkibində daxilə qəbul edilir. Tərkibində efir olduğundan 
dezodorasiyaedici maddə kimi qarqara, vanna və müalicəvi imalə edilir.



Genus: Matricaria L.(Chamomilla S.F.Gray) - Mollabaşı
Cinsin Avrasiya, Afrika və Qafqazda yayılan 30-a yaxın növü vardır. Azərbaycanda 
bır növü Kür-Araz ovalığı və Naxçıvanda, aran və dağətəyində, alaq bitkiləri arasında 
rast gəlinir. Birillik, yarpaqları 2-3 dəfə lələkvari bölümlü, səbət uzun saplaq 
üzərində, kənarda yerləşən çiçəkləri dilcikşəkilli, ağ, kənara tərəf əyilən, sarğı 
yarpaqlarından 2 dəfə uzun, ortadakı çiçəkləri isə boruşəkilli, ikicinsli, sarı, 
toxumcası oval, azca əyilmiş, qarın tərəfdən 5 qabırğalı və kəkilsizdir. Geniş istifadə 
olunan dərman bitkisidir.
Wan'icaria recutita L,- Adi mollabaşı
Sinonimləri: Yırtıq çobanyastığı, çobanyastığı, mollabaşı, romlu, qırpıqgöz.

Matricaria recutita L,- Adi mollabaşı
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, zəif tək gövdəyə malik, 
hündürlüyü 60 sm, əsası budaqlanan, qabırğalı-şırımlı, çılpaq, yuxarı hissəsi 
yarpaqlıdır. Yarpaqları növbəli, uzunluğu 2-5 sm. oturaq, iki və ya üç yerə bölünmüş, 
xətti, bizəoxşar və itiucludur. Çiçəkləri 15-20 mm ölçüdə çoxsaylı, kənar çiçəkləri ağ, 
dilşəkilli. daxili isə sarı rəngli olmaqla boruşəki İlidir. Çoxsıralı, yarımkürəvi. 
uzunsov, küt yarpaqlara, tutqun-yaşıl, yastı, dişcikli və bozumtul kənarlara malikdir. 
Çiçək yatağının sonu çılpaq və uzunsovdur. Çiçəklərin kənarları çiçək açan vaxt 
üfüqi, sonu isə bükülü vəziyyətdə olur.
Yayılması: Avropa. Ukrayna. Krım. Odessa və Azərbaycanda Kür-Araz düzənliyi və 
Naxçıvan dağhq ərazilərində yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq, Orta 
Asiya, Çili, Çin, Ekvador, Qrenlandiya adası, Peru, Amerika Birləşmiş Ştatları və 
Meksika.
Ekoloji şəraiti: İçiboş olmaqla, çəmənlik, çöllük, otluq, alaqotu olan yerlərdə, 
yaşayış yerlərinin yaxınlığında və xüsusən yol kənarlarında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləyən zaman çiçək səbəti toplanılır. 
Quruducu şkafda 35-40°C-də və ya açıq ventilyasiyah yerlərdə qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 7 və dəyişiklik № 1-5; FS 42-2822-99. 
Xarici göstəriciləri: Bütövkənarlı və ya qismən tökülən çiçək səbətləri, 
yarımşarşəkilli və ya konusəkilli formada olub, çiçəklərinin diametri 3 sm-ə qədər 
olur. Səbətinin kənarlarında dilşəkilli və ya çoxlu sayda boruşəkilli çiçəkləri vardır. 
Çiçək yatağı çiçəkləmə başlayan zaman şarşəkilli, sonradan isə azacıq batıq olmaqla, 
köndələn yerləşmiş səbətcikləri 4-8 mm olur. Dilşəkilli çiçəkləri ağ və boruşəkilli 
formalıdır. Kəskin iyli, ədviyyəli acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində 0,8% efir yağı, terpenlər, qiymlətli olan 
matrisin, matrikarin və xamazulin vardır. Bundan başqa flavonoidlər, polisaxaridlər, 
karotinoidlər və askorbin turşusu tapılmışdır. Ümumi kül 3,1-12%, üzvi maddələri 
1%, mineral maddələri isə 0,5% -dən çox deyildir
Saxlanılması: Quru havalı yerlərdə saxlamalı, altına kağız sərməklə, faner yeşiklərdə 
qablaşdırılmalı, efiryağlı olduğundan cibli kisələrdə saxlanılmalıdır.
Farmakoloji tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində efir yağı, xamazulin, flavonoidlər, üzvi 
turşular, lakton, kumarin, terpenlər, seskviterpenlər, spirt, vitamin, acı maddələr və 
qaban vardır. Mədəni və yabanı çobanyastığı çiçəkləri xammal və dərman bitkisi 
kimi olduqca faydalıdır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Sinir sisteminə sedativ təsir göstərir. İltihabəleyhinə, 
antiseptik, qankəsici, ağrıkəsici, yelqovucu, tərqovucu, ödqovucu, büzücü, 
yumşaldıcı və antiallergik xüsusiyyətləri vardır. Sinir sistemi xəstəliklərində nevroz, 
isteriya, xoreya, epilepsiya, nevralgiya, üçlü sinirin iltihabı, olqo və 
dismenorreyalarda təyin edilir. Çobanyastığı zəif işlədici, öskürəkkəsici maddə kimi 
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərində istifadə edilir. Mədə-bağırsaq traktmda - qastrit, 
xora xəstəlikləri, enterokolit, qeyri spesifik xorah kolit, xolesistit, hepatit, bağırsaq 
diskenziyası və meteorizm xəstəliklərində istifadə edilir. Böyrək, sidikyolu və 
diatezdə bir çox qarışıqların tərkibinə verilir. Angina, stomatit və paradontit, ekzema, 
furunkulyoz və yanıqlarda təyin edilir.
Ф2-3 xörək qaşığı çiçəkləri 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), gündə 3 
dəfə qəbul etmək lazımdır.
Xaricə tətbiqi zamanı 4-6 xörək qaşığı çiçəkləri 2 stəkan qaynar suda dəmləmək 
lazımdır. Çiçəkləri iltihabsorucu, spazmolitik, antiallergik və tərqovucudur. Məhlul 
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və qarışıqların tərkibində daxilə qəbul edilir. Tərkibində efir olan romazulan ekstraktı 
iltihabsorucu və dezodorasiyaedici maddə kimi qarqara, kompres etmək, enterit və 
kolitlərin müalicəsi üçün təyin edilir. Zəif antiseptik və büzücü təsirə malikdir. 
Xammal açıq, kölgəli və yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 35-40°C temperaturda, 
quruducu şkafda qurudulmalıdır. Bu zaman xammal çəkisinin 25-27% itirir.
Əks göstəriş: Hamiləlik. Ehtiyatla işlədilməlidir.

Genus: Arnica L. - Öküzotu
Adətən mədəni şəraitdə bir növünə - dağ öküzotuna rast gəlinir. O, bir çox kosmetika 
kremləri və müalicə məlhəmlərinin tərkibinə daxildir. Xalq təbabətində xaricdən 
qankəsici və iltihab əleyhinə vasitə kimi tətbiq edilir. Çiçəklərinin həlimindən qançır 
və yanıqlar zamanı kompres kimi istifadə edilir. Lakin bilmək lazımdır ki, dağ 
öküzotu “Qırmızı kitab”a daxil edildiyindən xammalının tədarükü qadağandır. 
Çoxillik bitki olub, qısa kök və saplaqları 15-80 sm hündürlüyündə, geniş, oval və 
bütövkənarhdır. Çətirinin yarpaqları enli, oval, bütövkənarlı, saplaqlı və ya az oturaq, 
gövdə yarpaqlan isə əksinə, uzunsov və ya neştərvaridir. Səbəti tək-tək, təpə diametri 
1-8 sm-dir. Çiçək səbəti yanmşarşəkilli, ikicərgəli, uzunsov-neştərvari, yaşıl rəngli 
olub, kənarları qırmızımtıl-qonur rənglidir. Xarici yarpaqlarının üzü örtülmüş və 
kirpikciklidir. Kənar yarpaqları dilşəkilli, sarı, orta yarpaqları borulu, çəhrayı-sarı və 
ikicinslidir. Toxumları silindrik, qısa, örtülmüş, 5-7 mm uzunluğunda, 5-10 ədəd 
uzun şırımlı, sanmtıl-yaşıldan, tünd-boz rəngə qədər dəyişir. İyun ayında çiçəkləyir, 
iyul-avqust aylarında isə məhsul verir.
Arnica montana L. - Dağ öküzotu
Sinonimləri: Dağ qoyunu, öküzotu, ivan çiçək, yun rəngli
Botaniki xarakteristikası: Dağ öküzotu çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovu sürünən, 
üfüqi budaqlanan, uzunluğu 15 sm-ə qədər, xarici tərəfdən qəhvəyi və ya tünd- 
qəhvəyi olub, çoxsaylı sapşəkilli kökü vardır. Kökümsovu 1-2 sm dərinlikdə və ya 
səthdə yerləşir. Yarpaqlan qarşı-qarşıya, oturaq, bütövkənarlı, tərsyumurtaşəkilli, 
yuxarı hissədən dəmir panltılı, aşağı hissədən çılpaq, uzunluğu 15-17 sm olmaqla, iri 
çətirlərdən ibarətdir. Gövdəsi tək (bəzən 2-3), hündürlüyü 60 sm-ə qədər olub, 
düzgövdəlidir. Çiçəkləri zəngşəkilli, ikicərgəli, yarpaqlannm forması uzunsov- 
neştərvari, rəngi isə yaşılımtıl-bozdur. Kənar çiçəkləri 14-20 dilcikli və 3 dişciklidir. 
Orta çiçəkləri boruşəkilli, ikicinsli və çoxsaylıdır.
Yayılması: Ukrayna, Karpat ətrafı, Belorus və Litva ölkələrində bitir.
Coğrafi elementləri: Avropa areal tipinə daxil olub, Baltikyanı, Yuxarı və Aşağı 
Dnepropetrovski, Ukraynanın Karpat, Belorus, Litva, Latviya regionlarında 
yayılmışdır. Fransa, Alp dağları, Pireney, Aralıq dənizi ərazisi. İtaliya, Şimali 
Apennin, Çexiya, Sloveniya, Danimarka, Norveç və İsveç.
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Ekoloji şəraiti: Talalarda, yarğanların kənarlarında, cəngəlliklərdə, hündürlüyü 500- 
2000 m olan dağ yüksəkliklərində və meşə kənarlarında yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: İyun-iyul aylarında çiçəkləyən zaman çiçək və 
çiçəkqruplarını 3 sm ölçüdə kəsməklə toplanılır.Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, 
yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 55-60°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DS 13399-89.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri çətirşəkilli, ikicərgəli, yarpaqlarının forması uzunsov- 
neştərvari, rəngi isə yaşılımtıl-bozdur. Kənar çiçəkləri 14-20 dilcikli və üçdişciklidir. 
Orta çiçəkləri boruşəkilli, ikicinsli və çoxsaylıdır. Çiçəkləri çəhrayı-yaşıl, kəskin iyli, 
aromalı olub, kəskin acı dadlıdır.

Arnica montana L,- Dağ öküzotu
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində 0,15% efir yağı, arnisin qarışıqları, 
triterpenoidlər (4%), aşı maddələri və karotinoidlər tapılmışdır. Üzvi maddələr 2%, 
mineral maddələri isəl% -dən çox deyildir.
Saxlanılması: Xammal quru yerlərdə və rəflərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 
3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Dağ öküzotunun yabanı çoxillik və mədəni ot bitkisi xammal 
və dərman bitkisi kimi olduqca faydalıdır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Çiçəkləri qankəsici maddə kimi mamalıq və genekoloji 
praktikada, xarici səpkilərdə, qansızmalarda, karbonkul və furunkullarda məhlul 
şəklində tətbiq edilir. Məhlulu eyni zamanda uşaqlıq qanaxmalarında və həmçinin 
ödqovucu dərman kimi təyin edilir.
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Genus: Inula L. - Andız
Çoxillik, növbəli, dişcikli və ya tamkənar yapaqlı, səbəti çox çiçəkli və çox saylıdır. 
Sarğı yarpaqcıqları kirəmitvari, kənar çiçəkləri tək sıralı, dilcikşəkilli, orta çiçəkləri 
boruşəkilli, 5 dişcikli olub, 2 cinslidir. Cinsin Azərbaycanda 13 növü yayılmışdır.
Inula helenium L. - Uca andız
Sinonimləri: Uca andız, andız, şəkkotu, qanlı, elena otu, vəhşi günəbaxan
Botaniki xarakteristikası: Düzgövdəli, çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 1-2 in
dir. İri yarpaqları növbəli, uzunsov-ellipsşəkilli və kənarları bərabər olmayan 
dişciklidir. Çiçək səbəti iri. gövdənin zirvəsi bərabərliyində yerləşir. Səbətciyin kənar 
çiçəkləri dilşəkilli, qızılı-yaşıl, orta çiçəkləri isə boruşəkillidir. Kökümsovları qısa, 
adətən çoxkünbəzli. azsaylı, diametri 6-7 sm, uzunluğu 20 sm, qalınlığı isə 2-3 sm-ə 
qədərdir. Kökümsovları və kökləri xaricdən qonur-boz rənglidir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi. Böyük Qafqazın qərbi. Kiçik Qafqazın cənubu, mərkəzi, şimalı və 
Naxçıvan dağlıq ərazilərində yayılmışdır.

İnula heleniıun L. - Uca andız
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz. Qərbi Sibir, Uzaq Şərq və Orta Asiya, 
Tacikistan. Özbəkistan botaniki-coğrafi rayonlarına daxildir. Kanada, Monqolstan, 
Rusiya, Çin. Amerika Birləşmiş Ştatları.
Ekoloji şəraiti: Çay və sututarların sahillərində, öndağlıqda və meşə talalarında 
yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Payızda və erkən yazda kökümsov və köklərini yeri 
qazmaqla toplamaq lazımdır. İyul-sentyabr aylarında çiçəkləyir və sentyabr-oktyabr 
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aylarında isə meyvələri yetişir. Bitkini dərman xammalı kimi 2-4 yaşlarında toplamaq 
məsləhətdir. Çıxarılan xammalın uzunluğu 10-15 sm, qalınlığı isə 1-2 sm olur. 
Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah çardaqlarda və ya 40°C 
temperaturda, quruducu şkafda qurudulmalıdır. Bu zaman bir kq nazik doğranmış 
xammal İm2 sahəyə sərilməklə, 2-3 gün ərzində qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2.
Xarici göstəriciləri: Kökümsov və köklərinin uzunluğu 2-20 sm qalınlığı 0,5-3 sm, 
silindrik, bölünmüş, xarici hissəsi uzunsov-kiçikqırışlı, möhkəm, qeyri-düzgün, 
bozumtul-parlaq nöqtələr (efir yağı anbarları) şəklindədir. Çiçəkləri xaricdən sarımtıl- 
qonur, daxili sarımtıl-ağ rəngli olub, özünəməxsus iyli (aromah) və ədviyyatlı acı 
dadlıdır. Kökümsov yarpaqlan uzunsov saplaqlı və uzunsov-yumurtavari olub, 
uzunluğu 50 sm-dir. Gövdə yarpaqları kiçikdir. Bütün yarpaqları yuxan tərəfdən 
qmşıq, cod, panltıh, aşağı tərəfdən isə məxməri, sarı-yaşıl rəngli, ürəyəbənzər əsaslı 
və dişli kənara malikdir. Toxumlan kəkillidir.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərinin tərkibində efir yağı, alontolakton (1-3%), 
triterpenoid laktonları və 44% inulin saponinləri, psevdoinulin, inulenin, qatran, aşı 
maddələri, Ş-sitosterin, triterpen saponinlər, palmitin, sirkə və benzoy turşuları vardır. 
Yarpaqlarının tərkibində 3% efir yağı, C və E vitaminləri, aşı maddələri (9,32%), 
lakton (1,19%), fumarin, sirkə və propion turşuları tapılmışdır. Orqanlarında 
mürəkkəb tərkibli qalenin, lakton, efir yağı (1-3%), alontol turşusu, 44%-ə qədər 
inulin, alkaloidlər, qatran, sirkə və benzoy turşuları vardır. Bu bitkini tibbin atası 
sayılan Hippokrat yüksək qiymətləndirirdi.
Saxlanılması: Quru havalı yerlərdə saxlanmalı, faner yeşiklərdə qablaşdırılmalı, 
efiryağlı olduğundan cibli kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Kökümsov və köklərinə görə çoxillik ot bitkisi olan hündür 
andız qiymlətli xammal və dərman bitkisidir.
Ф Rp.: Dec. Rad. İnulae 20,0 : 200,0

Liquiritiae 10,0
M.D.S. Bir xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul etmək

Ф Rp.: Dec. Rad. İnulae 20,0 : 200,0
Natrii benzoatis 4,0
M.D.S. Bir xörək qaşığı gündə 3-5 dəfə qəbul etmək

istifadəsi və qəbul qaydası: Andız öskürəkkəsici və iltihabsorucu xüsusiyyətinə görə 
bronxit, pnevmoniya, bronxial astma, vərəm və difteriya xəstəliklərində istifadə 
edilir. Keyfiyyətli iltihabqovucu xüsusiyyətinə görə qastrit, kolit, qaraciyər və öd 
yollan, sidikçıxancı orqanlann xəstəliklərində təyin edilir. Andız ishalda, xroniki 
enterokolit, qəbizlik, iştahasızlıq hallannda işlədilir. Kökümsov və kökləri bronxit, 
traxeit, ağciyər vərəmi, astma xəstəliklərində faydalıdır. Keyfiyyətli öskürəkkəsici və 
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dizenfeksiyaedici dərman bitkisidir. Məhlulu mədə xəstəlikləri - qastrit, xora, sinir 
xəstəlikləri, radikulit, endemik ur və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində bir 
xörək qaşığı dəmləməsi gündə 2-3 dəfə qəbul edilməlidir. Bundan başqa ürək 
xəstəliklərində, hipertoniyada, Təngənəfəslik və arıqlamalarda, kolit, qaraciyər, öd, 
sıdikyolu xəstəlikləri və şişkinliklərdə olduqca səmərəlidir. Yüksək təsirli antihelmint 
■ xüsusilə askaridlər) dərman maddəsidir. Xüsusilə 1:100 və 1:1000 qatılıqda məhlulu 
qurdları qovur. Kökümsov və köklərinin bişirmələri (qırma, briket) tənəffüs 
orqanlarının xəstəliklərində, xüsusən öskürəkkəsici kimi qarışıqların tərkibində tətbiq 
edilir. Alanlon adlanan preparatından 0,12 q dozada gündə 3 dəfə yeməkdən sonra 6- 
s həftə ərzində mədə və onikibarmaq bağırsaq xəstəliyində qəbulu çox yaxşı təsir 
edir.
C- 2 çay qaşığı kökü bir stəkan qaynanmış suya əlavə edərək termosda saxlanılır. 1/3 
stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Dəmləmə üşün 
bır xörək qaşığı kökünü 2 stəkan suya əlavə edərək 10-15 dəqiqə ərzində zəif odda 
qızdırmaqla dəmləmək lazımdır. Hər saatdan bir 1-2 xörək qaşığı qəbul etmək 
məqsədəuyğundur. Öskürmə zamanı aşağıdakı resepdən istifadə etmək lazımdır. 
Kəskin böyrək xəstəlikləri və hamiləlikdə bu bitkinin qəbulu qadağandır. Dəri 
xəstəliklərində (leyşmaniyoz, ekzema, dəri səpkiləri) kökləri süzgəcdən keçirilərək 
məlhəmi isti halda dərinin üzərinə qoyulur. Andız TibU təbabətində qiymlətli hesab 
olunur. Bolqar təbabətində köklərinin dəmləməsi ürəkdöyünmə. baş ağrıları, 
epilepsiya və difteriyada dərman kimi işlədilir. Dəri xəstəliklərini müalicə etmək 
üçün qədim reseptin tərkibi aşağıdakı kimidir:
C- 180 q andız kökü 360 q suda qaynadılır və 120 q donuz salası və kərə yağı ilə 
qarışdırılır. Revmatizmdə pıtrağın kökü ilə birlikdə təyin edilir.
C 2 xörək qaşığı andız kökü bir stəkan suda 30 dəqiqə dəmlənilir. 10 dəqiqə 
soyudulur, 0,5 stəkan gündə 2-3 dəfə yeməkdən bir saat əvvəl qəbul edilir.
C- 2 çay qaşığı xırdalanmış andız kökü qaynanmış soyuq suda 8 saat saxlanılır 0,5 
stəkan gündə 4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.
C- 20 q andız kökü 100 q 70°-li spirtdə 8-10 gün saxlanılır. 20 damcı gündə 3 dəfə 
> eməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.
Qadın xəstəlikləri zamanı bir çay qaşığı xırdalanmış andız kökünün üzərinə bir stəkan 
qaynar su əlavə edərək, 10-15 dəqiqə ərzində zəif od üzərində saxladıqdan sonra 4 
saat kənara qoyulur və süzülür. Ağrılı aybaşılarda gündə 3-4 dəfə hər dəfə bir xörək 
qaşığı qəbul edilir.
Xalq təbabəti: Baş ağrıları, epilepsiya, ürək döyünmələrdə və menstruasiyalarda 
işlədilir. Hamiləlik dövründə qəbul etmək qətiyyən olmaz. Çünki vaxtından əvvəl 
döğus baş verə bilər. Andızın kökü podaqra, qeyri-spesifik artritlərdə, qankəsici, 
yarasağaldıcı və eksudativ diatezlərdə, bronxit, traxeit, ağciyər vərəmində 
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müvəffəqiyyətlə işlədilir. Ekzemada. neyrodermitdə. çətin sağalan yara və iltihabi 
xəstəliklərdə xaricə təyin edilir.
Əks göstəriş: Böyrək xəstəliyi və hamiləlik.

Familia: Betulaceae S.F.Gray - Tozağacıkimilər
Genus: Betula L. - Tozağacı
Tozağacı cinsinin Qafqazda 5, Azərbaycanda isə 3 növü vardır.
Betula pendula Roth - Əyilən tozağacı
Sinonimləri: Sallanan tozağacı, ağ tozağacı, ziyilli tozağacı, tozağacı, qozacıq.

Betula pendula Roth. - Əyilən tozağacı
Botaniki xarakteristikası: Yarpağı tökülən ağac bitkisi olub, hündürlüyü 20 m. 
hamar, ağ və qabığı asan soyulandır. Yaşlı ağacın qabığının əsası tünd-sarı rəngli 
olub, dərin çatlardan ibarətdir. Adətən budağı sallanan, cavan gövdəsi qırmızı-qonur, 
çılpaq və qapalı metal parıltılı qatran ziyilciklərindən ibarətdir. Yarpaqları növbəli, 
yumurtaşəkilli-rombvari və ya üçbucaqvari-yumurtaşəkilli, kənarları çılpaq olub, 
cavan yarpaqları yapışqanlıdır. Dişi və erkək çiçəkləri sırğaşəkillidir. Erkək 
çiçəklərinin uzunluğu 5-6 sm sallanan olmaqla, gövdənin sonunda 2-3 ədəddir. Dişi 
çiçəkləri silindrik, uzunluğu 2-3 sm. tək olmaqla, qısa yan budaqların üzərində olur. 
Tüklü tozağacı yumşaq, qısa sallanmayan budaqları, yaşlı nümayəndələrinin ağ rəngli 
qabığı vardır. Yarpaqları yumurtaşəkillidir. Birillik gövdəsi ziyilciksiz kiçik 
tükcüklərlə örtülmüşdür.
Yayılması: Avropanın şimal və cənub zonalarında. Orta Sibir. Şimali Qazaxıstan. 
Qərbi Tyan-Şan və Qafqaz ərazilərində yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz 

280



(Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi 
və Naxçıvan MR - in dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Kiçik Asiya, Monqolstan, Çin, Koreya və 
Yaponiya, Avropa, yalnız Krımın Babuqan Yaylası, Qafqaz, Qərbi-Şərqi Sibir (şimal 
rayonlarından başqa), Uzaq Şərq (Çukotdan başqa, aşağı Anadır, Koryask dağlığı), 
Çantalverqin hövzəsi, Amqusma çayı əraziləri, Qazaxıstan: Şimali Cunquriya Alatau, 
Orta Asiya: Qərbi Tyan-Şan.
Ekoloji şəraiti: Meşə və qarışıq meşələrdə, meşə-çöl zonalarında və kiçik çay 
hövzələrində yayılmışdır. Tüklü tozağacı, sallanan tozağacı olan ərazilərdə, eyni 
zamanda, bataqlaşmış torpaqlarda yayılır.
Toplanılması və qurudulması: Sallanan və tüklü tozağacının tumurcuqlarını qış və 
erkən yazda (yanvar-mart) toplamaq lazımdır. Budaq və tumurcuqları 3-4 həftə 
ərzində açıq havada yaxşı qurudulmalıdır. Quruducu şkafda qurutmaq yolverilməzdir. 
Yarpaqları çardaqda kölgədə, havası tez-tez dəyişilən yerlərdə qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: Tumurcuqları - DF XI, buraxılış 2, səhifə 41; yarpaqlan FS 42- 
2822-99.
Xarici göstəriciləri: Tumurcuqları konusabənzər, çılpaq, qapalı kirəmitəbənzər, 
kənarları möhkəm sıxılmış, kirpikli, pulcuqlu, uzunluğu 3-7 mm, köndələninə ölçüsü 
1,5-3 mm-dir. Çiçəkləri qəhvəyi, qonur, bəzən əsası yaşılımtıl, balzam iyli, dadı 
azacıq büzücü olub, qatranlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Tumurcuqlarının tərkibi 5% efir yağı, seskviterpenlər betulin, 
betulol və kariofillin, flavonoidlər və triterpenlərdən ibarətdir. Üzvi maddələri 1%, 
mineral maddələri 0,5% -dən çox deyildir.
Saxlanılması: Quru havalı yerlərdə saxlamalı, faner yeşiklərdə qablaşdırmalı, 
efıryağlı olduğundan cibli kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti tumurcuqları 2 
il, yarpaqlaqları isə 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Sallanan və tüklü tozağacının tumurcuqları qiymlətli xammal 
və dərman hesab olunur. Bunları qış və erkən yazda toplamaq lazımdır. 100 kq təzə 
tumurcuqlardan 40-45 kq quru xammal alınır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Tumurcuqları dizenfeksiyaedici və sidikqovucu 
olduğundan bişirməsi böyrək xəstəlikləri, ürək ödemləri zamanı və ödqovucu kimi 
faydalıdır. Tozağacından alınan qatrandan Vişnevski və Wilkinson məlhəmləri 
hazırlanır. Tozağacı kömüründən isə zəhərlənmələr və meteorizmdə adsorbent kimi 
işlənən karbolen həbi alınır.

Familia: Ericaceae Juss. (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər
Genus: Ledum L. - Gordəvər
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Gordəvər Şimal yarımkürəsinin mülayim və subarktika qurşaqlarında bitir. Onlardan 
4-ü Rusiya ərazisində yayılmışdır. Ladan ağacı kol və ya kolcuq bitkisi olub, 
həmişəyaşıl yarpaqları növbəli, bütövkənarlı, dəriciklidir. Gordəvər ağacının yarpaq 
və budaqları kəskin iylidir. Bu bitki zəhərli xüsusiyyətə malik olduğundan sinir 
sistemində şüur itməsi, baş ağrısı, ürəkbulanma, qusma, başgicəllənmə yaradır. 
Çiçəkləri ikicinsli ağ, beş müntəzəm, çətirvari və ya qalxan varı çiçəkqrupuna 
malikdir. Meyvəsi beşyuvalı-qutucuqlu, əsasından yuxarı açılandır. Toxumları çox 
xırda olub, qanadlıdır.
Ledum palustre L. - Bataqlıq gordəvəri
Sinonimləri: Bataqlıq ladanı, bataqlıq gordəvəri, burğu, matqab, ladan ağacı, ladan, 
bozalaq, gordəvər

Ledum palustre L. - Bataqlıq gordəvəri
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl koldur. Kök sistemi səth hissədə 
yayılmışdır. Yerüstü gövdəsi çoxsaylı, şaquli, hündürlüyü 125 sm-ə qədərdir. Cavan 
gövdələri oduncaqlaşmayan, sıx, pas rəngli və qonur tükcüklüdür. Yarpaqları qısa 
saplaqlı, növbəli, qışlayan, dəricikli, xətti-uzunsov, bütövkənarlı, yuxarı hissəsi tünd- 
yaşıl, parlaq, metal parıltılı kiçik dənəcikli, aşağı hissəsi isə keçəyəbənzərdir. Çiçək 
qrupu qalxanvari, 16-25 ədəd düzgün olmaqla, diametri bir sm-ə qədərdir.
Yayılması: Belarus, Avropa, Qərbi Sibir, Amur və Ural ətraflarında geniş 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Monqolstan, Şimal-Şərqi Çin, Koreya və 
Yaponiya, Qərbi və Şərqi Sibir, Altay, Uzaq Şərq.
Ekoloji şəraiti: Tundranın meşə zonalarında rast gəlinir.
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Toplanılması və qurudulması: Xammal payızda (avqust və sentyabrın sonuna 
qədər) meyvələri yetişəndə toplanılır. İkillik, üçillik gövdələrinin toplanılması 
yolverilməzdir. Xammal kimi yenidən toplanılması 7-8 ildən sonra: pöhrəlik bərpa 
olunduqda mümkündür. Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah 
çardaqlarda və ya 40°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmahdır. Bu zaman Ikq 
nazik doğranmış xammal İm2 sahəyə 10-14 gün ərzində sərilməlidir. Bitki zəhərli, 
tünd iyli olduğundan, toplanılan və qurudulan zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. 
İşçilərin respirator və ya tənzif maskalardan istifadə etməsi və gün ərzində 2-3 
saatdan artıq işləməməsi vacibdir.
Xarici göstəriciləri: Xammalı yarpaqlı gövdəsi, yarpaqları və az miqdarda 
meyvələridir. Yarpaqları növbəli, qısa saplaqlı, dəricikli, xətti-uzunsov və ya 
uzunsov-ensiz neştərvari, aşağı hissəsinin yarpaqları bütövkənarlı, uzunluğu 15-45 
mm, eni 1-5 mm, yuxarı hissəsi tünd-yaşıl, parlaq, aşağı hissəsi narıncı-qəhvəyi 
rəngli olmaqla, keçəyəbənzərdir. Gövdəsi silindrik, narıncı-qəhvəyi rəngli olub, 
tükcüklüdür. Meyvəsi açılan olmaqla, yetişən zaman yuxarı kənarları qapayıcı olur. 
Spesifik, kəskin iyli olub, dadı müəyyən olunmamışdır.
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissələrinin tərkibində efir yağları (1,5-3%), ledol, 
polyustrol, para-çimol, heranilasetat, sineol olur. Tərkibindəki yağın əsas hissəsi ledol 
və polyustrol tsiklik seskviterpen spirtidir. Birinci ili yarpaqlarında ledol və efir yağı 
maddələri çox miqdarda olur. Gövdəsində efir yağı, aşı maddələri, arbutinin (5%), 
flavonoidlər, kumarin, triterpen birləşmələr və qatran olur. Üzvi maddələri 1%, 
mineral maddələri isə 0,5%-dən çox deyildir. «Ledin» preparatında efir yağının 
miqdarı 7%, ledol isə 17%-dir.
Saxlanılması: Xammal quru yerdə qalmaqla, işıqdan qorunmalı və ikiqat kisələrdə 
saxlanılmalıdır. B şkafında qorunur. Saxlama müddəti 3 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Keyfiyyətli xammal bu bitkinin cavan yarpaqları, meyvəsi və 
oduncaqlaşmamış gövdəsidir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Təbabətdə son 2 əsrdə xüsusilə İsveçrə və Almaniyada 
geniş istifadə edilir. XIX əsrin sonunda Rusiya təbabətində istifadə edilməyə 
başlanıldı. Müasir tibb praktikasında cövhəri və «Ledin» adlı preparatı bronxospastik 
preparat olaraq, öskürəkəleyhinə dərman vasitəsi kimi kəskin və xroniki bronxitdə, 
bronxial astma və göyöskürəkdə istifadə edilir. Öskürəkkəsici olmaqla yanaşı, kiçik 
qan dövranını yaxşılaşdırır, baş ağrısını, yuxusuzluğu götürür, periferik venoz 
təzyiqini normallaşdırır. Keyfiyyətli sidikqovucu, dizenfeksiyaedici və antiseptik 
(arbutinin) dərmandır.

Familia: Zingiberaceae Lindl. - Zəncəfilkimilər
Genus: Zingiber Mill. - Zəncəfil
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Zəncəfillər tərkibində efir yağları olan bitkilərdir. Ümumiyyətlə, bu fəsilədən olan 3 
növ bitkinin köklərindən zəncəfil alınır. Bunlar: aptek zəncəfili (Zingiber officinale), 
alpiniya zəncəfili və кигкита zəncəfilləridir. Göstərilən bu bitkilərin 3 də Cənubi 
Asiyanın rütublətli tropik meşələrində bitir. Bunlardan: aptek zəncəfili Amerikanın 
münasib iqlimli rayonlarında çoxdan bəri becərilir. Zəncəfil bitkiləri çoxillik, orta 
boylu ot bitkiləridir. Hər üçünün də xoşagələn ətirli efirli yağı vardır. Kökümsov 
gövdələrində efirli yağın miqdarı daha çox olduğu üçün o, xammal kimi işlədilir. Bu 
bitkilərin tərkibində efirli yağ olmaqla, xoş ətirli iy verən seskviterpenlərdən (sineol, 
zinkiberol, kingerol) ibarətdir. Zəncəfil yeyinti sənayesində ətirli ədviyyə kimi geniş 
istifadə edilir. Zəncəfilin eyni zamanda müalicəvi əhəmiyyəti də vardır. O, mədənin 
həzmetmə fəaliyyətini artırır, mədə - bağırsağın iltihabının qarşısını alır.
Zingiber officinale Roscoe (=Amomum zingiber L.) - Aptek zəncəfili 
Sinonimləri: Dərman zəncəfili, zəncəfil
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü bir m-ə qədər, güclü 
budaqlanan, üfüqi istiqamlətli kökümsova malikdir. Yarpaqları növbəli, qınlı, ensiz 
neştərşəkilli, bütövkənarlı olub, aşağı hissədən mərkəzi damarları irəli çıxmışdır. 
Yalançı gövdəsi ensiz yarpaq qınlarını qucaqlamışdır. Yuxan yarpaq qınları 1 m, 
yarpaq lövhəcikləri 18-20 sm uzunluqlu, aşağı yarpaqları isə qısa qınlıdır. Çiçəkli 
gövdəsi 30 sm-ə qədər hündürlüyündə, zirvədə çiçək altlığı olan sünbül çiçək qrupu, 
qoltuq tumurcuqlannda ziqomorf ikicinsli çiçəkləri vardır. Çiçək tacı qeyri-bərabər 
olmaqla, 3 ləçəklidir. Erkəkcikləri ikicərgəlidir. Erkəkciklərin xarici çərgədə 
yerləşənləri barsız, mərkəzdə yerləşənlər ləçəkvari nektarlı, iri məsaməli dekorativ 
rəngli, iki tərəfləri iti dişciklidir. Daxildə yerləşən yan erkəkciklər inkişafdan qalmış 
və nektarlığı azalmış, yalnız bir erkəkciyi normal tozluqdan ibarətdir. Mədəni 
becərilən sortlann çiçəyinin rəngi müxtəlif olur. Bənövşəyi-qonurdan, sarımtıl rəngə 
qədər, dodaqlı, açıq, demək olar ki, qaramtıl-bənövşəyidən, çilənmiş sarımtıl rəngə 
qədər dəyişir. Meyvələri 3 yuvah qutucuqdan ibarətdir. Adətən kökümsovlarla 
vegetativ yolla çoxalır.
Yayılması: Yabanı növünə rast gəlinməmişdir. Cənubi Asiyada yayılmışdır. Bu 
bitkinin vətəni qədim Hindistan sayıhr. İndiki zamanda bu bitki praktik olaraq 
mədəni şəkildə bütün tropik ölkələrdə becərilir.
Coğrafi elementləri: Hindistan, Çin, İndoneziya, Nepal, Nigeriya, Tayland.
Toplanılması və qurudulması: Kökümsovları 6-10 aydan sonra substrata 
(yarpaqları saralmağa başlayanda və ölüşkəyərək qurumağa başladıqda) dırmaşaraq 
çıxır. Kökümsovun qazıb çıxartmaq və günəş altında qurutmaq lazımdır.
Xarici göstəriciləri: Tədricən mantarı təmizlənmiş kökümsovu ağ rəngli və 
təmizlənməyən kökümsovu isə sarı rəngli olub, halqaşəkilli dişcikli yarpaqları vardır.
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Kökümsovunun özünəməxsus budaqlanan. yan tərəfi güclü yastılaşmış xarakterlidir 
Aroma iyli və yandırıcı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunun tərkibində 1,5-3% efir yağı, başlıca hissəsi a və P 
sinqiberqendən (70%) ibarət seskviterpenlər olmaqla, özünəməxsus zəncəfil iyi 
verirlər. Bundan başqa, tərkibində linalool, heranilol. bizabolen. sineol, sitral, borneol 
və farnezin olur. Kökümsovun qatranlı hissəsi yandırıcı dadh. «gingerol» adlanır ki. 
bunun da tərkibində 5-8% gingerol maddələr, lipidlər (6-8%), aminturşular, 
vitaminlər (nikotin turşusu) və 50%-ə qədər nişasta vardır.

Zingiber officinale Roscoe - Aptek zəncəfili
Famakoterapevtik qrup: İştahartırıcı olub, mədə-bağırsağı stimullaşdırıcıdır.
ÇfTərkibindən ahnan ekstrakt kompleks dərman preparatlarında Maraslavin, Orijinal 
Bittner balzamı. Doktor MOM- da əsas tərkib hissələrdən biridir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsovundan mədə-bağırsaq sistemini 
qüvvətləndirici, tərqovucu və spazmolitik vasitə kimi istifadə edilir. Bir çox ölkələrdə 
bişirmə, dəmləmə kimi mədə-bağırsaq sistemini qüvvətləndirici olaraq istifadə edilir. 
Dəmləməsindən mədə xəstəliklərində iştah damcısı və tonuslandırıcı dərman kimi 
işlədilir. Kökümsovundan eyni adlı -"qara zəncəfil" ədviyyat maddəsi kimi qida 
sənayesində, şirniyyat məhsullarında və sulu likvorların hazırlanmasında istifadə 
edilir. Kökümsovu Britaniya, Çin. Yaponiya, Efiopiya. Avstriya və İsveçrə 
farmakopeyasında özünəməxsus yer tutur. Analoji olaraq aptek zəncəfili: Yaponiyada 
Zingiber mioga (Thtınb.) Roscoe Asiyada (Hindistan. Malayziya) Zingiber zerumbet 
(L.) Sm. kökümsovundan təbabətdə istifadə edilir. Dərman bitkisi kimi xammalının 
tərkibində efir yağı və aromalı birləşmələr vardır.



Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Pimpinella L. - Yalançı cirə
Yarpaqları lələkvari və ya iki-üç qat lələkvari bitkilərdir. Kasacığın dişciyi nəzərə 
çarpmır. Ləçəkləri ağ, nadir halda çəhrayı, yuxarı hissəsi oyuqlu və içəriyə qatlanmış 
paycıqlıdır. Cinsin Azərbaycanda 14 növü yayılmışdır.
Pimpinella anisum L. (=Anisum vulgare Gaertn.) - Adi cirə
Sinonimləri: Cirəgülü, badyan, mələkotu, qanus, canus, çanuş

Pimpinella anisum L. - Adi cirə
Botaniki xarakteristikası: Adi cirəgülü birillik bitki olub, hündürlüyü 50-60 sm-dir. 
Gövdəsi düzqalxan, dairəvi, yuxan tərəfi budaqlanandır. Kökətrafı və gövdənin aşağı 
hissəsinin yarpaqları uzun saplaqlı, bütöv və dayaz üçpərli, dairəvi-böyrəkşəkilli 
formah, kənarları iridişli, orta uzunluqlu saplaqlı, qovuşuq olmaqla kənarlan ikiyə 
bölünmüş, yan seqmenti normal, son seqmenti isə üçpərlidir.Yuxarı yarpaqları 3 və 
5-ə bölünmüş dar xətti seqmentlidir. Çiçəkləri kiçik 5 üzvlü, ağ rəngli olub, 
mürəkkəb çətir çiçək qrupunda formalaşmışdır. Meyvələri müəyyən edilməyən sallaq 
meyvədir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqust ayında isə yetişir.
Yayılması: Cirənin vətəni Aralıq dənizi ərazisidir. Bir çox ölkələrdə mədəni halda 
becərilir. Bütün Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Orta Asiya, Misir (Afrika və 
Madaqaskar), Salvador, Guatemala, Nikaraqua, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, 
Çin, Meksika (Mərkəzi Amerika), Kolumbiya.
Ekoloji şəraiti: Münbit, məhsuldar və bərəkətli torpaqlarda yaşamağı sevir.
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Toplanılması və qurudulması: Çətirlərinin 60-80%-i qonurlaşdıqda əllə və ya 
maşınla biçilməlidir. Biçildikdən sonra kölgə şəraitində çardaq altında qurudulur, 
döyülərək qarışıqlardan təmizlənir və təkrar olaraq brezent üzərinə sərilir.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 30.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri müəyyən edilməyən sallaqmeyvədir. Yumurtavari və 
ya tərs armadvari formalı, yan tərəfdən azacıq yastılaşmış, əsası geniş, zirvəsi isə 
daralmışdır. Zirvəsi beşdişli, kasacığı və dişiciküstü yarılmış vəziyyətdədir. 
Meyvənin yuxarı tərəfi kələ-kötür, nahamar, xarici tərəfi qabarıq, daxili tərəfi isə 
yastıdır. Hər meyvədə 5 zəif qabırğa vardır. Bunlar qabarıq olmaqla, 3-ü qabarcığın 
üzərində 2-si isə yanlarda yerləşirlər. Meyvəsi birtoxumlu olub, meyvəyanlığına 
bitişikdir. Uzunluğu 3-5mm, eni isə 2-3mm-dir. Çiçəkləri sarımtıl-boz və ya qonur- 
sandır. Güclü aroma iylidir. Şirin-ədviyyəli dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvənin tərkibində 1-3%, bəzən 6% efir yağı vardır. Efir yağının 
tərkibində anetol (80-90%), metilxavikol (10%), cirə aldehidi, cirə ketonu və cirə 
turşusu vardır. Adi cirəgülünin meyvələrinn tərkibində piyli yağlar (15-30%), zülali 
maddələr 29-31 °C temperaturda sıxlaşdırıldıqda isə (20%) piyli yağlar ahnır.
Saxlanılması: Efiryağh xammal kimi anbarlarda kisələrin içərisində saxlanılır. 
Saxlama müddəti 3 ildir.
Dərman maddələri: Adi cirəgülünin meyvələri, xammalı dərman hesab edilir. 
Öskürəkkəsici dərmandır. Qarışıqların tərkibinə (sinə qarışığı № 3; işlədici qarışıq 
№2) daxildir.
Cirə yağı: Öskürəkkəsici, iltihabsorucu və işlədici dərmandır.
Nişatır-cirə damcısı: Öskürəkkəsici dərmandır.
Efıryağı və ekstraktla kombinəedilmiş dərmanlara “Altaleks”, “Anti Sept Tayssa”, 
"Bronxosan”, “Sinə eleksiri”, “Sistenal”, “Defulapruks” aiddir.
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici dərmandır.
Farmakoloji dərmanlar: Cirə yağındakı anetol tənəffüs yollarının selikli qişasına 
təsir edir. Belə ki, tənəffüs yollarında kirpikli epitel hüceyrələrini aktivləşdirərək, 
sekresiyanı gücləndirir və bəlğəmin ifrazına səbəb olur. Həm də antiseptik xassəyə 
malikdir. Bronx və bağırsaqlardakı saya əzələlərə təsir edərək, spazmı aradan qaldırır, 
iltihabsorucu, sidikqovucu təsir edir və südverən qadınların südünü artırır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Öskürəkkəsici dərman kimi yuxarı tənəffüs yollarının 
iltihabında, difteriyada təyin edilir. Farmakoloji cəhətcə tərkibindəki efir yağı sorucu 
və spazmolitik təsirə malikdir. Cirə meyvələrindən hazırlanan yağ bronxda bəlğəmin 
durulaşmasına təsir etməklə çıxarılmasını tezləşdirir, bakterisid təsir edir. Traxeit, 
laringit, bronxit, difteriya, xroniki bronxopnevmoniya və tonzillit kimi xəstəliklərində 
çox yaxşı təsir edir. Cirə preparatlarını eyni zamanda qastrit, meteorizm, atonik 
qəbizlik və digər mədə-bağırsaq traktının xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq 
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etmək mümkündür. Meyvələri sistit. pielonefrit, uretritdə yüngül sidikqovucu. həm 
də antiseptik və spazmolitik təsirə malikdir. Mamalıqda və genekologiyada meyvələri 
antispastik, sidikqovucu təsirdən başqa, keyfiyyətli köməkçi, yardımçı dərman kimi 
menstruasiya və doğuş fəaliyyətini də stimullaşdırır. Meyvələrinin xoşagələn ətrinə 
görə ət, balıq sıyıqlarının tərkibində, kələm turşusunda, xiyar və pomidorun duza 
qoyulmasında istifadə edilir.

Genus: Foeniculum Hili - Razyana
Aralıq dənizi ölkələri və Qafqazda yayılan 2 növündən biri Azərbaycanda 
Xəzərətrafı, Abşeron, Qobustan, Kür-Araz ovalığı və Kiçik Qafqazın aşağı dağlıq 
qurşaqlarında yayılmışdır.
Foeniculum vulgare Mili. - Adi razyana

Foeniculum vulgare Mili. - Adi razyana
Sinonimləri: Sürünən şüyüd, aptek şüyüdü, aptek razyanası, ətirli razyana
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 2 m-ə qədər, dairəvi 
kollu, gövdənin yuxarı tərəfindən budaqlanandır. Yarpaqları növbəli, qınlı. aşağı 
yarpaqları saplaqlı, çoxsaylı, lələkvari-bölünmüş, xətti-sapşəkilli, paycıqlı, yuxarı 
yarpaqları isə demək olar ki. oturaqdır. Çiçəkləri kiçik, sarı. 5 ləçəkli, mürəkkəb 
çiçək qrupunda formalaşmışdır. Sallaq meyvələrinin uzunluğu 10 mm, eni isə 4 mm 
olmaqla. 2 meyvəlidir.
Yayılması: Moldova. Ukrayna ölkələrində mədəni şəkildə becərilir. Şimali 
Qafqazda. Voronej vilayətlərində (RF) və bütün Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz. Orta Asiya. Beliz. Braziliya. Kanada. 
Çili. Kosto-Rika. Ekvador. Salvador. Amerika Birləşmiş Ştatları. Honduras. Peru. 
Cənubi Afrika. Afrika. Madaqaskar. Qvatemala. Çin. Kolumbiya. Meksika.
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Ekoloji şəraiti: Təbiətdə bozqır rayonlarda, daşlı dərələrdə, yol və yaşayış yerlərinin 
qarşısında rast gəlinir. Münbit, məhsuldar, bərəklətli torpaqlarda yaşamaqla, isti, 
ışıqsevən və quraqlığa davamlı mədəni bitkidir.
Toplanılması və qurudulması: İlk olaraq yetişmiş meyvələri və mərkəzi çətiri 
toplanılmalıdır. Toplanılmış dərzlər çardaq altında qurudulmalı, döyülməli, 
təmizlənməli və çeşidlərə ayrılmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 33.
Xarici göstəriciləri: Sallaq meyvəli, uzunsov formah iki meyvədən, uzunluğu 4-10 
mm. eni isə 1,5-4 mm-dir. Meyvələrinin daxili tərəfi yastı, xarici tərəfi isə qabarıqdır. 
Meyvələri 5 uzunsov qabırğadan, bunlardan 3-ü qabarıq, 2-si isə çökük olub, yan 
tərəfdə yerləşmişdir. Meyvələrinin üzərində görünən çöküntülər vardır. Çiçəkləri 
yaşıl-qonur, özünəməxsus tünd iyli və ədviyyəli şirin dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 6% efir yağı, başhca komponent olan 
anetol (60%-ə qədər) fenxon, pinen, metilxavikol və 18% piyli yağlar vardır. Üzvi 
maddələri 0,6%, mineral maddələr isə 0,5%-dir.
Saxlanılması: Efiryağlı bitki olduğundan xammal düzgün qurudulmalı, kisə və 
yeşiklərdə qablaşdırılmalıdır.
Farmakoloji tərkibi: Yetişmiş meyvələri keyfiyyətli xammal hesab olunur.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Meyvələrindən hazırlanan məhlul öskürəkkəsici, 
meteorizmdə bağırsaq yumşaldıcı, qazqovucu və ödqovucu dərmandır.
Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)
Genus: Thymus L. - Kəklikotu
Kəklikotu cinsinin Yer kürəsində yayılmış 100-dən çox növündən Qafqazda 39, 
Azərbaycanda isə 21 növü vardır.
Thymus serpyllum L. - Sürünən kəklikotu
Sinonimləri: Kəklikotu, İsanın anası, ilahi ləçək, limon iyli, xoş iyli, gözəl qoxulu 
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşil, budaqlanan, kiçik yarimkol bitkisidir. 
Gövdəsi nazik oduncaqdır. Çiçəkli gövdəsi düzqalxan və ya azca qalxmış olub, 
hündürlüyü 2-15 sm-ə qədərdir, gövdənin üzəri çiçəklərlə örtülmüşdür. Yarpaqları 
qarşı-qarşıya, qısa saplaqlı, ellipsşəkilli, kənarları orta ölçülü kirpiciklidir. Orta 
gövdələrində yarpaqların uzunluğu 5-10 mm, eni isə 1,5-3,5 mm-ə bərabərdir. Başcıq 
çiçək qrupuna malik olub, kompaktdır. Çiçəkləri ensiz, zəngşəkilli, ikidodaqlı olub, 
kasacığı tükcüklüdür.
Yayılması: Avropanın meşə və meşə-çöl zonalarında, Qafqaz və Qərbi Sibirdə, 
Ukraynada, Belorus, Voronej, Krasnodar, Stavropol və Rostov vilayətlərində 
yayılmışdır. Azərbaycanm əksər yerlərində (Naxçıvan MR) yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya növü olub, dizyunktiv areal tipinə daxildir. Şimal 
sərhəddi - Finlandiya, Şimali Dvina, cənub-qərbi Kalinin və Moskva, cənub-qərbi
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Kiyev, Şərq sərhəddi - Qıdan yarımadası, Yenisey, Taymır, Lena çayından Kolıma 
qədər ərazilər, Şimal-Şərqi Amerika Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Yunanıstan, Şimalı 
Afrika, Malta, Yeni Zelandiyanın Berkşir və Katskill dağları hesab edilir.
Ekoloji şəraiti: Qumsallıqlarda, küknar və qarışıq meşələrdə, talalarda, yeni salınmış 
meşələrdə, daşlı quru dağ yamaclarında yayılmışdır.

Thymus serpyllum L. - Sürünən kəklikotu
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal olaraq çiçəkləri, yarpaqları, 
hətta gövdəsi ola bilər. Xammal kimi bitki çiçəkləyən zaman (may-iyul) toplamaq 
lazımdır. Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 35- 
40°C temperaturda, quruducu şkafda qurudulmalıdır. Bu zaman 1 kq nazik 
doğranmış xammal Inr sahəyə 3-5 gün ərzində sərilməlidir.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 60, dəyişiklik № 1, 16.06.1999, DS 
21816-89 (qida sənayesi xammalı)
Xarici göstəriciləri: Qarışıq nazik budaqcıqları, yarpaq və çiçəkləri vardır. 
Yarpaqları qısa saplaqlı, uzunsov-ellipsşəkilli, bütövkənarlı olub, uzunluğu 15 sm-ə 
qədər, çılpaq və ya zəif tükcüklüdür. Çoxsaylı nöqtəşəkilli səpkilərdən, aşağı 
nahiyyədə olan kəskin damarlardan ibarətdir. Lövhəcik və saplaq üzərində gözlə və 
ya lupa ilə görünən uzun cod tükcükləri vardır. Çiçəkləri kiçik, tək və ya bir neçə 
ədəd olmaqla nazik dördtilli budaqcıq üzərində toplanmışdır. Kasacığı ikidodaqlı, 
qonur-qırmızı, uzunluğu 4 mm-ə qədər olub, xaricdən örtülmüşdür. Budaqcığı 
göyümtül-bənövşəyi, uzunluğu 3-5 mm-dir. Kəskin özünəməxsus aroma iyli və 
ədviyyəli şirin dadh olmaqla, azacıq büzücüdür.
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Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağı, timol (50%), karvakrol, terpinin, terpineol, 
sinqiberin və borneol maddələri vardır. Bundan əlavə, aşı maddələri, flavonoidlər, 
qatran, ursol və olein turşulan da vardır. Quru maddələrinin tərkibindəki ekstraktiv 
maddələr 18%, üzvi və mineral maddələrin hər biri 1% -dən çox deyildir.
Saxlanılması: Efiryağh bitki olduğundan xammal şüşə qablara yığılmaqla yaxşı 
tıxanmalı və bağlanmalıdır. Xammalının saxlanılma müddəti 2 il, tozu isə 1,5 ildir.
Farmakoloji tərkibi: Otun tərkibində 1% efir yağı, əsasən timol, karvakrol, ursol, 
olein turşusu və flavonoidlər vardır. Quru xammalın çıxımı 32-34%-dir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibində acı maddələr olduğundan iştahgətirici, 
mədə-bağırsaq, qaraciyər, mədəaltı vəzi xəstəliklərini sağaldıcı xüsusiyyəti vardır. 
Dəmləmə, bişirmə və ekstrakt kimi yuxarı tənəffüs yolu xəstəliklərinin iltihabı, 
vərəm, difteriya və bronxial astma kimi xəstəliklərdə müvəffəqiyyətlə işlədilir. 
«Pertussin» adh dərman preparatının əsas komponenti kəklikotundan ibarətdir. 
Xaricə tətbiq kimi oynaq, əzələ və periferik sinir sistemi xəstəliklərində aromalı 
vanna kimi qəbul edilir. Dəmləmə və ekstraktları kəskin və xroniki tənəffüs yolları 
xəstəliklərində, bronxial astma və vərəmdə tətbiq edilir. Qıcolma əleyhinə, 
möhkəmləndirici, ağrıkəsici, yarasağaldıcı, qurdəleyhinə dərmandır. Yaxşı balverən 
bitkidir. Eyni zamanda ətriyyat sənayesində işlədilir. Bolqar təbabətində bronxial 
astma, xora xəstəliyində, iştahasızlıqda, meteorizm və diarreyada bişirilməsindən 
istifadə edilir. Revmatizm, angina, sinir və dəri xəstəliklərində vanna şəklində qəbul 
edilməsi məsləhət görülür. Alman təbabətində çiçəklərindən tənəffüs orqanları, 
öskürəkdə, aromalı vannalarının qəbul edilməsi göstərişdir. Fransız təbabətində 
spazmolitik, helmint əleyhinə, epitel toxumalarını yeniləşdirici, turşulardan yaranan 
yanıqlarda, (10 q - bir litr hesabı ilə) məsləhət görülür. Uşaqların revmatizmində: 
bitkinin cövhəri 2 q, rozmarin Iq, lavanda Iq, çay sodası 350 q vanna şəklində qəbul 
edilir. Avstriya təbabətində dəmləmə və tinkturaları qastrit, meteorizm, qıcolmada və 
qurdəleyhinə vasitə kimi istifadə edilir. Qatı dəmləməsi 5q 250 ml suda dəmlənir. 
Sutkalıq dozası 500 qramdır. Polşa təbabətində bakterisid, iltihabəleyhinə, böyrək, 
qaraciyər, nevralgiya, oynaq revmatizmi, bronxit və bronxial astmada istifadə edilir. 
Mədə narahatlığı və tutmaşəkilli öskürək hallarında aşağıdakı qarışığı qəbul etmək 
olduqca səmərəlidir. Otu dəmləmə kimi öskürəkkəsici və ağrıkəsici dərman kimi 
radikulit və nevritlərdə, ekstraktı “Pertussin” adı ilə öskürəkkəsici və yumşaldıcı 
olmaqla, bronxit və digər tənəffüs yolu xəstəliklərində tətbiq edilir. Bişirmələri 
müalicəvi vanna, islatmalarda, dəri xəstəliklərində nəm sarğılarda istifadə edilir.
Ф 20 q kəklikotu çiçəkləri, 10 q bibər, 10 q boymadərən 10 q bahar xoruzgülü, 10 q 
zirə, 10 q neştərşəkilli bağayarpağı, 10 q şehçiçəyi, 2 çay qaşığı qarışığı 250 ml suda 
10 dəqiqə dəmləyərək günaşırı 3 fincan qəbul edilməlidir. Xaricə işlətmək üçün: 1-2 
xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək işlədilir.
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Xalq təbabəti: Güclü iltihabqovucu (tərkibində timol vardır), qıcolma əleyhinə, 
sedativ. öskürəkkəsici, ağrıkəsici, yarasağaldıcı və qurdqovucu təsiri vardır. 
Hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, nevralgiya, radikulit, tireotoksikoz (zob). nevroz 
və isteriya xəstəliklərində işlədilir. Qurdqovucu, tərlədici, maddə kimi nevralgiya. 
mədə-bağırsaq sancısında tətbiq edilir. Azərbaycan təbabətində yarpaqlarının 
dəmləmə və məhlulu ürək xəstəliklərində, qəbizlik, qaraciyər xəstəliklərində 
iltihabsorucu maddə kimi olduqca faydalıdır. Bundan başqa, hipertoniya və 
ateroskleroz xəstəliklərində tətbiq edilir.
Əks göstəriş: Qaraciyər, böyrək, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, 
miksödema və hamiləlik.

Thymus vulgaris L. - Adi kəklikotu
Sinonimləri: Dərman kəklikotu, kəklikotu
Botaniki xarakteristikası: Yarimkol bitkisi olub, budaqlanan. düzqalxan və ya 
gövdəsi qalxan olub, hündürlüyü 50 sm-ə qədərdir. Budaqları nazik, dördtilli. 
yarpaqları yumurtaşəkilli və ya uzunsov-neştərşəkilli, üzərində nöqtəşəkilli metal 
parıltılı efiryağlı dənəcikləri vardır. Budaqcıqların sonunda kiçik çiçəklər toplanır, 
gövdəsində salxımşəkilli çiçək qrupu vardır. Tacı ikidodaqlı. çəhrayı və ya 
göyümtüldür.

Thymus vulgaris L. - Adi kəklikotu
Yayılması: Moldova, Ukrayna, Krım və Krasnodar vilayətində becərilir.
Azərbaycanın əksər yerlərində (Naxçıvan MR) yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Salvador, Guatemala. Cənubi Afrika. Afrika və Madaqaskar. 
Kolumbiya, Ekvador.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı yarimkol olan kəklikotu çiçəkləyən zaman 
keyfiyyətli xammal və dərman bitkisi kimi toplanılır. Yığılmış xammal açıq, lakin 
kölgəli, yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 35-40°C temperaturda, quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Bu zaman bir kq nazik doğranmış xammal lırr sahəyə 5-7 gün 
ərzində sərilməlidir. Xammalın çıxımı 26-30% olur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2. səhifə 61.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları, çiçək və gövdəsi ayrı-ayrılıqda qalınlığı İmm-ə 
qədərdir. Yarpaqlan kiçik, qısa saplaqlı, bütövkənarlı, kənarı daxilinə tərəf qatlanmış, 
zahiri görünüşünə görə xətti formalıdır. Hamar yarpaqları neştərvari-ellipsşəkilli 
olub, uzunluğu 10 mm. eni 2-3 mm-dir. Yarpaqların üst tərəfi çoxsaylı, hıpa ilə 
görünən parlaq, şarşəkilli, qonur-qırmızı metal parıltılı efir yağlı hissəciklərdən 
ibarətdir. Yarpaqların yuxan tərəfi tünd-yaşıl və ya qonur-yaşıl, aşağı tərəfi isə 
sarımtıl-yaşıl olmaqla, bir neçəsi birlikdə rast gəlinir. Kasacığı ikidodaqlı və açıq- 
yaşıldır. Çiçəkləri aydın olmayan ikidodaqlı. çəhrayı, açıq göyümtül və ya ağımtıldır. 
Gövdəsi müxtəlif formah. dördtilli, yaşılımtıl-qəhvəyidən. qonur rəngə qədər dəyişir. 
Ədviyyəli, kəskin iyli və aromahdır.
Kimyəvi tərkibi: Otun tərkibində 1,2% efir yağı, əsasən timol (40%). karvakrol, 
seskviterpenlər, aşı maddələri, askorbin turşusu və flavonoidlər vardır.
Saxlanılması: Efiryağlı bitki olduğundan xammal olan bağlama yaxşı bağlanmalıdır. 
Bütöv və doğranmış xammalının saxlanılma müddəti bir ildir.
Farmakoloji tərkibi: Otun tərkibində n-timol, karvakrol, linalool, ursol, olein 
turşusu və flavonoidlər vardır. Öskürəkkəsici, antimikrob və spazmolitik dərmandır. 
Kombinəedilmiş dərman kimi «Pertussin», «Stoputussin-Fito», «Bronxikum», 
«Evkabal». «Tussamaq» adlı dərmanlarda istifadə edilir. Efir yağından timol alınır ki. 
bu da keyfiyyətli antiseptik, qurdqovucu dərman kimi «İnhalipt», «Pinosol». 
«Septolete» və «Efkamon» adlı dərmanların əsas tərkib hissəsidir.
Farmakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici və antiseptik dərmanlar. 
İstifadəsi və qəbul qaydası: Sürünən kəklikotunda olduğu kimidir.
Daxili göstəriciləri: Efir yağı ən azı 1%, nəmliyi ümumi kül 12%, 1 mm qalınlığında 
gövdə hissəcikləri 5%, 0,5 mm ölçüdə qaralmış hissəciklər Itfc, üzvi və mineral 
maddələr isə 2% -dən çox deyildir.

Genus: Origanum L. - Qaraqmıq
Çoxillik, hündürlüyü 60-80 sm-ə qədər olan uzunsov-yumurtavari və nöqtəli vəzili 
bitkidir. Çiçəkləri 1-3 ədəd olub, çiçək altlıqlarının qoltuğunda yerləşir. Kasacığı 
zəngşəkilli, 13 damarlı, 5 bərabər dişcikli və ağzı həlqəvi tükcüklüdür. Tacı qısa 

293



borulu, iki dodaqlı, üst dodağı oyuqlu, alt dodağı isə 3 bərabər pərlidir. Erkəkcikləri 4 
ədəddir. Cinsin Azərbaycanda cəmi bir növü yayılmışdır.
Origanum vulgare L. - Adi qaraqmıq
Sinonimləri: Bürkülü, ana məhəbbəti, kisəcik, sirkən, qaraqmıq, ağgöbələk-ot, 
nazənin, şuxçiçək, birəcik, bozalaq otu, meşə nanəsi
Ekoloji şəraiti: Quru meşələrdə, meşə kənarında və çöllərdə, dağ dərələrində, kiçik 
yarğanlarda və çaybasar, subasar yerlərdə yayılmışdır. Əsasən böyük olmayan 
pöhrəliklərinə rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Bu bitki iyul və avqustun birinci ongünlüyündə 
çiçəkləyir. Zirvəsi 20 sm-ə qədərdir. Oraq və ya iti alətlə kəsilərək toplanılır. Yaxşı 
ventilyasiyah çardaqlarda qurudulur. Xammalı nazik kəsilərək daimi olaraq 
qarışdırılır və çevrilir. Quruducu şkafda 40°C temperaturda qurudulur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 55. dəyişiklik № 1, 16.06.1999 və DS 
50246-92.

Origanum vulgare L. - Adi qaraqmıq
Xarici göstəriciləri: Bütöv və doğranmış yarpaq və çiçəkli gövdəsinin uzunluğu 20 
sm-ə qədər olur. Yarpaqları qarşı-qarşıya, saplaqlı, yumurtavari zirvəsi itiuclu, xırda 
dişcikli və ya bütöv kənarhdır. Gövdəsi dördtilli, yumşaq tükcüklü və ya tamamilə 
çılpaq olur. Çoxçiçəkli və qalxanvarı-süpürgəvari çiçəkqrupunda toplanmışdır. Çiçək 
altlığı uzun saplaqlı və uzunsov itiucludur. Kasacığı üçbucaq-neştərvari dişcikli, 
çılpaq və ya az tükcüklüdür. Yarpaqları yuxarıdan yaşıl, alt hissədən tutqun-yaşıl, 
gövdəsi məxməri-qırımızı, çiçək altlığı və kasacığı tutqun- məxməri, tacı isə qonur- 
çəhrayıdır. Aromalı, büzücü, şirin-acı dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Tərkibində 0,3-1,2% efir yağı: fenol-timol (10%), karvakrol 
izomerləri, seskviterpenoidlər (12,5%), monoterpenoidlər - heranilasetat (5%) olur. 
Ədviyyəli və bakterisid təsirlidir. Bundan başqa, tərkibində fenol (12-20%), 
flavonoidlər, askorbin turşusu və aşı maddələri olur. Üzvi maddələr 1%, mineral 
maddələri isə 1 % -dən çox deyildir.
Saxlanılması: Efiryağlı bitki olduğundan xammalı kip bağlanmalıdır. Bütöv və 
doğranmış xammalının saxlanılma müddəti 2 il, tozununku isə 1 il 6 aydır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində efir yağlan (fenol, timol və onun izomerləri), acı 
maddələr və çoxlu miqdarda askorbin turşusu və piqmentlər vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Qaraqınıq bitkisi (bütöv, doğranmış, briket) keyfiyyətli 
öskürəkkəsici və bağırsaq peristaltikasını artıran dərman kimi işlədilir. Daxilə qəbul 
etmək üçün dəmləmə, vanna və antiseptik vasitə kimi təyin edilir. Ağciyər 
xəstəliklərində tərlədici dərman kimi də faydalıdir. Mərkəzi sinir sistemini 
möhkəmləndirici vasitə kimi nevroz, halsızlıq, isteriya, epilepsiya, hipertoniya 
xəstəliyi, ateroskleroz, klimaksla bağlı nevrotik şikayətlər zamanı tətbiq edilir. 
Bronxial vəzilər sekresiyasının artınlmasmda, spazmolitik, öskürəkkəsici təsir 
edərək, güclü tər ifrazına səbəb olur. Bronxit, pnevmoniya, bronxoektaziya, bronxial 
astma və difteriya xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bundan başqa 
iştahasızlıq, qastrit, mədə-bağırsaq spazmında, mədə və onikibarmaq bağırsğm 
xorasında, atonik qəbizliklərdə, ödqovucu və iltihab əleyhinə tətbiq edilir.
^Məhlulunu hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynanmış suda 
dəmlənələrək (termosda), qəbul edilməlidir. Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə 
əvvəl qəbul edilməlidir.
ÜfSpirtli məhlulunu hazırlamaq üçün 10 q bitki 150 ml 70°-li etil spirtində həll 
edilməlidir. 7-10 gün qaranlıq otaqda saxlanılmalıdır. 30-40 damcı gündə 3-4 dəfə 
qəbul edilməlidir. N.Q.Kovalev məsləhət görürdü ki, epilersiya zamanı 2 xörək qaşığı 
bitki 1,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənərək (termosda), qəbul edilməlidir (sutkalıq 
doza). Müalicə müddəti 3 ildir.
Xalq təbabəti: Revmatizm zamanı oynaqların şişkinliklərində, podaqrada, 
amonoreyyada, ekzema, dəri səpkiləri və müxtəlif yaralanmalarda istifadə edilir.

Familia: İridaceae Juss. - Süsənkimilər
Genus: İris L. - Süsən
Son dövrlər Süsən cinsi daxilində ciddi nomenklatur dəyişikliklər aparılmış, bu 
cinsdən əvvəllər ayrılmış İridodictyum Rodionenko və Yuno Tratt. cinsləri və ona 
daxil edilmiş növlər yenidən İris cinsinə birləşdirilmişdir.
İris germaniaca L. - Alman süsəni
Sinonimləri: Süsən, soğanaqh-süsən, əzizim
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Botaniki xarakteristikası: Bu növ çoxillik ot bitkisi olub, iri, inkişaf edən, azbudaqlı 
kökə, aşağı tərəfdə isə çoxsaylı kökə malikdir. Kökümsovun zirvəsində 4-6 
yarpaqları vardır. Yarpaqlarının hündürlüyü 1 m-ə qədər, göyümtül-yaşıl, tutqun, 
qılıncvari və paralel damarlıdır. Gövdə üzərində bir neçə iri, gözəl çiçəkləri olur. 
Çiçəkyanlığı sadə, tacabənzər, 3 xarici yarpaqcığının kənarları qatlanmış, 3 daxili 
yarpaqcığı isə yuxarıya doğru yönəlmişdir. Erkəkciyi 3 olub, yuxarı yarpaqcıq 
arasında yerləşmişdir. Aşağı yumurtalıqlı olub, üçyuvalıdır. Çiçəkləri tünd-bənövşəyi 
rəngli, qutucuqmeyvədir.
Yayılması: Vətəni Aralıq dənizi ətrafı əraziləridir. Rusiya, İtaliya, Fransa və digər 
ölkələrdə mədəni halda becərilən növlərindən dərman məqsədilə və parfümeriya 
sənayesində istifadə edilir. Azərbaycan ərazisində yayılmışdır.

İris germaniaca L. - Alman süsəni
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Kanada, Guatemala, Honduras, Amerika 
Birləşmiş Ştatları.
Toplanılması və qurudulması: Plantasiyalarda kökümsovunu 2-3 il becərdikdən 
sonra payızda toplayırlar. Kökümsovu, yarpaqları və kökləri toplanılır. 
Kökümsovlarını axar suda yuduqdan sonra günəş altında qurutmaq lazımdır.
Xarici göstəriciləri: Kökü sıx, ağ kökümsovlu. yuxarı hissəsi yastılaş mışvə bir-iki 
şaxəyə ayrılmışdır. Bitkinin aşağı tərəfləri çoxsaylı, dairəvi tünd rəngli kökdən 
ibarətdir. Yuxarı tərəfi qabarıq, yastığabənər qalınlaşmış və köndələn istiqamlətli, 
üzərində kiçik tünd nöqtələr olmaqla, yarpaqlarında zəif damarlanma mövcuddur. 
Qazılaraq təzə çıxarılmış kökləri ot iyi verməklə, hava quruducusunda quruyarkən, 
xoşagələn bənövşə iyi verir.
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Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunun tərkibində 0,1-0,2% efir yağı vardır. Efir yağının 
tərkibin əsasən miristin turşusundan (80-90%) təşkil olunmuşdur.
£fSu-spirt çıxarışından kompleks dərman preparatları “Bitner” və “Mayrera” 
balzamları hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici dərmanlar.
istifadəsi və qəbul qaydası: Avropa və Britaniya farmokopeyasında əsasən 
kökümsovundan dərman hazırlanır. Hindistan farmokopeyasında büzücü, işlədici və 
sidikqovucu dərmanlar, Avropa ölkələrinin farmokopeyasında isə tərqovucu, 
öskürəkkəsici və işlədici kimi istifadə edilir. Kökündən ədviyyat, şirniyyat 
sənayesində və diş məcunlarının hazırlanmasında tətbiq edilir.

Familia: Lauraceae Juss. - Lavrkimilər
Hər 2 yarımkürənin tropik və subtropik ölkələrində bitən 45 cins üzrə 100-dən çox 
növü vardır. Azərbaycan 2 cinsə və 3 növə malikdir.
Genus: Cinnamomum Schaeff. - Darçın ağacı
Asiyanın tropik və subtropik ölkələrində yayılan 60-dan çox növündən Azərbaycanda 
2 növü becərilir. Həmişəyaşıl ağac və kollardır, ətirli yarpağa və oduncağa malikdir. 
Bitkinin cavan, yarpaqlı zoğlarından kafur (kamfora) yağı alınır ki, ondan tibbdə 
istifadə olunur. Lənkəran və Astarada park və bağlarda bəzək ağacı kimi də becərilir. 
Qış sərt keçdikcə yerüstü hissəsi quruyur, yazda isə kötükdən yenidən pöhrə əmələ 
gəlir. Növləri yarpaqların damarlanması, çiçək saplağının ölçüləri ilə fərqləndirilir.
Cinnamomum verum J. Presl.- Həqiqi darçın ağacı
Sinonimləri: Əsil darçın ağacı, əsil darçın, darçın
Cinnamomum aromaticum Nees - Ətirli darçın ağacı
Sinonimləri: Yapon darçın ağacı, ətirli darçın
Botaniki xarakteristikası: Əsil darçın həmişəyaşıl ağac bitkisidir. Mədəni halda 
becərilən darçın isə kol bitkisidir. Budaqları silindrik, zirvəsi 3 tillidir. Yarpaqları 
qarşı-qarşıya, bütöv, dəricikli, ellipsvari olub, 3-7 damarlıdır. Çiçəkləri kiçik, yaşıl
san rəngli yumşaq olub, qalxan çiçəkqrupunda formalaşmışdır. Meyvələri 
giləmeyvəyə bənzər olub, şirəlidir.
Yayılması: Darçın Şri-Lanka, Cənub-qərbi Hindistan, Cənubi Çin, Birma və 
Vyetnamda yayılmışdır. Mədəni şəkildə bütün tropik zonalarda becərilir. Dünyada ən 
çox Şri-Lankanın bazarlarında satılır. İndiki dövrdə Cənubi Çində yalnız mədəni 
şəkildə əkilir. Məhsulu şərqi, cənub-şərqi Asiyaya və Amerikaya ixrac edilir.
Coğrafi elementləri: Çin, İndoneziya, Sri-Lanka və Vyetnam.
Toplanılması və qurudulması: İki il fasilə verdikdən sonra təkrar məhsul (qabıq) 
toplamaq mümkündür. Məhsulu toplamaq üçün qabığını soymaq lazımdır. Soyulmuş 
qabıq 1-2 m uzunluğunda 1,2-1,3 sm qalınlığında, tünd-qəhvəyi rəngdə olur. Qabıq 
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əsasən mis alətlə soyulmalıdır. Soyulmuş qabıqlar burularaq rulon şəklinə düşür. Bu 
qabıqları günəş altında sərərək qurutmaq lazımdır.
Xarici göstəriciləri: Boru və ya novça şəklində olan qabıqlar müxtəlif uzunluqda və 
0,2-0,5 mm qalınlığında açıq-qəhvəyi rəngdə olur. Xoş, aroma iyli, şirin dadlı və 
azacıq büzücüdür. Çin darçınının qabığının qalınlığı 1-3 mm, xaricdən tünd-qəhvəyi 
rənglidir. Seylon darçınına görə qiyməti aşağı olur.

Cinnamomum aromaticum Nees - Ətirli darçın ağacı
Kimyəvi tərkibi: Efir yağı 1-2%, qəhvəyi rəngli fillandren turşusu və aldehidi ilə 
birlikdə (65-75%), sineol və evgenol maddəsi ilə birlikdə 10%-ə qədər olur. Çin 
darçınında 90% aldehid olur. Bundan başqa aşı maddələri, qatran, selik, nişasta və 
kalsium oksalat duzları vardır. Üzvi maddələri 1%, mineral maddələr isə 0,5%-dən 
çox deyildir.
ÇfDarçının tərkibində olan efir yağından kompleks dərman maddələri olan “Qızıl 
ulduz”, “Qızıl əjdaha” və “Amol” balzamları hazırlanır. Su-spirt çıxarışı zamanı 
tərkibində kompleks dərman maddələri olan “Opijinal Maurera” və “Melissa” 
məlhəmləri hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Antiseptik, stimullaşdırıcı, xüsusən iştahartırıcı dərmanlar 
hazırlanır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Seylon və Çin darçını mədə-bağırsaq sistemini 
stimullaşdırıcı, antiseptik və dərmanlara və qidaya yaxşı dad və iy vermək üçün tətbiq 
edilir. Britaniyanın və Cənub-şərqi Asiyanın farmakopeyasına daxildir. Bitkinin 
tullantılarından efir yağı alınır (Oleum Cinnamomi). Yabanı halda olan Cinnamomum 
obtusifolium Nees və C. laureirii Nees növü Vyetnamda, Cinnamomum burmanii 
Blume Yava adasında, Ağ darçın Cortex canellae Albae və ya Cortex winterani
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(Canella alba Murr.) Antil adalarında yayılmışdır. Qabığından çıxarılmış ağacın 
mantar qatının novşəkilli hissəcikləri xaricdən qırmızımtıl-ağ, daxildə ağ rəngli olub, 
aroma iyli, acı, ədviyyətli dadlıdır. 1,3% efir yağı və 8%-ə qədər qatran vardır.

Familia: Myrtaceae Adans. - Mərsinkimilər
Genus: Caryophyllus L. - Mixək
Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 80 sm-ə qədərdir. Yarpaqları xətti (pilləli) 4-6 
ədəd olub, mum örtüklə örtülərək, göy-yaşıl rəngdə olur. Yarpaqları sadə, bütöv, xətti 
olub, uzunluğu 15 sm-ə qədər, açılan, sarımtıl-yaşıldır. Çiçəklərinin diametri 3-5 sm, 
tək və ya beş ədəd olub, 40 sm diametrində mürəkkəb çətir əmələ gətirir. İyun- 
oktyabr aylannda çiçəkləyir. Çiçəkləri ikiqat, ləçəyinin kənarları yaşıl, göy, qara və 
ya müxtəlif rəngdə olur. Əksər halda qırmızı rəngli olub, ətirlidir.
Caryophyllus aromaticus L.- Aromalı mixək ağacı
Sinonimləri: Aromalı mixək, fırçayabənzər, mixək
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşil 10-12 m hündürlüyündə piramidal şəkilli 
ağac bitkisidir. Yarpaqları qarşı-qarşıya, ellipsvari, bütövkənarlı, tünd-yaşıl, dəricikli 
və parlaqdır. Parıldayan efir yağh ziyilcikləri vardır. Zirvə çiçək qrupu sarılandır. 
Çiçəkləri açıq-qırmızı, silindrik, çiçək yatağı 4 kiçik qırmızı kasa yarpağından, 4 
tutqun-çəhrayı ləçəkdən və yanmşarşəkilli qapaqcıqdan və çoxlu erkəkcikdən ibarət 
olmaqla alt yumurtahqhdır.
Yayılması: Vətəni Cənubi-şərqi Asiya adalarıdır. Mədəni halda tropik ölkələrdə 
Afrikanın cənub adalarında (Zənzibar), Antil adalarında (Yamayka) və Braziliya 
ərazilərində yayılmışdır. Bu bitkinin xammalı 80%-ə qədər Tanzaniya tədarük edilir. 
Coğrafi elementləri: Qviana, Qabon (Afrika və Madaqaskar), Molukk adası, Karib 
dənizi ölkələri.
Toplanılması və qurudulması: Məhsul kimi 6 illik bitkilərdən istifadə edilir. Zəif 
çəhrayi rəngli butonları “mixək” adlanır. Çiçəkləri 40°C temperaturda qurudulur.
Xarici göstəriciləri: Qırmızı rəngli çiçək qönçələri qurudulan zaman tünd-qonur 
rəngə çevrilir. Çiçək qönçələrinin uzunluğu 1-1,5 sm-ə bərabərdir. Kəskin iyli, 
aromalı, ədviyyəli-yandıncı dadhdır.
Kimyəvi tərkibi: Mixəyin tərkibində 17-20% efir yağı və 2%-ə qədər aşı maddələri 
vardır. Efir yağı təzə halda açıq, havada isə tədricən rəngini dəyişərək bənövşəyi- 
qonur rəngə çevrilir. Tərkibində 70-85% evgenol, asetil-evgenol və kariofillin, 
qanşıq olan bitsiklik seksviterpenlər vardır. Evgenol və onun yağı kömürlə 
adsorbsiya edilir.
Ç$Mixək yağı. Antiseptik dərmandır. Efir yağı saxlayan və kompleks dərman 
maddələrinə «Heksoral» balzamı, «Qızıl ulduz», «Stopangin», məlhəmi, «Efkamon», 
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«Gevkamen» aiddir. Su-spirt çıxarışı zamanı tərkibindəki kompleks tərkiblərdən 
"Opijinal Maurera”. "Melissa” və "Bittner" məlhəmləri hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Mədə-bağırsağı stimullaşdıraraq iştahı artırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Çiçəkləri ədviyyəli olduğundan, həm toz və həm də 
spitli məhlulundan, xüsusən mədə-bağırsaq xəstəliklərində istifadə edilir. Mixəkdən 
əsasən qida sənayesində daha çox istifadə edilir.

Ccnyophyllur aromaticus L. - Aromalı mixək ağacı
Mixək çiçəkləri: Britaniya və Avropa ölkələrinin farmakopeyasına daxil edilmişdir. 
Avropa və Asiya təbabətində stimullaşdırıcı və tərqovucu dərman kimi işlədilir.
Müalicəvi məqsədlə efir yağından diş praktikasında antiseptik dərman kimi istifadə 
edilir. Bu məqsədlə ən çox evgenoldan istifadə edilir. İndiki dövrdə bu bitkini 
ədviyyə və dərman xüsusiyyətinə görə Hindistan. Yaxın Şərq. Misir. Çin və hətta 
İtaliya ölkələri də istehkak edirlər.
Qədim Misirdə mumiyanın hazırlanması, Çində imperator sarayında müqəddəs 
yazıların mürəkkəbinin hazırlanmasında mixəkdən istifadə edilirdi.
İtalyan səyahətçisi Magellan bu bitki haqqında geniş məlumat vermişdir. 
Portuqaliyalılar Molukksi adalarında mixək ağacının inhisarı ilə məşğul olmuşdular.
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TƏRKİBİNDƏ QATRAN OLAN BİTKİLƏR

pimarm turşusu

ə çevrilirlər. Qatranlar

Bu, təbii mənşəli məhsullar terpenoidlər sinfinə aid olan 
sələf kimi izopren və efir yağılarının qarışıqlarından 
ibarətdir. Qatran əsasən ağac və ot bitkilərinin müxtəlif 
orqanlarında yerləşir. Bəzi qatranlar müxtəlif 
mikroorqanizmlərin bitkilərə zərər verməsinin qarşısını 
alaraq onları qoruyurlar. Qatran eyni zamanda efir yağları, 
kitrələrlə, aşılayıcı maddələrlə və bəzən kauçukla birlikdə 
rast gəlinirlər. Bəzi qatranlar maye halda qalır, bəzi 
qatranlar isə havada bərkiyir, kristal və amorf kütləy 
tərkibindən asılı olaraq 3 əsas qrupa bölünürlər:

1. Əsl qatran - Resinae (sandarak. konifol).
2. Yağ-qatran - Oleo-resinae. Bu mayeli qarışıq olan (skipidar. mastiks) 

qatrandır. Bu qatran benzoy turşusundan ibarət qarışıqdır ki. bunlara (Benzoin) 
balzamlar deyilir.

3. Qummi-qatran - Gummi-resinae. daha doğrusu yağ-gummi-qatran - Oleo- 
gıımmi-resinae. Bu qatranlar bir maye qarışıq olub (mirra, eigh-Thetis, 
gomagota). əsasən neftdə həll olunurlar. Bu qatranlar kimyəvi tərkibinə görə, 
yağlar, həmçinin diterpenoidlərin və iri molekullu birləşmələrin mürəkkəb 
qarışıqlarından ibarətdir.

Phylum: Pinophyta
Fam.: Pinaceae Adans. - Şamkimilər
Genus: Picea A. Dietr. - Küknar
Erkək qozaları çıxıntılı, erkəkciyinin kənarları daralmış, yuxarı hissəsi genişlənmiş- 
daraqşəkilli, 2 tozcuqlu, uzununa çatlayaraq açılandır. Dişi qozalarının yastı 
toxumları pulcuqlu, xarici hissəsi isə dairəvi çatlaqdır. Yumurtacığı 2-dir. 
Meyvələrindəki pulcuqları oduncaqlı-dəriciklidir. Qozaları birinci il yetişir. Yer 
kürəsində 50, MDB ölkələrində isə cəmi bir növü vardır.
Picea abies (L.) Karst.- Adi küknar
Sinonimləri: Küknar, virqata
Botaniki xüsusiyyətləri: Qozaları oval-silindrik və ya uzunsov-ellipsvari olub, 
uzunluğu 3-14 sm, eni 1,5-5 sm, ovulub tökülən, pulcuqlu olub, içərisində çoxlu 
toxumları vardır. Pulcuqlarının uzunluğu 3-4 mm, eni 1.2-1.6 mm. neştərvari, 
kənarları saçağaoxşar olmaqla, qırmızı-qəhvəyi rəngdədir. Cavan toxumlu qozaların 
pulcuqları uzunsov-oval, yaşıl-qəhvəyi rəngli, uzunluğu 8-10 mm. eni isə 5-7 mm- 
dir. Çoxlu miqdarda toxumlu pulcuqları iri olmaqla, uzunluğu 25-27 mm, eni isə 14- 
15 mm, toxumları yumurtavari, qəhvəyi olub, uzunluğu 5 mm. eni isə 3 mm-ə 
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bərabərdir. Qanadcıqlarının sərbəst hissəsinin uzunluğu 11 mm, eni isə 6 mm-dir. 
Toxumları qatranla örtülmüş olur. Aroma iyli, büzücü və acı dadlıdır.
Yayılması: Demək olar ki. Avropada, Avropanın Rusiya hissəsinin meşə və qarışıq- 
meşə zonalarında, şimalda Kola yarımadasında, Rusiyanın şimal-şərq hissəsində, 
Şibir və Uzaq Şərqdə yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi: Şimali-qərb, 
qərbi və mərkəzi rayonlar, Kama çayı ətrafı və Karpat əraziləri.

Picea abies (L.) Karst. - Adi küknar
Ekoloji şəraiti: Seyrək meşə torpaqlarında, bəzən qarışıq küknar və tozağacı 
meşəliklərində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması:Qozaları yayda iyun-avqust aylarından toxumları 
yetişənə qədər olan vaxtda toplanılmalıdır. Rəflərdə və çardaqlarda qurudulur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 81.
Kimyəvi tərkibi: Qozalarının tərkibində efir yağı olan bor asetat (1,4%), a və [3- 
pinen, delta 3-karen, mirsen, limon, vitamin C, aşı maddələri (6,7%), qatran, mineral 
duzlar və fitonsidlər vardır.
Dərman maddələri: Qozaları antiseptik və iltihabsorucu dərman xammalıdır. 
Panabin damcısı 50% efir yağlarının ağır fraksiyası olub, şaftalı yağına bənzərdir, 
şam və ya küknardan alınır. Spazmolitik və bakteriostatik dərmandır.
Farmakoterapevtik qrup:Antiseptik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibi bioloyi aktiv maddələrdən ibarət mikrobəleyhinə və 
yerli iltihabsorucu xüsusiyyətə malikdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı zamanı ağızı 
yaxalamaq və inhalyasiya məqsədilə işlədilir. Çılpaqtoxumlulardan ahnan ""Panabin" 
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preparatı keyfiyyətli, spazmalotik və bakterostatik dərman kimi böyrəkdaşı 
xəstəliklərində, xüsusən böyrək sancısı zamanı işlədilir.
Daxili göstəriciləri: Efir yağı ən azı 0,2%, rütubət 13%, ümumi kül 8%, yarpaq, 
gövdə hissəcikləri 20%, digər kiçik hissəciklər 5%, üzvi maddələr 1%, mineral 
maddələr isə 1%-ə qədərdir.

Fam.: Pinaceae Adans. - Şamkimilər
Genus: Abies Mill. - Ağ şam
Abies sibirica Ledeb. - Sibir ağ şamı

Abies sibirica Ledeb. - Sibir ağ şamı
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl ağac bitkisi olub, hündürlüyü 30 m, hamar, 
tünd-boz rəngli qabığı vardır. Çətiri piramidşəkilli olub, bərk budaqlıdır. Gövdəsi 
ətirli, yumşaq, yastı, zirvəsi kəkilli, kənarları ağımtıl və ya yaşıldır. Toxumları 
çıxıntılı (şişkinlikli), keçənilki gövdəsi təkdir. Meyvələri yayda yetişir. Tumurcuqları 
pulcuqludur, payızda və qışda toxumları ətrafa səpələnir.
Yayılması: Cənubi və Qərbi Sibir, Ural və Avropanın şimali-şərqi.
Yaşayış yeri: Rusiyanın tayqa meşələrində daha çox rast gəlinir. Avropa ölkələrinin 
şimal-şərq ərazilərində. Uralda, Qərbi və Şərqi Sibirdə, Aldan çayı hövzəsində və 
Qazaxıstanda yayılmışdır.
Toplanılması: İynəyarpaqlı kimi cavan budaqlarından və oduncaq kəpəyindən 
istifadə edilir. Adətən qışda gövdənin sonunun 30-40 sm kəsilir. Ola bilər ki, xammal 
yayda iyul-avqust aylarında da toplanılsın.
Kimyəvi tərkibi: Yeni əmələ gələn budaqlarının tərkibi efir yağı, əsas komponenti 
olan borasetat (30-60%), borneol və kamfendən, eyni zamanda qatrandan - levopimar 
turşusundan ibarətdir. Eyni zamanda tərkibində 0,32% askorbin turşusu vardır. Yeni 
əmələ gələn budaqlarından həm də kamfora alınır. Pəncəşəkilli gövdəsinin su ilə 
distilləsindən yağ, borasetat və borneol ayrılır.
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Famakoloji tərkibi: Yeni əmələ gələn pəncəşəkilli budaqları və oduncağı keyfiyyətli 
xammal hesab olunur. Yağlı inyeksiyasını (kamfora) dəri altına yeritdikdə ürək 
fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Eyni zamanda xaricə də işlədilir. Yerli keyləşdirici, 
antiseptik və iltihabsorucu dərmandır. Kombinəedilmiş «Urolesan», «Pixtanol», 
« Abisil» adlı dərmanları da vardır. 10% kamfora yağı və spirt xaricə işlədilir.
Qəbul qaydası: Yarımsintetik kamfora Sibir ağ şamının (sidr) efir yağından alınır. 
Tibb praktikasında mərkəzi sinir sistemini oyadaraq tənəffüs sistemini tonuslandınr 
və müvazinət aparatını stimullaşdırır.
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TƏRKİBİNDƏ ACI MADDƏLƏR OLAN BİTKİLƏR

Acı (Amara): Acı maddələr iştahı stimullaşdıran, həzmi 
yaxşılaşdıran və orqanizmin müdafiə qabiliyyətini təmin edən 
bitki mənşəli azotsuz maddələrdir.
İridoidlər: Tsiklopentan monoterpenoid törəmələri olub, 
bitkilərdə qlikozidlərin əsas tərkib hissələrini təşkil edir. 
Rəngsiz, kristal və amorf maddələrdir. 50-300°C-də əriyirlər. 
Suda və aşağı faizli spirtdə (metil, etil) yaxşı həll olur, lakin 
üzvi həlledicilərdə (benzol, xloroform) pis həll olurlar. İridoidlər asan hidroliz edərək 
aqlikon və şəkər hissəyə ayrılırlar.
Seskviterpen laktonlar: Sərt kristallik maddələr və ya yağabənzər mayelərdir. Suda 
həllolmayan, lakin üzvi həlledicilərdə - etanol, xloroform, dietil efiri və heksanda həll 
olan maddələrdir. Təbiətdə seskviterpen laktonlar parçalandıqda lakton həlqəsindən, 
dehidratasiya, dekarboksilləşmə prosesinə məruz qaldıqda azulen yaranır. Onun rəngi 
göy, bənövşəyi və hətta yaşıl rəngdə olur. Acı maddələr bəzi bitkilərin qızılçətir, 
boymadərən, acı yovşan, üçyarpaq yonca, böyük bağayarpağı otunda, zəncirotunun 
yerüstü orqanlarında və gecəvərin kökümsovlarında vardır.

Familia: Acoraceae Martinov - Kəcəvərkimilər
Genus: Acorus L,- Kəcəvər
Çiçəkləri ikicinsli olub, 6 yarpaqlı çiçək yatağından ibarətdir. Erkəkcikləri 6 olmaqla, 
çiçək yatağının yarpaqları qarşı-qarşıya düzülmüşdür. Yumurtalığı 2-3 yuvahdır. 
Uzunsov quru meyvələrə malikdir.
Acorus calamus L. - Adi kəcəvər
Sinonimləri: Qara kök, kəcəvər, ləçəyəbənzər, bataqlıq kəcəvəri, suzanbağı kökü, 
qılıncvari kök, tatar zəhəri, gördəvər
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, sürünən, üfüqi kökümsova 
malikdir. Kökümsovu qol-budaqlı, diametri 0,3 sm, uzunluğu 1,5 m, xaricdən qonur 
və ya yaşılımtıl-sarı, kənarları çoxsaylı qaytanabənzər, köklərinin uzunluğu 40-50 
sm, yuxarı tərəfdən iri yarımaypara yarpaqlardan ibarətdir. Yarpaqlarının uzunluğu 
10-15 sm, açıq-yaşıl, yumşaq, itiuclu, zirvə və yan budaqlıdır. Gövdə üzərindəki 
çiçək qruplarının hündürlüyü 40-80 sm, yastılaşmış hamaşçiçəkləri yuxarıdan 
silindrik, azacıq daralmış, uzunluğu 12 sm, qalınlığı 2 sm-ə bərabərdir. Çiçəkləri 
kiçik, yaşılımtıl-sarı olub, ikicinslidir.
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Sibir, Uzaq Şərq və Azərbaycanda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Dizyunktiv tipli areala daxil olmaqla 2 bölgəni- Avropa və 
Asiyanı əhatə edir. Avropa hissə Fin körfəzindən cənuba doğru Volqa çayına və 
Kareliyanın cənubuna qədər, cənub sərhədi Dnepr və Dnestrdən Don çayına qədər, 
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Moldova ərazisinin qərb sərhəddindən Dnestrə qədər əraziləri əhatə edir. Qafqaz, 
Kuban, Qara dəniz sahillərini, Şərqi Ön Qafqazın dağhq regionu, Şərqi Sibir, 
həmçinin Uzaq Şərq, Şimali Amerika, Avrasiya, Hindistan, Orta Asiya.
Ekoloji şəraiti: Çay, göl, nohur, çəmənlik və bataqlıq sahillərində yayılır.
Toplanılması və qurudulması: Yayın sonu və bütün payız fəsli ərzində sututarlarda 
su azalan zaman, bəzən yazda aprel ayında yarpaqların uzanma fazasında 
toplanılmalıdır. Kökümsovu və yerüstü hissəsi götürülür, soyuq suda yuyularaq 
təmizlənir və 2-5 sm kəsilərək bir neçə gün açıq havada çardaqda və ya quruducu 
şkafda 40°C-də qurudulur. Kökümsovların uzunluğu 5-30 sm kəsilməlidir.

Acorus calamus L. - Adi kəcəvər
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 72 və DS 20055-90.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovları yüngül, silindrik, azacıq yastılaşmış, əyilmiş, 
qatlanmış, bəzən budaqlanan və çox hissəsi uzununa yarılmış olur. Yuxarı hissəsi 
yarımaypara formah, iridişli, yarpaqlı, aşağı hissəsi isə çoxsaylı kiçik dairəvi köklü, 
bərabər olmayan məsaməli olub, deşik-deşikdir. Parçalanmış hissələri 30 sm, 
qalınlığı isə 2 sm-ə qədər olur. Çiçəkləri xaricdən sarımtıl və ya qırmızımtıl-qonur, 
bəzən yaşılımtıl-qonur olmaqla, yarpaqları tünd-qonur rənglidir. Çiçəkləri sarımtıl, 
çəhrayı, bəzən yaşıl olur. Güclü aroma iyli və şirintəhər-acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunda aşı maddələri, qatran, nişasta, qlikozid, vitaminlər 
(çoxlu miqdarda askorbin turşusu), efir yağları (evqenol, azorin aldehidi) vardır. Üzvi 
maddələr 1%, mineral duzlar isə 2%-ə qədər olur.
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Saxlanılması: Efiryağlı bitki olduğundan xammalı yaxşı bükülməli, tıxanmalı və 
bağlanmalıdır. Bütöv və doğranmış xammalının saxlanılma müddəti 3 il, tozununku 
isə 1,5 ildir.
Ф “Vikair”, “Vikram” həbi (toz), “Olimetin”, kapsul (komponent-efir yağı), su-spirt 
kombinəedilmiş tərkibdən «Orijinal balzam Bittner», «Tayssa» ibarətdir.
Famakoterapevtik qrup: İştahartırıcı (iştah stimulyatoru), ödqovucudur.
Farmakoloji tərkibi: Kökümsovunda acı qlikozid olan akorin vardır ki, bu dad 
sinirin həssaslığını və mədə şirəsi ifrazını reflektor olaraq artırır, xüsusən xlorid 
turşusunun artmasına kömək edir. Eyni zamanda qaraciyərin funksiyasını, öd yolunun 
tonusunu və diurezi artırır. Efiryağh olduğundan iltihabsorucu və antimikrob xassəyə 
malikdir. Bundan başqa paradontoz, stafilokokk və funqistik təsirə də malikdir. 
Komponent efir yağlı olan “Azaron” preparatı qıcolma, antiaritmik, spazmolitik və 
bronxolitik təsirə malikdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Mədə-bağırsaq sisteminin motor funksiyasını artırır, 
iştahı yaxşılaşdırır, mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında, sinir xəstəliklərində 
tonuslandırıcı dərman kimi istifadə olunur. Spirtli ekstraktı iltihab əleyhinə, 
ağrıkəsici, ağciyər xəstəliklərində öskürəkkəsici dərman kimi təyin edilir. 
Kökümsovları üyüdülmüş şəkildə hipersekresiyada (mədə turşuluğunda) qusma 
refleksini artırdığından siqaretin tərgidilməsində istifadə edilir. Elmi təbabətdə 
«Vikalin» və «Vikair» adlı dərman preparatlarının tərkibində turşuluq əleyhinə, 
yumşaldıcı maddə kimi qəbul edilir. Yağh məhlulu enatinin (olimetin, rovatin, 
rovaxol) tərkibində öddaşı və böyrəkdaşı xəstəliklərində istifadə edilir.
Ф Bir xörək qaşığı üyüdülmüş kökünü 2 stəkan qaynar suda (termosda) 10-12 saat 
ərzində dəmləyərək, gündə 3 dəfə, hər dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl 1/2 stəkan 
qəbul etmək lazımdır. 10 q kökünü 200 ml suda bişirmək lazımdır.
Ф Rp: Decocti rhiz. Calami 10,0- 200,0

D.S. Xaricə.
Xalq təbabəti: Qaraciyər, öd yolları, böyrək, podaqra, revmatizm, angina, diş ağrısı, 
saçın tökülməsində, raxit, mamalıq, görmə və eşitmə xəstəliklərində və 
pozğunluqlarında geniş istifadə edilir
Əks göstəriş: Hamiləlik.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Achillea L. - Boymadərən
Çoxillik, çiçək qrupu qalxanvari, səbəti iki cinsli, sarğısı pərdəli və ya yarım pərdəli 
kirəmitvari yarpaqcıqlardan təşkil olunmuşdur. Kənar çiçəkləri sarı və ya ağ, bəzən 
çəhrayı, dilcikşəkilli 3 dişcikli büküşlü, 5 və ya 8-10 ədəd tək cərgəli, ortadakılar iki 
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cinsli və boruşəkillidir. Ayrı-ayrı növləri efir yağlı və dərman əhəmiyylətli bitkilərdir. 
Cinsin Azərbaycanda 10. Naxçıvan MR-də isə 9 növü yayılmışdır.
Achillea millefolium L. - Adi boymadərən
Sinonimləri: Ağaca dönən, ağ başcıqh. çapıq, qana batmış, yabanı qarabaşaq, 
boymadərən, əsgər otu. orağaoxşar, ətirli ot
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, ot bitkisi olub, gövdəsinin hündürlüyü 20-50 
sm. düzqalxan. budaqlanan. dəyirmi, nazik şırımlı. yuxarı budaqcığmdakı yarpaqlan 
qısalmışdır. Yarpaqları növbəli, xətti-neştərvari, ikiqat lələkşəkilli yarılmış, iki-üçqat 
kəsilmiş seqmentli və demək olar ki. kürəkşəkilli, sonluğu xətti formalıdır. Kökyanı 
yarpaqları saplaqlı uzunluğu 35-50 sm-dir. Kökləri nazik, sürünəndir. Çiçək qrupu 
kiçik (uzunluğu 5 mm-ə qədər), çoxsaylı olub, gövdənin zirvəsində mürəkkəb 
çiçəkqrupunda formalaşan, kənarları ağ dilşəkilli (bəzən çəhrayı) daxili çapıqlı 
olmaqla, sarı rənglidir.

Achillea millefolium L. - Adi boymadərən
Yayılması: Avropa. Qafqaz. Qərbi və Şərqi Sibir. Uzaq Şərq və Orta Asiyada 
yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
şərqi, qərbi, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu. Naxçıvan və Lənkəran dağhq 
ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa dağhq Boreal areal tipinə daxil olub. Şərqdə Avropanın 
şimalı. Qərbi Fransa. Almaniya və Macarıstanın boreal əyalətləri, Ural. Şimali 
Qafqaz, Balkan yarımadası. Şimali Anadolu. Orta və Şərqi (bəzən isə Qərbi) Sibir 
əraziləri.
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Ekoloji şəraiti: Quru dərələrdə, çəmənliklərdə, çaybasar çəmənliklərin yüksək 
yerlərində, meşə kənarlarında, talalarda, yol kənarlarında, təzə salınmış meşə 
zolaqlarında, parklarda və yaşayış məntəqələrində yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bitkini çiçəkləmə fazasında (iyun və avqustun 
birinci yarısı) yarpaq və gövdələrini 15 sm uzunluğunda səliqəli şəkildə yarpaq və 
gövdədən məhrum etmədən kəsmək lazımdır. Yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə 
adi boymadərən olarsa onu əkin sahələrinə köçürmək məsləhətdir. Onun qalxanşəkilli 
çiçəkqrupu və səbətciyi 2 sm uzunluğunda kəsilməklə toplanılmalıdır. Bitkinin 
kökünü və pöhrələrini qazaraq çıxarmaq qətiyyən olmaz. Bitkinin toplanıldığı 
sahələrin təkrar istismarı 1-2 ildən sonra mümkündür. Xammalı quru hava şəraitində, 
qalaq-qalaq yığmamaq şərti ilə toplayaraq dərhal qurutmağa başlamaq lazımdır. 
Xammalın qurudulması havası yaxşı dəyişələn açıq çardaqlarda, kağız və ya parça 
üzərində 5-7 sm qalınlığında sərməklə, qurudulur. Bu halda çıxım 20-25 % olur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 53 və dəyişiklik № 1; 27.04.98. və № 
2; 16.06.99 (bitki); FS 42-44-72 (çiçək).
Xarici göstəriciləri: Qalxanşəkilli çiçəklərinin uzunluğu 4 sm-ə (çiçək səbətciyinin 
əsası) bərabərdir. Hər bir səbətcik kənar dişicikli. (əsasən sayı 5 olan), orta 
boruşəkilli, ikicinsli (3-30 qədər sayı olan), 5 erkəkcikli və aşağı yumurtalıqlı 
çiçəklərdən ibarətdir. Çiçəyin əsası qabarıq olmaqla, çiçək yatağı bölünmüşdür. 
Yarpaqları kirəmitəbənzər uzunsov-yumurtaşəkilli və aydm-qonur rənglidir. Çiçək 
tacı yaşılımtıl, dilşəkilli çiçəkləri sarımtıl-ağ və ya çəhrayı, boruşəkilli çiçəkləri isə 
sanmtıldır. Tünd aroma iyli və ədviyyəlı acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Otun və çiçəklərin tərkibində 0,8% efir yağı, başlıca komponent 
olan millefolid, xamazulin, acı maddə olan (axillin), aşı maddələr, К vitamani və 
flavonoidlər vardır.
Saxlanılması: Efiryağlı bitki olduğundan xammal toplanan əşyalar yaxşı tıxanmalı və 
bağlanmalıdır. Bütöv və doğranmış xammalının saxlanılma müddəti 3 il, tozununku 
isə 2 ildir.
Farmakoloji qrup: Hemostatik, iltihabəleyhinə və spazmolitik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Keyfiyyətli xammalı onun yarpaqları və çiçəkləridir. 
Çiçəkləyən zaman bitkinin tərkibində efir yağı, mürəkkəb efir, azulen, tuyol, sineol, 
kamfora, kariofillen, qarışqa və izovalerian turşuları olur. Tərkibində eyni zamanda 
qatran, aromatik, acı və aşı maddələr, vitaminlər, fitonsidlər və digər maddələr vardır. 
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin tərkibində ümummöhkəmləndirici, 
iltihabəleyhinə, antispastik, büzücü və zəif yerli keyləşdirici maddələr vardır. 
Boymadərən uşaqlıq, ağ ciyər, mədə-bağırsaq, burun qanaxmalarında, yanıq, trofik 
yara, xronik furunkulyoz və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bitki və 
çiçəkləri müvəffəqiyyətlə qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, 
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enterokolit, nefrit, spesifik olmayan kolit, mədə və bağırsağın spastik ağrılarında 
işlədilir. Boymadərən maddələr mübadiləsini aktivləşdirir və normallaşdırır. 
Hipertoniya, ateroskleroz və piylənmədə qarışıqların tərkibinə daxildir. Bu bitkinin 
qəbulu zamanı qanda trombositlər artır. Xüsusilə trombozda boymadərənin qəbulu 
yolverilməzdir. Qanın laxtalanmasım artırır. Antiallergik xüsusiyyətinə görə diatez, 
ekzema, qızılyel və bronxial astma xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. 
Qanaxmalarda xüsusən ağciyər, bağırsaq, burun, uşaqlıq və böyrək qanaxmalarında 
xüsusən əvəzedilməzdir. Nevrozlarda (spastik parametropatiya), süd vəzinin 
iltihabında, mensturasiya pozğunluqlarında, qıcolma və qusma hallarında olduqca 
faydalıdır. Ümummöhkəmləndirici, astenik vəziyyət, nevroz və isteriya 
xəstəliklərində istifadə olunan qarışıqların tərkibinə daxildir.
Ф2 çay qaşığı bitkini 250 ml qaynar suda 15 dəqəq dəmləmək (termosda) lazımdır 
(sutkalıq doza). Gündə 2-3 fincan qəbul etmək məqsədəuyğyndur. Dəmləməsini 
xaricə tətbiqi zamanı 3 xörək qaşığı bitkini 1,5-2 stəkan qaynar suda dəmləmək 
lazımdır.
Öd, mədə və bağırsaq xəstəliklərində boymadərən 30,0, çobanyastığı 50,0, nanə 50,0 
dəmləyərək qəbul etmək lazımdır. Boymadərənin vannası zamanı 50-75 q bitki bir 
litr qaynar suda 20 dəqiqə ərzində dəmlənərək süzülür. Bu qədər məhlul bir vanna 
üçün yetərlidir. Yağ və ət məhsullarının (kolbasa) hazırlanmasında boymadərəndən 
geniş istifadə edilir.
Xalq təbabəti: Yaxşı məlumdur ki, qankəsici və yarasağaldıcı dərman kimi tətbiq 
edilir. Qaraciyər, podaqra, revmatizm, limfa vəzilərinin vərəmində və eyni zamanda 
qurdqovucu, ayaqların qıcolmalarmda, irinli yaralarda, anemiya və ağciyər vərəmi 
xəstəliklərində və menstruasiyada müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Qədim tarixdə Axill, 
Patrokl, Xiron, Telef və Dioskorid bu bitkini «ecazkar bitki» adlandırmışlar.
Əks göstəriş: Hamiləlik.

Genus: Artemisia L. - Yovşan
Çoxillik və ya yarimkol, səbəti olduqca kiçik, sarğısı tükcüklü və ya çılpaq, 2-3 və ya 
3-6(7) cərgəli yarpaqcıqlıdır. Çiçəkləri çoxsaylı, kənardakı tək cərgəli 2-3 dişcikli 
taclı, orta hissəsində olanlar iki cinsli, borulu, 5 dişcikli taclı və normal tozcuqlu, 3- 
6(10) ədəd olub, hamısı konusvari, 5 dişciklidir. Cinsin Azərbaycanda 14 növü 
yayılmışdır.
Artemisia absinthium L. - Acı yovşan
Sinonimləri: Boğazotu (yabanı ərik), yovşan, yavşan, qarsalayan
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 2 m-ə qədərdir. 
Kökümsovları çoxşaxəli, qısa, şaquli və oduncaqlıdır. Bütün yerüstü hissələri 
sarımtıl-gümüşü rəngli olmaqla, sıx tükcüklərlə örtülmüşdür. Yovşanın özünəməxsus 
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kəskin iyi vardır. Gövdəsi çoxsaylı, qabırğalı, yuxarı tərəfdən süpürgəvari- 
budaqlanan yarpaqlardan ibarətdir. Kökətrafı yarpaqları adətən bitki çiçəkləyən 
zaman ölüşkəyir. Çətirləri və gövdənin aşağı yarpaqları saplaqlı olub, uzunluğu 20 
sm, yumurtaşəkilli, girdə üçbucaqşəkilli və ya neştərvari-uzunsov, zərif itiuclu, 
bütövkənarlı olub, uzunluğu 1-5 mm-dir. Gövdə yarpaqları saplaqlı və növbəlidir. 
Zirvə yarpaqları oturaq, bütövkənarlı və üçbölümlüdür. Boruşəkilli çiçəkləri sarımtıl, 
şarabənzər, səbətciyi sallanmış olmaqla, diametri 4 mm-ə qədərdir. Çiçəkləyən 
zaman keçəyəbənzər, daha sonra çılpaq olub, yarpağın xarici tərəfi xətti, daxili tərəfi 
isə ellipsvari kütdür. Süpürgəvari çiçəkləri enli çiçək qrupunda formalaşmışdır.
Yayılması: Avropa, Ukrayna, Qafqaz, Cənub-Qərbi Sibir və Uzaq Şərq. 
Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran düzənliyi, 
Böyük Qafqazın qərbi, Kiçik Qafqazın cənubu, mərkəzi, Naxçıvan və Lənkəran 
dağlıq ərazilərində yayılmışdır.

Artemisia absinthium L. - Acı yovşan
Coğrafi elementləri: Boreal, Holarktik, areal tipinə daxil olub, Holarktika 
hökmüranlığı, Boreal vilayətin cənub hissəsi, Qədim Aralıq dənizi və Şərqi Asiya 
vilayətləri.
Ekoloji şəraiti:Alaq bitkisi hesab olunur. Yumşaq torpaqlarda, yaşayış yerlərində, 
yol kənarlarında, bostanlarda, çöllərdə və bağlarda yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Alaq otları ilə birlikdə yol kənarlarında, təzə 
salınmış bağ və meşələrdə rast gəlinir. Bitki və yarpaqları çardaqda kölgəli şəraitdə 
doğranaraq nazik halda (3-5 sm) kağız və ya parça üzərində sərilərək, qurudulmalıdır.
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Eyni zamanda 40°C-də quruducu şkafda da qurutmaq olar. Yaxşı hava şəraitində 5-7 
gün, yarpaqlan isə 3-5 gün qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 44.
Xarici göstəriciləri: Gövdənin zirvəsindəki çiçək qruplarının uzunluğu 25 sm-ə 
qədərdir. Çiçəklərin oturduğu gövdə azacıq qabırğalı, sonunda qol-budaqlı, 
yarpaqlarla yanaşı, mürəkkəb çiçək qrupu olan diametri 2,5-4 mm olan kiçik çiçəkləri 
vardır. Bitki çiçəkləyən zaman (iyun-avqust) gövdənin zirvəsində yerləşən hissələr 
oraqla 20-25 sm kəsilməklə götürülür. Adətən tədarük 10-15 gün ərzində 
aparılmaqla, toplandıqdan sonra qurudulur. Bu zaman onların rəngi tünd-sarı 
olmaqla, çiçək çətiri qonurlaşır və dağılır. Yarpaqlan çiçəkləməyə qədər (iyun-iyul) 
yığılmalıdır. Xammal quru hava şəraitində, qalaq-qalaq yığılmamaq şərti ilə 
toplayaraq dərhal qurudulmağa başlanılmalıdır. Yığılmış xammal açıq, lakin kölgəli, 
yaxşı ventilyasiyalı yerlərdə və ya 40-45°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Bu zaman nazik doğranmış xammal 3-5 sm qalınlığında sərilməlidir. 
Bu halda çıxım 24-25% olur. Yuxarı çiçəkaltlığının yarpaqlan oturaq, uzunsov, 
bütövkənarlı, aşağı çiçəkləri üçbölümlü və qovuşuqdur. Kök üstündə olan 
yarpaqlarının saplaqlan üçbucaqlı-dairəvi olmaqla, iki-üç qanada bölünmüşdür. 
Yarpaqları xətti-uzunsov, küt-sivri, bütövkənarlı və yumşaq olmaqla, üstündə çoxlu 
sayda tükcüklər olur. Yarpaqların yuxarı tərəfinin rəngi sarımtıl-yaşıl, aşağı tərəfinin 
rəngi gümüşü-san, çiçəklərinin rəngi isə yaşıldır. Özünəməxsus kəskin aroma iyli və 
acı-ədviyyəli dadlıdır. Gövdənin zirvəsindəki çiçək qruplarının uzunluğu 25 sm-ə 
qədərdir. Çiçəklərin oturduğu gövdə azacıq qabırğalı, sonunda qol-budaqlı, 
yarpaqlarla yanaşı, mürəkkəb çiçək qrupu olmaqla yanaşı, diametri 2,5-4 mm olan 
kiçik çiçəklər də olur. Yuxarı çiçəkaltlığının yarpaqları oturaq, uzunsov, 
bütövkənarlı, aşağı çiçəkləri üçbölümlü qovuşuqdur. Kök üstündə olan yarpaqlarının 
saplaqları üçbucaqlı-dairəvi olmaqla, iki-üç qanada bölünmüşdür. Yarpaqları xətti- 
uzunsov, küt və bütövkənarlıdır. Yarpaqları yumşaq olduğuna görə üstündə çoxlu 
tükcüklər çıxır.
Kimyəvi tərkibi: Ot və çiçəklərinin tərkibində 2% efir yağı, başlıca komponent olan 
tuyon, tuyol, fellandren, seksiviterpen laktonlar absintin, anabsintin, artabsin, acı 
dadh xammal olan flavonoidlər və aşı maddələr vardır. Bitkinin tərkibində aşı 
maddələr, artemizin flavonoidi, üzvi turşular, karotin və askorbin turşusu vardır. 
Kökünün tərkibində inulin olur.
Saxlanılması: Efiryağlı xammal olduğundan kisələrdə qablaşdınlaraq düzgün 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: İştahın artırılmasında istifadə edilir.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan acı yovşanın qurumuş otu (zirvə 
yarpaqları və çiçəkləri) və yarpaqlan keyfiyyətli xammal və dərman bitkisidir. Acı 
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yovşanın xüsusi iyini onun tərkibindəki efir yağı, tuyol spirti, (tuyon, pinen, kadinen, 
fellandren, bizabolen, p kariofillin, sepinen), seskviterpen laktonlar (absintin, 
anabsintin) yaradırlar.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitki (bütöv və bölünmüş) və çiçəkləri keyfiyyətli 
iştahartırıcı, mədə-bağırsaq sistemini gücləndirici kimi dəmləmə və qarışıqların 
tərkibində istifadə edilir. Xammal olaraq dəmləmə və bişirmə kimi faydalıdir. Elmi 
təbabət öyrənmişdir ki, başlıca olaraq tərkibində olan acı maddə iştahanı artırmaqla, 
enerjini bərpa edir. Dəmləməsi olduqca acı olduğu üçün onu xininlə müqayisə etmək 
olar. Yovşanın tərkibindəki acı maddə (absintin) və digər maddələr mədə-bağırsaq, 
xüsusən mədəaltı vəzin funksiyasını stimullaşdırır. Yovşan mərkəzi sinir və 
qanyaradıcı sistemin fəaliyyətini artırır, asteniya, zəiflik, anemiya və epilepsiya 
xəstəliklərin tam müalicəsinə zəmanət yaradır. Tərkibində hərarətsalıcı və 
öskürəkkəsici maddələr olduğundan teperaturla müşayət olunan malyariya, qrip və 
kəskin respirator xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifadə edilir. Xüsusən 
hipersekresiya ilə müşayət olunan mədə xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə istifadə 
edilir. Eyni zamanda kəskin və xroniki hepatit, xolesistit, öddaşı xəstəliklərinin 
müalicəsində də tətbiq edilir. Yovşan həm də müxtəlif qaraciyər və ödyolu 
xəstəliklərini müalicə etmək üçün qarışıqların tərkibinə daxil edilir. Tərkibi diuretik 
və iltihabəleyhinə maddələrlə zəngindir. Preparat meteorizm, dismenorreya, böyrək, 
böyrəkdaşı və qurdqovucu xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifadə edilir. 
Son illərdə yovşan yüngül işlədici kimi bağırsaq xəstəliklərində də tətbiq edilir. 
Yovşanın dəmləməsindən xaricə işlədilən preparat kimi kompres və islatmalar, 
bağırsaqlardan askarid və bizquyruq helmintlərin qovulmasında istifadə edilir.
£fBir çay qaşığı bitkini 250 ml qaynar suda dəmləyərək, 10 dəqiqə soyudaraq gündə 
3 dəfə yeməkdən 1,5 saat əvvəl və ya sonra içmək lazımdır (sutkahq doza). Müalicə 
kursu 2-3 həftədir.
Yovşanın (T-ae Absinthii). 1:5 nisbətində 70°-li spirtli məhlulu:

Ф Rp.: Herbae Absinthii 100,0
D.S. Bir çay qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda 20 dəqiqə dəmləyərək, 
gündə 3 dəfə 1/4 stəkan yeməkdən əvvəl içmək lazımdır.

Ф Rp.: T-ae Absinthii 25ml
D.S. 15-20 damcı gündə 3 dəfə 15-20 dəqiqə yeməkdən əvvəl

Əks göstəriş: Hamiləlik və enterokolit hesab olunur. Yüksək dozası sinir sisteminin 
çox oyanmasına səbəb olur. Hətta yüksək olmayan dozası belə anemiya, 
Təngənəfəslik və qusma halları yaradır.

Artemisia vulgaris L. -Adi yovşan
Sinonimləri: Boğazotu, yovşan, qalmaqal, yavşan
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Botaniki xarakteristikası: Yarimkol bitkisi olub, birinci il vegetasiya zamanı, 
hündürlüyü 50-100 (120) sm, çoxsaylı oduncaqlı budaqlara malik olur. Çiçəkləmə və 
meyvə zamanı gövdəsi yarpaqlarla tamamilə örtülü olur. Gövdəsi 10-20-yə qədər 
sarımtıl və ya qırmızımtıl-qonur, nazik, düzqalxan və ya budaqlanan, yuxarı hissəsi 
daha çox budaqlı, aşağı hissəsi isə budaqlanmayan, çılpaq və hamardır. Budaqları 
nazik, uzun, demək olar ki, gövdəsi sıxılmışdır. Yarpaqları kiçik, küt, uzunsov-xətti 
(İmm) və ikiqanadlı-bölünmüş vəziyyətdədir. Gövdədə yarpaqları açıq-yaşıl, kök 
üstündə olanları isə sarımtıl-yaşıldır. Çiçək səbətciyi çoxsaylı, boruşəkilli, sarı, 
dikduran, kiçik, şarşəkilli, diametri 2,5-4 mm olub, mürəkkəb süpürgəşəkillidir. 
Çiçəkləri ikicinsli, 3-5 səbətcikli, sarı və ya purpurşəkilli tacdan ibarətdir.İyun-avqust 
aylarında çiçəkləyir, sentyabr-oktyabr aylarında isə meyvələri yetişir.

Artemisia vulgaris L. - Adi yovşan
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
şərqi və qərbi, Kiçik Qafqazın mərkəzi. Kür düzü, Naxçıvan və Lənkəranın dağhq 
ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal. Palearktik. areal tipinə daxil olub, Avropa. Asiya və 
Afrikanın Holarktik. mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid, arid regionlar (Qazaxıstan çölləri. Orta Asiya 
dağları, Aralıq dənizi və Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti:Alaqotu olan yerlərdə, yeni pöhrəliklərdə, rütublətli torpaqlarda, 
yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə, bostan və bağlarda yaşayır.
Toplanılması və qurudulması:Sitvar yovşanının yabanı çoxillik və mədəni yarimkol 
bitkilərinin çiçək və yarpaqları avqust və sentyabrın ortalarına qədər, çiçək açana 
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kimi toplanılır. Xammal çardaq və kölgədə havası dəyişilən yerlərdə, kağız və parça 
üzərində 3-5 sm qalınlığında sərilməklə qurudulmalıdır. Quruducu şkafda 40°C 
temperaturda qurudulmalıdır. Quru havada otu 5-7 gün, yarpaqları isə 3-5 gün 
ərzində sərilərək qurudulur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 44.
Xarici göstəriciləri: Səbətcikləri kiçik olub, uzunluğu 2-4mm, eni l-l,5mm, 
yumurtaşəkilli, sonu itiuclu və sarımtıl-yaşıl rənglidir. Kirəmitəbənzər 10-20 ədəd 
yarpaqcığı və 3-5 ikicinsli boruşəkilli və daxili qapah sarınmış çiçəkləri vardır. 
Sarınmış yarpaqları hamar, parlaq, qayığabənzər, orta hissəsi sarımtıl-yaşıl, kənar 
hissələri isə bölünməklə, tükcüklərdən ibarətdir. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıl və ya qonur- 
yaşıldır. Spesifik kəskin iyli və ədviyyəli-acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Ot və yarpaqlarının tərkibində 0,5-2% efir yağı, bitsiklik 
monoterpenoidlərdən ibarət tuyol (10-25%), tuyon (10%), azulen tərkibli 
seskviterpenli laktonlar, acı dad olan artabsin və absintin vardır. Çiçəklərinin 
tərkibində 7% santonin, 2% efir yağı, başhca komponenti sienoldan (70-80%) 
ibarətdir. Yağının yaşıl-göy rəngli olması tərkibindəki azulenin olması ilə bağhdır. 
Bundan başqa flavonoidlər, üzvi turşular, aşı maddələri və karotinoidlərdən ibarətdir. 
Saxlanılması: Havası tez-tez dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Aptekdə yeşiklərdə, 
anbarda isə kisələrdə saxlanılır. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: İştahartırıcı dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Acı maddələr ağızdakı reseptorlara təsir edərək, mədə- 
bağırsağın sekretor funksiyasını reflektor olaraq güclənir. Bu başhca olaraq 
absintiumdan asılıdır. Absintium öd, pankreas və öd şirəsinin ifrazını artırır. Mərkəzi 
sinir sisteminə kardiotonik təsir edir. Yüksək dozaları qıcolmalar yaradır. Azulen 
antiallergik, spazmolitik, iltihabsorucu və analgetik təsir edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Çiçəkləri qurdqovucu dərman kimi askaridozda bal, 
şəkər və mürəbbə qatmaqla yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. Normadan artıq qəbul 
edildikdə “yovşan epilepsiyası” yaranır.

Familia:Cannabaceae Endi. - Kənafkimilər
Genus: Humulus L. - Mayaotu
Yarpaqları qarşı-qarşıya, paycıqlı və sarmaşan olub, çoxillik ot bitkisidir. Çiçəkləri 
bircinsli və ikievlidir. Ekək çiçəkləri 5 bölümlü çiçəkyanlıqlı, 5 ekəkcikli olub, 
süpürgəvari çiçək qrupunda toplanmışdır. Dişi çiçəkləri tam çiçəkyanlıqlı və qozavari 
sırğalıdır. Cinsin Azərbaycanda cəmi bir növü yayılmışdır.
Humulus lupulus L. - Adi mayaotu
Sinonimləri: Mayaotu, acıtəhər, lian
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Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, ikievli. lian olub, uzunluğu 3-6m-dir. Gövdəsi 
boş oduncaqlı. altıüzlü. içiboş, kələ-kötür olub, qarmaqlıdır. Yarpaqları bütövkənarlı 
və ya üç-beş kürəkli, əsasından ürəkşəkilli dərin oyuqlu, qarşı-qarşıya dayanan, metal 
parıltılı, itiuclu, kənarları dişcikli və uzun saplaqlıdır. Bircinsiyyətli çiçəkləri zirvədə 
dikinə istiqamətdə yerləşir. Beşüzvlü çiçək yatağı sarımtıl-yaşıl rəngli olub, süpürgə 
çiçək qrupunda toplanan, dişicikləri şişkin uzunsov-ellipsşəkilli. açıq-yaşıl, olmaqla, 
sırğaşəkillidir.

Humulııs lupulus L. - Adi mayaotu
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi). Samur-Şabran 
düzənliyi. Kiçik Qafqaz. Böyük Qafqazın şərqi, qərbi. Alazan-Əyriçay vadisi. 
Lənkəran düzənliyi. Naxçıvan dağlıq ərazilərində və Diabarda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz. Qərbi. Şərqi Sibir. Uzaq Şərq və Orta 
Asiya regionları. ABŞ (Şimali Amerika) və Çin.
Ekoloji şəraiti: Rütublətli yerlərdə, çay sahillərində, enliyarpaqlı meşələrdə, kollu 
pöhrəliklərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Xammalı toplamaq olduqca çətindir. Pivə 
sənayesində çox qiymlətlidir. Çicəkqrupunu (dişi çiçəkləri) iyul-avqust aylarında 
sarımtıl-yaşıl olduqda toplamaq lazımdır. Çiəkqrupu saplaqla birlikdə toplanıldıqda 
dağılmır. Xammalı quru hava şəraitində, qalaq-qalaq yığılmamaq şərti ilə toplayaraq 
dərhal qurutmağa başlanılmalıdır. Toplanılmış xammal açıq, kölgəli, yaxşı 
ventilyasiyah yerlərdə. 55-65°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. 
Nazik doğranmış xammal 30-40 sm qalınlığında sərilməlidir.
Standartlaşdırma: DS 21946-76.
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Xarici göstəriciləri: Xammalında nazik saplaqlı, pulcuqlu, möhkəm meyvələri olur. 
Çiçəkləri açıq-yaşıldan, qızılı-yaşıla kimi dəyişir. Daxili hissəsi sıx səpinti şəklində 
çoxsaylı qızılı-parlaq metalabənzər hissəciklərdən ibarətdir. Acı dadh və 
özünəməxsus xoş iyli olmaqla, aromalıdır.
Kimyəvi tərkibi: Otunun və çiçəklərinin tərkibində 0,1-1,8% efir yağı, əsasən 
mirsen, heranilol, linalool, flavonoidlər və digər üzvi maddələr vardır.
Saxlanılması: Acı dadı qeyri-sabit olub, uzun müddətli saxlanılmır.
Farmakoterapevtik qrup: Sedativ, yuxugətirici, iştahgətirici və ağrıkəsicidir.
Farmakoloji tərkibi: Mədəni və yabanı çoxillik ot bitkisi olan adi mayaotunun 
şişkin meyvələri yetişən zaman keyfiyyətli xammal və dərman bitkisidir. 
Kombinəedilmiş dəmləmə və ekstrakt kimi «Volosedan», «Novo-Passit». «Sanason», 
«Urolesan» və «Nervofluks» preparatları hazırlanır.
Qəbul qaydası: Çiçəkləri (bütöv və bölünmüş) keyfiyyətli sedativ və ümumi bədən 
möhkəmləndirici dətman kimi istifadə edilir.

FamüiatMenyanthaceae Dumort. - Suyoncasıkimilər
Genus:Menyanthes L. - Su yoncası
Şimal yarımkürəsinin meşəli vilayətlərində yayılan bir növü vardır. Azərbaycanda bu 
növün Naxçıvanın dağlıq ərazisində (Batabat) və Kiçik Qafqazın şimalında 
bataqlıqların, göllərin ətrafında və çəmənlilklərdən toplanılması qeyd olunur. 
Çoxillik, su-bataqlıq bitkisidir. Kökünsovu yoğun, sürünən, yarpaqları uzun saplaqlı, 
üçər, tacı xaricdən ağ, daxildən çəhrayı rəngli olub, qutucuğu 2 qapaqla açılır. Tibbi, 
boya əhəmiyylətli və vitaminli bitkidir.
Menyanthes trifoliata L. - Üçyarpaq su yoncası
Sinonimləri: Üçyarpaq, su suyoncası, paxlakol, paxladan, paxla, üçpəncəli, 
qaranquşotu, dərz, qızğınot
Botaniki xarakteristikası: Üçyarpaq yonca çoxillik ot bitkisi olub, su-bataqlıq 
bitkisidir. Kökümsovu uzun və sürünəndir. Kökümsovun zirvəsi azacıq qalxmış, 3 
hissədən ibarət qovuşuq uzun saplaqlı yarpaqlardan ibarətdir. Saplağın uzunluğu 20 
sm, əsası genişlənmiş və uzun zarlı qını vardır. Yarpaqları bütövkənarlı, çılpaq, 
tərsyumurtaşəkilli və ya ellipsşəkillidir. Yazda çiçək oxunun uzunluğu 30 sm olur. 
Çiçəkləri tutqun-çəhrayı olub, diametri bir sm-ə qədərdər. Çiçəklərdə toplanmış sıx 
fırçanın uzunluğu 3-7 sm-dir.
Yayılması: Avropa, Sibir, Uzaq Şərq, Urayna, Belarus, Litvada və Azərbaycanda 
Naxçıvan dağhq (Batabat) ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq, Orta 
Asiyanın, Yaponiya, Monqolstan, Nepal, Rusiya və Çin.
Ekoloji şəraiti: Bu bitki mamır bataqlıqlarında, bataqlıqlaşmış çay kənarlarında, 
çəmən və meşələrdə, göl və sututarlarda yaşayır.
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Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal kimi yarpaqları toplanılır. İsti 
havada toplamaq lazımdır. Xammalın toplanılması əvvəlcə yarpaq sonra isə çiçək 
açan zaman iyul-avqust aylarında aparılır. Qısa saplaqlı yarpaqları toplanılmalıdır. 
Bitkilər toplanıldıqdan 2-3 il sonra təkrar toplanıla bilər. Toplanılan xammal açıq, 
lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyalı yerlərdə və ya 45-50°C temperaturda quruducu 
şkafda qurudulmalıdır. Nazik doğranmış xammal 3 sm qalınlığında sərilməlidir.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 19.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları yaşıl, nazik, adətən bürüşük, çılpaq, qısa üçbölümlü 
olub, saplağın uzunluğu 3 sm-ə qədərdir. Ümumi saplaq 3 qısa gövdəciyə 
bölünmüşdür. Yarpaqları ellipsşəkilli, uzunsov-tərsyumurtaşəkilli, bütövkənarlı və ya 
bərabər olmayan kənarlara malik olmaqla, uzunluğu 5-8 sm, eni isə 3-5 sm-dir. 
Kənarları dərin olmayan girintili-çıxıntılı, ağımtıl və ya qəhvəyi rəngli qabarıq olub, 
damarlıdır. Zəif iyli və olduqca acı dadlıdır.

Menyanthes trlfoliata L. - Üçyarpaq su yoncası
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqların tərkibində acı qlikozidlər (loqanin və sverezil), aşı 
maddələr və flavonoidlər vardır.Nəmliyi ən azı 14%, ümumi kül 10%, üzvi maddələr 
1%, mineral maddələri isə 0,5% -dən çox deyildir.
Saxlanılması: Havası quru, təmiz və sərin yerdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 2 
ildir.
Farmakoterapevtik qrup: İştahartırıcı. ödqovucu və sedativ dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan üçyarpaq su yoncası yetişən 
zaman yarpaq və meyvələri keyfiyyətli xammal və dərman bitkisidir. Tərkibində 
meliantin qlikozidi vardır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibindəki acı maddələr mədə-bağırsaq sistemi 
zəifliyində, xüsusən xroniki qastritlərdə, mədənin sekrektor hipofunksiyasında, 
iştahasızlıqda, ödqovucu və sidikqovucu, ümumi halsızhq zamanı işlədilir. Xüsusilə 
öddaşı xəstəliyində yaxşı səmərə verir. Orqanizmin möhkəmləndirilməsində vərəm 
əleyhinə qarışıqların tərkibinə verilir.

xörək qaşığı quru yarpaqlarını 0,5 litr qaynanmış suda (sutkahq doza) dəmləyib 
(termosda), gündə 2-3 dəfə yeməkdək 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Ödqovucu və 
acı tərkiblərə daxildir. Yarpaqlan (bütöv və bölünmüş) keyfiyyətli iştahartırıcı, 
məhlulu yaxşı həzmedici, acı məhlulu isə ödqovucu və orqanizmi möhkəmləndirici 
dərmandır.
Xalq təbabəti: Sinir sistemini möhkəmləndirir, taxikardiya əleyhinə, hərarətsalıcı, 
qurdqovucu, qanazlığı, malyariya, oynaq və dərinin iltihabi xəstəliklərində istifadə 
edilir.
Əks göstəriş: Yoxdur.

FamiIia:Gentianaceae Juss. - Acıçiçəkkimilər
Genus:Centaurium Hili - Qızılçətir
Bir, nadir hallarda ikillik olub, gövdələri 4 tilli və yarpaqları tam kənarh, oturaqdır. 
Çiçəkləri çəhrayı 5(4) üzvlüdür. Kasacığı boruşəkilli, 5(4) üzvlüdür. Tacı uzun incə 
borulu, 5(4) bölümlü və yastı olub, büküşlüdür. Erkəkciklər tac borusunun yuxarısına 
birləşməklə, çiçəkləmə zamanı spiralşəkilli burulur. Meyvələri qutucuqdur. Cinsin 
Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır.
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - Qəşəng qızılçətir
Sinonimləri: Kiçik qızılçətir, qızılçətir, kentavr, yerotu, kiçik peyğəmbərçiçəyi, 
ödotu, gözəlçiçək, ürəkotu, çöltərəsi, gözəl qızılçətir
Centaurium erythraea Rafn. (C. Umbellatum Gilib.) - Qırmızı qızılçətir 
Sinonimləri: Qırmızı qızılçətir, kiçik qızılçətir, qızılçətir, adi qızılçətir
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 35-40 sm-dir. Kökü 
böyük olmayan, zəif inkişaf edən, gövdəsi düzqalxan, tək və ya bir neçə saylı, 
dördtilli, yuxarı hissəsi çəngəlşəkilli budaqlanaraq yuxarıya doğru istiqamətlənmişdir. 
Gövdədə yarpaqlan qarşı-qarşıya, oturaq, uzunsov-neştərşəkilli, uzunluğu 3 sm, 
damarlan yaxşı görünən, kök üstündə olan yarpaqları və çətiri vardır. Çiçəyin 
uzunluğu 1,5 sm, tünd-çəhrayı rəngli olub, çətirçəkilli-süpürgəvari hamaşçiçəkdir. 
Adətən ömrünün 2-3 ilində çiçəkləyir.
Yayılması: Avropanın şimal, cənub hissəsində və Qafqazda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa, Aralıq dənizi areal tipinə daxil olub, Avropa, Atlantik 
sahilləri, Böyük Britaniya adaları, Şimal dənizinin sahilləri, Fin körfəzi, Baltik 
dənizinin cənub sahilləri, Aralıq dənizi vilayəti və ya İspaniya, Qərbi və Şimali 
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Anodolu. Fələstin. Ön Qafqaz. Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilləri. Tavr dağları. 
Cənubi Krım. Avropa (Şimal istisna olaraq). Şimali Aralıq dənizi ölkələri. Aralıq 
dənizi vilayəti. İran-Turanın qərb hissələri. Asiya yarımvilayəti, şərqdə Balxaşyanı. 
Mərkəzi Tyan-Şan. Qərbi Himalay, şərqdə isə Kopetdağ əraziləri.
Ekoloji şəraiti: Quru dərə və çəmənlərdə, suayrıcı sahələrdə rast gəlinir. Cənub 
zonaların subasar göl kənarlarında, bataqlıq, gölməçə, kiçik çay və kanal ətraflarında 
yayılır. Bəzən pöhrəliklərdə kiçik qruplar şəklində də rast gəlinir.

Cenlaurium pulchellum (Sw.) Druce - Qəşəng qızılçətir
Toplanılması və qurudulması: Sənaye əhəmiyyətinə görə ən çox toplanıldığı yerlər 
Ukraynanın Karpat bölgəsi hesab edilir. Xammalın toplanılması çiçəkləmə ilə eyni 
vaxtda (iyul-avqust) aparılmalıdır. Bitki iti bıçaq və ya oraqla kökətrafının yuxarı 
yarpaqlarının toplanılması məqsədəuyğun sayılır. Toplanılan xammal açıq, lakin 
kölgəli, yaxşı ventilyasiyah yerlərdə, çardaqda və ya 45-50' 'C temperaturda quruducu 
şkafda qurudulmalıdır. Bu zaman nazik doğranmış xammal 3-4 sm qalınlığında 
sərilməlidir. Yağışlı havada qurudulma quruducu şkafda aparılmalıdır. Bu halda 
çıxım 25%-ə qədər olur.
Standartlaşdırma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 48.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi yarpaqlı və çiçəkli olmaqla, düzqalxan, tək və ya 
budaqlanan. yaşıl və ya sarımtıl-yaşıl, çılpaq, oyuqlu. qabırğalı. uzunluğu 10-30 sm. 
qalınlığı isə 2mm-dir. Kökətrafı yarpaqları uzunsov-tərsyumurtaşəkilli. küt. əsasından 
daralmış, uzunluğu 4 sm. qalınlığı isə 2 sm-dir. Yarpaqları oturaq, qarşı-qarşıya, 
uzunsov-neştərvari. itiuclu, bütövkənarlı. çılpaq, qalxanşəkilli-süpürgəvari. çiçəkləri 
isə çəhrayı-bənövşəyidir. Kəskin iyli və acı dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində acı qlikozidlər (hensiopikrin və 
eritrosentaurin'), 1%-ə qədər alkaloidlər (hensinin), flavonoidlər, askorbin turşusu və 
ksanton vardır. Yarpaqlarının acı məhlulu (bütöv və bölünmüş) keyfiyyətli 
iştahartırıcı və həzmedici dərman maddəsidir. Nəmliyi ən azı 14%, ümumi kül 7%, 
qaralmış hissəciklər 5%, saplaqlı yarpaqlar 2%, yalnız saplaqlar 3%, üzvi və mineral 
maddələri isə 1%-ə bərabərdir.
Saxlanılması: Havası quru, təmiz, sərin yerlərdə 3 il saxlanılmalıdır.
Farmakoloji tərkibi: İştahı və həzmi artırır. Antialkoqol qarışığı «Stopal» adlanır. 
Kombinəedilmiş «Kanefron H» və «Depurafluks» adı ilə buraxılır.
Farmakoterapevtik qrup: İştahartırıcı və ödqovucu dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Cövhəri iştahsızlıq zamanı mədə-bağırsaq traktının 
sekretor və motor funksiyasını artırır, müxtəlif dispepsiya pozğunluqlarında (ürək 
bulanması, qusma, gəyirmə, qıcqırma), kolit, dizenteriya zamanı kompleks terapiya 
üçün təyin edilir.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Taraxacum Wigg. - Zəncirotu
Çoxilik, səbəti çox çiçəkli, bütün çiçəkləri dilcikşəkilli, ikicinsli, sarğı yarpaqcıqları 
çox cərgəli, kirəmitvari, çiçək yatağı yastı və çılpaqdır. Toxumu slindrik, kəkilli və 
sadədir. Azərbaycanda 13 növü yayılmışdır.
Taraxacum officinale Wigg. - Dərman zəncirotu
Sinonimləri: Aptek zəncirotu, dazotu, zəncirotu, pərğu, südotu, dərdsiz-qəmsiz, 
tüklücə, südləyən, dişkökü
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, qısa və lətli, kiçikbudaqlı olub, 
mil köklüdür. Yarpaq və kökətrafı çətiri çılpaq və ya dalğın-tükcüklü, uzunluğu 10- 
25 sm, dərin qayığabənzər-lələkli, tədricən daralan, uzun qanadlı saplaqdan ibarətdir. 
Çiçəkqruplarının uzunluğu 30 sm, silindrik, içiboş, kənarları çılpaq və yuxarıdan 
hörümçək toruna bənzər yumşaq tüklüdür. Çiçəkləri iri səbətdə toplanmaqla, diametri 
5 sm-dir. Çiçəkləri ikicinsli, dilşəkilli və açıq-sarı rənglidir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük və Kiçik 
Qafqazın qərbi, mərkəzi və Naxçıvan dağhq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa və Uzaq Şərq botaniki-coğrafi rayonu.
Ekoloji şəraiti: Çəmənlik, örüş, yol kənarlarında, küçə, imarət, park ətrafındakı alaq 
bitkiliyində və əkin sahələrində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Kökləri yazda bitkilər cücərən zaman (aprel və 
mayın əvvəli) və ya payızda (sentyabr-oktyabr) toplanılır. Kökləri şumun 15-25 sm 
dərinliyində olur. Bərkimiş torpaqlarda, incə kökləri xeyli çox olub, müxtəlif süxurlar 
tərəfindən ovxalanır. Toplanılan sahələrdən təkrar tədarük edilməsi 2-3 ildən bir 
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mümkündür. Köklərini torpağı qazaraq çıxarmaq lazımdır. Toplanılan nazik yan 
kökləri dərhal soyuq suya qoyulmalıdır. Toplanılan xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı 
ventilyasiyalı çardaqda və ya 40-50°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. 
Bu zaman nazik doğranmış xammal 3-5 sm qalınlığında sərilməli və mütəmadi olaraq 
çevrilməlidir. Bu halda çıxım 33-35 %-ə qədər olur.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 69.
Xarici göstəriciləri: Kökün mərkəzi böyük olmayan sarı və ya sarımtıl-qonur 
oduncaqdan ibarət olmaqla, ətrafı nəzərəçarpacaq dərəcədə gümüşü-ağ rəng əhatə 
etmişdir. Xaricdən rəngi açıq və ya tünd-qonur, iysiz və acı dadh olur.

Taraxacum officinale Wigg. - Dərman zəncirotu
Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində acı qlikozidlər (taraksasin və taraksasepin), 
triterpen birləşmələr, 24% inulin, qatran və piyli yağlar vardır.
Saxlanılması: Anbar zərərvericilərindən qorumaqla, quru, havası dəyişilən yerlərdə 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 5 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: İştahartırıcı və ödqovucu stimulyatordur.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan zəncirotunun kökü keyfiyyətli 
xammal və dərman bitkisidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Köklərindəki acı maddələri iştahartırıcı, həzmedici və 
ödqovucu təsirə malikdir.
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TƏRKİBİNDƏ QLİKOZİDLƏR OLAN BİTKİLƏR

Qlikozidlər: Geniş yayılmış təbii birləşmələr olmaqla, müxtəlif 
maddələrin təsiri ilə parçalanıb (turşu, qələvi, ferment) karbohidrat 
və aqlikondan (genin) ibarət olur.
Şəkər və aqlikon arasında atomun O, N və ya S ( O-, N- və ya S- 
qlükozidlər) və C-C atomu (C-qlikozidlər) iştirakı ilə yaradılır.
Dünyada ən geniş yayılmış bitkilərin tərkibi O-qlikozidlərdir. Qlikozidlər aqlikon və 
şəkər zəncir struktur quruluşunu bir-birinə dəyişə bilirlər. Karbohidrogen 
komponentləri monosaxaridlər, disaxaridlər, oliqosaxaridlər və qlikozidlər müvafiq 
olaraq monozid, oliqozid və biozid adlanırlar. Təbii birləşmələrin unikal qrupu 
sianoqlükozidlər və tioqlükozidlər (qlikozinolat) adlanırlar. Sianogen qlikozidlər olan 
a-hidroksinitril törəmələrinin tərkibində sianid turşusu vardır. Başlıca olaraq 
Rosaceae fəsiləsinin Prunoideae yarımfəsiləsinin toxumlarında (Amygdalus 
communis L., Armeniaca vulgaris Lam.), amiqdalin və prunazin qlikozidləri vardır. 
Tioqlükozidlərin (qlikozinolat) hazırda hipotetik anion törəmələri olan qlikozinolat 
hesab edilirlər. Hidroliz məhsulu əsasən şəkərdən ibarət olan tsiklik formah təbii 
mürəkkəb maddələrdir. Qlikozid sözü yunanca şirin deməkdir. İlk dəfə XIX əsrin 
əvvəllərində Alman alimləri F.Völer və Y.Libx tərəfindən öyrənilmişdir. Onlar acı 
badam toxumunu tədqiq edərək qlikozidləri aşkar etdilər. Ümumiyyətlə, aşkar edilən 
ramnozid, qalaktozid qlikozid adı altında öyrənilir. Tərkibi heksozadan ibarət 
qlikozidlər (6 karbon atomları olan monosaxaridlər) və pentozadan (5 karbon 
atomları olan) ibarət olan uron turşusu törəmələrindən ibarətdir. Tsiklik formah 
monosaxaridlər piranoz formalı (piran həlqəli) və furanoz formah (furan həlqəli) 
olmaqla, 2 hissədən ibarətdir. Məsələn, qlikoza heksozadan (6 karbon atomundan) 
ibarət piranoz formada (qlikopiranoz) və furan formada isə (qlikofuranoz) 
adlandırılır. Qlikozidlər olduqca müxtəlifmənşəlidir. Onları hidroliz etdikdə 
homoqlikozidlərə (polisaxaridlər) və heteroqlükozidlərə (heterozidlər) bölünürlər.

Fami\ia:Scrophulariaceae Juss. - Keçiqulağıkimilər
Genus: Digitalis L. - Üskükotu
Çoxilik, hündür və uzun sünbülvari çiçək qrupuna malikdir. Kasacığı zəngşəkilli və 5 
bölümlüdür. Tacı boruvari-zəngşəkilli, kənan 2 dodaqlı, üst dodağı qısa, 2 pərli, alt 
dodağı isə uzun 3 pərli, orta pəri uzun və enlidir. Tacın aşağısına birləşmiş 4 
erkəkcikdən 2-si daha uzundur. Qutucuq yumurtaşəkillidir. Cinsin Azərbaycanda 3 
növü yayılmışdır.
Digitalis purpurea L. - Purpur üskükotu
Sinonimləri: Paslı Şişkin üskükotu, üskükotu, qırmızı üskükotu
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Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisidir. Yaşayışının birinci ili kökətrafı 
yarpaqlar, ikinci il isə hündürlüyü bir m-ə qədər olan yarpaqlı gövdəsi və zirvədə iri 
çiçək salxımı daşıyan budaqcıqlar əmələ gəlir. Çətir yarpaqları uzunsov- 
yumurtaşəkilli və ya oval, uzun qanadabənzər saplaqdan ibarətdir. Yarpaqlarının 
uzunluğu 30 sm, eni isə 15 sm-ə bərabərdir. Gövdənin aşağı yarpaqlarının uzunluğu 
12-20 sm yumurtaşəkilli, qanadabənzər saplaqdan ibarətdir. Orta yarpaqları qısa 
saplaqlı, yuxarı yarpaqları oturaq, yumurtaşəkilli və yumurtaşəkilli-neştərvaridir. 
Kənar yarpaqları bərabər olmayan çəpərlidir. Yuxarı yarpaqları qırışıq, tünd-yaşıl, 
aşağı yarpaqlarında isə damarlanma, çoxkünclü tor və üzərində çoxlu tükcükləri olan 
sarımtıl çiçəklərdən ibarətdir. Çiçəkləri birtərəfli fırçalıdır. Çiçək tacının uzunluğu 3- 
4 sm, xarici tərəfi purpur, daxili tərəfi isə purpurşəkilli ağ ləkəlidir.
Yayılması: Avropada, Ukrayna, Moldova və Krasnodar vilayətlərində mədəni 
şəkildə becərilir. Azərbaycanm bəzi ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qədim Şərqi Aralıq dənizi areal tipinə daxil olub, Qədim 
Aralıq dənizi vilayəti, Qədim Holarktik hökmranlığı, İspaniya, Mərakeş, Sinszyan, 
Qobi və Qərbi Himalay yarımvilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Əsasən enliyarpaqh və qarışıq meşılərin açıq sahələrində, 
kolluqlarda və yol kənarlarında yaşayır. Təbii ehtiyatı azdır. İndiki dövrdə yabanı 
növlər praktik olaraq toplanılmır. Qırmızı kitaba daxil edilmişdir.
Toplanılması və qurudulması: Birinci il çox inkişaf etmiş çətiri, saplaqsız 
yarpaqları 2-3 dəfə toplanılır. İkinci il çiçəkləmə dövründə yarpaqları yığılır. 
Xammal yalnız quru havada, günün ikinci yarısında günəşli gündə toplanılaraq, 50- 
60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 14.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları uzunsov-yumurtaşəkilli formaya malik olub, 
kənarları bərabər olmayan çəpərlidir. Kökətrafı yarpaqları sərbəst saplaqdan, 
gövdəsində isə qısa saplaqlı yarpaqlardan tutmuş, oturaq yarpaqlara qədər 
mövcuddur. Yarpaqları kövrək, davamsız, tezsınan, yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, aşağı 
tərəfi isə sarımtıl olub, sıx tükcüklərlə örtülmüş və yarpaq üzərində inkişaf etmiş 
xırda damarlar görünür. Quru yarpaqları zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində əsas təbii qlikozidlər: purpureya qlikozid 
A, purpureya qlikozid B, qlikogitaloksin vardır. Fermentativ proseslərin getməsi üçün 
qlikozadan molekulun qopması zamanı ikinci qlikozidlər: digitoksin, gitoksin və 
gitaloksin yaranır. Digitanol qlikozid, flavonlar diuretik xassəlidir. Toxumlarında 
steroid saponinlər, digitonin və gitonin tapılmışdır. Rütubət ən azı 13%, kül 18%, 
üzvi maddələri 0,5%, mineral maddələr isə 0,5%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: Bütün xammal yaxşı qablaşdırılmalıdır. Kip qablaşdırılma zamanı 
tərkibindəki bioloji aktiv maddələr uzun müddət saxlanılır. Bütün xammal quru yerə 
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saxlanılmaqla, işıqdan qorunmalıdır. Tozları ampul və ya flakonlarda kip bağlanmış 
şəraitində saxlanılmalıdır. Təmiz qlikozid A şkafında, preparat və xammalı isə B 
şkafında saxlanılır. Bioloji aktiv xammalı hər il kontrol edilməlidir.
Farmakoterapevtik qrup: Ürək xəstəliklərində təyin edilir.
Farmakoloji tərkibi: İkiillik bitki purpur üskükotunun tam inkişaf etmiş gövdə 
yarpaqları və çətiri xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Zəhərli bitkidir. Purpurşəkilli üskükotunun bütün 
orqanlarında ürək qlikozidləri vardır. Yarpaqlarında purpurea A qlikozidi. digilanid 
A. digilanid В. a və b asetil digitoksin. digitoksin. lantozid. gitozid. gitorin. qlükoza. 
aqlikon. yarpaq və toxumlarında steroid saroninlər (digitonin. tigonin). flavonoidlər 
(lyuteolin və onun qlikozidi). kofein. xolin maddələri tapılmışdır. II və III dərəcəli 
qan dövranı pozğunluqlarında və hipertoniya xəstəliyində işlədilir. Ödemlərdə diurezi 
artırır, ürək əzələsini möhkəmləndirir. Artıq qəbul etdikdə qusma, ürəkdöyünmə 
(aritmiya) və kumlyasiya törədir. Hətta ürək dayanmasına və ölümə səbəb ola bilər. 
Yarpaqları keyfiyyətli ürək (kardiotonik) dərmanlarıdır.

Digitalis purpurea L. - Purpur üskükotu
Toz və sulu məhlul şəklində digitoksin. gitoksin və kordigit dərman maddələridir. Bu 
dərmanlarla xroniki ürək-damar çatmamazlığında (dekompensasiya). mitral 
qüsurlarda, karonaroskelerozda. hipertoniya xəstəliyində, miokardın distrofiyasında. 
səyiridici aritmiyada, paroksizmal taxikardiyada və ürək ritminin digər 
pozğunluqlarında işlədilir.
Əks göstəriş: Həssaslıq.
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Digitalis grandiflora Mill. - İriçiçək üskükotu
Sinonimləri: Yaşıl üskükotu. üskükotu
Botaniki xarakteristikası: Yabani çoxillik ot bitkisi olub, inkişafının birinci ilində 
çətir və kökətrafı yarpaqlar, ikinci ildə isə hündürlüyü 1 m-ə qədər düz, 
budaqlanmayan gövdə və çiçək fırçaları əmələ gətirir. Yarpaqları itiuclu zirvəsi isə 
uzunsov-neştərşəkilli, kənarları bərabər olmayan dayaz dişcikli, uzunluğu 7-25 sm. 
eni isə 2-6,5 sm-ə bərabərdir. Aşağı yarpaqları daralan iri qanadlı saplaqdan, yuxarı 
hissəsi isə oturaq, kənarları uzunu iri damarlardan ibarətdir. Çiçəkləri iri, san, başı 
aşağı əyilmiş olub, uzunluğu 3-3,5 sm-ə bərabərdir.
Yayılması: Uralın dağlıq ərazilərində, Qərbi Sibirdə, Altayın, Şimali Qafqazın 
qarışıq meşələrdə yayılmışdır. Azərbaycanın bəzi ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi-Orta Asiya-Qafqaz növü olub, Qərbi Ön Qafqaz 
ərazilərini əhatə etməklə, şimal sərhəddi Qara dənizdən Krasnodara qədər, Tuapse. 
Quzeripil, Böyük Zelençuq çayına qədər ərazilər. ABŞ və Canada.
Ekoloji şəraiti: Çoxillik ot bitkisi olub, yabanı halda Qafqaz, Ural və Karpat 
meşələrində yayılmışdır.

Digitalis grandiflora Mili. - İriçiçək üskükotu
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi birinci il kökətrafı yarpaqları, 
çiçəkləmə fazasında gövdə yarpaqları və çiçəkləri toplanılır. Xammalın qurudulması 
55-60°C temperaturda aparılır.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları uzunsov-neştərşəkilli zirvəsi itiuclu və seyrək kiçik 
dişli kənarlara malik, kökətrafı və gövdənin aşağı yarpaqları daralmış, qısa 
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qanadabənzər saplaqlı, yuxan yarpaqlan isə oturaqdır. Ancaq mərkəzi və yan 
damarları aşağı səthdə daha yaxşı görünürlər. Zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 23 əsas təbii qlikozidlər: başlıca olaraq 
lantozid А, В, C olur. Tərkibində ən çox lantozid A vardır. İkinci qlikozid digitoksin 
və gitoksindən ibarətdir. Ümumi miqdanna görə lantozid А, В, C 0,07%-0,8% 
miqdarında olur. Tərkibində saponinlər, flavonoidlər, aşı maddələri, fenol-karbon 
turşusu və alkaloid izlərinə rast gəlinir.
Saxlanılması: Bütün xammal yaxşı qablaşdırılmalıdır. Kip qablaşdırılma zamanı 
tərkibindəki bioloji aktiv maddələr uzun müddət saxlanılır. Bütün xammal quru yerdə 
saxlanılmaqla, işıqdan qorunmalıdır. Tozları ampul və ya flakonlarda kip bağlanmış 
şəraitində saxlanılmalıdır. Təmiz qlikozid A şkafında, preparat və xammalı isə B 
şkafında saxlanılır. Bioloji aktiv xammalı hər il kontrol edilməlidir.
Farmakoterapevtik qrup: Ürək xəstəliklərində təyin edilir.
Farmakoloji tərkibi: İkiillik bitki iriçiçək üskükotunun tam inkişaf etmiş gövdə 
yarpaqları və çətiri xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqları keyfiyyətli ürək (kardiotonik) dərmanlarıdır. 
Toz və sulu məhlul şəklində digitoksin, gitoksin və kordigit dərman maddələridir. Bu 
dərmanlarla xroniki ürək-damar çatmamazlığmda (dekompensasiya), mitral 
qüsurlarda, karonaroskelerozda, hipertoniya xəstəliyində, miokard distrofiyasmda, 
səyiridici aritmiyada, paroksizmal taxikardiyada və ürək ritminin digər 
pozğunluqlarında müvəffəqiyyətlə işlədilir. Bu bitkinin kumulyativ təsiri olduğundan 
müalicə ixtisash həkim nəzarəti altinda aparılmalıdır.
Daxili göstəriciləri: Rütubət ən azı 3%, kül 7%, yarpaq və digər hissəcikləri 1%, 
gövdə və meyvə hissəcikləri 1%, üzvi və mineral maddələri isə 0,5%-dən çox 
deyildir.
Digitalis lanata Ehrh. - Enliyarpaq üskükotu
Sinonimləri: Üskükotu, cadugər üskükotu, ağ üskükotu
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik və ya ikiillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 50-80 
sm-ə bərabərdir. Birinci il çətiri, kökətrafı neştərşəkilli yarpaqlan, ikinci il isə 
düzqalxan gövdəsi aşağı hissəsindəki çılpaq, yuxarı hissəsində isə sıx, qalın tükcüklü 
budaqları inkişaf edir. Kökətrafı və gövdənin neştərşəkilli aşağı yarpaqları, tükcüklü 
bütövkənarlı, uzunluğu 6-12 sm, eni isə 1,5-3,5 sm olub, yuxarı yarpaqlan oturaq, 
neştərşəkilli, zirvəsi itiuclu, tədricən azalaraq çiçək altlığına keçir. Zirvədəki çiçək 
fırçası uzun, çoxtərəfli, qalın və sıxdır. Çiçək tacının uzunluğu 20-30 mm, şarşəkilli, 
orta ölçülü qanadlı, aşağı dodağı kürəyəbənzərdir. Çiçəyi qonur-sarı rəngdən, 
göyümtül rəngə qədər dəyişməklə, damarlıdır. Kasacığı zəngşəkilli və 5 bölümlüdür.
Yayılması: Yabanı növünə Cənub-Şərqi Avropa, Balkan yarımadalan, Moldova və 
Ukraynada rast gəlinir. 1978-ci ildən “Qırmızı kitab”a daxildir.
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Coğrafi elementləri: Şərqi-Orta. Asiya-Qafqaz növü olub. Qərbi Ön Qafqaz 
əraziləri, şimal sərhəddi - Qara dənizdən Krasnodara qədər. Tuapse. Xamış. 
Quzeripil. Böyük Zelençuq çayına qədər ərazilər və Kanada. Amerika Birləşmiş 
Ştatları.
Ekoloji şəraiti: Şimalı Qafqaz, Ukrayna və Moldova ölkələrində tibbi məqsədlərlə 
becərilir.
Toplanılması və qurudulması: İnkişafının birinci ilində yarpaqları və çətiri, ikinci 
ilində isə çiçəkləmə dövrünə qədər 2-3 dəfə toplanılır. Toplanılmış xammalın 
qurudulması quruducu şkafda 50-60°C temperaturda aparılır.
Standartlaşdırma: FS 42-614-89.

Xarici göstəriciləri: Yarpaqları kip, azacıq dəricikli. uzunsov-neştərşəkilli. 
itiuclu, adətən kənarlı, az tükcüklü. xırda dişcikli. aydın görünən iri damarının 
uzunluğu 6-12(20) sm. eni isə 1.5-3.5 sm-dir. Yarpaqların yuxarı hissəsi çılpaq, 
parlaq, yaşıl rəngli, aşağı hissəsi isə açıq-yaşıl, sarımtıl-qonur damarlı, əsası isə 
qırmızımtıl-bənövşəyi rənglidir. Özünəməxsus zəif iylidir.

Digitalis lanata Ehrh. - Enliyarpaq üskükotu
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində ürək qlikozidləri: başlıca olaraq lantozid 
A. B. C ibarətdir. Ən çox rast gəlinən təbii qlikozid - lantozid (digilanidlər). qlükoza 
və asetil qrupu, ikinci rast gəlinən qlikozidlər digitoksin, gitoksin və diqoksindir. Az 
miqdarda lantozid D qlikozidi. lantozid E və strospezidə rast gəlinir. Toxum və 
yarpaqlarında steroid tərkibli saponinlər də vardır.
Farmakoterapevtik qrup: Ürək xəstəliklərində təyin edilir.
Farmakoloji tərkibi: Bütün orqanları istifadə olunur. Xammalı yarpaq və çiçəkləri 
hesab olunur. İnkişafinın birinci ilində çoxillik mədəni bitki olan tüklü üskükotunun 
yarpaqlarının tərkibində selanid, abisin və lantozid vardır.
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ÇfDiqoksin (Lanikor, Novodigal), inyeksiya üçün 0,025%, həbləri 0,00025 və 
0,0001q. Kardiotonik qlikoziddir.
Ф Selanid (İzolanid, Lantozid C), həbləri 0,00025q, inyeksiya üçün 0,02%. 
Kardiotonik qlikoziddir.
Ф Lantozid C, damcı. Kardiotonik qlikoziddir.
ÇfMedilazid həbləri 0,000Iq. Sintetik yolla almır. Kardiotonik qlikoziddir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Zəhərli bitkidir. Purpurşəkilli üskükotunun bütün 
orqanlarında ürək qlikozidləri vardır. Yarpaqlarında purpurea A qlikozidi, digilanid 
A, digilanid В, a və b asetildigitoksin, digitoksin, lantozid, gitozid, gitorin, qlükoza, 
aqlikon, yarpaq və toxumlarında steroid saroninlər (digitonin, digitonin, tigonin), 
flavonoidlər (lyuteolin və onun qlikozidi), kofein, xolin maddələri tapılmışdır. II və 
III dərəcəli qan dövranı pozğunluqlarında və hipertoniya xəstəliyində işlədilir. 
Ödemlərdə diurezi artırır, ürək əzələsini möhkəmləndirir. Artıq qəbul etdikdə 
kumulyasiya törədir, qusma, ürəkdöyünmə (aritmiya) yaradır. Hətta ürək 
dayanmasına və ölümə səbəb ola bilər. Yarpaqları keyfiyyətli ürək (kardiotonik) 
dərmanıdır. Xammaldan aşağıdakı preparatlar - selanid, digitoksin, gitoksin, asetil 
diqoksin, yeni Qalen preparatı olan lantozid alınır. Bu preparatlar xroniki ürək-damar 
çatmamazlığının I dərəcəsində aritmiya, paroksizmal taxikardiyalarda və ürək 
ritminin digər pozğunluqlarında müvəffəqiyyətlə işlədilir. Bu bitkinin kumulyativ 
təsiri olduğundan müalicə ixtisaslı həkim nəzarəti altinda aparılmalıdır.
Əks göstəriş: Həssaslıq.

Familia: Apocynaceae Adans. - Kəndirkimilər
Genus: Strophanthus DC. - Strofant
Strofant bitkisi əsasən tropik Afrikada, Cənub-Şərqi və Cənubi Asiyada yayılmışdır. 
Ağacşəkilli lianlar olub, uzunluğu 15-20 m, əsasən kol və kiçik ağaclardır. Yarpağı 
qarşı-qarşıya, ellipsvari və yumurtavarı formada olub, itiuclu zirvəsi vardır. Çiçəkləri 
yarımçətir çiçək qrupunda formalaşmışdır. Tacı borulu və 5 ləçəklidir. Ləçəkləri 
qaytanabənzər uzanmaqla, bitkinin sonuna dolaşır.
Strophanthus kombe Oliv. - Kombe strofantı
Sinonimləri: Strofant
Botaniki xarakteristikası: Yarpaqlan qarşı-qarşıya, ellips formah olub, itiuclu 
zirvəyə malikdir. Çiçəkləri yarımçətir, çiçək tacı yaşıl, düzgün, boruşəkilli, 5 ləçəkli 
olmaqla, lentşəkilli sonluğu həddindən artıq burulmuşdur. Meyvəsi mürəkkəb, 
uzununa kəsilmiş, üfüqi istiqamətdə aralanmış, yetişdikdə açılan, sərbəst olub, 
çoxsaylı kəkilli toxumlara malikdir. Toxumları uzunsov və sonu girdə olur.
Yayılması: Strofant bitkisi Şərqi Afrikanın tropik meşələrində, Zambeziya çayının 
sahillərində, Kamerun ərazilərində yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri:Kenya, Tanzaniya, Botvana, Malavi, Mozambik, Zambiya, 
Zimbabve, Şimal-Şərqi Afrika.
Ekoloji şəraiti:Tripik meşə və meşə kənarlarında yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Yetişmə dövründə meyvə və toxumlarını 
qılçıqlarından azad etməklə toplanılmalıdır. Kölgədə qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: FS X, səhifə 605.
Xarici göstəriciləri: Toxumları uzunsov, yastılaşmış olub, aşağı sonluğu itiucludur. 
Tükcüklü olub, itiuclu sonluqla qurtarır. Çiçəkləri zəif iyli, gümüşü və ya yaşılımtıl- 
sarıdır. Yuyulduqdan sonra tükcüklü toxumları istifadə edilir.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarında təbii şəkildə strafantozid qlikozidi. simarol qlikozidi 
və digər qlikozidlər yerləşir. Ümumi miqdarı 8-10% təşkil edir.

Strophanthus kombe Oliv. - Kombe strofantı
Saxlanılması:Xammalın aid olduğu bir növün digərinə qarışmaması üçün xüsusi 
olaraq ciddi şəkildə banka, yeşik və bağlamalarda saxlanılmalıdır. A siyahısına 
daxildir. Toxumların tərkibindəki bioloji aktiv maddələr hər il analiz edilməlidir.
Farmakoterapevtik qrup: Kardiotonik olub, ürək xəstəliklərində təyin edilir.
Farmakoloji tərkibi: Farmakologiyada dərman məqsədilə strofantın Strophanthus 
gratııs Franch. və Strophanthus hispidus DC növləri işlədilir. Toxumları xammaldır. 
Strofantin К (0,025%), kardiotonik dərmandır.
ÇJStrofantidin asetat (0,025%) kardiotonik dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammal kimi toxumundan keyfiyyətli dərman olan 
strofantin К alınir. Bu dərman maddəsi kəskin ürək-damar çatmamazlığında və 
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kəskin miokard infarktında tətbiq edilir. Yüksək effektli olub, təsiri 5-10 dəqəqədən 
sonra başlayır və 15-30 dəqiqə ərzində maksimuma çatır.

Familia: Ranunculaceae Adans. - Qaymaqçiçəkkimilər
Genus: Adonis L. - Xoruzgülü
Bir və ya çoxillik, yarpaqları çoxqatlı ensiz paycıqlara parçalanmış tək çiçəkli 
bitkilərdir. İkiqat çiçək yanlıqlı kasa yarpaqları 5, ləçəkləri 5-24. vəziləri yoxdur.
Dişicik və erkəkcikləri çoxsaylıdır. Cinsin Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır.
Adonis vernalis L. - Bahar xoruzgülü
Sinonimləri: Dərman xoruzgülü, qaradağlı, dərman bahargülü, xoruzgülü, ağ hərif, 
pörtmə otu, dovşan laləsi, tüklü, xovlu, liflicə, dovşan laləsi, ovçu otu

Adonis vernalis L. - Bahar xoruzgülü
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovları qısa, tünd-qəhvəyi 
olub, sıxtükcüklü kökləri vardır. Gövdəsinin hündürlüyü 20-50 sm, budaqlanan, 
bəzən sadə, yan budaqları əsas gövdədən inkişaf edir. Gövdənin aşağı hissəsində 
qoltuq tumurcuqlarının pulcuqları vardır. Gövdənin yuxarı hissəsində oturaq yaşıl 
yarpaqlar, güclü şaqqalanmış çox kiçik (bir mm-ə qədər) yarpaqcıqları vardır. 
Gövdəsinin qurtaracağında iri çiçəkləri (diametri 2-7 sm) vardır. Kasayarpağı 5, yaşıl, 
bəzən çəhrayı və ya qəhvəyi çalarlı olmaqla, azacıq tükcüklüdür. Birtoxumlu 
mürəkkəb meyvələrdən ibarətdər. Gövdənin yuxarı hissəsindəki meyvələri tor 
qişadan ibarətdir. Yetişmiş meyvələri qonur və ya sarımtıl-yaşıl rəngli yüngül olub, 
ətrafa səpələnəndir. Yazda çiçəkləyir. Çiçəkləmə zamanı bitkinin gövdə və yarpaqları 
inkişaf etdikcə, yan budaqları getdikcə saralaraq quruyur.
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Yayılması: Moldova, Ukrayna, Şimali Qafqaz, Mərkəzi Qara dəniz ərazilərində, 
Qərbi Sibir, Cənubi Ural və Azərbaycanda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya növüdür. Qərbi, Şərqi Volmo-Podol, Pridneprov, 
Privolje, Dnepr və Don əraziləri, Ural dağlarının bütün əraziləri, Avropa, Sibir, 
Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatları.
Ekoloji şəraiti: İşıqlı enliyarpaq meşələrdə, talalarda, kolluqlarda, dərə və dağlıq 
yerlərdə, çəmənliklərdə, çöllük ərazilərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Xammalı çiçəkləmə fazasının sonunda və meyvələri 
yetişən zaman toplanılır. Gövdəsi yuxarıdan qəhvəyi pulcuqları olan yerdən (5-10 sm 
yuxarı hissədən) oraq, bıçaq və digər vasitələrlə kəsilir. Gövdələr səbir və təmkinlə 
kəsilməlidir. Bitkinin toplanıldığı ərazilərdən məhsulun təkrar toplanılması 4 ildən bir 
aparıla bilər. Xammalın qurudulması sürlətli olmaqla, 55-60°C temperaturda 
aparılmalıdır.
Standartlaşdırma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 43.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqlı gövdəsi, çiçəkləri, bəzən buton və ya meyvələri 
müxtəlif inkişaf dərəcələri keçirirlər. Gövdənin aşağı hissəsində olan pulcuqlu 
budaqcıqlannın, yarpaqcıqlannın uzunluğu 10-35 sm, qalınlığı 0,4 sm-ə qədər, sadə 
və ya az budaqlanan olub, yaşıl rənglidir. Yarpaqlan növbəli, oturaq, dairəvi və ya 
geniş oval, dişəbənzər çapıqlı, 2 aşağı 3 yuxarı lələyəbənzər yarpaqları olub, 
zirvədəki yarpaqları bizəoxşar itiuclu, bütövkənarlı, uzunluğu 0,5-2 sm, eni isə 0,5-1 
mm-dir. Yarpaqları çılpaq və yaşıldır. Zirvədəki çiçəkləri tək, gövdə və budaqları 
qızıh-sarı olmaqla, düzgündür. Köndələn istiqamətdəki ölçüsü 3,5 sm, sərbəst ləçəkli, 
5 kasa yarpağından, 15-20 ləçəkdən, çoxsaylı erkəkcik və dişicikdən ibarətdir. 
Meyvələri oval, içərisində çoxlu quru sarımtıl-yaşıl toxumları, oturaq və silindrik 
qonur rəngli çiçəkyatağı vardır. Toxumlarının uzunluğu 3,5-5,5 mm, eni isə 3 mm-ə 
qədər, oval, qısa qarmaqşəkilli bükülmüş, qırışıq olmaqla, kənarları dəriciklidir.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində 20-yə qədər ürək qlikozidləri, başlıca olaraq 
konvallotoksin, konvallozid, konvallazid vardır. Bundan başqa çiçəklərin tərkibində 
digər ürək qlikozidləri olan farnezol və likopin, flavonoidlər və kumarin vardır. 
Bitkinin bütün orqanlarında ürək qlikozidləri vardır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmaqla, işıqdan mühafizə edilməli, temperatur 
15°C-də rütubət 30-50%-dən yüksək olmamaqla B siyahısında saxlanılır. 
Tərkibindəki bioloji aktiv maddələr hər il yoxlanılmalıdır.
Farmakoterapevtik qrup: Kardiotonik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yerüstü hissələri və çiçəkləri zəhərlidir! Tərkibi saponinlər (5- 
10%), efir yağı, flavonoidlər, aşı maddələr və fenol qlikozidlərindən (primulaverozid 
və primverozid) ibarətdir.
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^Bitkinin cövhəri apteklərdə hazırlanır. Bextereyev miksturasının tərkibinə daxildir. 
Kardiotonik dərmandır.
^■Bitkinin ekstraktı, həb və dəmləməsi işlədilir. Kardiotonik dərmandır. 
^Adonizid damcısı (təmizlənmiş ekstrakt). Kardiotonik dərmandır.

Adonizid quru həb 0,00075q (təmizlənmiş ekstrakt). Kardiotonik dərmandır. 
ÇfAdonis-brom həb, (ekstrakt komponenti). Kardiotonik və sedativ dərmandır. 
Çf Adonizid kompleks preparat (Kardioviolen - inciçiçəyi, valerian və adonizid) 
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibi çoxlu miqdarda askorbin turşusundan ibarət 
olduğu üçün yazda salat kimi istifadə edilir. Qurumuş bitkisindən qrip, angina, 
bronxit, pollinoz və rinosinusitlərin müalicəsində təyin edilir. Bahar xoruzgülünün 
zəif sedativ və yuxugətirici xüsusiyyətinə görə miqren, nevroz və zəiflik hallarında 
istifadə edilir. Kökləri yaxşı öskürəkkəsici dərmandır. Tərkibindəki saponinlər 
xüsusən quru öskürəyi kəsmək üçün çox faydalıdır. Ürək döyünməni azaldaraq ürək 
və ağciyərin qanla təchizini yaxşılaşdırır. Tərkibinə bu bitkidən başqa əməköməçi 
daxil etdikdə soyuqdəymə və öskürək hallarında işlətmək məqsədəuyğun sayılır. 
Qalxanabənzər vəzinin hiperfunksiyasım normallaşdırır. Böyrək və sidik yollarının 
daş və qumlarını (konkriment) təmizləyir.
£fGündə 2-3 dəfə hər dəfə 5-10 damcı, güclü tutmalarda isə 20 damcı qəbul etmək 
göstəriş sayılır. Yüksək dozada və ya uzun müddət qəbulu Təngənəfəslik və qusma 
verir. Qalen preparatlarına daxildir.
Ф2 çay qaşığı 250 ml qaynanmış suda 10 dəqiqə ərzində dəmləyərək isti halda bal ilə 
qəbul etmək lazımdır.
Xalq təbabəti: Miqren, nevralgiya, podaqra və revmatizmdə işlədilir.
Əks göstəriş. Yoxdur.

Subfamilya: Nolinoideae Spreng. - Nolinodiyakimilər
Genus: Convallaria L. - İnciçiçəyi
Yeraltı kökümsovu sürünən, yoğun olmayan, zirvəsində bir neçə tutqun böyük 
olmayan alçaqboylu yarpaqlar mövcuddur. Yarpaqları bütöv, enli və ya uzunsov- 
neştərvari, kök üstündə olan yarpaqları itiuclu, kökümsovun zirvəsində isə iri 
tumurcuqları vardır. Ensiz yarpaqları yaşıl, kənarlarını qucaqlamaqla çiçəkləri fırçalı 
olub, 6-20 ədəd bir tərəfə doğru çevrilmiş olur. Kökləri kiçik və çoxsaylıdır. Çiçəkli 
gövdəsi yarpaqsız, bəzən sapaoxşar yarpaqlardan ibarət olur. Çiçəkləri dairəvi- 
zəngvari, çiçək yatağı ağımtıl, bəzən tutqun-çəhrayı rəngli, 6 bükülmüş pərli, 6 
erkəkcik, çiçək yatağı oturaq, dairəvi yumurtalıqlı, qısa sütuncuqdan ibarətdir. Uzun 
bükülmüş çiçək saplağı qısa sallaq olub, çiçək altlığından ibarətdir. May-iyun 
aylarında çiçəkləyir. Meyvələri narıncı-qırmızı şarşəkilli, 6-8 mm köndələn olmaqla, 
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şarabənzər toxumdan ibarətdir. Meyvəsi uzun müddət bitki üzərində qalır. İyun və 
iyulun əvvəllərində meyvə verir. Toxum və vegetativ orqanlarla çoxalır.
Convallaria majalis L. - May inciçiçəyi
Sinonimləri: İnciçiçək
Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh. - Qafqaz inciçiçəyi
Sinonimləri: İnciçiçək

Convallaria majalis L. - May inciçiçəyi
Botaniki xarakteristikası: Yabanı çoxillik bitkidir. Yarpaqları cüt yerləşməklə, 
qından, oval-neştərvari, zirvəsi itiuclu, bütövkənarlı, çılpaq, yaşıl, qövsəbənzər 
damarlı olub, uzunluğu 10-20 sm, eni isə 3-8 sm-ə bərabərdir.
Yayılması: Avropanın meşə, meşə-çöl ərazilərində və Kiçik Qafqazın (Azərbaycan) 
şimalında yayılmışdır. Xammal kimi şimali Qafqaz, Rusiya, Belorus və Ukraynada 
tədarük edilir. Azərbaycanın dağlıq meşələrində rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Sirkumboreal dizyunktiv areal tipinə daxildir. Qərb sərhəddi 
Qütb sərhəddindən Dnestr və Dunay, cənubdan Ön Uralın enliyarpaq meşələrinə 
qədər əraziləri əhatə etməklə, cənub sərhəddi Volqa-Don çaylarından, Azov dənizinə 
qədər, Donetski, Pavloqrad, Dnepropetrovsk!, Kremençuq. Voznesenskidən 
Moldovaya qədər ərazilərini əhatə etməklə, eyni zamanda Birma, Çin, Yaponiya, 
Monqolstan, Rusiya, Cənubi Koreya və ABŞ.
Ekoloji şəraiti: Əsas olaraq orta rütublətli torpaqlarda iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı 
meşələrdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Əsasən 3 növü xammal olaraq toplanılır. Düzgün 
toplanılmalı və qurudulmalıdır. Yarpaqları, bitki və çiçəkləri butonizasiya dövründə 
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günəşli günlərdə və quru havada toplanılmalıdır. Çiçəklərinin uzunluğu 20 sm, 
yarpaq və otları 3-5 sm, torpaqdan hündürlükdə iti oraq və bıçaqla kəsilməlidir. 
Xammalı tez bir zamanda qurutmağa çalışmaq lazımdır. Qurudulma yaxşı olar ki, 50- 
60°C-də quruducu şkafda və ya çardaq, dəmir örtüklü yerlərdə aparılmalıdır. Xammal 
nazik doğranmalı bir sm qalınlığında sərilməlidir. Qurumanı sürətləndirmək üçün 
xammal tez-tez çevrilməlidir. Xammal tez qurudulmadıqda onun keyfiyyəti çox aşağı 
düşür.
Standartlaşdırma: FS XI, buraxıhş 2, səhifə 49.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri (çiçəkqruplan) 5-10 (20) ədəd sarımtıl-ağ rəngli olub, 
açıq-yaşıl rəngli govdə üzərində birtərəfli yumşaq fırça ilə qurtarır. Çiçək saplağı 
üzərində əyilmiş çiçəkləri bölünmüş çiçək altlığının əsası ilə əhatə olunmuşdur. Çiçək 
yatağı sadə, çiçək tacına bənzər, zəngvan olub, 6 dişlidir. Erkəkciklərin sayı 6, qısa 
saplaqlı, üst yumurtahqlı, genişlənmiş dişicik ağızcığından ibarətdir. Zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: İncicicəyinin yerüstü hissəsində 20 qədər kardiotonik qlikozidlər, 
strofantidin, strofantidol, konvallotoksin, konvallotoksol, konvallozid maddələri 
vardır. Bu maddələrin əsasını konvallotoksin və konvallozid təşkil edir. 
Konvallotoksinin hidrolizi zamanı strofantidin aqlikonu və L-ramnoza, konvallozidin 
hidrolizi zamanı isə konvallotoksin və qlükoza əmələ gəlir. Bundan başqa tərkibində 
steroid saponinlər, flavonoidlər, kumarinlər, efir yağı izləri və polisaxaridlər vardır. 
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmaqla, rütubətdən mühafizə edilməli, temperatur 
15°C-də, rütubət 30-50%-dən yüksək olmamaqla B siyahışmda saxlanılır. Çiçəkləri 
yeşiklərdə, yarpaq və otları isə kisələrdə saxlanılmalıdır. Yarpaq və otlan 2 il, 
çiçəkləri isə bir il saxlanıla bilər. Tərkibindəki bioloji aktiv maddələr hər il 
yoxlanılmalıdır.
Farmakoterapevtik qrup: Kardiotonik dərmandır (ürək qlikozidi).
Farmakoloji tərkibi:Yabanı çoxillik bitki olan may inciçiçəyinin toplanılması və 
onun növmüxtəlifliyi olan Qafqaz inciçiçəyi və Uzaq Şərq inciçiçəyi xammal kimi 
keyfiyyətli dərman bitkiləridir. Yarpaq, çiçək, toxum və bitkilərinin tərkibində 
başlıca olaraq ürək qlikozidləri konvallotoksin, dezqlikoxeyrotoksin və konvallozid 
vardır. Qlikozidlər tez, lakin kumlyativ təsir edirlər. Yəni orqanizmdə çöküntü əmələ 
gətirirlər. Ona görə də qlikozidlərlə uzun müddət müalicə aparmaq olmaz, çünki 
orqanizm zəhərlənə bilər. Toxumlarında konvallozid, köklərində isə kovallamarin 
daha çox toplanılır.
£lİncicicəyi cövhəri 70°-li etil spirtində 1:10 nisbətində. Kardiotonik dərmandır. 
^İncicicəyinin kombinəedilmiş dərman maddələri. «Valokormid», «Kardiotron».
l^Korqlikon inyeksiya üçün 0,06% məhlul (çiçək, yarpaq və otundan alınmış 
ekstrakt). Kardiotonik dərmandır.
£fKonvaflazin həb 0,01 q. Ödqovucu və spazmolitik dərmandır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Bu bitki Qərbi Avropada orta əsrlərdən tətbiq edilir. 
Kardial tipli neyrosirkulyar distoniyada, isteriya, yüngül formah toksiki urun 
müalicəsidə tətbiq edilir. Müalicəni valerian və yemişanla birlikdə apardıqda daha 
çox səmərəli olur. Bir xörək qaşığı bitkini 200 ml qaynar suda dəmləmək (termosda) 
lazımdır (sutkalıq doza). Gündə 1-2 xörək qaşığı 3-4 dəfə olmaqla, yeməkdən əvvəl 
qəbul edilməlidir. Xammal kimi may inciçiçəyinin çiçək, yarpaq və otunda ürək- 
damar xəstəliklərində tətbiq edilən və güclü təsiredici korqlikon maddəsi vardır. 
^İnciçiçəyi məhlulu (T-ae Convallariae). 1:10 nisbətində 70°-li spirtdəki 
məhluludur. Gündə 2-3 dəfə böyüklər 15-20 damcı, uşaqlar isə 1-12 damcı qəbul 
edirlər.
Xalq təbabəti: Bir çox xəstəliklərin müalicəsində: ürək, müxtəlif etiologiyah 
ödemlərdə sidikqovucu kimi, nevroz, epilepsiya, temperatur, göz və xaricə islatma 
şəklində istifadə edilir.
Əks göstəriş: Zəhərləyici bitki olduğundan həkim məsləhəti ilə təyin edilməlidir.

FamiliatBrassicaceae Burnett - Kələmkimilər
Genus: Erysimum L.- İsitməotu
Bir, iki və ya çoxillik bitkilər olub, yarpaqları tam və ya oyuqlu-dişcikli olmaqla, çox 
bölümlü tükcüklüdür. Kasacığın əsası kisəşəkillidir. Ləçəkləri sarı, bəzən qırmızımtıl 
və ya bənövşəyidir. Buynuz meyvələri xətti, slindrik və 4 oyuqludur. Cinsin 
Azərbaycanda 22 növü yayılmışdır.
Erysimum canescens Roth - Bozumtul isitməotu (sarılıqotu)
Sinonimləri: Çal sarılıqotu, boz sarılıqotu, dağınıq sarılıqotu, ağ tüklü sarılıqotu, sarı 
sarılıqotu, sarılıqotu
Erysimum diffusum Ehrh. - Qolbudaqlı sarılıqotu (sarılıqotu)
Sinonimləri: Boz sarılıqotu, dağınıq sarılıqotu, sarılıqotu
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 80 sm olub, bozumtul 
qısa və sıx tükcüklüdür. Gövdəsi bir və ya bir neçə olub, budaqlanandır. İnkişafının 
birinci ilində yalnız kökətrafı çətir əmələ gətirir. Çətir yarpaqları uzunsov daralmış 
saplaqdan ibarət olub, kiçik dişcikli olur. İnkişafının ikinci ilində çoxlu qısa və nazik, 
tədricən azalan gövdələri üzərində xətti-neştərşəkilli, qısasaplaqlı və bütövkənarlı 
yarpaqları əmələ gəlir. Sonluqda yerləşən çiçəkləri oldaqca uzun fırçadan, kiçik, düz, 
sərbəst ləçəkləri, dördölçülü olub, limonu-san rənglidir. Meyvələri uzun və nazik 4 
sm olub, ağımtıl tükcüklərdən ibarətdər. Toxumları kiçik, kürəni-qonur rənglidir.
Yayılması:Yabanı növləri Orta Asiyanın bozqır ərazilərində, Sibirdə və Avropanın 
cənub yerlərində yayılmışdır. İndiki zamanda sanlıqotu əsasən Krasnodar vilayətində 
mədəni şəkildə becərilir.
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Coğrafi elementləri: Ukrayna. Şimali Qafqaz. Mosk\aətrafı. Novosibirsk vilayəti. 
Monqolstan və Rusiya.
Ekoloji şəraiti: Çöllərdə, quru çəmənliklərdə, küknar meşəliklərində, meşə 
kənarlarında, talalarda, dəmiryol \ə şose yollarının kənarlarında yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləmə dövründə hündürlüyü ən azı 10 sm 
olduqda, otbiçənlə biçmək lazımdır. Toplanıldıqdan 48 saatdan gec olmayaraq 
qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-1566-80.

Erysimum diffüsum Ehrh. - Qolbudaqlı isitməotu (sarılıqotu)
Xarici göstəriciləri: Bitkinin yerüstü hissələri, budaqlanan gövdəsi, yarpaqları, 
çiçəkləri və yetişməmiş meyvələri bərabər dərəcədə inkişaf edir. Gövdəsi azacıq 
qabırğalı. nazik şırımlı olub, uzunluğu 30 sm-ə qədərdir. Yarpaqları növbəli, xətti- 
uzunsov və ya xətti-neştənari. əsasından daralmış, tədricən qısa saplağa keçən, 
kənarları dayaz dişcikli və ya bütövkənarlı olub, uzunluğu 3-6 sm. eni isə 0.5 sm-ə 
bərabərdir. Çiçəkqrupları yumşaq fırçadan ibarətdir. Çiçəkləri düz. kasacığı uzunsov 
və ya neştərvari. 4 kasayarpağından ibarətdir. Ləçəkləri 4 ədəd olub, tutqun-sarı 
rənglidir. Meyvələri yastılaşmış. dörd dənli qından ibarət, uzunluğu 7 sm. eni isə bir 
mm-ə qədərdir. Xammalın rəngi sarımtıl-yaşıl olub, zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində başlıca olaraq toxumlarında 6%-ə qədər, 
yarpaqlarında 1-1.5U. gövdəsində isə 0.5-0.7 % ürək qlükozidləri vardır. Rütubət 
65G. kül 109f. üzvi və mineral maddələr isə 1%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: B siyahısına daxildir. İki sutqadan gec olmayaraq qurudulmalıdır. 
Farmakoterapevtik qrup: Kardiotonik dərmandır (ürək qlikozidi).
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Farmakoloji tərkibi: Çiçəkləmə dövründə toplanılır. Mədəni ikiillik bitki olan 
qolbudaqlı sarılıqotu xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
^Kardioviolen damcısı (şirəsinin komponenti və ya ekstraktı). Kardiotonik və 
sedativ dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammal kimi qolbudaqlı sarılıqotundan alınan şokdan 
kardioviolen alınır. Kardioviolen kompleks preparat olub, ürəyin revmatik 
qüsurlarında, kardioskelerozda, ürək qan dövranı çatmamazlıqlannda, hətta 
stenokardiyada və vegetativ nevrozlarda istifadə edilir.

Familia: Amaryllidaceae J. St.-Hil. - Nərgizçiçəyikimilər
Genus: Drimia Jacq. - Dəniz soğanı
Dəniz soğanı cinsi çoxillik iri soğanaqlı ot bitkisidir. Soğanaqları iri, lətli, armudu və 
ya yumru, çəkisi təxminən iki kiloqram, on il ərzində isə beş və daha artıq çəkidə ola 
bilər. Soğanağı xaricdən örtülməklə, qırmızımtıl-qəhvəyi, ağ və ya sarımtıl 
pulcuqludur. Soğanağının daxili pulcuqlarının başı lətli-selikli, şirəli, olub, spesifik 
iyə malikdir. Yarpaqları hamar, möhkəm, qayışabənzər, tünd-yaşıl, zirvəsi itiuclu 
olub, uzunluğu 40-70 sm-dir. Sentyabrdan mayadək vegetasiya müddəti davam edir, 
iyun ayından avqust ayınadək isə dinclik dövrü başlayır. Vegetasiyanın sonunda 
yarpaqları zirvədən əsasa doğru qurumağa başlayır. Dəniz soğanı iyul-avqust 
aylarında yarpaqlayana qədər çiçəkləyir. Onun yarpaqsız çiçəkləyən gövdəsinin 
uzunluğu 100-150 sm-ə bərabərdir. Çiçəkləri salxım çiçək qrupunda formalaşmışdır. 
Meyvəsi qutucuqmeyvədir. Toxumları sentyabr-oktyabrda yetişir.
Drimia maritima (L.) Stearn - Dəniz soğanı
Sinonimləri: Amerika soğanı, Kaliforniya soğanı, Suriya soğanı
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, 100-150 sm hündürlüyündədir. 
Soğanağı iri, 2-8 kq olur. Gövdəsi yerüstü hissədən kökyanı yarpaqlara və yarpaqsız 
çiçəklərə malikdir. 10-20 ədəd yarpaqları ensiz yumurtaşəkilli və ya neştərvari, 
bütövkənarlı, çılpaq, qövsşəkilli damarlanma olmaqla, uzunluğu 30-60 sm-dir. 
Düzgün yerləşən çiçəkləri sadə tacabənzər, altı üzvlü çiçək yatağı iri (40 sm) 
fırçayabənzər çiçək qrupunda formalaşmışdır. Qutucuq meyvədir. Ağ və qırmızı 
növmüxtəlifliyində rast gəlinir. Ağ növünün çiçəkləri yaşılımtıl-ağ rəngli, soğanağın 
daxili hissəsi isə ağ və ya azacıq sarımtıl (Avropa və Aralıq dənizi zonası) rənglidir. 
Qırmızı növünün çiçəkləri çəhrayı çiçək yatağından, soğanağın daxili hissəsi purpur 
və ya çəhrayı (Afrika, Aralıq dənizi və Cənubi Amerika) rənglidir. Sentyabr- 
oktyabrda çiçəkləyir, noyabrda isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Aralıq dənizi ölkələrində və Kanar adalarından Cənubi Amerikaya qədər 
ərazilərdə (Braziliya, Çili, Kolumbiya, Venesuela) yayılmışdır. Rusiyada mədəni 
şəkildə becərilir.
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Coğrafi elementləri: Atlantika adaları, Portuqaliya, Aralıq dənizi regionu, Misir 
(Sinay), Səudiyyə Ərəbistanı, Maqhara və Qelela bozqırlıqları.
Toplanılması və qurudulması: Dəniz soğanağı 8-10 illik vaxtı may-iyun aylarında 
çıxarılır, xarici quru pulcuqları kəsilir. Şirəli pulcuqları günəş altında qurudulur. 
Qurudulan yerdə respiratorla işləmək (soğanaq zəhərli olduğundan) lazımdır. Kəskin 
iyli olmasını tərkibindəki efir yağının disulfid törəmələri yaradır.
Xarici göstəriciləri: Tibbi məqsəd üçün dəniz soğanının ağ növünün soğanağından 
istifadə edilir. Bu sarımtıl-ağ, yastı və ya müxtəlif formalı bükülmüş, qatlanmış 
hissəciklərdən ibarət, sərt, buynuzabənzər, 1-8 sm uzunluğunda və 5-10 mm 
qalınlığında olur. Zəif iyli və hiqroskopikdir. Zəhərli olduğundan dadına qətiyyən 
baxmaq olmaz!

Drimia maritima (L.) Stearn - Dəniz soğanı
Kimyəvi tərkibi: Ağ növ dəniz soğanının tərkibi bufadienolid maddəsindən ibarətdir. 
Başlıca olaraq 2/3 hissəsində qlikosillaren A qlikozidləri vardır. Qlikosillaren A ilkin 
maddəsi triozid, əsası aqlikon sillaren, ramnoza, ikinci molekulu isə qlükozadır. 
Hidroliz zamanı biozid sillaren A, sonra isə ramnozid prosillaridin A əmələ gəlir. 
Soğanağın tərkibindəki bufadienolidinin əsası 4-11% selik, acı maddə olan sillipikrin 
və efir yağı izləri vardır. Qırmızı növ dəniz soğanağının tərkibində monoqlikozid 
sillarozid, sillarozidin sonradan isə sillaren hidroksilamin C6 və C8 qrupları saxlayır. 
Sillarozid olduqca toksikidir.
Dərman preparatları: Meprossillaren (Klift), kardiotnik dərmanlar. 
Famakoterapevtik qrup: Kardiotnik dərmanlar (ürək qlikozidləri).
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibi strofanta yaxındır. Qəbul edildikdə güclü diurez 
yaradır. Daha bir acı qlikozid olan sillipikrinin də sidikqovucu təsir yaradır. Ağ növ 
dəniz soğanı Avropa ölkələrinin farmakopeyasına (Fransa. Böyük Britaniya) daxildir. 
Kardiotnik və sidikqovucu təsirə malikdir.
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TƏRKİBİNDƏ SAPONİNLƏR OLAN BİTKİLƏR

Saponinlər (saponizidlər): Bu qlikozidlər hemolitik və yüksək aktivliyə malik 
toksiki maddələr olmaqla, soyuqqanlı heyvanlar üçün xarakterikdir. Quruluşundan 
asılı olaraq aqlikon (sapogenin), steroid və triterpenpidləro bölünür. Saponinlərin 
karbohidrat hissəsi 1-11 monosaxaridlərdən ibarətdir. Ən çox D-qlükoza,D- 
qalaktoza, D-ksiloza, D-ramnoza, D-arabinoza, D-qalakturon və D-qlükuron 
turşularından ibarət olur. Bunlar xətti və ya şaxəli zəncirdən ibarət olmaqla, 
aqlikonun hidroksil və ya karboksil qrupuna birləşir. Steroid saponinlər 27 karbon 
atomundan ibarət olub, yan zənciri spiroketal sistemdən, sprostanol və ya 
furanostanol tipindən ibarətdir. Steroid saponinlərdən olan diosgenin dioskoreya 
bitkisinin kökümsovlarında olur ki, bu maddədən hormonal preparatlar (kortizon, 
progesteron) alınır.

Familia: Sapindaceae Juss. - Sabunağacıkimilər
Subfamilia: Hippocastanaceae DC,- Atşabalıdıkimilər
Genus: Aesculus L.- Şabalıd
Avrasiya və Şimali Amerikada məlum 18-20 növündən Azərbaycanda, xüsusən aran 
və dağətəyi rayonlarda şəhər və kəndlərin yaşıllaşdırılmasında bir növü istifadə 
olunur, iri gövdəli, barmaqvari yarpaqlara malik ağacdır. Çiçəkləri ikicinsli, 
qalxanvari çiçək qrupunda yerləşməklə, meyvəsi qutucuqdur. Toxumunda nişasta, 
sipirt, yağ saponinlər vardır. Aşı maddəli, oduncaq keyfiyyətli boya bitkidir.
Aescuius hippocastanum L. - Adi atşabalıdı
Sinonimləri: Vəhşi şabahd, şabalıd
Botaniki xarakteristikası: Yarpaqları tökülən ağac bitkisi olub, 30 m 
hündürlüyündə, yaxşı inkişaf edən kök sisteminə (enli, sıx, qalın) malikdir. Gövdəsi 
sarımtıl-qonur rənglidir. Yarpaqları qarşı-qarşıya, uzun saplaqlı, mürəkkəbdişli, 5-7 
tərsyumurtavari, dartılmış-itiuclu, oturaq, umumdairəvi olub, 25 sm-ə qədər 
diametrində olur. Çiçəkləri iri, piramidal, düzqalxan, azacıq qeyri-düzgün, ağ və ya 
ağ-çəhrayı rənglidir. Çiçək yatağı 5 yaşıl kasayarpağından və 4-5 sərbəst ləçəkdən 
ibarətdir. Erkəkciyi 5-8 ədəd olub, üst yumurtahqhdır. Meyvəsi dairəvi üçlaylı, 6 sm- 
ə qədər diametri olan, yumşaq, açılan, tikanlı, adətən 1(2) iri və (4 sm-ə qədər 
diametrli), parlaq olub, əsası qəhvəyi-sarımtıl ləkəlidir. May-iyunda çiçəkləyir və 
sentyabr-oktyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Dekorativ bitki olub, mədəni şəkildə bağ və parklarda əkilir. Avropa 
ölkələrinin orta və cənub qurşaqlarında, Qafqazda və Orta Asiya Respublikalarında 
yayılmışdır. Balkan ölkələrinin yarımadalarında rast gəlinir. Azərbaycanın əksər 
ərazilərində becərilir.
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Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz, Ona Asiya əraziləri. Kanada. ABŞ və 
Çin.
Toplanılması və qurudulma: Meyvələrini tam yetişərək yerə töküldükdən sonra 
toplamaq lazımdır. Meyvələrini meyvə_\ anlığından qopduqdan sonra qurutmaq, 
yarpaqlarını isə əl ilə yığmaq lazımdır. Toxumlarını kölgəli-havalı yerlərdə və ya 
50°C-dən yüksək temperaturda quruducu şkafda qurutmaq lazımdır. Yarpaqlan da 
kölgəli-havalı yerlərdə və ya 50-60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. 
Standartlaşdırma: Toxumları - DS 64-4-75-87: yarpaqları - DS 64-4-76-87.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi toxumları düzgün olmayan şarşəkilli formah. 
azacıq yastılaşmış, bir tərəfi yastı, digər tərəfi şişkinli hamar, parlaq, sərt, tünd- 
qəhvəyi dəricikli. əsası iri boz rəngli və ləkəlidir. İysiz. əvvəlcə şirin, sonradan isə acı 
dadh olur. Saplağı şırımlı və qonur-yaşıl rənglidir. Yarpaqların yuxarı hissəsi tünd- 
yaşıl. aşağıdan açıq, sarı-qırmızı tükcüklülü. kənar damarları bitişərək birlikdə 
saplağa birləşirlər. Zəif xoşagələn iyidir. Dadı azacıq yandırıcıdır.

Aescıılıts lıippocasianum L. - Adi atşabahdı
Kimyəvi tərkibi: At şabalıdının toxumunun tərkibində 10% triterpen saponinlər 
(essin), kumarin sırası metoksi- və oksikumarin (eskulin. fraksin). flavonoidlər 
(spireozid, qlikozid, kversetin, kempferol). 50% nişasta. 6-8% piyli yağlar. 8-10% 
zülali maddələr və aşı maddələri vardır. Yarpaqlarında kversitrin. izokversitrin. 
kversitin. rutin, astraqalin. karotinoidlər və violaksantin vardır. Rütubət 12 %, ümumi 
kül 2.5%. üzvi və qeyri üzvi maddələr isə 0.5%-dir.
ÇHoxumlarının tərkibində antikoaqulyant. antiaqreqant tərkibli kcısmin maddəsi 
vardır. Toxumların tərkibindəki triterpen saponinlərin əsasını essin maddəsi təşkil 
edir. Bu tərkibdən «Aessin», «Reparil». «Essaven». «Esflazid» adlı dərmanlar 
hazırlanır. Eyni zamanda çoxsaylı antitrombin maddələrdən «Eskuzan». «Venal».
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«Venen gel», «Venitan», «Venoplant» adlı dərman maddələri hazırlanır. 
Kumarinlərdən isə anavenol dərman preparatı alınır. Yarpaqlarının tərkibindəki 
flavonoidlərdən esflazid adlı dərman hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Vena tonuslandırıcı və antitrombin dərmanlar.
Farmakoloji dərmanlar: At şabalıdının toxumlarının tərkibində qlikozidlər essinin, 
saponin və eskulin kumarin vardır. Toxumlarından hazırlanan ekstrakt vena 
damarlarını tonuslandırıcı kimi trombozlarda işlədilir. Kapilyar keçiciliyini azaldır, 
mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır və iltihabi prosesləri aradan qaldinr. Eskulin qan 
zərdabının antitrombin təsirini tarazlaşdırır və damarların retukuloendotel sistemini 
aktivləşdirir. Essin qanın savaşqanlığını azaldır. Toxumlarının ekstraktı qanın 
laxtalanmasını aşağı salır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Toxumlardan ahnan preparatlardan venaların varikoz 
genişlənməsində, kəskin və xroniki tromboflebitdə, baldır venalarının trofik 
yaralarında, periferik arterial qan damarlarının pozğunluqlarında (periferik 
damarların aterosklerozu, arterit, kiçik damarların tromboemboliyası), hemorradial 
düyünlərin iltihabında tətbiq edilir. Yarpaqlarından alınan esflazid preparatı venaların 
damar divarının rezistentliyini artırır. Venaların kəskin və xroniki xəstəliklərlərində 
(flebit, tromboflebit) və düz bağırsağın çat və babasilində işlədilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Glycyrrhiza L. - Biyan
Çılpaq biyan ot bitkisi olub, paxlalılar fasiləsinə daxildir. Yayılma arealı, demək olar 
ki, kosmopolit olduğundan mülayim və subtropik qurşaqlarda Avrasiya və 
Amerikada, Avstraliya və Şimali Afrikada rast gəlinir. Çoxillik ot bitkisi olub, 
sürünən kökə malikdir. Yarpaqlan tək lələkli olmaqla, yapışqanlıdır. Adətən çiçəkləri 
bənövşəyi çalarlı, qoltuq tumurcuqlan fırçadan ibarətdir. Meyvəsi paxlameyvə olub, 
1-8 toxumdan ibarətdir.
Glycyrrhiza echinata L. - Kələkötür biyan
Sinonimləri: Çılpaq biyan, dəmirli biyan, biyan
Coğrafi elementləri: Avropa, Boreal areal tipinə daxil olub, Şimali Avropa, Qərbi 
Fransa, Almaniya, Macarıstanın boreal əyalətləri, Ural, Şimali Qafqaz, Balkan 
yanmadası, Şimali Anadolu, Orta və Şərqi (bəzən isə Qərbi) Sibir.
Glycyrrhiza glabra L. - Tüksüz biyan
Sinonimləri: Çılpaq biyan, hamar biyan, dəmirli, biyan, biyan kökü
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 50-200 sm-dir. 
Gövdəsi çılpaq, çoxsaylı, düzqalxan, sadə və budaqlanandır. Yarpaqları tək, 
mürəkkəb lələyəbənzər olub, hündürlüyü 5-20 sm-dir. Yarpaqlan parlaq, möhkəm, 
uzunsov-yumurtaşəkilli və ya neştərşəkilli olub, yapışqanlıdır. Çiçəklərinin uzunluğu 
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12 mm, çiçək tacı ağımtıl-çəhrayı olmaqla, kasacığı itidişciklidir. Meyvəsi uzunsov 
düz və ya azacıq əyilmiş formalı olur. Yeraltı sistemi ana kökdən, üfüqi və şaquli 
kökümsovlardan (stolonlar) çox yaruslu sistemdən ibarət olmaqla, kökləri ilə torpağa 
möhkəmlənir. Kökləri ilə torpağın 8 m dərinliyinə qədər gedə bilir. Yerüstü gövdəsi 
ana kökdən inkişaf edir. Çiçəkləmə may-iyun aylarında, meyvələrin yetişməsi isə 
sentyabrda olur.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi, Kür-Araz düzənliyi, Alazan-Əyriçay vadisi, Lənkəran, Naxçıvan və 
Muğan-Lənkəran düzənliyində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Aralıq dənizi, İran-Turan, Kserofil areal tipinə daxil olub, 
Qədim Aralıq dənizi, İran-Turan vilayəti, Mərkəzi Anadolu, Sinayın şimalı, Qobi 
səhrası, Qərbi Himalay və Şərqi Arahq dənizi əyalətləri.
Ekoloji şəraiti: Çayın kənarlarında, dərin olmayan kiçik yarğanlarda, əkin 
sahələrində rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Çoxillik yabanı çılpaq biyanın ilin müxtəlif 
vaxtlarında kök və gövdələri toplanılır və keyfiyyətli dərman bitkisi xammalı kimi 
istifadə edilir. Xammal 70-75% köklərdən, demək olar ki, bərpa olunmuş 
pöhrəliklərdən toplanan vegetativ orqanlardan ibarətdir. Qazaraq kök və 
kökümsovları, yerüstü hissələri toplanılır. Xammalın toplanılması bıçaq və xüsusi 
maşınla toplanılır. Xammalın təkrar toplanılması 8 ildən bir aparıla bilər. Qurudulma 
çardaqda yüksək temperaturda aparılır.
Standartlaşdırma: DF X, səhifə 573 və DS 22839-77; 42-0296-2339-02, 42-0273- 
1781-01 və 0296-2339-02.
Xarici göstəriciləri: Kök və gövdələri silindrik formah, müxtəlif uzunluqlu, qalınlığı 
0,5-5 sm və daha çox ola bilər. Yaxşı inkişaf etmiş kök və kökümsovları hamar olub, 
qalınlığı 15 sm-ə çatır. Təmizlənmiş xammalı xaricdən açıq-sarı rəngdən, qonur-san 
rəngə qədər dəyişir. İysiz, tünd şirin dadh olub, azacıq qıcıqlandıncıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində 23% qliçirrianin, 4% flavonoidlər, steroidlər, efir 
yağlan, askorbin turşusu, acı maddələr, piqmentlər və qatran vardır. Şirin dadh biyan 
köklərndə saponinlər - qlishrazin (23%, şəkərdən dəfələrlə şirin), flavonoidlər (4%-ə 
qədər) (likviratin, likviritigenin, izolikvıritiri), qlisenitin turşusu, askorbin turşusu, 
steroidlər, efir yağı, şəkər, piqment, qatran, aspargin turşusu və selik maddələri 
vardır. Bitkinin yerüstü hissəsi aşı maddələri, flavonoidlər, efir yağı, şəkər, 
piqmentlərdən ibarətdir. Kök və kökümsovlarmda triterpenli saponinlər, qatran, üzvi 
turşular və piyli yağlar vardır.
Saxlanılması: Quru yaxşı havalı yerlərdə saxlanılmalıdır. Məntəqələrdə xammal 
doğranmış halda faner yeşiklərdə, tozu isə şüşə bankalarda qablaşdırılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 10 ildir.
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Farmakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici, iltihabsorucu və spazmolitikdir.
Farmakoloji tərkibi: Bütün yeraltı hissələri keyfiyyətli dərman xammalı hesab 
olunur. Qlisirrizin və qlisirritin turşuları dezoksikortikosteronun tənzimləyir. Mədə- 
bağırsaq, babasil, öskürək əleyhinə yumşaldıcı kimi «Elekasol», «Mirfazin», 
«Kasmin», «Roqlidis» preparatları vardır. Toz kimi kompleks qarışıqlara «Kodelak» 
misaldır. Kökündən hazırlanan quru və qatı ekstrakt (0,25% ammonyak) sinə 
eleksiridir.

Glycyrrhiza glabra L. - Tüksüz biyan
•Ç-Biyan siropu. Öskürəkkəsici dərmandır.
^Qlisiram həb 0.05 q, uşaqlar üçün 0.025 q. Zəif iltihabsorucu dərmandır. 
Böyrəküstü vəzi hormonunu stimullaşdırır. Bronxial astmanın yüngül formalarında, 
ekzema və allergik dermatitlərdə tətbiq edilir.
^Kökündən hazırlanan ekstrakt. Qliderin 1% və 2%-li məlhəmi (18 dehidro-qliserid 
turşusu).
^İltihabsorucu və antiallergik dərman. Neyrodermit. allergik dermatit və ekzemada 
təyin edilir.
-QUkviriton həb 0.1 q. İltihabsorucu, spazmolitik və antisekretor dərman maddəsidir.
Ф Flakarbin qramıla. İltihabsorucu və spazmolitik dərman maddəsidir. Mədə və 12 
barmaq bağırsağın xora xəstəliyində təyin edilir.
Q Epigen aerozol. Virus əleyhinə dərman maddəsidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin istifadə orqanı kökü və gövdələridir. Bitkinin 
tərkibində olan flavonoidlər iltihab əleyhinə və spazmolitik. selik, qatran isə işlədici 
və öskürəkkəsici təsir göstərir. Kökləri güclü bürüyücü. öskürəkkəsici, yumşaldıcı. 
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iltihab əleyhinə, sidikqovucu, desensiblizasiyaedici və spazmolitikdir. Yuxarı 
tənəffüs yollarının iltihabı, allergik rinit, faringit, difteriya və bronxial astma 
xəstəliklərində istifadə edilir. Eyni zamanda qəbizliklə müşayət olunan qastrit, mədə 
xorası və qida zəhərlənmələrində, uşaq xəstəlikləri praktikasında yüngül işlədici kimi, 
böyrək və sidik yolları, hətta böyrəkdaşı xəstəliyində təyin edilir. Bundan başqa 
diatezlərdə, allergik dermatit və ekzemalarda işlədilir. Tərkibində olan qlisirrazin 
turşusu steroid hormonların yaranmasında iştirak edir. Qastrit və mədə xorasında İml 
biyan şokunu 100ml qaynanmış suda həll edərək, isti halda qəbul edilməlidir.
Ç$2-çay qaşığı xammal 1,5 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır 
(sutkalıq doza). Kökündən (bütöv, kəsilmiş) öskürəkkəsici dərman, bişirmə və 
işlədici kimi qarışıqların tərkibində tətbiq edilir.
QLikviriton adlı dərman preparatı hazırlanır ki, iltihabsorucu, spazmolitik və 
antiseptik dərman kimi mədə və onikibarmaq bağırsağın xorasında, qastrit, 
hiperqastritlərdə, yeni alınan flakarbin preparatı isə mədə və onikibarmaq bağırsağın 
xorasında, qlisiram preparatı buynuz təbəqəsinin iltihabında, bronxial astmada, 
allergik dermatitdə, ekzemada və böyrəküstü vəzi funksiyasının artmasında istifadə 
edilir. Sinə eleksiri hazırlanır. Çoxillik ot bitkisi olub, kökümsovları yoğun, üfüqi, sıx 
və saçaqlı kök sisteminə malikdir. Gövdəsi tək, bəzən bir neçə olub, hündürlüyü 40- 
100 sm, düzqalxan, daxili içiboş, yuxarı hissəsi sadə və ya budaqlanandır. Yarpaqlan 
növbəli, aşağı yarpaqlan saplaqlı, yuxarı yarpaqları isə oturaq, lələkvari, 17-21 ədəd 
olub, uzunsov-yumurtaşəkillidir. Gövdənin yuxarı hissəsindəki çiçəkləri 
süpürgəvaridir. Kasacığı zəngşəkilli metalparlaqlı-tükcüklüdür. Çiçək tacı mavi 
rəngli, 5 ləçəkli, zəngşəkilli-şinəbənzərdir. Avropa və Sibirin meşə, meşə-bozqır 
zonalarında yayılmışdır. Çoxlu pöhrəlik və qruplar halında rast gəlinir. Rütubətli 
çəmənliklərdə, talalarda, kolluqlarda və çay vadilərində yayılmışdır. Keyfiyyətli 
dərman xammalı kimi kökümsov və kökləri vegetasiya müddətinin sonunda (avqust- 
sentyabr) toplanılır. Xammal yalnız quru havada, günün ikinci yarısında günəşli 
gündə toplanılaraq, çardaqda, ventilyasiyah yerlərdə və 50-60°C temperaturda 
quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Ф Müalicə müddəti 3-4 həftədir. 1-1,5 aydan sonra müalicə təkrar edilə bilər.
Ф Sinə eliksiri (Elixir pectoralis). Tərkibi biyan ekstraktı - 20,7q, rektifikasiya 
olunmuş zirə efiri 0,34q, naşatır spirtinin sulu məhlulu - l,38q, etil spirti 90% - 20,41 
ml, distillə olunmuş su 100 ml. Öskürək zamanı 20-40 damcı gündə bir neçə dəfə 
qəbul etmək mümkündür. Uşaqlarda bu doza yaşa görə (3-12 damcı) təyin 
edilməlidir. Flakonlarda 25ml miqdarında buraxılır.
Daxili göstəriciləri: Ekstraktiv maddələr 0,15%, ammonyak 25%, rütubət 14%, kül 
8%, yarpaq, kök və qonur-sarı gövdə hissəcikləri 4%, üzvi maddələri 1%-dən çox 
deyildir. Təmizlənmiş xammalda kül 6%, yaxşı təmizlənməmiş yarpaq, kök və gövdə 
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hissəcikləri 15%, qaralmış, bozarmış, qonurlaşmış və açıq rəngli hissəcikləri 20%, 
üzvi və mineral maddələri 0,5%-dir.
Xalq təbabəti: Öçkürəklə müşayət olunan soyuqdəymələrdə 0,5 çay qaşığı biyan 
kökü bir çay qaşığı bal ilə qarışdırılaraq gündə 3 dəfə qəbul edilməlidir. Mədə yarası 
və öd xəstəliklərində kökünü gündə 5-7 dəfə çeynəmək lazımdır.
Xoşagəlməz təsirləri: Uzun müddət qəbulu zamanı orqanizmdə, xüsusən üzdə və 
oynaqlarda şişkinlik əmələ gətirir. Müalicə müddəti 4-6 həftədir. Biyan kökünü uzun 
müddət orqanizmdən kalium ionunu itirən diuretiklərlə birlikdə işlətmək məsləhət 
görülmür. Belə bir hal yarandıqda ürək qlikozidlərinin təsiri güclənə bilər. Bu zaman 
xəstə kaliumla bol olan qidalar (banan, kişmiş, ərik) qəbul etməlidir.
Əks göstəriş: Hamiləlik. İshal yarandıqda ehtiyatla işlətmək lazımdır.

Familia: Polemoniaceae Juss. - Göyümçiçəkkimilər
Genus: Polemonium L. - Göyümçiçək
Göyümçiçək cinsinin təxminən 50 növü soyuq və mülayim qurşaqlarda Şimal 
yarımkürəsində yayılmışdır. Bu cinsin nümayəndələri çoxillik, az bir qismi isə birillik 
bitkilərdir. Hündürlüyü 100 sm-dir. Yarpaqları iri, təklələkli, növbəli, çiçəkləri mavi, 
bəzən ağ, çəhrayı və göy rəngli olub, süpürgəvan və ya qalxanvarı çiçəkqrupunda 
formalaşmışdır. Meyvəsi qutucuqdur.
Polemonium caeruleum L. - Mavi göyümçiçək
Sinonimləri: Göy arıquşu, dava otu, yunan valerianı, göy dazı, göyərmiş
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 35-120 sm, 
horizontal qısa yoğun, şişkin kökləri olmaqla, sıx, açıq bozumtul-sarı saçaqlı köklərə 
malikdir. Gövdəsi düzqalxan, aydın olmayan qabırğalı olub, yuxarı hissəsi 
budaqlanan olmaqla, içiboş oyuqludur. Yarpaqlan növbəli, lələyəbənzər, çılpaq, aşağı 
hissəsi uzunsaplaqlı, yuxarı hissəsi oturaqdır. Yarpaqlan 15-27 ədəd, yumurtaşəkilli- 
neştərvari, bütövkənarlı, iti olmaqla, oturaqdır. İri gözəl, beşüzvlü göy çiçəkləri 
seyrək fırçalı, metalabənzər tükcüklü olub, süpürgəvan çiçək qrupunda toplanmışdır. 
Həyatının birinci ilində yalnız kökətrafı yarpaqları, ikinci ilində gövdə, çiçək və 
meyvə əmələ gətirir. Meyvəsi üçlaylı, şarşəkilli qutucuqlu olub, içərisində çoxlu 
toxumlan olur. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə 
meyvələri yetişir.
Yayılması: Mavi göyçiçiçək Avropa-Sibir növü hesab olunur. Avropa ölkələrinin 
meşə və meşə-bozqır zonalarında, eyni zamanda Rusiya, Qərbi və Şərqi Avropa 
ölkələrində rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Sibir-Avropa növü olub, şimal sərhəddi Finlandiya, cənub 
hissəsi Murmanski vilayəti, Ural, Qərbi Sibirdən Qütb yarımkürəsinə qədər, Baykit, 
aşağı Tunqiski, şimali Baykal, Monqolstan, Moldova, Murmanski əraziləri, Kanada, 
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Hindistan, Yaponiya, Monqolstan, Nepal, Pakistan (Asiya), Rusiya, Cənubi Koreya, 
Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin.
Yaşayış şəraiti: Xam meşələrdə, kifayət qədər zəngin torpaqlarda və zəif 
kölgəliklərdə yaşayır. Tipik ekoloji şəraiti çay sahilləri, çəmənliklər, pöhrəlik, kolluq 
və cəngəlliklər hesab olunur.
Toplanılması və qurudulması: Məhsul xüsusi təchiz edilmiş kotanla və ya 
kartofçıxaran maşınla toplanılmalıdır. Məhsul yığımı sentyabrda başlanılmaqla, 
bitkinin yerüstü hissələri toplanılmağa başlayır. Kökümsov və kökləri toplanıldıqdan 
sonra soyuq suda dərhal yuyulur. Xammal təmizləndikdən sonra küləkli havada və ya 
50-60°C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.

Polemoniıım caeruleum L. - Mavi göyümçiçək
Mühafizə tədbirləri: Xammal toplanıldıqdan sonra təkrar toplanılmasına 5-7 il 
intervalla icazə verilir.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 74 və dəyişiklik № 1, 08.07.98.
Xarici göstəriciləri: Bütöv və ya doğranmış kökümsov və kökləri. Kökümsovları 
üfüqi, düz və ya azacıq əyilmiş, bəzən budaqlanan, köklərinin çoxsaylı əlavə 
törəmələri olmaqla, kökümsovunun uzunluğu 0,5-5 sm. qalınlığı isə 0,3-2 sm-dir. 
Kökümsovu qırışıqlı, sınmış halda hamar və ya dənəvər olur. Qabığı nazik olub, 
uzunluğu 7-35 sm. qalınlığı isə 1-2 mm, kiçik, kələ-kötür, nahamar, silindrik, 
qovuşuq, kövrək, davamsız və tezsınandır. Yuxarı çiçəkləri sarımtıl-qonur, sınmış 
halda sarımtıl-ağ və ya ağ rəngdə olur. Qabığın xarici səthi sarı, sınmış halda isə ağ 
olur. Özünəməxsus zəif iyli və acı dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Başlıca olaraq triterpen pentatsiklik saponinlər, xüsusən 20-30%-ə 
qədər P-amirin qrupu (polemonozid) vardır. Tərkibində aqlikon, efirlər, yüksək 
hidroksilli triterpen spirtlər, sirkədən və tiqlin, angelin və digər turşulardan ibarətdir. 
Tərkibində saponinlərdən başqa qatran (1,2%), üzvi turşular, kumarinlər, 
flavonoidlər, nişasta, piy və efir yağları da vardır.
Saxlanılması: Əczaxanalarda yeşiklərdə, anbarlarda isə kisələrdə saxlanılır. Saxlama 
müddəti 2 ildir.
^Kökümsov və kökləri xammaldır.
Farmakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici və sedativ dərmandır.
Farmakoloji dərman: Mavi göyçiçiçək öskürəkkəsici, sedativ, qankəsici, 
yarasağaldıcı, sidikqovucu və dizenfeksiyaedici təsirə malikdir. Antibakterial 
xüsusiyyətinə görə kokk qrup mikrofloraya təsir edir. Mavi göyçiçiçək xalq 
təbabətində valerian kimi yuxusuzluqda və epilepsiyada, eyni zamanda orqanizm 
möhkəmləndirici kimi istifadə edilir. Bu bitki həm də öskürəkkəsici xüsusiyyətinə 
görə bronxitlərdə istifadə edilir. İlk dəfə olaraq bu bitkinin müalicəvi təsiri Tomsk 
Tibb İnstitutunda vərəm, kəskin və xroniki bronxit, ağciyər absesi və pnevmoniyalı 
xəstələr üzərində öyrənilmişdir. Müalicənin 2-3 günü müsbət effekt görünməyə 
başlamışdır. Tərkibindəki saponinlər aterosklerozun inkişafını dayandırmışdır. 
Eksperimental heyvanların qanında xolesterinin miqdarını və bununla yanaşı arterial 
təzyiqi də aşağı salmışdır. Terapevtik dozada az toksikidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bu bitki əsasən öskürəkkəsici və sedativ dərmandır. 
Ona görə də bu bitkini üstün tutaraq, xroniki bronxitin müalicəsində öskürəkkəsici 
dərman olaraq bəlğəmçıxarıcı vasitə kimi istifadə edilir. Mərkəzi sinir sisteminin 
patologiyalarında sedativ təsir edir.

Familia: Araliaceae Juss. - Daş sarmaşığıkimilər
Genus: Oplopanax Miq. - Oplopanaks
Oplopanaks bir m-ə qədər hündürlüyündə kol bitkisi olub, sürünən kökümsova 
malikdir. Kökü və kökümsovları keyfiyyətli dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. 
Gövdəsi budaqlanmayan, düzqalxan, açıq-boz rəngdir. Tikanlarh bir sm uzunluğunda 
olub, saplağını örtür. Ürəkvari əsasa malik olan yarpaqları dairəvi, diametri 4 sm, 5-7 
pərli olmaqla, tikanhdır. Çiçəkləri böyük olmayan, sarımtıl-yaşıl rəngli, sadə çətirdə 
toplanılmışdır. İyun ayında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə meyvə verir. 
Meyvələri bir sm uzunluğunda qırmızı rənglidir.
Oplopanax elatus (Nakai) Nakai (=Echinopanax elatus Nakai) - Hündür oplopanaks 
Sinonimləri: Hündür exinopanaks, exinopanaks
Botaniki xarakteristikası: Yatıq kol bitkisi olub, az budaqlanan və ya tək gövdəli 
olur. Cavan gövdələrindən tez sınan kövrək iynəcikli çıxıntılar çıxır. Yarpaqları 
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azsaylı, növbəli, uzun saplaqlı, yuxarı gövdəyə bərabər səviyyədə yerləşir. 
Yarpaqlarının diametri 15-35 sm. 5-7 iri. çoxlu dişcikli-pərli və saplaqlı olub, 
uzunluğu 6-18 sm, qısa və sıx tikancıqları vardır. Çiçəkləri görkəmsiz, az 
budaqlanan. kiçik çətirli olmaqla, metal parlaqlığı olan tükcüklüdür. Lətli meyvələri 
qırmızı-çəhrayı olub, çəyirdəklidir.
Yayılması: Rusiyanın bir çox yerlərində. Cənubi Primorye vilayətində. Yapon 
dənizindən 420 km aralı Rusiya ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq. Koreya və Rusiya botaniki-coğrafi rayonuna 
daxildir.
Ekoloji şəraiti:Yüksəkdağlıq küknar, şam ağacı, tozağacı meşələrində, başlıca olaraq 
çürüntülü torpaqlarda və çox rütublətli yerlərdə rast gəlinir.

Echinopanax elatus Akai - Hündür oplopanaks
Toplanılması və qurudulması: Bitkinin xammal kimi toplanılması payız fəslində 
meyvələr yetişdikdən sonra aparılır. Kökünü torpağın altından 35 sm-ə qədər 
dərinlikdən çıxarmaq lazımdır. Nazik doğrayaraq çardaqda tor üzərində sərərək 
qurutmaq lazımdır.
Standartlaşdırma: FS 42-314-72.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovu xaricdən dairəvi, mərciməyəbənzər, həlqəvi 
qalınlaşan, əlavə köklərdən ibarətdir. Eyni zamanda xaricdən uzunsov-qırışıq, qonur- 
bozumtul, bəzən isə narıncı ləkəli sekretor kanallara rast gəlinir. Oduncağın rəngi 
sarımtıl-qonur, geniş ürəkşəkilli. yumşaq ağ rəngdən ibarətdir. Kökü azsaylı, 
odııncaqh olub, qalınlığı bir sm. silindrik olmaqla, çox qatlanandır. Kökün yuxarı 
hissəsi uzunsov-qırışıq və qonur-qəhvəyidir. Özünəməxsus iyli və acı dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində saponinlər exinoksozid (7%), liqnanlar 
(2,7-5%), efir yağı, kumarinlər (0,2%) və flananoidlər (0,9%) vardır.
Saxlanılması: Havası dəyişilən quru yerlərdə, rəflər və kisələrdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumitonuslandmcı dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Keyfiyyətli dərman xammalı kimi cavan pöhrələrindən istifadə 
edilir. Oplopanaksın cövhəri 70°-li spirtdə 1:5 nisbətində işlədilir. Adaptogen və 
tonuslandırıcı dərmandır. Cövhəriarterial təzyiqi artırır, maddələr mübadiləsinin 
bütün komplekslərinə müsbət təsir edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kök və kökümsovlanmn tərkibində (bütöv, kəsilmiş) 
triterpen qlikozidlər, exinoksozid vardır. Bundan başqa tərkibində fenol birləşmələri, 
kumarinlər və efir yağları olur. Kök və kökümsovlanmn tərkibində mərkəzi sinir 
sistemini sakitləşdirən, hipotoniya zamanı məhlul şəklində qarışıqların tərkibində 
işlədilir.

Genus: Aralia L. - Araliya
Bu cinsə Şimali Amerikada, Asiyada, Malayziyada və Avstraliyada yayılan 35 növ 
daxildir. Torpağın üst qatından bir qədər dərinlikdə (15 sm) yerləşən köklərindən 
hazırlanan cövhərindən istifadə olunur. Canlandıran xassələrinə görə Mancuriya 
araliyasının oyandırıcı xüsusiyyəti jenşen kökünün təsiri ilə müqayisədə güclü 
oyadıcı effekt yaradır. Bitkinin yarpaqları çox böyük və gözəl olmaqla yanaşı, həm 
də çox acıdır. Mancuriya araliyası dərman, balverən və dekorativ kol bitkisi kimi orta 
qurşaqlarda özünü çox yaxşı hiss edir.
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. - Mancuriya araliyası
Sinonimləri: Tikanh ağac, şeytan (iblis) ağacı, araliya
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan ağac bitkisi olub, hündürlüyü 6 m-ə 
bərabərdir. Gövdəsi düz, budaqlanmayan, iri çoxsaylı tikanları vardır. Yarpaqlarının 
uzunluğu bir metr və daha çox, mürəkkəb ikilələkli olub, zirvəsindəki yarpaqları sıx 
və yaxın yerləşmişdir. Çiçəkləri kiçik, ağ və ya açıq-sarı rəngli, çətir şəklində 
toplanan, gövdənin zirvəsində budaqlanan iri çiçəkqrupları vardır. Meyvəsi 
giləmeyvə, göyümtül qara rəngli, şarşəkilli, şirəli olmaqla, diametri 3-5 mm, yan 
tərəfdən yastılaşan çəyirdək meyvədir. İyun-avqust aylannda çiçəkləyir, oktyabr 
ayında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Şimal-Şərqi Çin, Koreya, Rusiyada isə yalnız Primorye, Xabarovski və 
Amur vilayətlərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq botaniki-coğrafi rayonuna daxil olub, Braziliya, 
Honduras və Amerika Birləşmiş Ştatları.

350



Ekoloji şəraiti: Rütublətli torpaqlarda, iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı meşələrdə, 
kəsilmiş meşə yerlərində, dağlıq olan günəşli yerlərdə yaşamağı sevir.
Toplanılması və qurudulması: Kökləri erkən yazda yarpaq açmamış, yarpaqları isə 
yaz fəslində (aprel-may) və ya payızda sentyabr ayında toplanılır. Kökləri dırmaşan 
olub, diametri 1-3 sm-dir. Dırmaşan kökləri səliqəli şəkildə təmizlənməli, qaralmış 
hissələri çıxdaş edilməklə, əsasən diametri 3 sm olan hissələri toplanılmahdir. 50- 
60°C temperaturda quruducu şkafda və ya ventiyyasiyah yerlərdə qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 65.

Aralia mandshurica Rupr. ет Maxim. - Mancuriya araliyası
Xarici göstəriciləri: Kökləri yüngül, uzunsov-qırışıq olub, qabığı soyulandır. Qabığı 
incə, zərif olub, asanlıqla oduncağından ayrılır. Eyni zamanda üzərində tikanları 
vardır. Çiçəkləri xaricdən qəhvəyi-boz, daxili tərəfi isə sarımtıl-boz rənglidir. Dadı 
büzücü, acı dadh olub, aroma iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində triterpenli saponinlər, aralozid A. B, C (11-12%), 
tirozid, qlükoza. arabinoza, qlükon turşüsü. nişasta, zülal, karbohidrat, qatran, 
mikroelementlər və efirli yağları vardır.
Saxlamlması: Quru, sərin və havası tez-tez dəyişilən yerlərdə, apteklərdə yeşiklərdə, 
anbarlarda isə kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumtonuslandırıcı dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Mancuriya araliyası ürək ampilitudunu oyadır, sürətini azaldır, 
miokardın tonusunu, tənəffüsü yüksəldir və diurezi artırır. Tinkturası hipotalamus- 
hipofizarın adrenalin sistemini stimullaşdırır. Qabığının tinkturu androgeni yüksəldici 
xüsusiyyətə malikdir. Aralozid immun aktivliyi artırır, antistress təsir göstərir, 
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arzuedilməz halların aradan qaldırılmasına kömək edir. Hipoksiya və infeksiyanı 
aradan götürür, qlikolizin ferment sistemini və orqanizmin müdafiə reaksiyasını 
yüksəldir. Eyni zamanda toksiki hallara qarşı nitrit, xlorofos, metilhidrazin, flüor, şüa 
xəstəliyi, hipoqlikemiya hallarında və qanda lipoproteinlərin miqdarını aşağı salır. Az 
zəhərli olub, yaxşı sorulur.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Köklərinin tərkibində mərkəzi sinir sistemini 
sakitləşdirən, kəllə-beyin travmalarında, infeksion xəstəliklərdə, emosional və psixi 
yorğunluqlarda, serebral aterosklerozda, ağır olmayan astenodepressiv hallarda, 
impontensiyada hipotoniyada məhlul şəklində və qarışıqların tərkibində işlədilir. 
Astenik vəziyyətdə, astenodipressiyalarda, nevrasteniyada stimullaşdırıcı və fiziki 
yorğunluqda təyin edilir. Endokrin sistem, maddələr mübadiləsi və dəri 
xəstəliklərində çox yaxşı təsir edir. Yüksək həssaslıq, yuxusuzluq, hipertoniya 
xəstəliyi və epilepsiyada bu dərmanın işlədilməsi yolverilməzdir.

Genus: Panax L. - Jenşen
Jenşen şəfalı bitki kimi yüz ildən çoxdur ki, istifadə edilməkdədir. Çin ölkələrində 
becərilsə də vətəni Çənubi Amerikanın qərb hissəsi hesab edilir. XIX əsrdən bu 
bitkinin kökləri və yarpaqları ABŞ-da ağdərililər tərəfından müalicə məqsədilə Çin 
və Honq-Konqlu tacirlərə satılırdı. Nyu-York və Kanadanın Ontario bölgəsində 
yayılmışdır. Ancaq məşhurluğu və şəfalı bitki kimi tez-tez istifadə edilməsi, çox 
toplanılması səbəbindən məhvolma altındadır. Artıq ABŞ ilə Kanadanın bir çox 
sahələrində çətin rast gəlinən hala gəlmişdir. Yeni şəhərsalma, maral təsərrüfatları 
tərəfindən istehlak edilməsibu bitkininyaşayış sahələrinin kəskin daralmasına gətirib 
çıxarmışdır.
Panax ginseng C.A. Mey. - Adi jenşen
Sinonimləri: Panaks jenşen, həqiqi jenşen, adam-kök, “adamaoxşar”, “şen-çao”, ilahi 
ot, jenşen, kök-həyat
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 70 sm-ə bərabərdir. 
Gövdəsi tək, incə, zərif, dairəvi, daxili içiboş, oyuqlu, tutqun və ya qonur-qırmızı, 
demək olar ki, qara rəngli olub, sonluğu 2-6 yarpaqdan ibarətdir. Yarpaqları uzun 
saplaqlı mürəkkəb beşərdir. Mərkəzdəki çiçək qruplarının hündürlüyü 10 sm-ə qədər 
olub, çətir çiçək qrupunda formalaşmışdır. Çiçəklərinin diametri 2 mm, ləçəkləri 
tutqun-yaşıldır. Meyvələri 2 yuvah qırmızı və 2 toxumludur.
Yayılması: Primorye və Xabarovsk vilayətlərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq botaniki-coğrafı rayonuna daxil olmaqla, eyni 
zamanda Rusiya, Cənubi Koreya və Çin.
Ekoloji şəraiti: Dağ yamaclarında, drenaj üsulu ilə qurudulmuş torpaqlarda, 
enliyarpaqh sidr - küknar meşəliklərində rast gəlinir.
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Toplanılması və qurudulması: Meyvələri avqust ayında yetişməyə başlayır. 
Köklərini xüsusi alətlərlə maksimal dərəcədə ehtiyatla çıxarmaq lazımdır. Bu zaman 
əsas və əlavə köklərini zədələnməkdən gözləmək lazımdır. Toplanılma vaxtı payızda 
5-6 illik jenşen bitkisinin kökləri yuyularaq qurudulur və keyfiyyətli dərman bitki 
xammalı kimi istifadə edilir.
Standartlaşdırma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 66 (quru xammal).

Panax ginseng C. A. Mey. - Adi jenşen
Xarici göstəriciləri: Kökləri yoğun, demək olar ki. silindrik, yuxarı hissəsində aydın 
görünən dairəvi qalınlaşma vardir. Kökün xarici tərəfi uzunsov olub, seyrək 
spiralvari-qırışıqlıdır. Çiçəkləri sarımtıl-ağ rənglidir. Kökləri islanaraq şişdikdə 
qırışıqlılıq itir. Köklərin yuxarı hissəsi daralmış köndələn-qırışıq olub, kökümsovu 
boyuncuqludur. Kökumsovu qısa, bir neçə dişcikli. gövdəsinin yuxarı hissəsi 
başcığabənzərdir. Kökumsovun boyuncuğunda bir və ya bir neçə əlavə köklər olur. 
Spesifik iyli, acı və yandırıcı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində triterpenli saponinlər. panaksozid A. B. C. D. E. F və 
efirli yağlar, şəkər, nişasta, pektinli maddələr, fermentlər. B qrup vitaminlər, 
mikroelementlər, fitoesterogen və daukosterin vardır. Köklərinin tərkibində triterpen 
tetrasklik saponinlər panaksozidlər. protopanoksidol, protopanokstirol olur. Efir yağı 
(0.25-0.5%). piyli yağlar, fitosterinlər. qatran, pektin maddələri (23%), nişasta, 
vitaminlər, yağ turşuları, çoxlu mikroelementlər - dəmir, manqan, gümüş vardır. 
Hemolitik aktivliyi yalnız qlükozidlərlədir. Qəbul etdikdən sonra hidroliz edərək, 
mədə-bağırsaq traktında aqlikona parçalanır, saponinləri itirərək hemolitik aktivlik 



yaradır. Saponinlər soyuqqanlı heyvanlar üçün toksiki hesab olunur. Bu maddə 
qəlsəmələrin və tənəffüs sisteminin işinin pozulmasına səbəb olur.
Saxlanılması: Toplanılmış xammal 3 kq-dan artıq olmamaq şərti ilə qutulara 
yerləşdirilməli və az rütublətli meşə torpaqları ilə birlikdə qablaşdırılmalıdır. 
Xammalın nisbətən aşağı temperatur şəraitində toplanılması məqsədəuyğundur. 
Yaxşı olar ki, kökləri bircərgədə sfaqnum mamırları ilə birlikdə yerləşdirilsin. 
Xammalın saxlanılma müddəti 2,6 il hesab olunur.
Farmakoloji tərkibi: Kök və kökümsovları birlikdə xammal kimi keyfiyyətli 
dərman bitkisidir. Kökündə triterpen saponinləri panaks, panakvisin, efir yağlan, 
panasen, panaks turşusu (yağ turşularının qarışığı: palmitin, stearin, olein, linol), 
fitosterin, selik, nişasta, şəkər, alkoloid, mikroelementlər (fosfor, dəmir, manqan, 
alüminium), qatran, estrogen və vitaminlər (Bb B2) vardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin yalnız kökündən istifadə edilir. Kimyəvi tərkibi 
tədqiqat üçün olduqca maraq doğurur. Belə ki, bu bitki öyrənilməkdədir, lakin 
müalicəvi tərəfləri hələ də tam aydın deyildir. Qədim şərq əfsanəsində jenşeni «bitki- 
adam», «yeradamı» adlandırırdılar. Əfsanələrdə deyilirdi ki, qocahğı geri qaytararaq 
cavanlaşdırır, xəstələri sağlamlaşdırır, müdrikləşdirir, bir çox epidemiyaları: taun, 
çiçək, vəba xəstəliklərinin müalicə olunmasına kömək edir. Jenşen Çin və Cənub- 
Şərqi Asiyaya məlum idi. Avropa ölkələrinə XVII əsrdə məlum oldu. Sinir sistemini 
stimullaşdırır, sinir və psixi narahatçılığı götürür, hipotenziv təsir göstərir, nevroz və 
impotensiyaların müalicəsində olduqca müsbət təsir göstərir. Səbəbi məlum olmayan 
narahatlıqlarda, orqanizmin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsində, stresli 
stuasiyalarda, infeksion xəstəliklərdə istifadə edilir. Orqanizmi ümumi tonuslandırır, 
mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır və yüngül depressiyanı aradan götürür. Xroniki 
ağ ciyər xəstəliklərində, qanazhğı, şəkərli diabet, hipo və hiper qastritlərdə olduqca 
yaxşı təsir göstərir. Mədə yarasını tezliklə sağaldır, iştahı artırır, bağırsaq fəaliyyətini 
normallaşdirir. Ürək qan dövranını nizama salır. Müxtəlif səbəblərdən əmələ gələn 
seksual zəifliyi aradan götürür. Lakin yerli-yersiz bu preparatı işlətmək 
yolverilməzdir. Bu preparatı vitaminlərlə birlikdə işlətmək onun səmərəsini xeyli 
artırır. Jenşen toksiki deyil və uzun müddət tətbiq edilə bilər. Xəstəyə zəif dozalarla 
təyin etmək məsləhətdir. Köklərinin tərkibində mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirən 
və nevrasteniyanı aradan qaldıran maddələr vardır.
Köklərindən hazırlanan məhlul, dəmləmə, toz, məlhəm, çay, ekstraktlar göstərilən 
xəstəliklərin müalicədə tətbiq edilir. Məsləhət görülür ki, ilk dəfə zəif doza ilə 
başlamaqla, tədricən artırmaq lazımdır. Müalicə müddəti 1-3 aydır.

Ф Rp.: T-ae Ginsengi 30,0
D.S. 15-20 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl

Ф Rp.: Tab. rad Ginsengi 0,15
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S. 1-2 həb gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl
Əks göstəriş: Hipertoniya xəstəliyi, taxikardiya, 16 yaşına qədər uşaqlara və yay 
vaxtı təyini məsləhət görülmür.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Astragalus L. - Gəvən (astraqal)
Paxladan (Gəvən) cinsinin 2000-dən çox növü quru iqlimli ölkələrdə yayılmışdır.
Onlardan Qafqazda 235, Azərbaycanda 150-dən çox növüvardır.
Astragalus dasyantlıus Pali. - Tükcükçiçəkli gəvən
Sinonimləri: Astraqal, hündür ilkçiçək, alçaq ilkçiçək, gəvən

Astragalus dasyanthus Pali. - Tükcükçiçəkli gəvən
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi çoxsaylı, yatmış, 
düzqalxan və ya azca qalxan olub, uzunluğu 40 sm-dir. Yarpaqları növbəli, tək 
lələkyarpaqh, saplaqlı, uzunluğu 12-20 sm olmaqla, 12-14 cüt yarpaqcıqlardan 
ibarətdir. Yarpaqcıqları demək olar ki, oturaq, uzunsov-oval və ya uzunsov- 
neştərşəkilli, uzunluğu 15-20 mm, eni isə 6 mm-dir. Yalançı zoğu neştərşəkilli və 
itiucludur. Hamaşçiçəkləri sıx, başcıqh, adətən 16-22 mm, açıq sarı, kəpənəkçiçək 
taclı olmaqla, zəngvari kasacığı vardır. Bitkinin çiçək tacının bütün hissəciklərində 
ağımtıl və ya sarımtıl tükcüklər vardır.
Yayılması: Ukrayna, Moldova, Dnepr, Volqaqrad, Stavropol, Poltava, Zaporojye və 
Azərbaycanın əksər ərazilərində (Naxçıvan MR) yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa ərazilərində daha çox rast gəlinir. Pontik növ 
olub, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, Moldova, Ukrayna, Volqa, Stavropol, Kiyev, 
Sumsk, Çerkassk, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporojye, Odessa və Xerson vilayəti. 
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qərb sərhəddi Vinniçe, Kiyevin cənubu, Kursk, Voronej, Volqa çayı, cənub sərhəddi 
Volqoqrad, Don, Xarkov, Zaporojye, Melitopol, Azov və Qara dəniz, Krım, o 
cümlədən Əfqanıstan, Çin, Monqolstan, Pakistan və Rusiya.
Ekoloji şəraiti: Yuxarı və orta dağhq ərazilərində, bozqır zonalarda və pöhrəliklərdə 
yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Kütləvi çiçəkləmə dövründə (iyun-iyul), iti oraq və 
ya bıçaqla kəsmək lazımdır. Yabanı tükcüklü gəvən tam çiçəkləmə dövründə xammal 
olaraq bütöv çiçəkləri çiçək althğı ilə birlikdə toplanılır. Xammal kölgəli yerlərdə 
çadır üzərində 5-7 sm qalınlığında sərilməli, yaxşı ventilyasiyalı çardaqda və ya 50- 
55°C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-533-72.
Xarici göstəriciləri: Bitkinin bütün hissələri, xüsusən kasacığı uzun, yumşaq, ağımtıl 
tükcüklərdən ibarətdir. Gövdəsi qabırğalı, qalınlığı 3 mm-ə qədər olub, içiboş, 
oyuqludur. Yalançı zoğu neştərşəkilli və itiucludur. Hamaşçiçəkləri sıx, başcıqh, açıq 
sarı, kəpənəkçiçək taclı olmaqla, zəngvari kasacığı vardır. Bitkinin çiçək tacının 
bütün hissələri ağımtıl və ya sarımtıl tükcüklərdən ibarətdir. Yuxan və orta dağhq 
ərazilərində, bozqır zonalarda və pöhrəliklərdə rast gəlinir. Çiçəkləri qonur-gümüşü, 
yarpaqları gümüşü-yaşıl olub, özünəməxsus iyli və şirin dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində flavanoidlər {kempferol, kversetin, izoramnetin, 
astraqalozid), aşı maddələri, kumarinlər, aminturşular, vitaminlər, a-tokoferol 
(vitamin E) və triterpenli qlikozidlər daziantozid, daziantogen törəmələri (tsikloartan 
sırası) tapılmışdır. Selen 1,5 mq% olur. Makro və mikroelementər (kalsium, silisium, 
alüminium, dəmir, maqnezium, kobalt, sink, mis, manqan, molibden, xrom) vardır. 
Farmakoterapevtik qrup: Hipotenziv və sedativ dərmanlar.
Farmakoloji tərkibi: Farmakoloji təsirə malik bioloji aktiv maddələrlə zəngindir. Bu 
bitkidən alınan preparatlar möhkəmləndirici, hipotenziv, damargenişləndirici, 
kardiotonik və diuretik təsirə malikdir. Kardiotonik qlikozidlər koronar damarlan və 
böyrək damarlarını genişləndirərək diurezi artırır. Eksperimental yolla öyrənilmişdir 
ki, gəvən beyin qan dövranını yaxşılaşdırır. Hipotenziv effekti diurezin çoxalması 
böyrək hemodinamikasının yaxşılaşmasına və yumaqcıqlarda filtrasiyanın artması 
hesabına baş verir. Tərkibində a-tokoferol (vitamin E) və selen çox olduğundan 
əzələlərin iş qabiliyyətini artırır və qanın laxtalanma sistemini normallaşdırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin dəmləməsindən hipertoniyada, xroniki ürək- 
damar çatmamazlıqlarmda, koronar damarların spazmında, kəskin və xroniki 
nefritlərdə tətbiq edilir.
Daxili göstəriciləri: Rütubət ən azı 13%, kül 7%, çiçəklərin səbətcikləri 5%, zirvə 
yarpaqları və 3 mm çiçək hissəcikləri 8%, yarpaq, gövdə, çiçək hissəcikləri 7%, üzvü 
birləşmələr 1%, mineral birləşmələr isə ən azı 2%-dir.
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Familia: Dioscoreaceae Ft Br. - Dioskoreyakimilər
Genus: Dioscorea L. - Diskoreya
Yarpaqları bütöv, torvari və ikievli bitkilərdir. Gövdənin anatomik quruluşu 
ikibölümlüdür. Çiçəkləri kiçik, yaşılımtıl və bircinslidir. Meyvəsi giləmeyvə və ya 
qutucuq meyvədir. Bənövşəyi rəngdə olub, müxtəlif adlarla adlandırılan, üzərində 
müxtəlif ölçülü oytıqlu. açıq tünd-göy rəngli çiçəyi vardır. Qədim zamanlardan 
insanlara məlum idi. Əsasən tropik cənub-şərqi Amerika. Asiya tropikasında. Afrika 
və Avstraliyada yayılmışdır. Yalnız ingilis dilində bənövşəyi batıq, böyük batıq, 
ləkəli, sulu batıq, ağ batıq, qanadlı batıq və y a sadəcə batıq adlanır.
Dioscorea nipponica Makino - Nippon dioskoreyası
Sinonimləri: Çoxsalxımlı dioskoreya. şamdanabənzər. dioskorey a

Dioscorea nipponica Makino - Nippon dioscoreyası
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ikievli ot bitkisi lian olub, gövdəsinin uzunluğu 
4 m-ə qədər, kökümsovları isə üfüqi. 2-3 sm diametrlidir. Çiçəkləri qəhvəyi-qonur 
olmaqla, kökləri sərtdir. Yarpaqlarının uzunluğu 6-12 sm. növbəli, saplağı enli 
yumurtaşəkilli və ürəkvari əsasa malik olmaqla. 3-7 pərlidir. Yarpaqları dəricikli və 
qöv sşəkilli damarlanmaya malikdir. Çiçəkləri bircinsli, ikievli. kiçik olmaqla, tutqun- 
yaşıl rənglidir. 3-7 yarımçətir və qoltuq tumurcuqları olan dişicikli çiçəklərinin 
sadəcə fırçaları toplanılır. Meyvələri 3 yuvah qutucuqda yerləşir. İyul-avqust 
aylarında çiçəkləyir və avqust-oktyabr aylarında isə toxumları y etişir.
Yayılması: Primorye vilayətində. Xabarovskinin cənub rayonlarında. Amur 
vilay ətinin cənub-şərq ərazilərində yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq ərazilərində yayılan endemdir. Primorsk diyarı, 
Xabarovskinin cənub regionlarını və Cənub-Şərqi Amur vilayətləri, Yaponiya, 
Rusiya, Cənubi Koreya və Çin.
Ekoloji şəraiti: Enliyarpaqlı meşələrdə, xüsusən müxtəlif səbəblərdən yanmış 
meşələrdə, daha tez inkişaf edir.
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal kimi kökümsov və kökləri 
toplanılır. Primorye vilayətində yay-payız aylarında yetişmiş toxumları toplanılır. 
Pöhrələri və bütünlüklə yeraltı orqanları qiymlətli xammal hesab olunur. Xammalın 
düzgün tədarükündən 20 il sonra ekosistem bərpa oluna bilir. Bütün vegetativ 
dövrlərdə (aprelin sonundan payızın sonuna qədər) çoxillik yabanı və mədəni bitki 
olan nippon dioskoreyanm kökümsovları, kökləri, gövdələri toplanılır, təmizlənir və 
keyfiyyətli dərman bitkisi xammalı kimi istifadə edilir. Kökümsov və köklərinin 
çardaq altında qurudulması keyfiyyətli xammala zəmanət yaradır. Qurudulma açıq 
havada və yaxşı ventilyasiyah yerlərdə aparılmalıdır. Yaxşı olar ki, süm qurudulma 
80°C temperatur şəraitində “BO”aparatmda nazik qatla (10 sm) sərilməklə aparılsın. 
Xarici göstəriciləri: Kökümsovları silindrik, azacıq bükük və ya həddindən artıq 
burulmuş, budaqlanmayan və zəif uzununa-qırışıq olub, xarici qatı nazik mantar 
qatından ibarətdir. Yuxarı tərəfdəki kökümsovları liflərdən təşkil olunmuşdur. 
Kökümsovları düz, bərabər, ağ və ya abı rəngində olur. Yuxarı kökümsovları açıq- 
qəhvəyi və ya sarımtıldır. Zəif iyli, spesifik acı dadh olub, azacıq yandırıcıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində 8% steroid saponinlər, başlıca komponent 
olan diossin (1,2%) vardır. Furostanol qlikozidlər ən azı 3%, rütubət 13%, kül 3,5%, 
üzvi və mineral maddələri isə 0,5%-dir.
Saxlanılması: Optimal temperaturda, 50°C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır. 
Xammalın keyfiyyəti yaxşı qurudulmasından daha çox asılıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-1521-80.
Farmakoloji tərkibi: Steroid saponinlər ateroskleroz, arterial hipertenziya və 
qıcolmanm qarşısının alınmasında yaxından iştirak edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən polisponin preparatı ahnır. 
Bu preparat xolesterinin aşağı salınmasında istifadə edilir.

Familia: Zygophyllaceae R.Br. - Həlməlkimilər
Genus: Tribulus L. - Dəmirtikan
Kasacığı 5 yarpaqlı olub,erkən töküləndir. Erkəkcikləri 10, ləçəkləri 5, möhkəm 
əsaslı, 10 pərli dairəvari diskə malik olmaqla, metalabənzər 5 erkəkciyi vardır. 
Yumurtalığı oturaq, tək sütuncuqlu, qısa, dişicik ağzı 5 uzunsov şınmlıdan ibarətdir. 
Meyvələri beşkünclü, 5 ulduzubənzər vəziyyətdə düzülmüş, parçalanan, xarici tərəfdə 
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2-4 itiuclu tikanlarla təchiz olunmuş, qabarcıqlı və cod tükcüklüdür. Birillik və 
çoxillik ot bitkiləri olmaqla, qarşı-qarşıya, cüt-cüt, lələkyarpaqlıdır.
Tribulus terrestris L. - Sərilən dəmirtikan
Sinonimləri: Yayılıan dəmirtikan, astraqal, yer çiləyi
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, nazik, düz kökləri olur. Gövdəsi 
budaqlanan olub, uzunluğu 10-60 (120) sm-dir. Yarpaqları qarşı-qarşıya, mürəkkəb 
lələkvari, 6-8 ədəd olmaqla, cüt-cüt yerləşən uzunsov yarpaqcıqdan ibarət, uzunluğu 
3-8 sm, eni isə 1,5-2 sm-dir. Çiçəkləri qoltuq yarpaqlarından ibarət, qısa ayaqcıqh, 
tək, azsaylı, kiçik, 1,2 sm diametrində olan çiçək tacından ibarətdir. İkiqat çiçək 
yanlığı, düzgün, beşüzvlü olmaqla, 10 erkəkcikdən ibarətdir. Yetişən zaman 
meyvələri ulduzşəkilli 5 künclü və 4 ədəd uzun, sərt tikanlardan ibarətdir.
Yayılması: Avropa ölkələrinin cənub hissələrinin quru çöl. Qərbi Altay, Şərqi Sibir, 
Orta Asiya və Qafqaz ərazilərində yayılmışdır. Azərbaycanda Abşeron, Qobustan, 
Kür-Araz düzənliyi, Kiçik Qafqazın mərkəzi, cənubu, Lənkəran və Naxçıvan 
düzənliklərində yayılmışdır.

Tribulus terrestris L. - Sərilən dəmirtikan
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi Sibir, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq, Orta 
Asiya ərazisi. Afrika, Avropa, Aralıq dənizi və Şimali Avstraliya.
Ekoloji şəraiti: Alaq otu kimi məndəcər yerlərdə, yolların ətrafında, çay boyunca, 
qumsal torpaqlarda, alaq, bostan bitkiliyində, qumsal çimərlik balıqqulağı qarışıq 
torpaqlarda və dəmiryol ətraflarında rast gəlinir. Mədəni halda yaxşı inkişaf edir.
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Toplanılması və qurudulması: Bütün yay ərzində toplanılır. Kök və yerüstü 
hissələri torpaqdan çıxarılaraq təmizlənir. Toplanılmanın əl ilə aparılması zamanı 
tikanların ələ batmasından qorunmaq lazımdır. Xammal 20 sm qalınlığında kağız və 
ya parça üzərində sərilməlidir. Qurudulmanın quruducu şkafda aparılması daha 
yaxşıdır.
Qorunma tədbirləri: Xammalın toplanıİmasından bir neçə il sonra təkrar toplanılma 
aparıla bilər. Bu tədbir bitkinin özünübərpa prosesinə xidmət edir.
Standartlaşdırma: FS 42-827-79.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsinin uzunluğu 60 sm olub, şırımlıdır. Yarpaqlan 
uzunsov, qismən bükülən və ya sınmış halda olmaqla, aşağı hissələri ağımtıl 
tükcüklüdür. Meyvələri xırdalanmış 5 ulduzabənzər hissəcikli, qırışıq qabıqh və iti 
sərt tikanlıdır. Bəzən üçbucağabənzər meyvələrində 2-4 ədəd tikanabənzər çıxıntıya 
rast gəlinir. Çiçəkləri yaşıl-sarı, yarpaqları yaşıl, meyvələri isə açıq-yaşıldır. 
Özünəməxsus zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində steroid saponinlər (trillin, diossin, qrasillin, 
protodiossin), flavonoidlər, alkaloidlər və aşı maddələri vardır. Bikidən 
«Tribusponin» preparatı hazırlanır. Toxumlarının tərkibində qlikozidlər vardır. 
Spektrofotometrik metodla qlikozidlərin miqdarı 0,7% olduğu təsdiq edilmişdir. 
Rütubət ən azı 13%, ümumi kül 16%, üzvi və qeyri üzvi maddələr isə 1 %-dir.
Saxlanılması: Quru, havalı yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 5 ildir. 
Ç$Sürünən gövdəsi xammal hesab olunur.
Ç$«Tribusponin» preparatı. Bu preparat 0,1 q olub, tərkibi steroid saponinlərdən 
ibarətdir. Antiaterosklerotik dərman maddəsidir. Bütöv və ya xırdalanmış yarpaq, 
gövdə, kök və meyvələrindən qarışıqlar, ekstraktmdan kompleks preparat olan 
«Fitovit», «Speman», «Speman forte» adlı dərmanlar hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Hipolipidemik, hipoxolesteremik və hopotenzivdir. 
Farmakoloji dərmanlar: Bitkidən hazırlanan ekstrakt ödqovucu, diuretik təsir 
etməklə, mədə şirəsini və bağırsağın peristaltikasını artırır.
Farmakoloji tədqiqatlarla aşkar edilmişdir ki, tərkibində olan tribusponin 
eksperimental olaraq qanda xolesterinin miqdarını azaldır.
Antisklerotik təsiri tərkibində olan steroid saponinlərin lipid mübadiləsinə təsiri ilə 
izah edilir. Tribusponin eyni zamanda ürək-damar sisteminə təsir edərək ürək 
vurğularını yavaşıdır, miokardın qanla təchizini yaxşılaşdırır, diastolanı uzadır və 
koronar qan dövranı normallaşdırır.
Tribusponin antikoaqulyant təsir edərək, protrombin indeksini aşağı salaraq, qanın 
laxtalanmasını azaldır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tribusponin profilaktik və müalicəvi məqsədlə, 
ateroskleroz, ürəyin işemik və hipertoniya xəstəliyində tətbiq edilir.
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TƏRKİBİNDƏ FİTOSTEROİD BİRLƏŞMƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Fitosteroidlər: Steroid təbiətli maddələr olub, 4 əsas qrupa bölünürlər.
l.Fitoekdisteroidlər 1966-cı ildə yapon tədqiqatçısı 
Koyi Nakanisi tərəfindən Podocarpus nakai bitkisi 
üzərində tədqiqat apararkən aşkar etmişdir. Fitoekdizon 
təbii polihidroksi sterinlərin, tsiklopentan perhidro 
fenantren törəmələrinin, həşəratların qabıqdan çıxması 
və buğumayaqlıların metamorfozu zamanı rast gəlinir. 
Fitoekdisteroidlər sərt kristal maddə olub, etil spirtində 
yaxşı, metil spirtində, aseton, etilasetat və xloroformda pis həll olur. Petrolein 
efirində isə həll olmur. Fitoekdizon adaptogen və psixostimulyator maddədir. Zülal 
mübadiləsini gücləndirir və anabolik təsir edir.
2. Vitanolidlər - fitosteroidlərin digər qrupu olub, (Withania somnifera (L.) Dunal.) 
bitkisinin Hindistan və Yaxın Şərqdə rast gəlinən növündən alınır. 1968-ci ildə İsrail 
tədqiqatçısı Withania somnifera bitkisindən ilk steroid olan vitaferini alınmışdır. 
Polioksisteroid (C2s) olub, əsası tsiklopentan perhidro fenantrendən ibarətdir. Yüksək 
bioloji aktivliyə malik olub, əsasən şiş hüceyrələrinə təsir edir.
3Ayuqaekdisteroidlər quruluşuna görə vitanolidlərə bənzəyir. Müəyyən olunmuşdur 
ki, belə vitanolidlər dodaqçiçəklilər fəsiləsinə daxil olan dirçək cinslərinə məxsus 
növlərdə (Ajuga decumbens Tenore, A. procumbens Tenore) vardır. Bu bitkilərdən 
xüsusi birləşmə olan ayuqalakton almır.
4. Brassinosteroidlər steroid təbii fitohormonlar olub, bitki hüceyrələrinin cücərmə 
effektliyini artıran və onlann normal ölçülərinin formalaşmasını stimullaşdırır. 
Brassinosteroidlər ilk dəfə 1979-cu ildə raps bitkisinin (Brassica napus L.) tozcuq 
hüceyrəsindən alınmışdır. Hal-hazırda brassinosteroid aktivliyə malik 60 çox 
birləşmələr alınmışdır.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Rhaponticum Ludw. - Levzey
Levzey qışa dözümlü və soyuğadavamlı, işıqsevən bitkilərdir. Altay dağlannda bitən 
bu çoxillik ot bitkisi, həm də Qərbi və Şərqi Sibirdə və Orta Asiyada da yayılmışdır. 
Sibirdə bu bitki “maral otu” kökü isə “maral kökü” adlanır.
Rhaponticum carthamoides (Willd.) İljin (=Leuzea carthamoides (Willd.) DC.) - 
Saflorabənzər levzeya
Sinonimləri: Saflorabənzər iribaşcıq, iribaşcıqlı, levzeya, maral kök, maral otu, alp 
böyükbaşhq otu
Botaniki xarakteristikası: Böyükbaşcıqlı saflorabənzər levzeya çoxillik ot bitkisidir. 
Kökümsovlu, üfüqi istiqamətdə yerləşən, kökləri incə, zərif olub, çoxsaylıdır.
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Gövdəsi sadə, hündürlüyü 0,5-1,8 (2,2) m içiboş, oyuqlu, kiçik şırımlı, hörümçək 
toruna bənzəyən naxışlı formasındadır. Yarpaqları zəif görünən hörümçək toruna və 
dərin lələyəoxşar bölümlü, uzunluğu 12-40 sm, eni isə 5-20 sm, iri ucluqlu, aşağı 
yarpaqları saplaqh, zirvədəki yarpaqları isə oturaq, bütöv və iridişciklidir. Gövdənin 
zirvəsində tək, iri (diametri 3-8 sm) olub, bənövşəyi rəngli səbətciyi vardır.
Yayılması: Keçmiş SSRİ-nin Asiya hissəsində Baykal və Altayda rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Cənubi Sibirin endemik növü olub, Şərqi Qazaxıstan, Altay, 
Alatau, Qərbi və Şərqi Sayan, Xamar-Daban, Tarbaqatay, Cunqar Alatau, 
Monqolstan, Rusiya və Çin.
Ekoloji şəraiti: Subalp, alp çəmənliklərdə, yuxarı meşə qurşaqlarında 
(pöhrəliklərdə), enliyarpaqh-sidr meşəliklərində, hündürotluq meşə çəmənliklərdə, 
göl və çay sahillərində yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi toplanılması Altay, Sayan, Krasnodar 
və şərqi Qazaxıstan vilayətlərində aparılır. Kökümsov və kökləri toxumları 
yetişdikdən sonra avqust-sentyabr aylarında toplanılır. Toplanıldıqdan 15-20 il sonra 
təkrar bərpa prosesi gedir. Çoxillik yabanı və mədəni ot bitkisi olan saflorabənzər 
levzeyanm kökümsovu və kökləri payızda yetişən zaman toplanılaraq, qarışıqlardan 
təmizlənir və keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Xammal yaxşı 
ventilyasiyalı yerlərdə 4-6 gün ərzində və ya 50-60°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovu bütöv və ya bölünmüş, çoxsaylı nazik əlavə 
köklərdən, yuxarı hissədə isə əvvəlki gövdənin dağılmış özəyindən ibarətdir. 
Kökümsovu oduncağabənzər, xaricdən qeyri-müntəzəm qırışıq və qeyri-bərabər sınıq 
kimi görünür. Mədəni saflorabənzər levzeyanm kökümsovu çoxbaşcıqlı, budaqlanan, 
şaquli, yabanı növlərdə üfüqi, azacıq əyri, silindrik, az və ya çox dərəcədə bərabər 
olmaqla, müntəzəm qalınlaşmışdır. Kökləri elastiki olub, kiçik şırımlıdır. 
Çiçəklərinin rəngi qonur-qəhvəyidən qara rəngə qədər, sınıq vəziyyətdə isə tutqun
san rəngə qədər dəyişir. Özünəməxsus zəif iyli, azacıq şirintəhər olub, qatranlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərinin tərkibində qatranlı maddələr, efir yağları, 
alkaloidlər, karotin, askorbin turşusu, fitoektizonlar, triterpenli qlikoziqlər, 
flavonoidlər və antosian qlikoziqlər vardır. Rütubət 13%, ümumi kül 9%, üzvü 
birləşmələr 1%, mineral birləşmələr isə 4%-dən çox olmur.
Saxlanılması: Havası yaxşı dəyişilən quru yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma 
müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumtonuslandırıcı dərmanlar.
Famakoloji tərkibi: Mərkəzi sinir sistemini oyadır, ürək ritmini azaldır, periferik 
damarları genişləndirir, qanın axın sürətini artırır, ürək əzələlərini gücləndirir və 
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tənəffüsü tezləşdirir. Eninəzolaqlı əzələlərin iş qabiliyyətini artırır, qan dövranını 
sürətləndirir və enerjini bərpa edir.
Hipoqlikemik təsir edir, qlükozanın toxumalarda mənimsənilməsini yaxşılaşdırır, 
orqanizmin immunitet qabiliyyətini yüksəldir və damar reaksiyasını normallaşdırır. 
%fSulu ekstraktı 70(’-li etil spirtində 1:1 hazırlanır. Ümumtonuslandırıcı və adaptogen 
dərmanlar.
f^Ekdisten həb 0,005 q. Ümumtonuslandırıcı və anabolik dərmandır.
ÜfLauzeya (sulu ekstrakt). Ümumtonuslandırıcı və adaptogen dərmandır. 
ÜES ulu-spirtli eliksir. «Evalar». Ümumtonuslandırıcı dərmandır.

Leuzea carthamoides DC - Saflorabənzər levzeya
istifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən maye ekstrakt hazırlanır ki, 
bu sinir sistemini stimullaşdırıcı, fiziki və əqli gərginliyi azaldaraq iş qabiliyyətini 
artırır. Xammalından tonuslandırıcı alkoqolsuz içki hazırlanır. Meyvələrindən 
hazırlanan dəmləmə tərqovucu dərman qarışıqlarının tərkibinə daxildir. İlk dəfə bu 
bitkidən hazırlanan ekdizon (zooekdizon) hormonu həşəratlarda metamorfoz əmələ 
(1966) gətirmişdir.
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TƏRKİBİNDƏ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Fenol: Bu birləşmələrin tərkibində bir və ya bir neçə aromalı 
həlqəsi və sərbəst hidroksil qrupu olan maddələrdir. Müasir 
dövrdə 2 milyona qədər təbii fenol birləşmələri vardır. Fenol 
birləşmələri əsasən göbələk, şibyə və yosunlarda aşkar 
edilmişdir. Bitkilərin tərkibində olan fenol birləşmələri onların 
həyatında olduqca vacib rol oynayır. Xüsusən bu birləşmələr 
əksər metobolik: tənəffüs, fotosintez, qlikoliz və fosforlaşma proseslərin aparılmasını 
tənzim edir. Rus tədqiqatçı alimi V.İ.Palladin öyrənmişdir ki, fenol birləşmələr 
hüceyrə tənəffüsündə iştirak edir. Hidrogenin akseptoru kimi xüsusi oksidaza 
fermentinə təsir edərək onu oksidləşdirir. Fenol birləşmələri bitkilərdə boy, inkişaf və 
reproduksiya xüsusiyyətlərini idarə edir. Eyni zamanda fenol birləşmələri enerji 
materialı kimi göbələk, antibiotik və antivirus təsirə malikdir.

Familia: Ericaceae Juss. (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər
Genus: Arctostaphylos Adans. - Ayıqulağı
Həmişəyaşıl kol bitkisi olub, hündürlüyü 25-130 sm, tünd-boz rəngli qabıqla 
örtülmüşdür. Yarpaqları uzunsov-tərsyumurtavari, qalın, parlaq uzunluğu 12-26 mm, 
ömrünün 3-cü ilində yarpağını tökür. Budaqlarının uclarındakı çiçəkləri qısa, sallanan 
fırçada toplanmışdır. Kasacığı balaca qısa kirpicikli kənarlara, 5 enli dairəvi dişlərə 
malikdir. Tacı çəhrayı, uzunluğu 5-6 mm, beşdişcikli, daxili isə sərt tüklərlə 
örtülüdür. Erkəkcikləri tünd-qırmızı tozcuqlardan ibarətdir. Meyvəsi giləmeyvə, 
çəyirdəkli, nişastah, yumru, qırmızı olub, uzunluğu 6-8 mm-dir. May-iyun aylarında 
çiçəkləyir, iyul-oktyabrda isə meyvələri yetişir.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.- Adi ayıqulağı
Sinonimləri: Ayı meyvəsi, unlu-xəmirli
Botaniki xarakteristikası: Adi ayıqulağı çoxillik həmişəyaşıl kol bitkisidir. Mərkəzi 
adi oxdan ibarət olub, çox kiçik yarpaqlardan və budaqlardan ibarətdir. Bütün 
tərəflərə yayılan budaqlarının uzunluğu 2 m-ə çatır. Düzqalxan, yarpaqlı gövdəsinin 
hündürlüyü 10-15 sm-dir. Cavan gövdəsi yaşıl və ya yaşılımtıl-qonur rəngli, çoxillik 
gövdəsi çoxqatlı tünd-qəhvəyi qabığaoxşar toxumadan ibarət olub, tökülmə 
qabiliyyətinə malikdir. Yarpaqları növbəli, dəricikli, çılpaq, bütövkənarlı, uzunsov- 
tərsyumurtaşəkilli olub, uzunluğu 1-2,2 sm, eni isə 0,5-1,2 sm, qısa və daralmış 
saplaqlı, yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, aşağı tərəfi isə açıq-parlaq rəngli olub, aydın 
görünən damarlıdır. Cavan yarpaqlan tutqun, zərif, köhnə yarpaqlarının kənarlan 
tükcüklüdür. Çiçəkləri oval-səhəngvari formah, tutqun-çəhrayı rəngli, uzunluğu 3-5 
sm olmaqla, beşdişcikli taca malikdir. Çiçəkləri başı aşağı sallanmış, zirvədə 
fırçayabənzər çiçəkqrupundan ibarət olmaqla, hər biri 3-7 ədəddir.
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Giləmeyvəyəbənzər, qırmızı. yastılaşmış, tərkibi nişastalı olmaqla. 5 
çəyirdəkmeyvədən ibarətdir.
Yayılması: Avropa. Sibir. Uzaq Şərq və Qazqazın dağ meşələrində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Holarktik areal olub, şimal sərhəddi Fin körfəzindən. Ob çayına 
qədər. Lena çayı mənsəbindən Sakit okeana qədər, şərq sərhəddi Sakit okeanından 
Komandor adalarına qədər. Kamçatka. Kuril adaları. Oxot dənizi. Saxalin və 
Primoryeyə qədər əraziləri, cənub sərhəddi Qazaxıstan. Omsk. İşim. Tobol. Cənubi 
Ural. Ufa. Kama. Volqa çayları. Xoper. Don. Xarkov. Kiyev. Karpat əraziləri və 
Kanada.
Ekoloji şəraiti: Günəş yaxşı düşən yerlərdə digər bitkilərlə rəqabət etmədən yaşaya 
bilir.

Arctostaplıylos uva-ursi (L.) Spreng. - Adi ayıqulağı
Toplanılması və qurudulması: Litva. Belorus. Sankt-Peterburq \ə Kalininqrad 
vilayətlərində xüsusi olaraq toplanılır. Toplanılmış yarpaq və gövdələrinin 2 il 
istifadə müddəti olur. Yazda (aprelin sonu, iyunun ortalarına qədər) çiçək açana 
qədər, payızda (avqustun sonu, sentyabrın ortalarına qədən isə meyvənin yetişmə 
fazasında toplayırlar. Yarpaqları çiçəkləmədən sonra toplanıldıqda arbutin qlikozidi 
minimal miqdarda olur. Xammalın toplanılması zamanı ayıqulağının yarpaqlı 
gövdələri xüsusi iti bıçaqla kəsilməlidir. Qum yığılmış qutulara qoyularaq 
qablaşdırılmalı və nəqliyyatla göndərilməlidir. Xammalın təkrar toplanılması 5 ildən 
bir aparılmalıdır. Yaz fəslində çiçəkləmədən başlayaraq, payız fəslində meyvələr 
yetişəndən, qar yerə düşənə kimi yarpağı toplanılır. Xammal yalnız günəşli gündə, 
quru havada, günün ikinci yarısında toplanılaraq. çardaqda. \ entihasiyalı yerlərdə və 

3(ı 5



ya 50°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Qurudulduqdan sonra 
döyülməli, çadır və digər vasitələrin üzərində sərilməlidir. Döyülmüş gövdələrin 
diametri 8-10 mm ölçüdə olmalıdır.
Standartlaşdırma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 26 və dəyişiklik № 1,2.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları kiçik, dəricikli, sıx, bütövkənarlı, tərsyumurtaşəkilli 
və ya uzunsov-oval formalı, zirvəsi girdələşmiş, bəzən böyük olmayan oyuqlu, 
əsasından daralmış və qısa saplaqdan ibarətdir. Yarpaqları iysiz, güclü büzücü olub, 
acı dadlıdır. Dərman kimi istifadə orqanı bütöv və ya sınmış gövdə, yarpaq hətta 
çiçək və meyvələri hesab olunur. Gövdəsi az budaqlanan, dairəvi, yuxarı hissəsi 
yaşılımtıl bəzən qırmızı çalarlı, aşağı hissəsi qırmızımtıl-qonur rəngli olub, 
oduncaqhdır. Yarpaqları növbəli, qısasaplaqlı, tərsyumurtavari və ya uzunsov-oval, 
zirvəsi dairəvi, bəzən oyuqludur. Əsası pazşəkilli-daralmış, dəricikli, sıx, kövrək, 
bütövkənarlı olub, az əyilmiş kənarlara malikdir. Torvari damarlanmışdir. 
Yarpaqlarının yuxarı hissəsi bozumtul-yaşıl (payızda qırmızımtıl), parlaq, aşağı 
hissəsi isə azacıq açıq və ya tutqun rəngli olur. Çiçək qrupu dairəvi və ya oval, 
çəhrayı-ağ rənglidir. Meyvələri şarşəkilli, yaşıl və ya qırmızımtıl-qonur, olub, 
çəyirdəklidir.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında 6% arbutinin, metilarbutinin, hidroxinon, ursol, qal 
turşuları, flavonoidlər və 30-35% aşı maddələri vardır. Tərkibində rütubət 12%, kül 
4%, üzvi və mineral maddələri isə 0,5% olur.
Saxlanılması: Quru, havası yaxşı dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma 
müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Diuretik və antihistamin dərman bitkisidir.
Famakoloji tərkibi: Antihistamin təsiri yarpaqlarmdakı hidroxinon törəmələrinin 
hesabına əmələ gəlir. Arbutinin hidroliz edərək böyrəklərdən çıxır. Bu zaman sidik 
yaşıl və ya tünd-yaşıl rəng alır. Sidikqovucu təsiri hidroxinona görədir. Tərkibindəki 
aşı maddələri mədə-bağırsağa büzücü təsir göstərir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Ayıqulağımn yarpaqlarında 35% aşı maddələri, piroqall 
qrupu, turşu (qall, ellaqa, qarışqa və ursol), arbutin, metilarbutin, flavonoidlər, 
hidroxinin, ellaqotanin, rəngləyici maddələr, hiperozid, kversetin, izokversetin, C 
vitamini və az miqdarda efir yağlan vardır.
Qəbul üçün göstəriş: Böyrək və sidikyolu xəstəliklərində keyfiyyətli və effektli 
sidikqovucu, dizenfeksiyaedici və iltihabsorucu dərmandır. Kəskin və xroniki 
pielonefrit, sistit, böyrək vərəmi və uretrit xəstəlikləri zamanı müvəffəqiyyətlə 
istifadə edilir. Orqanizmdə əsasən qəbul zamanı sidiyi turşlaşdırır. Yarpaqlarının 
dəmləməsi antiseptik, sidikqovucu və büzücü təsirə malikdir. Tərkibində arbutin 
qlikozidi vardır. Dəmləməsi və ekstraktı dizenfeksiyaedici kimi sistit, pielit, uretrit və 
iltihabi proseslərdə sidikqovucu təsir göstərir. Bolqar həkimlərinə görə yarpaqlarının 
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dəmləməsi sidikqovucu və büzücü təsirlidir. Əsasən podaqrada istifadə edilir. Bir 
xörək qaşığı bitkini 250 ml soyuq suda 12-24 saat ərzində dəmləmək (termosda) 
lazımdır (sutkalıq doza). Gündə 2-3 dəfə, hər dəfə bir fincan qəbul edilməlidir. 
Yarpaq və gövdəsinin dəmləmə və bişirməsi sidikqovucu və dizenfeksiyaedici 
dərman maddəsi kimi iltihabqovucu, böyrək və sidik yolları xəstəliklərində təyin 
edilir.
Xalq təbabəti: Büzücü xüsusiyyətinə görə ishalda, bundan başqa xolesistit və 
podaqrada təyin edilir.
Əks göstəriş: Hamiləlik. Böyrək parenximasmı qıcıqlandırdığı üçün 
qlomerulonefritdə təyini göstəriş sayılmır. Gicitkanla birlikdə təyini də 
yolverilməzdir.

Genus: VacciniumL. - Mərsin
Vaccinium vitis-idaea L. - Mərsin
Sinonimləri: Dirəkşəkilli mərcangilə, qazımaçı, tirəoxşar
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan həmişəyaşıl kol bitkisi olub, hündürlüyü 
5-30 sm, sürünən kökümsovlu, düzqalxan və budaqlanan gövdəyə malikdir. 
Yarpaqları növbəli, dəricikli, qısa saplaqlı, qışlayan, dairəvi, tərsyumurtavari və ya 
ellipsvari, parlaq olmaqla, bütövkənarhdır. Çiçəkləri dördüzvlü, açıq çəhrayı, başı 
aşağı əyilmiş qısa 2-8 ədəd zirvə fırçası olan, çiçək tacı zəngşəkilli, 8 erkəkcikli 
olmaqla, alt yumurtalıqlıdır. Çiçək tacı zəngşəkilli, çəhrayı, xaricdən 4 dişciklidir. 
Meyvəsi açıq-qırmızı, çoxlu kiçik toxumları olan şarşəkilli şirəli giləmeyvədir. May- 
iyun ayında çiçəkləyir, avqust-sentyabr ayında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Holarktik areal tipinə malik olub, Avrasiyanın şimal hissəsində üstünlük 
təşkil edir. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
qərbi və Kiçik Qafqazın şimalımda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa əraziləri, Kanada, Qrenlandiya adası, Çin, 
Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreya, Rusiya, Monqolstan və Yaponiya.
Ekoloji şəraiti: Meşə və Arktika zonasından, dağhq ərazilərə qədər yayılmışdır. 
İynəyarpaqlı və enliyarpaqh meşələrdə, tundranın dağhq və düzənlik landşaftlarında 
yaşayır. Adətən işıqlı-iynəyarpaqlı (şam-küknar) meşələrdə daha yaxşı inkişaf edir.
Toplanılması və qurudulması: Yarpaqlarını 2 vaxt - yaz və payız aylarında: yazda 
çiçəkləmədən əvvəl (aprelin əvvəllərində və may ayında), çiçəkləyənə qədər, payızda 
meyvələrin tam yetişmə dövründə toplayırlar. Yarpaqlarını yayda daha yaxşı və 
keyfiyyətli qurutmaq mümkündür. Xammal iti bıçaqla kəsilməli və qurudulmalıdır. 
Təkrar toplanılma 5-10 ildən, pöhrəlik tam bərpa olunduqdan sonra aparıla bilər. 
Xammal nazik qatla kəsilməli, yaxşı havalı çardaqlarda qurudulmalıdır. Süni yolla 
quruducu şkafda 35-40°C temperaturda qurutmaq lazımdır. Qurudulduqdan sonra 
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xammalı çevirmək qaralmış, xarab olmuş hissələrdən təmizləmək lazımdır. Quru 
xammalın çıxımı 20-22%-dir.
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2, səhifə 27 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları qısasaplaqlı. dəricikli, ellipsvari və ya 
tərsyumurtavari. zirvəsi kütləşmiş və ya bütöv olub, dayaz oyuqludur. Yarpaqlarının 
yuxarı hissəsi tünd-yaşıl, aşağı hissəsi isə açıq-yaşıl, üzərində aydın görünən tünd- 
qəhvəyi metalabənzər nöqtələrdən ibarətdir. Damarları lələkvaridir. İysiz. acı və 
büzücü dadlıdır. Xammal kimi bütöv və ya sındırılmış gövdəsi, yarpaqları hətta çiçək 
qrupu və meyvələri hesab olunur. Gövdəsi sadə və ya budaqlanan. dairəvi, tükcüklü. 
yuxarı hissəsi yaşıl, aşağı hissəsi isə qonur, oduncaqlı olub, uzunluğu 13 sm-ə 
bərabərdir. Yarpaqları növbəli, qısasaplaqlı. yumurtavari. zirvədə az oytıqlu. 
bütövkənarlı olub, azacıq bükülmüş formalı olmaqla, dəricikli və ellips formalıdır. 
Onların uzunluğu 7-30 mm eni isə 5-15 mm-ə bərabərdir. Butonu oval, ağımtıl-yaşıl, 
uzunluğu 4 sm-ə qədərdir. Meyvələri demək olar ki. şarşəkilli. qonur rəngli, diametri 
8 mm-dir. İyi yoxdur, yarpaqları acı dadh, büzücü və türşdur.

Vaccimun vitis-idaea L. - Mərsin
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 4-9% arbutin qlikozidi. ursol, çaxır və 
askorbin turşusu, hiperozid flavonoidi. aşı maddələri vardır. Meyvələrinin tərkibində 
vitaminlər (askorbin turşusu), üzvi turşu, şəkər, qlikozid (arbutin və vaksinin) 
tapılmışdır.
Saxlanılması: Havası yaxşı dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 
ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Diuretik və antiseptik dərmandır.
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Farmakoloji tərkibi: Yarpaqları antimikrob, büzücü və iltihabəleyhinə olmaqla, 
tərkibində fenol qlikozidi olan arbutinin, ursol turşusu və fitonsidlər vardır. Preparat 
büzücü və kapilliyar möhkəmləndirici olmaqla, tərkibində flavonoidlər, vitaminlər, 
aşı maddələri, yüksək effektli antibiotiklər, azot mübadiləsini stimullaşdıran, 
orqanizmin müdafiə qabiliyyətini artıran maddələrdən ibarətdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Dərman kimi yarpaq və meyvələri işlədilir. Soku zəif 
sedativ təsirə malik olduğundan arterial hipotenziv, sidikqovucu, hərarətsalıcı və 
bağırsaqların peristaltikasını artırıcı maddə kimi işlədilir. Təzə meyvələrinin 
tərkibində keyfiyyətli vitaminlər, sidikqovucu maddələr olduğundan podaqra və 
revmatizm, duz mübadiləsi pozğunluğu, öddaşı, böyrəkdaşı xəstəliklərində və 
ateroskelerozun müalicəsində işlədilir. Yarpaqları əsasən böyrək və sidikyolu 
xəstəliklərində sidiyin turş reaksiyasının artmasına kömək edir. Şəkərli diabet, 
osteoxondroz, podaqra, revmatizm, böyrəkdaşı xəstəliyi, ishal və qastritdə, eyni 
zamanda turşuluq azlığında tətbiq edilir. Bir xörək qaşığı meyvələri 1,5 stəkan suda 
tədricən qaynadılır, gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. 
Termosda da dəmləmək mümkündür. Sidik saxlaya bilməməsi zamanı mərcangilə 
yarpaqlarının üzərinə 2 hissə dazıotu yarpaqları əlavə edərək, 3 stəkan suda 10 dəqiqə 
müddətində dəmləmək lazımdır. Gün ərzində 4 saatdan bir 3 stəkan qəbul edilməlidir. 
Xalq təbabəti: Yarpaqlarının dəmləməsindən gecə sidiyi saxlaya bilməməsi və eyni 
zamanda qankəsici maddə kimi işlədilir.
Əks göstəriş: Məlum deyil.

Familia: Grossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Genus: Rhodiola L.- Radiola
Rhodiola cinsi Dovşankələmi fasiləsinə daxil olub, tərkibi əsasən çoxillik bitki 
növlərindən ibarətdir. Çoxillik ağac bitkisi olub, əsas hissəsi budaqlanan gövdədən 
ibarətdir. Gövdəsi düzqalxan, bir neçə dəfə qatlanmış, çoxsaylı və ya az olan 
keçənilki budaqlardan ibarətdir. Yarpaqları burulan, növbəli, yastı, üçkünc, pərdəli, 
qəhvəyi və ya bozumtul, silindrik, sıxılmış zarlı, qəhvəyi və ya qonur rənglidir. 
Sonluqdakı çiçəkləri qalxanvarı, başcıqlı-qalxanvarı və ya fırçayabənzər 
çiçəkqrupunda yerləşməklə 4-5 bəzən 6 üzvlü, ikievli bəzən isə ikicinsli olur. Çiçək 
tacı sarımtıl, sarımtıl-yaşıl, açıq sarı, ağ-çəhrayı və ya qırmızı rəngli olur. Meyvəsi 
düz yarpaqlı, qısa dimdiklidir. Toxumları çoxsaylı olmaqla xırdadır.
Rhodiola rosea L. - Çəhrayi radiola
Sinonimləri: Radiola, qızıl kök, çəhrayı kök
Botaniki xarakteristikası: Çəhrayı radiola (qızıl kök) çoxillik ot bitkisidir. 
Kökümsovları qalın olub, kökləri nazik çıxıntılardan ibarətdir. Gövdəsi çoxsaylı, 
bəzən tək, düzqalxan, budaqlanmayan olmaqla, adətən hündürlüyü 10-40 sm-ə 
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bərabərdir. Yarpaqları oturaq, uzunsov-yumurtaşəkilli, ellipsşəkilli demək olar ki, 
neştərşəkilli. itiuclu, yuxarı hissəsi yabayabənzər-dişcikli olub, hündürlüyü 0,7-3,5 
sm, eni isə 0,5-3 sm-ə bərabərdir. Çoxçiçəkli olub, qalxan çiçək qrupunda 
formalaşmışdır. Çiçəkləri bircinsiyylətli, 4 bəzən 5 saylı, kasacığı sarımtıl-yaşıl, 
ləçəkləri isə sarı rənglidir.
Yayılması: Sibir, Ural, Qazaxıstan və Uzaq Şərq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Dizyunktiv Avrasiya arealına aiddir. Ural, Tarbaqat, Avropanın 
Şərq hissəsi, Uzaq Şərq, Cənubi Sibir, Altay, Qərbi və Şərqi Sayan, Tuva Muxtar 
vilayətinin dağhq hissələri, Baykal əraziləri və ABŞ.

Rhodiola rosea L. - Çəhrayı radiola
Ekoloji şəraiti: Sidr seyrək meşələrdə və rütublətli çəmənliklərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı çoxillik çəhrayı radiolamn kökümsovu və 
kökü vegetasiya dövrünün sonunda toplanılır. Bitki toplanıldıqdan 10-15 il sonra 
bərpa olunur. Xammal toplandıqdan sonra çardaq və digər qapalı yerlərdə, günəşli 
havada və ya 50-60°C temperaturda quruducu şkafda aparılmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 75 və dəyişiklik № 1,2.
Xarici göstəriciləri: Kəsilmiş kökümsovu və kökü müxtəlif formalarda olur. 
Kökümsovları sərt, qırışıq, yuxarı hissəsi parlaq olub, pulcuqlu yarpaqlardan 
ibarətdir. Xarici qatı qaşınan zaman limonu-sarı rəngli olur. Çiçəkləri xaricdən 
bozumtul-qəhvəyi. daxili isə çəhrayı-qəhvəyi və ya açıq-qəhvəyi olur. Spesifik 
qızılgül iyli və acı, büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında 4-9% arbutinin, hidroxinon, metilarbutinin, qall, 
ellaq, xinin, ursol turşuları, flavonoidlər və aşı maddələri vardır. Yeraltı orqanlarında 
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fenolspirt və qlikoziqlər, 1% salidrozid (rodiolozid), 20% flavonoidlər, aşı maddələri, 
üzvi turşular və efir yağları vardır.
Saxlanılması: Quru, havası yaxşı dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma 
müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumtonuslandırıcı dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Ekstraktı mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır, beyni enerji ilə 
təmin edir, intensiv şəkildə oksidləşdirmə-sintez, makroergik fosfat proseslərini 
həyata keçirir. Maddələr mübadiləsi proseslərini də normallaşdırır. Eyni zamanda 
adaptasiya proseslərini, orqanizmin müxtəlif faktorlara qarşı (səs, infeksiya) 
həssaslığının yüksəlməsinə qarşı rezistentlik yaradır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xammalından məhlul və ekstrakt hazırlanır ki, 
stimullaşdırıcı vasitə kimi yüksək həssaslıqlarda, astenik vəziyyətlərdə, fiziki və psixi 
yorğunluqlarda və nevrasteniyada müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Familia: Paeoniaceae Raf. - Pionkimilər
Genus: Paeonia L. - Pion
Pion cinsinin Avropada, Asiyanın mülayim zonalarında və Amerikada 22 növündən
Qafqazda 7, Azərbaycanda 2 növü vardır.
Paeonia anomala L. - Meyillənmiş pion

Paeonia anomala L. - Meyillənmiş pion
Sinonimləri: Meylli pion, pion
Botaniki xarakteristikası: Meyllənmiş pion iri olub, hündürlüyü bir m-ə qədər 
çoxillik ot bitkisidir. Kök sistemi güclü, çoxşaxəli, milşəkilli və lətlidir. Gövdəsi 
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düzqalxan, budaqlanmayan, qabırğalı, əksərən yuxan hissəsi yarpaqlıdır. Yarpaqlan 
lələyə oxşar, neştərşəkilli, aşağı hissəsi ikiqat qovuşuq olmaqla, yarılmışdır. 
Çiçəklərinin diametri 13-18 sm, adətən bir gövdəsində 5 kasayarpağı və 5 açıq 
çəhrayı-qırmızı rəngli ləçəkləri yerləşmişdir. Meyvəsi lətli, uzunluğu 2,5 sm-dir.
Yayılması: Yakutiyanın qərb zonalarında, Tyan-Şan, Pamir-Altayın cənubunda, 
Qərbi və Cənubi Sibirdə yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimali Monqolstan, Çindir, şimali Avropa, Qazaxıstan, Orta 
Asiya, Tarbaqat, Cunqar əyalətləri, Tyan-Şan, Pamir-Altay, Baykalın qərb əraziləri. 
Tuva, Xakasiya, Cənub-Qərbi Krosnayar və Qərbi Sibir (Tomsk, Novosibirsk və 
Şimali Altay).
Ekoloji şəraiti: Seyrək yarpaqlı, tozağacı, sıx iynəyarpaqlı və qarışıq meşələrdə, 
tayqa çəmənliklərində, meşənin kənarında və talalarda yayılır. Adətən səpələnmiş 
halda lək halında, eyni zamanda böyük pöhrəliklərdə rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Çoxillik ot bitkisi olan pionun kökümsov və kökü 
çiçəkləmə müddətində toplanılır. Yerüstü hissələrinin toplanılması bitki çiçəkləyən 
vaxt (may-iyun) aparılmalıdır. Xammal yaxşı ventilyasiyalı çardaqlarda sərilməli və 
ya 45-60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-531-98, dəyişiklik № 1 (kökümsov və köklər) və FS 42- 
99-98, dəyişiklik № 1 (ot).
Xarici göstəriciləri: Xaricdən tünd-qəhvəyi və ya sarımtıl-qonur olmaqla, uzunsov- 
qırışıqdır. Sınmış halda ağımtıl-sarımtıl olmaqla, bəzən kənarları bənövşəyi rəngli 
olur. Xaricdən nazik qatlı periderma, ağımtıl qabıqh kəskin dəyişən sarımtıl, 
oduncağı pazşəkilli və aydın görünən ürəkşəkilli şüalıdır. Şirin-yandıncı dadh, azacıq 
büzücü və özünəməxsus güclü iylidir. Gövdəsi şınmlı və ya iriqabırğalı, çılpaq, 
dəriciyinin əsası pulcuqlu və ya pulcuqsuz, aşağısı yumşaq özəkli, bəzən içiboş 
oyuqlu, yuxarısı isə sıx, qalın və möhkəmdir. Yarpaqları yarılmış, növbəli, çılpaq, 
güclü büzüşmüş, qırışmış olub, uzun saplaqlıdır. Çiçəkləri iri, kasacığı müxtəlif, bir- 
birinə oxşamayan yaşıl yarpaqcıqlardan və 5 ləçəkdən ibarətdir. Çiçəkləri qonur- 
yaşıl, yarpaqlarının yuxarısı tünd-yaşıl, aşağısı açıq-yaşıl, ləçəkləri qırmızımtıl-qonur 
rənglidir. Zəif iyli və acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Xammalın tərkibində salisil və benzoy turşulan, efir yağları, 
askorbin turşusu, aşı maddələri, qlikozidlər, nişasta və digər maddələr vardır. Rütubət 
ən azı 13%, ümumi kül 10%, üzvü birləşmələr 0,5%, mineral birləşmələr isə 1%-ə 
bərabərdir.
Saxlanılması: Quru, havası yaxşı dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma 
müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Sedativ xassəli dərmandır.
Famakoloji tərkibi: Sedativ və mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirici dərmandır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov. kök və otundan istifadə olunur. Xammaldan 
hazırlanan 40%-li spirtli məhluldan nevrasteniya. nevroz. zəiflik, müxtəlif 
etiologiyah vegetativ-damar çatmamazlıqlarında təyin edilir.

Familia: Asleraceae Dumort. - Asterkinıilər
Genus: Echinacea Moench. - Exina
Bu cinsin 5 növü Şimali Amerikada bitir. Çoxillik kökümsovlu ot bitkiləridir. 
Gövdəsi düz olub. 100-150 sm hündürlüyündədir. Kök üstündə olan yarpaqları uzun 
saplarlı. yumurtavarı, oval, gövdəsi neştərvari. demək olar ki. oturaqdır. Hamaşçiçəyi 
iri səbətli. kənar çiçəkləri dilcikşəkilli qırmızı, çəhrayı və ya ağ. orta çiçəkləri borulu. 
tünd-qırmızı və ya qırmızı-qəhvəyidir. Toxumları dördüzlü. uzunsov olub, bir 
qramında 3000 ədəd olur.
Echinacea purpurea (L.) Moench. - Purpur exina
Sinonimləri: Exina. orta exina

Echinacea purpurea (L.) Moench. - Purpur exina
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, köklə torpağa bərkiyir. Gövdəsi 
düzqalxan. hündürlüyü 80-100 sm-ə qədər olmaqla, iri qalxanşəkilli səbət qrupuna 
malikdir. Yarpaqları saplaqlı, uzunsov-yumurtavari. yumurtavari-neştərvari və ya 
neştərvari. itiuclu, bərabər olmayan-iridişli. bəzən bütövkənarlı. sərt. 3-5 uzununa 
damarlı olub, qısa tükcüklüdür. Səbətinin diametri 10 sm-ə qədər, qabarıq, konus 
yataqlı, orta borulu. hamaşçiçəkli. kənar çiçəkləri yalançı dilcikşəkilli. purpur- 
çəhrayı. çəhrayı və ya tutqun-çəhrayı rənglidir. Meyvə və toxumları düzgün olmayan 
dişlidir. İyun ayında çiçəkləyir, iyul-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir. Al- 
qırmızı (purpur) exinanın yarpaqları ilə yanaşı, ensiz exinanın (E. anguslij'olia DC.) 



da yarpaqları istifadə olunur. Hündürlüyü 60 sm, yarpaqları uzunsov-ellipsvari və ya 
uzunsov-neştərvari olub, tükcüklüdür. Kənarlarındakı yalançı dilcikvari çiçəkləri 
purpur rəngli, borucuq çiçəkləri isə yaşıl rəngli olur.
Yayılması: Al-qırmızı exinanın vətəni Şimali Amerikadır. Rusiyada dekorativ bitki 
kimi XIX əsrin əvvəllərindən becərilməyə başlanmışdır. Dərman bitkisi kimi 
Ukraynada, Şimali Qafqazda vəMoskva vilayətində becərilir. Ensiz exina ABŞ-ın 
şimal-qərb rayonlarında bitir.
Coğrafi elementləri: Amerika Birləşmiş Ştatları.
Ekoloji şəraiti: Çayların qumlu sahillərində rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Bitki iyul-avqust ayında toplanılır. Gövdəsinin 
uzunluğu 25-35 sm olmaqla, əsasən payızda olan kökləri toplanılır. Bitkilər açıq 
havada, çardaq altında və ya 30-35°C temperaturda qurudulur.
Standartlaşdırılması:Ot, FS 42-2371-94; kökümsov və kökləri; FS 9373-122- 
04868244-02.
əlamətləri: Kökləri və ya əlavə kökləri qəhvəyi rəngdə olur. Kökləri qısa, uzunluğu 
8 sm və qalınlığı 6 sm-ə qədər olub, yuxarı hissəsi budaqlanan, adətən, köhnə 
qalıqlarının saplaqları və yarpaqları olur. Kökümsov və kökün yuxarı hissəsi bərabər 
olmayan uzunsov-qırışıqdır. Çiçəkləri, kökümsov və kökləri boz rəngdən, tünd- 
qəhvəyiyə qədər, sınmış halda sarıdan, tünd sarıya qədər dəyişir. Özünəməxsus zəif 
iyli olub, dadı azacıq yandırıcıdır. Otu, gövdə hissəcikləri, yarpaq, çiçək səbəti, 
çiçəkləri, qönçələri və hətta yetişməmiş meyvələri xammaldır. Gövdəsi silindrik, 
qabırğalı, çılpaq və ya bəzən sərt tükcüklü olmaqla, diametri bir sm-ə qədər olur. 
Yarpaqları saplaqlı, uzunsov-yumurtavari, yumurtavari-neştərşəkilli və ya itiuclu- 
neştərvari, qeyri-bərabər iridişcikli, bəzən bütövkənarlı, 3-5 uzunsov damarlı, sərt, 
kələ-kötür, nahamardan, cod, sərt tükcüklərə qədər olur. Çiçək səbəti qabarıq, içiboş, 
oyuqlu çiçək altlığının yanları isə seyrək tükcüklüdür. Səbəti nəlbəkiyəbənzər, 
üçsırah, yarpaqcıqları kirəmitəbənzər, neştərvari, itiuclu, bükülmüş, xarici hissəsi 
tükcüklü və kənarları çılpaqdır. Çiçək altlığı ensiz neştərvari, sonu bizəoxşar, 
uzunsov boruyabənzər çiçəkləri olur. Kənar çiçəkləri yalançı dilcikvari, uzunluğu 6 
sm-ə qədər, 2-3 dişcikli, bükük olub, xarici hissəsi tükcüklüdür. Orta çiçəkləri 
boruşəkilli və 5 dişcikli çiçək tacından ibarətdir. Meyvə və toxumları tərs- 
piramidayabənzər, 4 tilli, əsasından daralmış kəkilli olmaqla, bərabər olmayan 
dişciklidir. Gövdəsi yaşıl, sarımtıl-yaşıl, bəzən moruğu və ya purpur ləkəli olur. 
Yarpaqları yaşıl, səbəti sarımtıl-yaşıl, çiçəkləri moruğu və ya purpur, meyvələri yaşıl 
və ya sarımtıl-boz rənglidir. Zəif iyli və azacıq acı dadhdır.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün orqanlarında polisaxaridlər (heteroksilan və 
arabinoramnoqallaktan), efir yağı (çiçək 0,5%, otu 0,35%, kökü 0,25%-0,05%) 

374



vardır. Efir yağının əsas tərkib hissəsi asiklik seskviterpenoidlərdən ibarətdir. 
^Köklərində exinakozid qlikozidi, betain (0,1%), qatran (təxminən 2%), yağ 
turşuları (palmitin, linolein), həmçinin fıtosterinlər vardır.

Exina cövhəri (ot, yarpağı). İmmunsimullaşdıncı dərmandır.
-Çffixinabene, damcı daxilə (ekstraktı ensiz exina yarpağından hazırlanır) qəbul edilir. 
гД Exina Heksal, məhlul (al-qırmızı exinanın təzə otlarının şirəsi).
Ф Exinasin məhlulu (al-qırmızı exinanın otlarının təzə şirəsi).
İmmunosimullaşdırıcı dərmandır.
£fİmmunal, daxilə (al-qırmızı exina otlarının təzə şirəsi) qəbul üçün damcı.
Ф İmmunostimullaşdırıcı, virusəleyhinə, temperatursahcı vasitədir.
Ф Prostanorm, daxilə qəbul etmək üçün maye ekstraktı, 0,2 q həb. (komponent 
olaraq al-qırmızı bitkinin köklərinin ekstraktı). Prostatrop və diuretik dərmandır. 
Farmakoterapevtik qrup: İmmunostimullaşdırıcı dərmandır.
Farmakoloji xüsusiyyətləri: Exina bitkisinin preparatları orqanizmin təbii müdafiə 
qüvvələrinin artırılması hesabına müxtəlif patoloji vəziyyətlər zamanı müalicəvi təsir 
göstərir. Farmakoloji tədqiqatlarla sübut edilmişdir ki, exinanın təsiri nəticəsində 
hüceyrə daxilində immun sistemə təsir edən amillərin qeyri-spesifik fəallığı yüksəlir. 
Nəticədə sümük iliyinin qanyaradıcı təsiri yüksələrək retikulo-endotel sistemdə, 
bağırsaqda, dalaqda, leykositlərin makrofaq faqositar fəallığı stimullaşır. Orqanizmin 
qeyri-spesifik reaktivliyi artırır. Bu həm böyüklərdə və uşaqlarda immun sistemdə 
özünü göstərir. Eləcə də bu sistemin funksiyaları ilə əlaqədar orqanizmin qocalması 
ümumi sisteminin aşağı olmasında özünü göstərir. İmmun sisteminin funksional 
vəziyyətinin olması ilə bağlı xroniki iltihabi xəstəliklər, ionlaşdırıcı radiasiya, 
kimyəvi terapevtik preparatların ultrabənövşəyi şüaların təsiri nəticəsində 
uzunmüddətli terapiya zamanı istifadə edilir. Müxtəlif kimyəvi birləşmələrin təsiri, 
təbiətdə zəhərli maddələr nəticəsində (şəkərli diabet, qaraciyər xəstəlikləri) 
mübadiləsinin pozulması ilə bağlı exina preparatların qəbulu zamanı, havada və qida 
məhsullarında (ağır metallar, pestisidlər, insektisidlər, göbələk xəstəlikləri) 
stimulyasiya olunur. Exina preparatları antibakterial və göbələk əleyhinə tərkibli 
preparatlara daha çox xasdır. Ekstraktlan herpes, bağırsaq çöpləri, stomatit, 
stafilokokk, qrip viruslarına qarşı davamlı təsir edir.
Exina preparatları iltihabi xəstəliklər zamanı effektiv, (poliartrit, revmatizm, prostatit, 
ginekoloji pozulmalar) yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri, trofik xora, osteomielit 
və mikrob ekzemasının müalicəsində əvəzedilməzdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: İnfeksion və septik xəstəliklərdə, karbonkul, abses, I-III 
dərəcəli yanıqların ağır hallarında təyin edilir.
Preparata qarşı yüksək həssaslıq zamanı vərəm, leykoz və bir yaşına qədər uşaqlara 
təyin olunmur.
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TƏRKİBİNDƏ LİQAN BİRLƏŞMƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Liqanlar: Təbii fenol birləşmələridir. Liqanlar 
fenilpropan sırasının dimer törəmələrinin -C-C- 
atomlarının yan zəncirləri arasında əlaqə yaradır. 
Liqan termini ilk dəfə 1936-cı ildə Xeyersom 
tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Liqanlar dünyada 
bitkilər arasında geniş yayılmışdır. Xüsusən 
mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae), aralia (Araliaceae), zirinc (BerberidaceaeL 
tozağacı (Betulaceae), fıstıq (Fagaceae), keçiqulağı (JScrophulariaceae), sədəfotu 
(Rutaceae), şam (Pinaceae), cır limon (Schisandraceae) fasilələrində liqan 
birləşmələrinə daha çox rast gəlinir. Bu birləşmələrə bitkinin bütün orqanlarında rast 
gəlinir. Liqanların maksimal miqdarı Çin cır limonunun yetişməsi zamanı meyvə və 
toxumlarında, eleuterokokkun köklərində və podofillin kökümsov və köklərində rast 
gəlinir. Liqanlar sərt kristal maddələr olub, rəngsiz və ya azacıq rəngli maddələrdir. 
Əksər liqanlar aktiv optik maddələrdir. Spirt və su-spirt qarışığında yaxşı, yağ, efir 
yağı və qatranda həll olmayan maddələrdir. Bəzi liqanlar kristallaşma yolu ilə, maye 
halında ekstraksya ilə çıxarılır.

Familia: Schisandraceae Blume - Şizandrakimilər
Genus: Schisandra - Şizandra (Cır limon)
Uzaq Şərqdə, Yaponiyada və Çində 14 növü yayılmışdır. Xəzan baş verən və ya 
həmişəyaşıl, qısa saplaqlı olan qıvrım kollu, yarpaqlan bütöv, ikievli, çoxillik, 
xırdaçiçəkli bitkilərdir. Şimal yarımkürənin bütün yerlərində, Avropanın subarktik və 
Atlantikanın Şimali Amerika ərazilərindən, Cənub-Şərqi Asiya adalarına qədər rast 
gəlinir. Bu bitkilər qalın üfüqi köklər təşkil edən sıx çiçəklərdən ibarətdir. Xətti 
yarpaqları dəstələrlə toplanmışdır. Çiçək verən saplağı qısa və hamar, təpəsində 
yoğunlaşmış görkəmsiz hamaşçiçəkləri yaşılımtıl-sarı olmaqla, qıçadan ibarətdir. 
Hamaşçiçəkləri uzun təbəqə ilə örtürlü olmaqla, saplağın davamıdır.
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. - Çin cır limonu 
Sinonimləri: Tüklü, kələ-kötür, nahamar, lian, cır limon 
Botaniki xarakteristikası: Ağacşəkilli liandır. Bitkinin bütün hissələri acı olmaqla, 
xarakterik limon iyi verir. Gövdəsinin uzunluğu 10-15 m, çox vaxt qalınlığı 1-2 sm-ə 
bərabərdir. Köhnə gövdələrin qabığı soyulduqda qırmızımtıl-qonur rəngdə olur. 
Cavan gövdələri isə açıq hamarlanmış mərciməyəbənzər şəkildədir. Yarpaqları 
saplaqlı, növbəli və ya itiuclu, bəzən kənarları məməciyəbənzər dişcikli, zəif 
tükcüklü, damarlı, aşağı hissəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə lələkşəkilli damarlı və çox 
parlaq, tünd-yaşıl olmaqla, azacıq lətlidir. Yarpaq lövhəciyinin uzunluğu 10-15 sm, 
eni isə 3-5 sm, yarpaq saplağının uzunluğu isə 1-3 sm olub, çəhrayı-qonur rənglidir.
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Çiçəkləri ayrı cinsiyylətlidir. Erkək və dişi cinsiyylətli gövdələri qısalmış formalıdır. 
Çiçəklərinin diametri 2 sm. ağ və ya ağımtıl rəngli, mumabənzər olub, xoş iylidir. 
Meyvəsi şirəli, uzunsov, çiçək yatağı 6-8 sm, spiralvari. 4-40 ədəd 
giləmeyvəyəbənzər, birtoxumlu, şarşəkilli və açıq-qırmıztıl yarpaqları vardır. 
Toxumları dairəvi-böyrəkşəkilli formalı, parlaq və dəriciklidir.
Yayılması: Xabarovsk, Amur və Saxalin vilayətlərində yayılmışdir.
Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq, Yapon-Mancuriya endemi olub, dizyunktiv Şərqi- 
Asiya, Yaponiya, Koreya, Rusiya və Çin.

Schisandra chinensis (Turcz.) Bailk- Çin cır limonu
Ekoloji şəraiti: Drenaj olunmuş və çürüntülü torpaqlarda, sidr və enliyarpaqlı 
meşələrdə, çay və nohurların sahillərində və meşə kənarlarında yayılmışdır. Dağhq 
ərazilərin 700-800 m hündürlüklərində də rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi meyvə və toxumları yetişən zaman 
(sentyabr-oktyabr) toplanılır. Xammal 2-3 gün ərzində və ya 40-55°C temperaturda 6- 
8 saat ərzində quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DF X. səhifə 294-meyvə; DF XI, buraxılış 2. səhifə 80 - toxum. 
Xarici göstəriciləri: Meyvəsi dairəvi formah, deformasiyah, iri qırışıq olmaqla, bir 
və ya bir neçəsi birlikdə çıxır. Lətli meyvələri parlaq, sarımtıl-qonur və ya açıq- 
qəhvəyi olub, dairəvi-böyrəkşəkilli toxumlara malikdir. Çiçəkləri qırmızımtıldan 
tünd-qırmızıya və demək olar ki. qaramtıl rəngə qədər dəyişir. Spesifik zəif iyli, 
ədviyyəli. acılı-turş, ağız qamaşdırıcı və yandırıcı dadlıdır. Toxumları dairəvi- 
böyrəkşəkilli formah. kənarları batıq, tünd-boz rəngli olub, dişciklidir. Yuxarı hissəsi 
hamar, parlaq, sarımtıl-boz rənglidir. Toxumları kövrək qabıqlı olub, möhkəmdir.
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Nüvəsi nalşəkilli formalı, mumabənzər, sonluğu konusşəkilli, itiuclu, digər tərəfi isə 
dairəvi kütşəkillidir. Toxumu qabarıq, çıxıntısı isə açıq-qəhvəyi olub, şırımlıdır. 
Toxumun əsas kütləsi endospermdən ibarətdir. Toxumun zirvəsində böyük olmayan 
lupa ilə görünən rüşeym yerləşmişdir. Ovxalama, nannlaşdırma zamanı özünəməxsus 
güclü spesifik ətirli iyə, acı, yandırıcı və ədviyyəli tünd dada malikdir.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində yağ (26,9%), efir yağlan (1,6%), 
sxizandrin (0,12%), sxizandrol, linoleyin qliseridi və olein turşusu vardır. 
Meyvələrinin tərkibində liqnan birləşmələri (4-5%) sxizandrin, sxizaidrolin, 
flavonoidlər, katexin, üzvi turşular, askorbin turşusu, pektin maddələri, şəkər, 
antosian, efir və piyli yağlar vardır.
Saxlanılması: Havası yaxşı dəyişilən quru anbarlarda meyvə və toxumları parça, 
kağız və ya çibli kisələrdə saxlanılmalıdır.
Farmakoterapevtik qrup: Ümummöhkəmləndirici adaptasiyaedici dərmandır.
Famakoloji tərkibi: Liqanlar geniş şpektrli farmakoloji aktivliyə malik olur. 
Mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır, iltihabsorucu, antioksidant, antimikrob 
xüsusiyyətə malikdir. Çin limonunda olan əksər liqanların tonuslandırıcı və 
adaptasiyaedici xüsusiyyəti öyrənilmişdir. Bioloji aktivlik sxizandrin və sxizandrol 
maddələrinin təsiri ilə baş verir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kök, gövdə və meyvəsi istifadə olunur. Ürək və 
tənəffüs sistemini stimulə edərək, mərkəzi sinir sistemini tonuslandırır, zehni və fiziki 
gərginliyi azaldır, impontensiyanı tədricən aradan qaldırır. Periferik və mərkəzi sinir 
sisteminin fəalhğını yüksəldir. Əksər kəskin və xroniki xəstəliklərin mədə-bağırsağın, 
tənəffüs sisteminin, böyrək və qan xəstəliklərinin sağalmasına kömək edir. Uzaq 
Şərqin yerli əhalisi bitkinin meyvələrini çay kimi içirlər.
Ф Cır limon məhlulu 10-30 damcı, gündə 2-3 dəfə yeməkdən əvvəl su ilə qəbul 
edilir. Şüşə flakonlarda 25-50 ml buraxılır.
Ф Cır limon meyvələrinin tozu 0,5 q gündə 2 dəfə qəbul edilir.
Ф Cır limon meyvələrinin həbi 0,5 q gündə 1 -2 dəfə qəbul edilir.

Eamflia: Araliaceae Juss. - Daş sarmaşığıkimilər
Genus: Eleutherococcus Maxim. - Eleuterokokk
Eleuterokokk cinsi Araliya fəsiləsinin 30-a qədər kol və ağac növlərindən biridir. 
Cənub-Şərqi Sibir və Yaponiya, Şərqi Asiyadan başlayaraq, Filippinə qədər və Qərbi 
Çin ərazisində rast gəlinir. Bu cinsin bəzi növləri xüsusilə tikanh eleuterokokk 
{Eleutherococcus senticosus) təbabətdə geniş istifadə olunur. Eleuterokokk fiziki və 
əqli yorğunluqda və hipotoniyada istifadə edilir. Zəif orqanizmi güclü fəaliyyətə 
gətirən vasitədir. Sinir sisteminin yüksək oyanıqlığı, yuxunun pozulması, hipertoniya, 
kəskin yoluxucu xəstəliklər, qızdırma zamanı tətbiqi yolverilməzdir. Effekti 
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qəbulundan sonra tez başlayır. Bir neçə növü dekorativ kol bitkisi kimi istifadə 
olunur.
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. (=Acanthopanax senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Harms) - Tikancıqlı eleuterokokk
Sinonimləri: Tikanlı eleuterokokk, tikanlı sərbəstmeyvə, şeytan kolu, eleuterokokk, 
sərbəstmeyvə, əl dəyməmiş, tikanlı kol
Botaniki xarakteristikası: Birillik kol bitkisi olub, çoxsaylı gövdəsinin hündürlüyü 
2-2,5m, bəzən 3-5 m-ə bərabərdir. Gövdəsi düz, qabığı açıq-boz rəngli, qalın, aşağı 
tərəfdən sıx yerləşmiş tikanlardan ibarətdir. Kökümsov və əlavə kökləri güclü 
budaqlanmışdır. Kökləri çoxsaylıdır. Eleuterokokkun yaxşı inkişaf etmiş yeraltı və 
yerüstü hissələrinin birlikdə cəmi 30 m-ə çatır. Yarpaqlan uzun saplaqlı, beşbarmaq 
bölümlü, tərsyumurtavari, əsasından dimdikli və zəif damarlıdır. Çiçəkləri 
uzunsaplaqlı, çiçək saplağı şarşəkilli çətirəbənzər və ikicinsli olub, tutqun-bənövşəyi 
və ya sanmtıl rənglidir. Meyvəsi 5 toxumlu, demək olar ki, şarşəkilli, şirəli, diametri 
8 mm, qara rəngli qabıqh, parlaq olmaqla, çətir çiçək qrupunda toplanmışdır. 
Meyvələri sentyabr-oktyabr aylarında yetişir. İki ildə bir dəfə meyvə verir.
Yayılması: Uzaq Şərqdə, Primorski və Xabarovski vilayətində, Cənub-Şərqi Amur 
və Cənubi Saxalində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Uzaq Şərq botaniki-coğrafi rayonuna daxildir. Hebey, 
Heylunszyan, Henan, Tszilin, Lyaonin, Sısuan (Yaponiya, Koreya, Rusiya).
Ekoloji şəraiti: Sidr-enliyarpaq meşəliklərdə və dağlıq ərazilərdə yaşayır. Meşənin 
sıx yerlərində, seyrək meşələrin pöhrəlikləri arasında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Payızın sonunda yarpağı tökülən tayqa meşələrində 
eleuterokokk öz gözəl meyvələri ilə təbiətə yaraşıqlı görüntü və füsünkar gözəllik 
verir. Bitkinin kök sistemi külüng və balaca linglə qazılaraq çıxanlır. Eyni zamanda 
qara meyvələri də toplanılır. Xammalı 70-80°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Xarici göstəriciləri: Eleuterokokkun kök və kökümsovu bütöv və ya parçalanmış 
olub, oduncaqlı, sərt, düz və ya sınıq halda olmaqla, budaqlanandır. Qabığı zərif 
olmaqla, oduncağa möhkəm bitişmişdir. Kökümsovu yuxan hissədən hamar və ya 
uzunsov-zəif, içiboş, kənarları isə dişciklidir. Kökümsovu xaric tərəfdə açıq-qonur, 
daxildən isə tünd rənglidir. Aromalı zəif iyli olub, azacıq yandırıcıdır.
Standartlaşdırma: FS 42-2725-90.
Kimyəvi tərkibi: Kimyəvi tərkibi az öyrənilmişdir. Kök və gövdələrinin tərkibində 
eleuterozid, kumarin və flavonoid törəmələri vardır. Tərkibində rütubət 14%, kül 8%, 
üzvi və mineral maddələri 1%-dən çox olmur.

379



Saxlanılması: Yeraltı orqanlarının tərkibində liqnan və digər fenol qlikozidləri. 
pektinli maddələr, qatran, antosian birləşmələri və efir yağları olur. Quru yerdə 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumtonuslandırıcı və adaptasiyaedici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Eleuterokokkun kök və kökümsovu keyfiyyətli dərman bitki 
xammalı kimi istifadə edilir. Tibb praktikasında gəncləşdirici kimi yarpaq, gövdə və 
meyvələrinin tərkibindəki maddələrdən istifadə edilir. Mərkəzi sinir sistemini oyadır, 
hərəkət, əzələlərin funksional aktivliyini və sinir-əzələ reliksiyasını fəallaşdırır. 
Görmə itiliyini, eksterimal vəziyyətlərdə adaptasiyanı və stresə həssaslığını azaldır. 
Eleuterokokk immuniteti artırır, ağır infeksiyalarda orqanizmi əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarır, karbohidrat mübadiləsini normallaşdırır, qanda şəkərin və xolesterinin 
miqdarını aşağı salmaqla orqanizmə anabolik təsir edir.

Eleutherococcus senmlcosus (Rupr. ет Maxim.) - Eleuterokokk
İstifadəsi və qəbul qaydası: Eksperimental təcrübələrdə eleuterokokk mərkəzi sinir 
sistemini oyadır, hərəkət aktivliyini artırır, şərti refleks, zehni, görmə qabiliyyətini, 
qanda şəkəri və maddələr mübadiləsini gücləndirir. Jenşen kimi psixi yorğunluq 
zamanı tonuslandırıcı kimi nevrasteniyanın ağır formalarında tətbiq edilir. Kök və 
kökümsovundan ahnan ektraktdan tonuslandırıcı maddə kimi istifadə edilir. İnsanda 
fiziki və zehni iş qabiliyyətini artırır.
Ф Rp.: Extr. Eleuterococci 50.0

D.S. 25-30 damcı yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etməli.
Əks göstəriş: Arterial hipertenziya və halsızlıq.
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Subfamilia: Podophyllaceae DC. - Podofilkimilər
Genus: Podophyllum L. - Podofil
Ağ, çəhrayı və ya qırmızı kasaşəkilli çiçəkləri yazın sonu və yayın əvvəlində açılır. 
Çiçəklədikdən sonra san və ya qırmızı meyvələr yetişir. Aqrotexniki qaydalara riayət 
olunmaqla, podofill gözəl çiçək açır, artır və Rusiyanın orta qurşaqlarında bağçılığm 
ən gözəl bəzəyi hesab olunur. Hətta ən əlverişli şərtlər zamanı belə bu bitki yavaş- 
yavaş inkişaf edir.
Podophyllum peltatum L. - Qalxanabənzər podofil
Sinonimləri: Podofil
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, düyünlü üfüqi istiqamətdə olan 
kökümsovunun uzunluğu bir metr, diametri 1,5 sm olub, xaricdən qırmızımtıl-qonur, 
sındıqda isə ağ rəngli olur. Kökümsovunda çoxsaylı lətli çıxıntılar vardır ki, bunların 
uzunluğu 35 sm, eni isə 5 mm-ə bərabərdir. Gövdəsi düzqalxan olub, xaricdən 
çəhrayı, daxili içiboş, oyuqlu, əsasında 1-3 ədəd qınlı yarpaqları, yuxan hissəsində isə 
3 ədəd qarşı-qarşıya dayanan yaşıl yarpaqlardan ibarətdir. Gövdəsinin sonunda uzun 
saplaqlı əyilmiş təksaylı çiçəkləri vardır. Yarpaqları uzun saplaqh, dairəvi, 
qalxanvan, diametri 20 sm-ə qədər, dişli-bölünən, 7-9 ədəd ikiqanadlı, kənarları isə 
bərabər olmayan dişlidir. Çiçəyi ağ, əyilmiş, iri, diametri 7 sm-ə qədər ətirli (qovun 
iyli), çiçək yatağı ikiqat yanlıqlı, 3-6 ədəd kasayarpaqlı və 6-9 ləçəkdən ibarətdir. 
Eyni zamanda çoxsaylı erkəkcikdən və üst yumurtahqlı oturaq dişicik ağzından 
ibarətdir. Meyvələri dairəvi, limonu-san rəngli olub, uzunluğu 7 sm, aromalı, yumşaq 
lətli və çoxsaylı qınşıqh açıq-qəhvəyi toxumları vardır. İyunda çiçəkləyir, avqust- 
sentyabrda isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Cənubi Amerika və Şərqi Asiya ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Kanada və ABŞ.
Ekoloji şəraiti: Rütublətli, məhsuldar və maili meşə torpaqlarında, bulaq və çay 
kənarlarında yaşayır. Dekorativ bitki və dadh meyvələrinə və dərman bitkisi kimi 
Sankt-Peterburq və Ukraynanın Lvov vilayətində becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Mədəni şəkildə əkilən qalxanvari podofillin 3-5 illik 
plantasiyalannda kök və kökümsovları erkən yazda yerdən 10 sm hüdürlükdə və eyni 
uzunluqda payızda toplanılır. Xammal havası dəyişilən çardaqlarda və 40°C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulur. Saxlanılma müddəti 5 ildir.
Standartlaşdırma: FS 42-1475-89.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovu uzunsov-zəif, içiboş, hamar, düz, sarımtıl-ağ və ya 
yaşılımtıl-sarı rəngli olub, uzunluğu 50 sm, qalınlığı isə 0,5-2 sm-ə bərabərdir. 
Kökümsovu xaricdən açıq-qonur, sınıq halda isə sarımtıl-ağ rəngli olub, xoşagəlməz 
iylidir.
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Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində qatran-podofillin, əsas komponent olan 
liqanlar: podofillotoksin (40%), peltatin (a və Ş-peltatin) və flavonoidlər vardır. Bu 
maddələrin qlikolizindən podofillotoksin və peltatin alınır. Tərkibində rütubət 13%. 
kül 9%. üzvi maddələr 2%, mineral maddələr isə 1 %-dir.
Saxlanılması: Quru, yaxşı havalı yerlərdə saxlanılır. Güclü təsirə malikdir. Podofillin 
maddəsi A siyahısına daxildir.

Podophyllwr peltatum L. - Qalxanabənzər podofil 
Farmakoterapevtik qrup: İşlədici və ödqovucu dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Kökümsov və köklərindən ahnan ekstraktmdan xalq 
təbabətində keyfiyyətli qusma və helmint əleyhinə preparatlar alınır. Etibarlı işlədici 
kimi bağırsağın selikli qişasına təsir edərək, reflektor olaraq peristaltikasını artıraraq 
tez boşalmasına səbəb olur.
Ф Podofilin tozu sitostatik dərmandır.
Ф Kondilin (0,5% podofilin məhlulu). Sitostatik dərmandır.
Ф Etopozid (2% yarımsintetik podofilin məhlulu). Sitostatik dərmandır.
f^Tenipozid (1 % yarımsintetik podofillin məhlulu). Sitostatik dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Kök və kökümsovundan ahnan podofillin ekstraktmdan 
qırtlağın və sidik yollarının popillomatozunda müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. 
Podofilin sitostatik aktivliyə malik olduğu üçün mitozu və demək olar ki, metafaza 
stadiyasım blokada edir. Eyni zamanda bu ektrakt insanda öd ifrazını artırır, xroniki 
qəbizliyi, öd və qaraciyər xəstələklərini müalicə edir. Elmi təbabətdə qırtlağın 
papillamatozunda, müxtəlif formah kandiom və limfangitlərin müalicəsində istifadə 
edilir. Papillomaların cərrahi müdaxiləsindən sonra tətbiqi yaxşı effekt verir.
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Podofilin amorf toz olub, san-qəhvəyidən, san-yaşıl rəngə qədər dəyişən, spesifik iyli 
maddədir.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Silybum Vaill. - Alaqanqal
Avrasiya və Şimali Amerikada yayılan bir növü vardır. Q, Azərbaycanın əksər aran 
və dağlıq rayonlarından, orta dağlıq qurşağınadək quraq yerlərdə, alaq kimi əkinlərdə, 
yol kənarlarında geniş yayılaraq cəngəliklər əmələ gətirir. İkiillik, yarpağı neştərvari, 
qısa ağımtıl tükcüklərlə örtülü, damarlan boyu ağımtıl ləkəlidir, səbəti gövdənin 
ucunda yerləşməklə tək-tək, bütün çiçəkləri boruşəkilli, 2 cinsli, tünd qırmızı, 
toxumcası oval, qaramtıl, hamar, parlaq, kəkilli və sadə tükcüklüdür. Erkən yazda 
cavan zoğlan yeyilir. Toxumu yağlı olduğundan yerli əhali tərəfindən geniş istifadə 
edilir (çox yerlərdə, məsələn Qarabağda, çətənə adlanan toxumu qovrulmuş buğda ilə 
qovrulur və yeyilir).
Silybum marianum (L.) Gaertn. - Xallı alaqanqal
Sinonimləri: Qəlsəmə-ot, avarlı qayıq, südotu, qanqal, alaqanqal
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi (mədəni şəkildə birillik) olub, düzqalxan 
gövdəsi 60-150 sm hündürlüyündədir. Yarpaqları növbəli, iri, uzunsov-ellipsşəkilli, 
lələkvari və ya lələkvari-bölünmüş, dəricikli, tünd-yaşıl, parıltılı, ağ ləkələrlə örtülü 
parlaq, zolaqh, damarlı, kənar lövhəcikləri və aşağı tərəfi tikanlı, saplaqlı, yuxarı 
tərəfi isə oturaqdır. Hamaşçiçəklərinin zirvəsi şarşəkilli olub, səbət çiçək qrupuna 
toplanmışdır. Yarpaqlan yaşıl, xarici və orta hissəsi bizşəkilli tikanlardan ibarətdir. 
Bütün çiçəkləri boruşəkilli, purpur, bənövşəyi-moruğu, çəhrayı və ya ağ rənglidir. 
Meyvəsi mərməri-xallı, tünd-qəhvəyi və ya qara uzunsov, çılpaq ellipsvari 
toxumlarının uzunluğu 7 mm-ə qədər olmaqla, kəkilləri toxumlarından 2-3 dəfə 
uzundur. Çiçəkləri iyuldan başlayaraq payıza qədər, meyvələrinin yetişməsi isə 
avqust-sentyabrda olur. Toxumlarla çoxahr.
Yayılması: Azərbaycanda Samir-Şabran düzü, Böyük Qafqazın şərqi, Abşeron, 
Qobustan, Kür-Araz düzənliyi, Kür düzü, Kiçik Qafqazın cənubu və Muğan- 
Lənkəran düzənliyində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Qafqaz, Qərbi Sibir, Orta Asiya Nil, Arahq 
dənizi regionu və Sinay.
Ekoloji şəraiti: Quru yerlərdə, yol kənarlarında, nəzarətsiz buraxılmış yerlərdə, 
məndəcər və zibilliklərdə, bostan, dekorativ, dərman bitkiləri, alaq və yaşayış 
məntəqələrinin yaxınlığında olan mədəni bitkilərinin arasında rast gəlinir. Xammalın 
toplanılması xüsusi qaydalara əməl edilməklə aparılmalıdır.
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Toplanılması və qurudulması: Avqustun sonu və sentyabrda, yan səbətləri 
qurumağa başladıqda, eyni zamanda toxumlarının kəkilləri azca quruduqda meyvələri 
toplanılmalıdır. Meyvələri quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: TS 64-4-30-81.
Xarici göstəriciləri: Kəkilsiz toxumları yumurtavari formalı, yandan azacıq basıq, 
uzunluğu 5-8 mm. eni isə 2-4 mm-ə bərabərdir. Zirvəsi çəpinə kəsmə yerləşməklə, 
sütuncuğu yastıqla və ya onsuz əhatələnmişdir. Toxumları əsasından küt, qabarıq 
zolağı cadarlı və ya dəyirmidir. Yuxarı hissəsi hamar, bəzən uzunsov- qırışıq, parlaq 
və tutqundur.

Silybum marianum (L.) Gaertn. - Xallı alaqanqal
Çiçəkləri qara rəngdən, açıq-qəhvəyiyə qədər, bəzən yasəməni çalarlı, meyvələri isə 
xallı olur. İysiz və azacıq acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində flavoliqnan maddələri (2.8-3.8%): silibin. 
silidianin. silixristin. 32%-ə qədər piyli yağlar, qatran, selik və biogen aminlər 
(tiramin, histamin) vardır. Spektrofotometrik üsulla təyin edilən flavoliqnanlarm 
miqdarı 2,7%. rütubət 12%, ümumi kül 6%, üzvi maddələr 2%. qeyri üzvi maddələr 
isə ən azı 1 %-dir.
Saxlanılması: Havası dəyişilən yerlərdə və quru anbarlarda saxlanılmalıdır. Saxlama 
müddəti 3 ildir.
-% Leqallon. draje. kapsul, suspenziya (flavoliqnanalar). Hepatoprotektordur
Ф Silimar. həb 0.1 (flavoliqnanlar). Hepatoprotektor dərmandır.
Ф Karsil, draje. kapsul, sirop (flavoliqnanlar). Hepatoprotektor dərmandır.
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Famakoterapevtik qrup: Hepatoprotektor dərmandır.
Farmakoloji dərmanlar: Flavoliqnan maddələri hepatoprotektor təsir göstərirlər: 
qaraciyərin metobolik proseslərini nizama salır, fermentativ prosesləri aktivləşdirir, 
arzu edilməyən halları aradan qaldırır, eyni zamanda hüceyrələrin regenerasiyasına 
kömək edir və toksiki liyi aradan götürür.
istifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibində flavoliqnan maddələr qaraciyərin toksiki 
zədələnmələrində. kəskin və xroniki hepatitdə. qaraciyər sirrozunda. lipid mübadiləsi 
pozğunluğunda və qaraciyər distrofiyasında istifadə edilir.
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TƏRKİBİNDƏ KUMARİN VƏ XROMON BİRLƏŞMƏLƏRİ 
OLAN BİTKİLƏR

Kumarinlər: Təbii birləşmələr olub, əsası 9, 
10 benzo-a-pirondan ibarətdir. İlk dəfə 
kumarinlər 1820-ci ildə Foqel tərəfindən 
cənubi Amerika ağacı olan Dipteryx odorata 
(Aubl.) Willd. bitkisinin meyvələrindən 
almışdır. Kumarinlər furan həlqəli maddələrdir. 
Məsələn, psoralen törəməsində (kondensləşmiş 
kumarin furan nüvəsində 6,7 vəziyyətindədir), angelisində (izopsoralen) 
kondensləşmiş kumarin furan nüvəsində 7,8 vəziyyətindədir. Kumarinlər dünyada 
bitkilər arasında geniş yayılmışdır. Xüsusən çətirçiçəklilər, paxlalılar və sədəfotu 
fəsilələri növlərində geniş yayılmışdır. Göstərilən bitkilərin tərkibində 0,2-10% 
kumarinlərə rast gəlinir. Bitki həyatında kumarinlərin rolu hələ də aydın deyildir. 
Bəziləri cücərtilərə ingibitorlar kimi, digərləri isə artım stimulyatorlar olmaqla təsir 
edən nəzəriyyələr mövcuddur. Kumarinlər həmçinin müəyyən virus infeksiyalarına, 
eləcə də həddindən artıq günəş şüasına məruz qalan bitkiləri qoruyur.
Xromonlar təbii heterotsiklik birləşmələr olub, benzo-p- 
pirondur. Öz strukturuna görə kumarin və flavanoidlər kimi 
təbiətdə bəzi hallarda rast gəlinir. Müasir dövrdə 50-ə qədər 
xromonlar mövcuddur. Xromonlar hidroksi, metoksi 
törəmələridir. Kondensləşmiş benzol, piran və furan 
həlqəsindən ibarətdir. Tibbi praktikada yalnız 
furaxromonlardan istifadə edilir. Ağ və ya sanmtıl kristal maddədən ibarət olub, iysiz 
və acı dadlıdır. Suda həll olmayan, lakin üzvi həlledicilərdə (efir, xloroform, metil 
spirti, etil spirti) həll olurlar.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Melilotus Hili. - Xəşənbül
Bir və ya ikillik, orta yarpaqcığı uzun saplaqh, üçlü yarpaqlıdır. Kasacıq 
zəngşəkillidir. 10 erkəkcikdən 9-u biləşmiş, biri isə yarıya qədər birləşmiş və ya 
sərbəstdir. Paxlası qısa, 2-3 toxumlu olub, açılmır. Qiymlətli yem bitkiləridir. Cinsin 
Azərbaycanda 7 növü yayılmışdır.
Melilotus altissimus Thuill. - Hündür xəşənbül
Sinonimləri: Dərman xəşənbülü, san xəşənbül, xəşənbül, dağınıqot
Melilotus officinalis (L.) Pali. - Dərman xəşənbülü
Sinonimləri: Hündür xəşənbül, xəşənbül, sarı yapıncı, qəşəng qız
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Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi olub, mil kökə, düzqalxan və 
budaqlanan gövdəyə malik olmaqla, hündürlüyü 0,5-1,3 (2) m-dir. Yarpaqları 
növbəli. 3 hissədən ibarət qovuşuq, mürəkkəb, neştərşəkilli yalançı zoğlu, uzunsov 
yuxarı hissələri kənarları boyunca dişciklidir. Çiçəkləri kiçik, sarı, çiçək tacının başı 
aşağı əyilmiş, kəpənəkçiçək olmaqla, sıx, qoltuq tumurcuqları fırçayabənzər olub, 
uzunluğu 4-10 sm-dir. Meyvəsi kiçik, yumurtavari, 1-2 toxumlu paxlalı, çılpaq, 
azsaylı, köndələn qırışıqlıdır. Tərkibindəki kumarinlərə görə həddən çox aromahdır. 
Xəşənbüldə bol nektar olduğundan balverən bitkilərə daxildir. İyun-sentyabrda 
çiçəkləyir, iyundan payızın sonuna kimi meyvələri yetişir. Xəşənbül ucaboylu, 
ikiillik, mil köklüdür. Bizəoxşar-xətti yalançı zoğları vardır.
Yayılması: Avropanın xüsusən şimal və şimal-şərq rayonlarında, Qafqazda, Qərbi 
Sibir və Orta Asiya ərazilərində yayılmışdır. Əsasən Ukrayna və Moldovada daha 
çox rast gəlinir. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.

Melilotus officinalis (L.) Pali. - Dərman xəşənbülü
Coğrafi elementləri: Boreal, Qərbi Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya 
və Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlarını (Orta Asiya dağları. Aralıq 
dənizi, Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətlərini əhatə edir.
Ekoloji şəraiti: Əsasən çöl və meşə-çöl zonalarının quru çəmənliklərində, əkin 
sahələrində alaq otu ilə birlikdə, meşə ərazilərində, yol kənarlarında, məndəcərlərdə 
yatmış vəziyyətlərdə rast gəlinir. Balverən və qida əhəmiyylətli bitkidir. Bundan 
başqa rütublətli çəmən və otlaqlarda, pöhrəliklərdə də yayılır. Xəşənbüllə birlikdə 
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digər dərman bitkiləri ilə yanaşı otlara da rast gəlinir. Bu bitkinin digər bir növünə ağ 
xəşənbülə (Melilotus albus Medik.) də rast gəlinir. Çiçəkləri kiçik, yarpağın əsası 
dişcikli və bütöv bizəoxşar olmaqla, yalançı zoğları vardır. Digər bir növü dişcikli 
xəşənbül (Melilotus suaveolens Ledeb.) açıq-sarı çiçəkləri çox kiçik, aydın olmayan 
torşəkilli-qırışlı paxlameyvəli olub, güclü aromalıdır. Bu növ şərqdən Yeniseyə qədər 
ərazilərdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli dərman bitkisi xammalı kimi zirvə 
çiçəkləri (30 sm), yarpaqları hesab olunur. Bütün bitkini toplayır, lakin qurutma 
zamanı onları ayırırlar. Havası yaxşı dəyişilən çardaqlarda və ya quruducu şkaflarda 
40°C-dən yüksək temperaturda qurudulmalıdır.
Standartlaşdırma: DS 14101-69.
Xarici göstəriciləri: Yalançı zoğ yarpaqları neştər və ya bizəoxşar olmaqla, demək 
olar ki, bütövkənarlıdır. Aşağı yarpaqlan tərsyumurtavari, yuxarıdakılar isə uzunsov 
və ya neştərvaridir. Kasacığı zəngşəkilli, beşdişcikli olub, meyvəsi çılpaqdır. Bəzən 
yetişməyən çoxlu kiçik paxlameyvələri aydın olmayan torşəkilli və ya köndələn- 
qırışlı, çılpaq və ya bəzən tükcüklü olur. Bir və ya ikitoxumludur. Gövdə, kasacığı və 
meyvəsi yaşıl, tacı isə sarıdır. Aroma iyli (kumarin) və acı dadlıdır. Xammalı gövdə, 
yarpaq, zirvə çiçəkləri və 8 mm ölçülü meyvələri hesab olunur.
Kimyəvi tərkibi: Xəşənbül otunun tərkibində kumarinlər (0,4-0,9% kumarin, 
dihidrokumarin (melilotin), dikumarol və qlikozid olan orto kumarin melilotozid 
turşusu vardır. Bundan başqa tərkibi efir yağı, polisaxaridlər (selik), saponinlər və 
aminturşulardan ibarətdir. Rütubət 14%, ümumi kül 10%, üzvi maddələr 1%, qeyri 
üzvi maddələr ən azı 0,5 %-dir.
Saxlanılması: Bitki güclü iyə malikdir. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
A^Bitki və xırdalanmış xammalı. Qıcolma və antikoaqulyant dərmandır. 
Sakitləşdirici, venatonik və angioprotektiv dərmandır.
Famakoterapevtik qrup:Yerli yumşaldıcı dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Dəridə olan iltihabi proseslərə yumşaldıcı dərman 
maddələri kimi qoyulur. Xalq təbabətində öskürək, yumşaldıcı, tərqovucu, ağrıkəsici 
dərman maddəsi olaraq istifadə edilir. Tənəffüs orqanlarının xəstəliklərində və 
orqanizmin yüksək həssaslığında təyin edilməsi göstəriş sayılır.

Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Ammi L. - Dişqurtlayan
Avrasiya, Şimali Afrika, İran və Qafqazda yayılan bir neçə növü Azərbaycanın əksər 
rayonlarında, arandan orta dağ qurşağmadək, əkin sahələrində, quraq yamaclarda, 
şorakət torpaqlı yerlərdə rast gəlir. İkiillik, çılpaq, yarpaqlan üçqat lələkvari yarılmış, 
ləçəkləri və ağ və meyvəsi oval olan bitkilərdir.
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Ammi mcıjııs L. - Böyük dişqurtlayan
Sinonimləri: Dişqurtlayan. ammi
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, kiçik ağ çiçəkləri olmaqla, iri 
çiçəklərinin diametri 15 sm. çiçək qrupu isə mürəkkəb çətirdir. Düz. çılpaq, şırımlı 
gövdəli, hündürlüyü 100-140 sm-dir. Yuxarı hissəsi budaqlanan. gövdə budağındakı 
yarpaqları orta saylıdır. Yarpaq lövhəcikləri iki. hətta üç lələkvari bölünmüş olur. 
Meyvəsi sallaq, kiçik, uzunluğu 2-3 mm. eni isə bir mm-dir.

Ammi majus L. - Böyük dişqurtlayan
Yayılması: Avropa. Aralıq dənizi. Şimali Afrika. Rusiya. Türkmənistan və 
Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Xəzərsahili. Samur-Şabran 
düzənliyi. Böyük Qafqazın şərqi. Kiçik Qafqazın mərkəzi, cənubu. Kür-Araz 
düzənliyi və Naxçıvan dağhq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Nil. Aralıq dənizi regionu və Sinay əraziləri.
Toplanılması və qurudulması: Yetişmiş və qurudulmuş mədəni birillik ot bitkisi 
olan böyük amminin meyvələri xammal kimi toplanılır. Bitki ölüşkəyən zaman 
meyvələri toplanılır. Mərkəzi çətirindəki meyvələri yetişməyə başladıqda bitki 
toplanılmalı və qurudulmalıdır. Qurudulma digər bikilərdə olduğu kimidir.
Standartlaşdırma: FS 42-1996-83.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri qabarıq, arxa tərəfi uzunsov qabırğalı olub, yuxarı 
tərəfi çılpaqdır. Yetişmiş meyvələri qirmızımtıl-qonur. bəzən bozumtul-qonur, aydın 
görünən qabırğahdır. Spesifik iyli, acı dadh və azacıq yandırıcıdir.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində furokumarinlər (2,2%), psoralen və 
angelisin törəmələri: ksantotoksin. imperatorin. izipimpinellin. berqapten və 
marmezin vardır.Üzvü birləşmələr 5%, mineral birləşmələr isə 1%-dir.
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Saxlanılması: Havası tez-tez dəyişilən quru anbarlarda saxlanılmalıdır. Saxlama 
müddəti 5 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Fotosensiblizasiyaedici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Əsas təsiredici maddəsi furokumarinlər olub, ultrabənövşəyi 
şüanın təsirindən dəridəki melanin piqmentini stimullaşdırır. Ammifurinlə 
ultrabənövşəyi şüanın kombinasiyası ilə dəridəki piqmentasiya bərpa olur. 
Furokumarinlər kapilliyarları möhkəmləndirir, sedativ, ödqovucu, sidikqovucu təsir 
edir, uşaqlıq və bağırsağı tonuslandırır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkidən alman ammifurin preparatı 
fotosensiblizasiyaedici maddə kimi vitiliqo və allopesiyalarda müvəffəqiyyətlə təyin 
edilir. Həbi 0,02 q, spirtlə birlikdə 2% olmaqla təyin edilir. Bu bitkinin müalicəvi 
təsiri XIII əsrdən məlum idi. Ərəb təbibləri leykodermanı və şüalanmanı bu bitki ilə 
müalicə edirdilər. Xammalından «Ammifurin» və «Anmarin» almır. «Ammifurin»lə 
psorioz, neyrodermit, qırmızı dəmrovun, «Anmarin»lə isə göbələk əleyhinə vasitə 
kimi dermatomikozların müalicəsində istifadə edilir.

Ammi visnaga (L.) Lam. - Kökəbənzər dişqurtlayan
Sinonimləri: Akonitəbənzər dişqurdlayan, dişqurdlayan
Botaniki xarakteristikası: İkiillik güclü budaqlanan ot bitkisi olub, hündürlüyü bir 
m-ə qədərdir. Mil köklü, zəif oduncaqlıdır. Gövdəsi düzqalxan, dairəvi və 
zəifşmmhdır. Yarpaqları növbəli iki və ya üçlələkli bölünmüş olur. Çiçək qrupu 
mürəkkəb çətir olub, diametri 6-10 sm, çoxsaylı, çiçəkləyən zaman sərilən, meyvələri 
sıxılmış olmaqla, sərtdir. Çiçəkləri kiçik olub, xoşiyli deyil. Meyvələri yumurtavari, 
uzunsov-yumurtavari olmaqla, uzunluğu 2-2,3 mm-ə bərabər 2 merikarpdan ibarətdir. 
Yayılması: Şimali Afrika, Cənubi Avropa, Orta Asiyada yayılmışdır. Yabanı halda 
Azərbaycanda da rast gəlinir. Ukrayna, Moldova və Şimali Qafqazda bu bitki mədəni 
şəkildə əkilir. Meyvələri eyni vaxtda yetişmir.
Coğrafi elementləri: Qafqazın botaniki-coğrafi rayonu, Nil və Arahq dənizi 
regionları.
Ekoloji şəraiti: Bozqırlarda, dağlarda, alaq otlu əkin sahələrində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Böyümə və yetişmə dövründə çoxillik mədəni ot 
bitkisi olan kökəbənzər dişqurdlayanın meyvəsi xammal olaraq toplanılır və 
keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Meyvələri 65-70% yetişmiş və 30-35% 
yetişməmiş yaşıl olan zaman toplanılır. Havası dəyişilən və ya temperaturu 60°C-ə 
qədər olan quruducu şkaflarda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2098-83 (meyvə); FS 42-530-72 (meyvə qarışıqları).
Xarici göstəriciləri: Yetişmiş və ya bozarmış, qonurlaşmış meyvələri vardır. 
Meyvələri asılan, uzunsov-yumurtavari formah, hamar, düz, parçalandıqda iki 
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merikarpa (qarıncıq hissəsi yastı, arxa hissəsi qabarıq, bir tərəfi itiuclu, 5 uzunsov 
sapaoxşar qabırğalıdır) bölünür. Çiçəkləri açıq-qəhvəyi və ya qəhvəyi, aydın görünən 
qabırğalıdır. Yetişməyən meyvələri yaşılımtıldır. Zəif iyli və azacıq yandırıcı acı 
dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində puranoxromonlardan: kellin. visnaqin, 
kellol, kellol qlikozid, piran ekumarinlərdən isə visnadin, samidin və dihidrosamidinə 
rast gəlinir. Rütubət 12%, kül 10%, üzvü birləşmələr 2%, mineral birləşmələr isə 
1,5%-dən çox deyildir.
Famakoterapevtik qrup: Spazmolitik və vazomator dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Saya əzələlərin, sidik yollarının, bağırsaq, bronx və koronar 
damarların spazmını götürür. Tərkibində furanoxromon və kellin maddəsi vardır. 
Kellin spazmolitik təsir göstərərək damarların tonusunu aşağı salır, bağırsaq, sidik və 
öd yollarının, bronxları və ürəyin tac arteriyalarını genişləndirir. Kellinin ağızla 
qəbulundan 10-15 dəqiqə sonra qana sorulur.

Ammi visnaga (L.) Lam. - Kökəbənzər dişqurtlayan

Ç^Avisan həb 0,05q (furanoxromon, piranokumarinlər və flavonoidlər). Spazmolitik 
dərmandır. Böyrək konkrimentlərini təmizləyir.
Ф Kellin kompleks preparat olan «Vikalin» və « Marelin».
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin meyvələrindən aviscınakellin dərmanı almır. 
Avisan sidik axan əzələlərinin tonusunu aşağı salaraq effektliv spazmolitik təsir 
göstərir. Buna görə də böyrək və sidik axarlarının iltihab və daş xəstəliklərində təyin 
edilir. Kellin spazmolitik dərman kimi xroniki ürək çatmamazlıqlarında, bronxial 
astma, mədə və bağırsaq spazmında işlədilir.
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Fam ilia: Fabaceae Lindl. - Paxlahkimilər
Genus: Psoralea L. - Psoralea
Psoraleya cinsi Paxlakimilər fasiləsinə daxildir. Təbii yayıldığı sahələr: Orta Asiya, 
Ərəbistan, Çin, Hindistan və Şri-Lanka hesab olunur. Ən tanınmış növü Psoralea 
corylifolia növü Hindistan və Çində qədimdən leykodermiya və cüzama qarşı tətbiq 
olunur. Onun meyvə və köklərində furokumarin və angelisin, psoralen, həmçinin 
kumarin maddəsi olan umbelliferon vardır. Bundan başqa, meyvələrində çoxlu 
miqdarda efir yağları olur.
Psoralea drupacea Bunge - Çəyirdəkli psoralea
Sinonimləri: Psoralea, bağ bıçağı
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi çoxsaylı olub, hündürlüyü 
40-150 sm, yuxarı hissəsi budaqlanan, azca qabırğalı, sadəvə metalabənzər nöqtələr 
şəklində olan tükcüklərdən ibarətdir. Yarpaqları sadə və ya 3 hissədən ibarət 
qovuşuq, yarpaq lövhələri demək olar ki, dairəvi, kənarları iri oyuq dişli, əsası isə 
bütövkənarlı, uzunluğu 1,5-5 sm, eni isə 2-5 sm olub, aşağı hissəsi sıx tükcüklüdür. 
Saplağı 0,5-1 (4) sm-dir. Yalançı zoğları xətti-neştərşəkilli, itiuclu və tükcüklüdür. 
Çiçəyin uzunluğu 4-7 sm, çoxçiçəkli olmaqla, sünbül çiçək qrupunda cəmlənmişdir. 
Çiçək altlığının uzunluğu 2,5-3mm, metalabənzər tükcüklü, yumurtavari və 
itiucludur. Kasacığı zəngşəkilli və 5-yarpaqlıdır. Çiçək tacı kəpənəkçiçəkli və 
ağımtıl-bənövşəyi rənglidir. Meyvəsi təktoxumlu, sıx xovlu, tükcüklü və ağımtıl- 
qonur rəngli olub, paxlameyvədir.
Yayılması: Orta Asiya və Cənubi Qazaxıstanda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Orta Asiya-İran endemik növüdür. Orta Asiya, Cənubi 
Qazaxıstan, Qərbi Tyan-Şan, Karatau dağları, Karjantau, Uqam, Talass, Muyumkum, 
Qızılqum, Qırğızıstan, Çuy Talass, Fərqanə vadisi, Tacikstanın aşağı və öndağhq 
əraziləri, Moqoltau, Türkmənistanda Zəravşan, Hissar, Darvaz dağhq regionları, 
Pakistan, İran, Rusiya və Əfqanıstan.
Ekoloji şəraiti: Başlıca olaraq, meşə, dağətəyi, ön və aşağı dağhq zonalarının 
pöhrəliklərində daha çox rast gəlinir.
Toplanılması: Tibbdə istifadə etmək üçün paxla meyvəsini iyun-avqust aylarında 
toplamaq lazımdır. Əsasən zirvəsində olan paxla meyvələri toplamaqla günəş altında 
tədricən qurutmaq lazımdır. Meyvənin toplanılması zamanı dəri yanıqlarının qarşısını 
almaq üçün əlcəkdən istifadə edilməlidir.
Standartlaşdırma: FS 42-2247-84.
Xarici göstəriciləri: Meyvəsi təktoxumlu, açılmayan, böyrəkşəkilli paxlameyvə 
olub, kasacıqlı və ya kasacıqsız, sıx tükcüklü, ağımtıl-sarı və ya qara-qonur rəngli 
olur. Toxumları parlaq, böyrəkşəkilli olub, qabığı qılaf içərisində yerləşir. İyi, 
spesifik aromahdır.
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Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində furokumarinlər: 0.92% psoralen və 
izopsoralen (angelisin), fosfolipidlər, steroidlər. vitaminlər və piyli yağlar vardır. 
Üzvü birləşmələr 4%, mineral birləşmələr isə 2%-dir.

Psoralea drupacea Bunge - Çəyirdəkli psoralea
Qabığında furokumarinlər, gövdə və yarpaqlarında isə az öyrənilən steroid 
birləşmələr olan drıtpasin və drupanin maddələri tapılmışdır.
Saxlanılması: Havası dəyişilən quru anbarlarda saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 3 
ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Fotosensiblizasiyaedici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Furokumarinlər ultrabənövşəyi şüanın təsiri ilə dəridə olan 
melanin piqmentini stimullaşdırır. Bundan başqa sonsuzluq və piylənmələrin 
müalicəsində tətbiq edilir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin meyvəsinin tərkibində psoralen və izopsoralen 
preparları vardır. Fotosensiblizasiyaedici maddə kimi 0.0Iq həbi, xaricə 0.1% 
məhlulu (70"-li spirtlə çıxarış) vitiligo və allopesiyalarda təyin edilir.

Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Pastinaca L. - Xımı (Cırhavuc)
İki və ya çoxillik bitkilər olub, yarpaqları bir və ya iki qat lələkvaridir. Kasacığın 
dişciyi nəzərə çarpmır. Ləçəkləri sarı və daxilə qatanmış paylıdır. Meyvələri oval və 
arxadan basıqdır. Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Pastinaca sativa L. - Əkin xımısı
Sinonimləri: Xımı, cırhavuc. tumac. maral kök. çöl akoniti
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Botaniki xarakteristikası: Əkilən mədəni bitki (yabanı rast gəlinmir) olub, çoxəsrlik 
seleksiya nəticəsində əmələ gəlmişdir. İkiillik bitkidir. Birinci ili kökətrafı yarpaqları 
əmələ gəlir. Yoğun və şirin kökü olub, hündürlüyü 2 m-ə bərabərdir. İri yarpaqlarının 
uzunluğu 20 sm, mürəkkəb lələkvari olmaqla, uzun saplaqdan ibarətdir. Çiçəkləri 
sarı, mürəkkəb çətir qrupunda formalaşmışdır. Meyvələri sarımtıl-qonur, asılan, 
yetişdikdə 2 hissəyə bölünəndir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında 
isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Ukrayna, Qafqaz, Qırğızıstan. Türkmənistanda və bütün Azərbaycanda 
rast gəlinir.
^Fotosensiblizasiyaedici dərmandır.
£fOksoralen ultra kapsul 0,0 Iq. Fotosensiblizasiyaedici dərmandır.

Pastinaca sativa L. - Əkin xımısı
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Orta Asiya, Kanada, 
Çili, Ekvador, Meksika, Peru, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Afrika, 
Madaqaskar, Kaliforniya, Britaniya, Kolumbiya, Florida, Vermont.
Ekoloji şəraiti: Alaq və mədən bitkiləri (ruderal) arasında inkişaf edir.
Toplanılması və qurudulması: Yetişmiş və qurudulmuş mədəni ikiillik ot bitkisi 
olan əkin cırhavucunun meyvələri xammal olaraq toplanılır və keyfiyyətli dərman 
bitkisi kimi istifadə edilir. Döyüldükdən sonra çiçək və meyvələri ayrılır, kölgə 
şəraitində havalı yerlərdə 4-5 sm qalınlığında sərilərək qurudulur.
Standartlaşdırma: FS 42-2548- 88.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri dairəvi-oval, mərciyəbənzər yastılanmış, asılan, 
adətən 2 merikarpdan ibarətdir. Meyvəsi yastı, əsası böyük olmayan oyuqlu olub, 
uzunluğu 4-8 mm, eni isə 3-6 mm-dir. Çiçəkləri yaşılımtıl-sarıdan. tünd-qonur rəngə 
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qədər dəyişir. Arxa hissəsi azacıq qabarıq, 5 qabırğalıdır (3 dar, ensiz, nazik, 
ayaqcıqh və 2 kənan yastı olmaqla, azacıq qalınlaşmış haşiyəyə malikdir). Qarıncıq 
tərəfi uzunsovdur. Meyvəsi açıq qonur-samanı rənglidir. Zəif iyli, özünəməxsus şirin 
dadh və yandıncıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində furokumarinlər: berqapten, ksantoksin, 
sfondin, izopimpinellin, imperatorin, sfondin, efir yağları, polin və flavonoidlər rutin, 
pasternozid, hiperin və 3,6% efir yağı vardır. Ədviyyəli olması onun tərkibində olan 
heptil, heksil və oktil-butil efirlərinə görədir. Meyvələrinin tərkibində K, Ca, Mg, Fe, 
Mn, Zn, Cr, Al, Cu ionları vardır. Bu bitki Se akkumlyasiya edir.
Saxlanılması: Xüsusi şəraitdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 4 ildir. 
Farmakoterapevtik qrup: Fotosensiblizasiyaedici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Böyük ammi və psoralen çəyirdəklidir. 
£$Beroksan həb 0,02q. 0,25% və 0,5% xaricə tətbiq üçün məhlul.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin meyvələrindən beroksanipastinasin alınır. 
Beroksan adlanan bu maddə ksantoksin və berqapten maddələrindən ibarət olub, 
dəridə melanin piqmentini stimulyasiya edir. Fotosensiblizasiyaedici maddə kimi 
vitiliqo və allopesiyalarda müvəffəqiyyətlə təyin edilir.

Familia:Moracea e Link. - Tutkimilər
Genus: Ficus L.- Əncir
Əncir cinsinin tropiklərdə yayılmış 600 növündən Qafqazda 3, Azərbaycanda isə 2 
növünə rast gəlinir.
Ficus carica L. - Adi əncir
Sinonimləri: Əncir (əncir ağacı), qəbizlik əlacı, çaxır meyvəsi, əncir
Botaniki xarakteristikası: Yarpaqlan tökülən ağac bitkisi olub, hündürlüyü 10 m-ə 
qədər, açıq-yaşıl rəngli hamar qabıqlıdır. Yarpaqları növbəli, 3-5 qanadlı-dişli və ya 
dişli-bölümlü, bəzən bütöv, dairəvi-yumurtavari, uzunluğu 15 sm, eni 12 sm, yuxan 
tərəfi tünd-yaşıl, sərt, kələ-kötür, nahamar, aşağısı isə sanmtıl-yaşıl, yumşaq tüklü, 
uzun və şişman saplaqlıdır. Yarpaqlannm özünəməxsus iyi olur. Çiçəkləri 3 tiplidir. 
Erkək, dişi və qısa sütuncuqlu. Uzun sütuncuqlu çiçəkləri armudvari formah, iri, 
şirəli olub, əncir adlanır. Qısa ayaqcıqh, meyvəsi tək, armudvari və ya yastı-şarşəkilli 
formah olmaqla, uzunluğu 5-8 sm və diametri 5 sm, açıq-sandan, bənövşəyi-qonur 
rəngə qədər dəyişir. Meyvəsi kiçik fındıqça olub, görünən yarığı vardır. Bütün 
vegetativ orqanlan aşmdıncı şirədən ibarətdir. Aprel-may ayında çiçəkləyir. 
Meyvələri iyulun ikinci yansında yetişir.
Yayılması: Mədəni becərilən ağac bitkisi kimi Asiyaya 5000 il, Avropaya isə 2000 il 
bundan əvvəl məlumdur. Qafqazda və Orta Asiyada becərilir. Əncirin əsas 
plantasiyası Özbəkstanın Fərqanə vadisindədir. Azərbaycanda Abşeron, Qobustan, 
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Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi. Kür-Araz 
düzənliyi. Kür düzü və Naxçıvan dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Kiçik Asiya, İran, Əfqanıstan, Pakistan. Hindistan. Qafqaz və 
Orta Asiya dağları (Kopetdağ. Böyük Balxan, Qərbi Pamir-Altay, Buxara və Darvaz 
dağları).

Ficus carica L. - Adi əncir
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi yarpaqları sentyabr-oktyabr aylarında 
uzunluğu 16-25 sm, eni 22,5 sm. saplağının uzunluğu 3-5 sm olduqda toplanılır. 
Meyvə yığımından sonra yarpaqlarını toplamaq lazımdır. Əl. üz və gözdə yanıq, yara 
və zədələnmə olduqda əlcək, maska və eynəklə işləmək lazımdır. Əncir bitkisi 
kövrək, tezsınan olduğundan, yarpaqlarını səliqəli olmaqla iti bıçaqla kəsmək 
lazımdır. Təzə toplanmış yarpaqlarını nazik qatla (5 sm) çadır və ya xüsusi döşəmə 
üzərində sərmək lazımdır. Hər gün xammalı 3-4 dəfə çevirmək vacibdir. Xammalın 
rütublətli qalmasına yol vermək olmaz.
Standartlaşma: FS 42-878-79.
Xarici göstəriciləri: Uzun saplaqlı 3-5 dişli-pərli və ya dişli-bölümlü yarpaqları 
vardır. Bu yarpaqlar yumurtavari. uzunsov, bəzən dairəvi və ya enli yumurtavari 
olmaqla, kənarları dişlidir. Yarpaq lövhəciyinin uzunluğu 13-25 sm. eni isə 13-30 
sm-dir. Çiçəklərinin yuxarı hissəsi yaşıl, aşağı hissəsi sarı-yaşıl olub, tükcüklüdür. 
Özünəməxsus xoşagələn zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Əncir yarpaqlarının tərkibində furokumarinlər (psoralen, 
berqapten}, triterpenoidlər. steroid maddələr (sitosterin, stiqnıasterin, fikosogenin}, 
üzvi turşular, aşı maddələri, flavonoidlər və efir yağları vardır. Meyvələrinin 
tərkibində 5-6% pektin maddələri. 75% şəkər. 2% aşı maddələri üzvi turşular limon, 
oksalat. kəhrəba, alma, fumarin, xinin. triterpen saponinlər, C, B,. B2, A. E. PP 

396



vitaminlər və mikroelementlər vardır. Eyni zamanda fibrinolitik təsirə malik olan 
fisin fermenti vardır.
Saxlanılması: Havası yaxşı dəyişilən quru yerlərdə, rəflərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlama müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Fotosensiblizəedici dərmanlar.
Famakoloji tərkibi: Fotosensiblizəedici dərmanlar.
^Psoberan, xaricə işlətmək üçün 0,1% məhlul, 0,01 q dozada həb və 0,25 %-H 
furokumarinlərdən ibarət məlhəm.
Q «Kafiol» və «Requlaks» yumşaldıcı və işlədici maddələrdir.
Qəbul qaydası: Yarpaqlarından furokumarin tərkibli (psoralen, berqapten) tərkibli 
«Psoberan» adh dərman maddəsi almır. Fotosensiblizəedici dərman maddəsi kimi 
vitiliqo (leykoderma), alopesiya, yara və furunkullarm müalicəsində təyin edilir. Eyni 
zamanda yumşaldıcı və işlədici maddə kimi işlədilir.

Genus: Phlojodicarpus Turcz. ex Ledeb. - Şişmeyvə
Bu bitkinin Rusiyada 4 növünə rast gəlinir. Onlardan 3 növü Uzaq Şərqdə, o 
cümlədən bir növü Saxalində yayılmışdır. Kiçik kompakt şəkildə rast gəlinən bu 
bitkinin göyümtül çox gözəl yarpaqları vardır. Şərqi-Asiya kontinental tipli: Rusiya 
(Saxalin), Oxot, Arktika, Sibir, Monqolstan arealına daxildir. Mezopsixrofitdir. 
Çoxillik ot bitkisi olub, 15-35 sm hündürlüyündə, qalın mil köklərə malik, iki, üç 
lələkli yarpaqlan vardır. Hamaşçiçəkləri çoxşüalı mürəkkəb çətir, diametri 3-7 sm, ağ 
və ya tutqun-bənövşəyidir. Çətir şüaları, yarpaqları, sıx örtülmüş tükcüklüdür. İyul 
ayında çiçəkləyir.
Phlojodicarpus sibiricus (Steph. Ex Spreng.) К. Pol. - Sibir şişmeyvəsi 
Sinonimləri: Sibir köpmeyvəsi, şişmeyvə, köpmeyvə
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Yeraltı orqanları qısa, şaquli, 
çoxsaylı kökümsov və mil köklərə malik olmaqla, uzunluğu 15-25 (50) sm-ə 
bərabərdir. Gövdəsinin hündürlüyü 15-70 sm, sadə və ya budaqlanan, qabırğalı, 
çılpaq, qısa tükcüklüdür. Kök üstündə olan yarpaqları çoxsaylı, lələkvari 3 bölümlü, 
göyümtül-yaşıl rənglidir. Yarpaq lövhəcikləri uzunsov-yumurtaşəkilli və ya 
yumurtaşəkilli olub, uzunluğu 5-30 sm, eni isə 2-10 sm olub, xətti-neştərşəkilli və 
itiucludur. Gövdə yarpaqları olduqca az (2-4 ədəd), əksəriyyəti kiçik, güclü 
genişlənmiş və uzunsov qınlı olub, bənövşəyi rənglidir. Mürəkkəb çətir çiçək 
qrupuna malik olmaqla, 10-25 şüadan ibarətdir. Yarpaqları nisbətən burulan, 5-8 
ədəd, erkən tökülən, ağımtıl-pərdəli və xətti-neştərvaridir. Ləçəkləri ağ rəngli olub, 
uzunluğu 1,5-2,0 mm-dir. Meyvələri uzun yumurtavari, uzunluğu 6-8 (10) mm, 
çılpaq və ya tükcüklüdür.
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Yayılması: Şərqi Sibir və Monqolstanda yayılmışdır. Eyni zamanda Rusiyanın 
Krasnoyar, İrkutski, Yakutiya və Amur vilayətlərində də rast gəlinir. Xammalın 
toplanılması üçün ən yaxşı yer Baykal ətrafı ərazilər hesab olunur.

Phlojodicarpus sibiricus K. Pol. - Sibir şişmeyvəsi
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Şərqi və Qərbi Sibir, Monqolstan və 
Rusiya (Sibir).
Ekoloji şəraiti: Dağ-bozqır bitkisi olduğundan, dağlıq ərazilərində, yamaclarda, 
şabalıd meşəliklərində və çınqıllı torpaqlarda rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: İyun-sentyabr aylarında kökümsovu və kökünü 
külünglə qazıb çıxarmaqla toplanılır. Bu işi ehtiyatla etmək lazımdır ki, bitkinin 
yeraltı hissələri məhv olmadan bərpa ola bilsin. Böyümə və ya meyvə yetişmə 
dövründə çoxillik ot bitkisi olan Sibir şişmeyvəsinin kökümsovu və kökü xammal 
olaraq toplanılır və keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Xammal kölgəli 
yerlərdə sərilməli, yaxşı ventilyasiyalı çardaqda gündə 2-3 dəfə çevrilməli və ya 
quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2667-89.
Xarici göstəriciləri: Kökümsov və kökünün uzunluğu 10 sm, eni isə 3 sm-ə 
bərabərdir. Kökümsovu şaquli, çoxbaşcıqlı, zirvədə şaxələnmiş və kök üstündə 
yarpaqlar əmələ gətirir. Gövdənin uzunluğu 2 sm olmaqla, üzərindəki yarpaq 
saplaqları 1,0-1,5 sm olur. Kökü mil olub, bazal hissənin diametri 3 sm-ə bərabərdir. 
Kökümsov və kökün yuxarı hissəsi qırışıqlı, açıq-boz və ya qəhvəyi-boz rəngli laylı 
mantardan ibarətdir. Üzəri böyük olmayan təpəciklidir. Kökü kövrək olub, girintili- 
çıxıntılıdır. Sındırılmış bitki kələ-kötür səthli, kökümsov və kökləri sarımtıl-ağ rəngli 
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olmaqla, radial istiqamətdə parçalanmışdır.Aroma iyli, dadı əvvəlcə şirin, sonra isə 
acı ədviyyəli olur.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində piranokumarinlər: dihidrosamidin və 
visnadin vardır. Qaz-maye xromatoqrafik və ya spektrofotometrik metodla 
dihidrosamidin və visnadin 3%, rütubət 13%, üzvü birləşmələr 1%. mineral 
birləşmələr isə 3%-ə qədərdir.
Saxlanılması: Havası dəyişilən, yerlərdə 15 kq kisələrdə saxlanılır (5 il).
Famakoterapevtik qrup: Spazmolitik. vazomator dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibindəki piranokumarinin təsiri spazmolitik olmaqla, 
periferik qan damarlarına genişləndirici təsir edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin kökümsov və kökündən floverin alınır. 
Floverin adlanan bu maddə spazmolitik təbiətli olub, qeyri-spesifik angiospazm və 
müxtəlif etiologiyalı endoarteritlərdə istifadə edilir. Həb şəklində 0,05 q dozada 
buraxılır.
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TƏRKİBİNDƏ FLAVONOİD BİRLƏŞMƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Flavonoidlər: İlk dəfə 1814 cü ildə Şevrole palıd 
qabığında kversitrin maddəsini aşkar etmişdir. 40 il bundan 
əvvəl Riqand qlikozid xarakterli aqlikon adlanan bu 
maddəni kversitrin adlandırmışdır. Latınca «flavus» - san 
rəngli olan bu maddə flavonoid adlandırıldı. 1903 cü ildə 
Valyaşko rutinin quruluşunu aydınlaşdırdı. Müasir dövrdə 
6500 flavonoidin quruluşu aydınlaşdırılmışdır.
Flavonoidlər polifenol birləşmələri olmaqla, bu qurumun əsasında skelet, iki həlqə 
benzoldan ibarət olan bir qrup uzanaraq, (A və B) öz aralannda üçkarbonlu zəncirlə 
(propanol körpüsü) birləşir. Bunun vasitəsilə əsas xəttə heterosiklik flavonoidlərin 
əksəriyyətində piran və ya p piran əmələ gəlir. Əksər flavonoidlərə 2-fenilxromon 
(flavon) və 2-fenilxromana (flavan) törəməsi kimi baxmaq olar. Müasir təsnifatına 
görə 3 karbohidrogen fraqmentinin oksidləşmə vəziyyətinə görə yan radikalda böyük 
heterosiklik və digər əlamətləri olan yan radikal yaradılmışdır. Flavonoidlərin yan 
radikahnın mövqeyinə görə onları bir neçə yerə bölmək olar. Flavon və flavan 
törəmələrini - fenil radikalının vəziyyətinə görə C2 xromana və ya C2 xromona 
bölmək olar. Flavonoidlərin əksəriyyəti bərk kristallik maddələr olub, sarı rəngli 
(kitrə, flavon, auron, xalkon) boyanmış və ya rəngsiz (katexin, leykoantosianid, 
izoflavonlar flavanonlar) maddələrdir. Ən parlaq boyalı antosiana xas olan bitkilər 
qırmızı, göy və ya bənövşəyi rəng verirlər. Ümumiyyətlə, dünyada bitkilərdə 
flavonoidlər çox geniş yayılmışdır. Onlar daha çox bitkilərin yerüstü hissələrində 
(yarpaqlar, çiçək və meyvələrdə) toplanırlar. Bitkilərdə flavonolər (kempferol, 
izoramnetin kversetin), kitrələr (apigenin, lyuteolin və onlann törəmələri) və 
antosianidin (sianid qlikozidi, delfinidin və pelarqonidin) daha tez-tez rast gəlinir, 
İzoflavon, auron və xalkon məhdud yayılmışdır. Məsələn, izoflavonlar paxlalılar 
fəsiləsi bitkilərinin nümayəndələrində aşkar (yarımfəsilə Papiloinoideae) edilmişdir. 
Süsən, gülçiçəklilər fasilələrində auron və xalkon isə əsasən bu fasilənin növləri üçün 
xarakterikdir. Leykoantosianidin əsasən ağac bitkilərində rast gəlinir ki, onlar 
aşılayıcı maddələr olan katexinamin ilə yanaşı durur (bu durum tozağacı, fısdıq, 
söyüd, gülçiçəklilər fəsilələrindən, ayıdöşəyi və iynəyarpaqlılar).

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Crataegus L. - Yemişan
Yemişan cinsinin 700 növü mülayim qurşaqda və Şimal yarımkürədə yayılmışdır. 
Qafqaz və Azərbaycanda 20 növünə rast gəlinir.
Crataegus monogyna Jacq. - Biryuvalı yemişan
Sinonimləri: Boyar, yemişan, təpəciyəbənzər, gəmirilmiş
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Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. - Beşyuvah yemişan
Sinonimləri: Xallı yemişan, yemişan
Crataegus sanguinea Pall. - Qanqırmızı yemişan
Sinonimləri: Sibir yemişanı, qanqırmızı yemişan, yemişan
Botaniki xarakteristikası: Qanqırmızı yemişanın yarpaqları tökülən, yarım 
həmişəyaşıl, ağac və ya kol bitkisi olub, hündürlüyü 4-6 (7) m-ə bərabərdir. Qabığı 
adətən qonur rəngli olur. Bitkinin gövdəsi möhkəm, əmələ gətirdiyi çətir şarşəkilli 
formalıdır. Cavan gövdələri açıq-yaşıl, sonra qırmızı və ya qonur, parlaq, 2 illiyində 
qonur, adətən mərciməyəbənzər ağımtıl rəngli olur. Əksər növlərinin gövdəsində 
xarakterik tikanlar olur. Yarpaqları spiralşəkilli, sadə, gövdənin sonunda yerləşənlər 
isə çox sıx, ensiz, yumurtaşəkilli, rombvari, dairəvi, bütövkənarlı, bölünmüş, bəzən 
yarılmış, dişcikli və ya mişarşəkillidir. Yalançı zoğları neştərvari-oraqşəkilli, ilkin 
inkişaf etmiş çiçəkləri çoxçiçəkli, gövdənin sonunda, yeni əmələ gələnlər isə 
mürəkkəb, qalxanvarı, bəzən isə sadə və çətirəbənzər olur. Çiçəkləri 5 kasa 
yarpağından ibarət, diametri 1-2,5 sm olmaqla, 5 ağ ləçəkdən ibarətdir. Meyvələri 
almayabənzər, şarşəkilli, ellipsşəkilli, çəhrayı, qırmızı və ya qara, 1-5 ədəd 
çəyirdəkli, unlu, şirəli, epidermisi nazik qatlı, dairəvi, 3 bölümlü, kənarları sıxılmış 
olub, sarımtıl və ya qonur rəngli olur.

Crataegus san guinea Pall. - Qanqırmızı yemişan
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Alazan-Əyriçay vadisi, Kür-Araz düzənliyi, 
Kür düzü, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, Lənkəran, Muğan, Naxçıvan 
dağlıq və Diabar ərazilərində yayılmışdır.

401



Coğrafi elementləri: Avropa hissə, Şimali Monqolstan. Zavolje, orta və cənubi Ural, 
Qərbi Sibir: Cənubi Altay, Şərqi Sibir Lena çayı, Baykal ətrafı, Şimali Qazaxıstan, 
Orta Asiya və Tyan-Şan (yuxan Susamur).
Ekoloji şəraiti: Qanqırmızı yemişan meşələrdə, meşə kənarlannda, çay sahillərində, 
meşə-bozqır zonalarda, Sibirin bozqır və cənub, Avropanın isə şərq zonalannda 
yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Sarı yemişanın Altay və Orta Asiya yayılan növləri 
vardır. Çiçəkləri çiçəkləmə başlayandan sonuna qədər toplanılmalıdır. Çiçək 
səbətləri, butonları xüsusən açıq günəşli, ihq havada toplanılmalı, 3-4 gün ərzində 
çardaq altında, yelçəkən yerlərdə və ya 40°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Meyvələrini isə 70°C temperaturda yalnız quruducu şkafda qurutmaq 
lazımdır. Xammal nazik kağız, kətan və parça üzərində seyrək qatla sərilməlidir. 
Hava rütublətli olarsa, xammal müxtəlif vasitələrlə qorunmalıdır.
Standartlaşma: Çiçəkləri - FS XI, buraxılş 2, səhifə 8, dəyişiklik № 1; meyvələri - 
FS XI, buraxıhş 2, səhifə 32 və dəyişiklik № 1-3.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləmə təzə başladıqda çiçək və çiçək saplağı düzgün, 5 kasa 
yarpağından ibarət olmaqla, uzunsov üçbucaqh formada olur. Çiçək tacı 5 ləçəkli, 
sarımtıl-ağ rənglidir. Erkəkcikləri 20 ədəd olur. Çiçəklərinin diametri 1,5-1,7 sm-ə 
bərabərdir. Çiçək saplağının uzunluğu 3,5 sm-ə qədər olur. Özünəməxsus zəif iyli, acı 
dadh və seliklidir. Meyvələri almayabənzər, dairəvi və ya oval-şarşəkilli formah, sərt, 
qırışıqlı, qonur rəngdən, tünd-qonur rəngə qədər və ya çəhrayı-qırmızı rəngdən, 
qonur-çəhrayı rəngə qədər demək olar ki, ağımtıl, eni 6-10 mm, uzunluğu 8-14 mm, 
yuxan tərəfi dairəvi, köbəsi 6 dişli olmaqla, kasacıqlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində flavonoidlər hiperozid, kversetin, viteksin, 
viteksin-ramnozid, triterpen saponinlər (ursol və olein turşulan), efir yağlan 
(trimetilamin, xolin, asetil-xolin) və digər maddələr vardır. Meyvələrində 
flavonoidlər {hiperozid, kversetin, viteksin) saponinlər (ursol və olein turşulan), aşı 
maddələri, saxaridlər, piyli yağlar və fenol karbon turşusu vardır.
Saxlanılması: Yetişmiş meyvələr hava keçirən kisələrə yığılaraq bir aya qədər 
saxlanıla bilər.
Famakoterapevtik qrup: Kardiotonik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı və mədəni halda bitən yemişanın yetişmiş şirəli 
meyvələri keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Ürək əzələsini 
stimullaşdınr, həssaslığını azaldır və antiaritmik təsir göstərir. Periferik damarları 
genişləndirir. Ürək və beyin qan damarlannı genişləndirərək arterial təzyiqi aşağı 
salır. Hipoxolesterik təsiri qanda xolesterini xüsusən lesitinin miqdannı azaldır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Çiçək və meyvələrindən dəmləmə, ürək zəifləmələrində kardiotonik maddə 
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kimi, ürək döyünməsində, angionevrozlarda, hipertoniyanm başlanğıc stadiyalarında, 
yuxusuzda, taxikardiya ilə müşayət olunan hipertireozlarda, xüsusən klimakterik 
dövrlərdə olan qan dövranı çatmamazlıqlarında və atorosklerozda tətbiq edilir. 
Meyvələrinin sulu ekstraktmdan kardioviolen preparatı almır.
Xammal ovuntusu: Hiperozid 0,5%, rütubət 14%, kül 12%, digər orqanlarla birlikdə 
yarpaq və gövdə hissəcikləri 3,5%, 2 mm diametrində meyvə hissəcikləri 10%-dən 
çox deyildir.
Meyvə: Spektrofotometrik metodla hiperozid 0,06%, rütubət 14%, kül 3%, digər 
orqanlarla birlikdə yarpaq və gövdə hissəcikləri 2%, gövdə, budaq, yetişməmiş 
meyvə hissəcikləri 5%, üzvi birləşmələr 1%, mineral birləşmələr isə 0,5%-dən çox 
deyildir.

Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)
Genus: Leonurus L. - Şirquyruğu (Damotu)
Çoxillik, yarpaqları pərli, çiçək köbəsi çoxçiçəkli və sünbülvari çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Kasacığı boruvari-zəngşəkilli, 5 damarlı və 5 tikanlı dişcikli olub, 
onlardan ikisi aşağıya doğru əyilmişdir. Tacı ikidodaqlı, çəhrayı, üst dodağı uzunsov 
əyri, alt dodağı isə üçpərli və qırmızımtıl çillidir. Aşağıdakı erkəkciklərin biri 
digərindən uzundur. Azərbaycanda 3 növü yayılmışdır.
Leonurus cardiaca L. - Ürək damotu
Sinonimləri: Tüklü məndəcərotu, beşbölümlü şirquyruğu, məndəcərotu, ürək 
damotu, ürəkotu, daşotu, ağ qıvrımsaç, kar gicitkən, ürəkotu, it gicitkəni
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi düzqalxan, yuxarı hissəsi 
budaqlanan, dördtilli, qalın tükcüklü olub, hündürlüyü 100-150 sm-ə bərabərdir. 
Yarpaqları ürəyəbənzər, qarşı-qarşıya, saplağı dairəvi-yumurtaşəkilli və ya 
yumurtaşəkillidən, enli neştərşəkilliyə qədər dəyişməklə, uzunluğu 14 sm-ə qədər, eni 
isə 10 sm olmaqla, demək olar ki, barmağabənzər 5 pərli və çoxdişlidir. Yarpaqları 
yumşaq tükcüklü olmaqla, qonur rənglidir. Orta və aşağı yarpaqları iri 
barmağabənzər 5 pərli, yuxarı yarpaqları isə nazik, qısa və 3 pərlidir. Çiçəkləri demək 
olar ki, oturaqdır. Çiçək altlığı bizvarı itiucludur. Kasacığın xarici hissəsi tükcüklü, 
üçbucağabənzər dişcikli olmaqla, küt sonluqla qurtarır. Meyvələri qutucuqlu, zirvəsi 
tükcüklü, zeytunu-yaşıl olub, uzunluğu 2 mm-ə bərabərdir. İyun-iyul aylarında (15- 
25 gün) çiçəkləyir. Meyvələri avqust-sentyabr da yetişir.
Yayılması: Avropa, Qafqaz və Qərbi Sibir ərazilərinin başlıca olaraq meşə-bozqır 
zonalarında bitir. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal, Qərbi Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya 
və Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və meşə 
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vilayətləri, qıımid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Orta Asiya dağları, Aralıq 
dənizi, Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətlərini əhatə edir.
Ekoloji şəraiti: Xüsusən səhralarda, köhnə parklarda və yaşayış məntəqələrinə yaxın 
yerlərdə rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı və mədəni ot bikisi olan adi şirquyruğu bitki 
çiçəkləyən dövrdə gövdə, çiçək və yarpaqları keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi 
istifadə edilir. Xammal bıçaq və ya oraqla gövdənin uc hissəsindən 30-40 sm 
uzunluğunda kəsilərək götürülür. Bikinin kök və cavan pöhrələrini kəsmək olmaz. 
Xammalın təkrar toplanılması 1-2 ildən sonra aparıla bilər. Xammalın qurudulması 
çardaq və yaxşı ventilyasiyah yerlərdə və ya 50-60(JC temperaturda quruducu şkafda 
aparılmalıdır.

Leonunts cardiaca L. - Ürək damotu
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 54 və dəyişiklik № 1-5.
Xarici göstəriciləri: Zirvədə yerləşən çiçəkləri sünbül çiçək qrupunda toplanmaqla, 
uzunluğu 40 sm-ə qədərdir. Gövdəsi dördtilli, içiboş olub, qalınlığı 0.5 sm-dir. 
Yarpaqları qarşı-qarşıya, 3 bölümlü. neştərvari, dişcikli və ya bütövkənarlı, əsası 
pazvari olmaqla, uzunluğu 14 sm. eni isə 10 sm-ə bərabərdir. Çiçək və çiçəkqupları 
12-18 (20) ədəd olur. Kasacığı zəngşəkilli-boruşəkilli, dişcikli, konusşəkilli olmaqla, 
tikanlıdır. Çiçək tacı ikidodaqlı, uzunsov kasacıqlı, yuxarı hissəsi bütövkənarh- 
dodaqlı, aşağı hissəsi isə 3 bölümlüdür. Gövdə, yarpaq və kasacığı tükcüklərlə 
örtülmüşdür. Çiçəkləri tutqun-yaşıl, kasayarpaqları yaşıl, tacı isə tutqun-çəhrayı və ya 
bənövşəyi-çəhrayı rənglidir. Zəif iyli və acı dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində flavonoidlər (rutin, kversetin, kversitrin, 
hiperozid), qlikozidlər, aşı maddələri, saponinlər və efir yağları vardır. Ekstraktiv 
maddələrin 70°-li spirtdə çıxarışı 15%, rütubət 13%, kül 12%, üzvi birləşmələr 3% 
mineral birləşmələr isə 1%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: Quru yerlərdə saxlanılır. Apteklərdə əsasən yeşiklərdə, anbarlarda isə 
kisələrdə saxlanılır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Sedativ dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Sedativ dərman maddəsi olmaqla, qan təzyiqini aşağı salır və 
ürəyin ritmini azaldır. Karbohidrat və yağ mübadiləsini yaxşılaşdırır, zülal 
mübadiləsini normallaşdırır.
Ф Ürək damotunun məhlulu 1:5; 70°-li etil spirtində. Sedativ dərmandır.
Ф Ürək damotunun ekstraktı. Sedativ dərmandır.
Ф Ürək damotunun həbi 0,014 q. Sedativ dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Ürək damotundan ahnan preparatlar nevroz, 
hipertoniya, ürəyin işemik xəstəliyi, tireotoksikoz. yuxusuzluq və vegetativ damar 
distoniyasında işlədilir. Bundan başqa mədə-bağırsaq nevrozunda, meteorizmdə 
spastik kolitlərdə də təyin edilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Sophora L. - Sofora
Kasacığı qısa, zəngşəkilli və qısa üçbucaqvari dişciklidir. Yelkəni geniş, oval, demək 
olar ki, ikili ləçəklidir. Paxlameyvəsi çətirəbənzər, şişkin, açılmayan və lətlidir. Ağac 
və ya kol bitkisidir. Qafqazda 5-6 növü yayılmışdır. Azərbaycanda bir növü kulturada 
becərilir.
Sophora pachycarpa C. A.Mey. (=Vexibia pachycarpa (C. A.Mey.) Yakovl.) - 
İrimeyvə sofora
Sinonimləri: Sofora, irimeyvə ferula, yapon akasiyası
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Yeraltı hissəsi güclü inkişaf edərək, 
kökləri üfüqi istiqamətdə böyüyür. Gövdəsinin hündürlüyü 60 sm, yuxarıya doğru 
böyüyərək düzgün budaqlanan, ipəkvari tükcüklərdən və güclü inkişaf edən 
yarpaqlardan ibarətdir. Yarpaqlarının uzunluğu 18 sm, ellipsşəkilli yarpaqlarının 
uzunluğu isə 1-2 sm, eni 0,3-0,9 sm sıx tükcüklü olub, bitki bütünlüklə sarımtıl-yaşıl 
rənglidir. Uzunsov-sümbülşəkilli çiçək qrupuna aid olub, zirvədə yerləşən çiçəklərin 
uzunluğu 7-25 sm-ə bərabərdir. Kəpənəyəbənzər çiçəklərin uzunluğu 1,5 sm, tacı 
sarımtıl və ya ağımtıl rəngli olur. Dolğun, şişkin meyvələri qara rəngli, silindrik, 
uzunluğu 2-5 sm, eni 0,7-0,9 sm olmaqla, demək olar ki, gərilmişdir. Toxumları 
böyrəkvari-yumurtaşəkilli, diametri 0,1-0,5-0,6 sm, tünd-qəhvəyi və ya qara rəngli 
olub, hamar və parlaqdır.
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Yayılması: Orta Asiya, Qazaxıstan, Özbəkstan, Türkmənstan və Tacikstan 
ölkələrində yayılmışdır. Haliyədə yabanı növü Qazaxıstanda xüsusən Çimkənd 
vilayətində rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Orta Asiyanın yarımsəhra, öndağlıq, aşağı dağlıq və 
Qazaxıstanın Qərbində Xəzər dənizi, Türkmənistanın öndağlıq əraziləri. Şərq arealı 
Türkmənistan cənubu, Qaraqumun şərqi və cənub-şərqi Tacikstan və Çin.

Sophora pachycarpa C. A. Mey. - İrimeyvə sofora
Ekoloji şəraiti: Yovşanlı, efemerli assosiasiyalarda, uçurum, yarğan, sıldırım 
yerlərdə, hündürlüyü 1600 m olan dağlarda və alaqotu olan yerlərdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bitkini bütün yay vaxtı mayın sonundan, sentyabra 
butonizasiyanın sonuna kimi toplamaq mümkündür. Hündürlüyü 5-10 sm olduqda 
oraq və ya bıçaqla toplanılmalıdır. Nazik təbəqə edilərək günəş altında 
qurudulmalıdır. Zəhərli olduğundan işlədikdə ehtiyatlı olmaq lazmdır.
Standartlaşma: FS 42-541-89.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi yarpaq, gövdə, buton və çiçəkləri keyfiyyətli 
dərman bitkisidir. Gövdəsinin üzəri sıx tükcüklərlə örtülmüşdür. Yarpaqları cüt 
olmayan lələkvari. ellipsvari yarpaqcıqlardan ibarətdir. Yarpaqcıqları qısa saplaqlı, 
açıq-yaşıl olub, üzəri sıx tükcüklərlə örtülmüşdür. Buton və çiçəkləri kəpənəkçiçək 
tipində olmaqla, yaşılımtıl-sarı və ya yaşılımtıl-ağ rənglidir. Bitkinin bütün çiçəkləri 
açıq-yaşıl və ya sarımtıldır. Özünəməxsus iyli, qeyri-müəyyən dadh olmaqla, 
zəhərlidir (!).
Kimyəvi tərkibi: Tərkibi 2-3% xinolizid sırası alkaloidlərindən ibarətdir. Başlıca 
alkaloid xinolizidin törəmələrindən: paxikarpin, sofokarpin, matrin, sofomatrin və 
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flavonoidlərdən təşkil olunmuşdur.Fotokolorimetrik metodla paxikarpin 0,5%, quru 
xammalda nəmliyi 12%, üzvi və mineral maddələri 0,5%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: Ot və toxumu B siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 2 ildir. 
Famakoterapevtik qrup: Qanqlioblokatr, hipotenziv, vazodiliator dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Butonizasiya zamanı yabanı çoxillik ot bitkisi olan irimeyvə 
sofora otu keyfiyyətli xammal və dərman hesab edilir.
^■Paxikarpin hidroyodid 3%-li məhlul, 0,lq həb. Qanqlioblokatr dərmandır. 
Uşaqlığın əzələ tonusunu yüksəldir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bu bitkidən paxikarpin alkaloidi ahnır. Tibb 
praktikasında paxikarpin hidroxlorid kimi tanınan dərman maddəsindən mamalıq və 
ginekoloji praktikada miopatiyada istifadə edilir.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Aronia Medik. - Aroniya
Aroniya cinsi ağac və ya kol bitkisi olub, Gülçiçəklilər fasiləsinə daxildir. Bu cins 
güclü budaqlanan kol bitkisi olmaqla, hündürlüyü 2,5-3 m, Şimali Amerika təbii 
areahna daxildir. Cavan növlərində çətiri qısa, yetkin zaman isə qol-budaqlı olub, 
diametri 1,5-2 metrə çatır. Tozcuğu açıq-san rənglidir. Meyvələri şarşəkilli, bəzən 
dairəvi, qara və ya qara-purpurşəkilli, parlaq, göyümtül çalarlı, 6-8 mm diametrində 
olmaqla, turşməzə dadhdır. Bir meyvəsinin çəkisi 0,6-1,5 qramdır. Meyvələri oktyabr 
ayında yetişir. Birillik zoğları qırmızı-qonur, sonra isə tünd-san rəngli olur. Yarpağı 
növbəli, sadə, bütöv, uzunluğu 4-8 sm, eni 3-5 sm, ellipsvari və ya tərs- 
yumurtavaridir. Kənarlan çəpərli-dişcikli olub, itiuclu sonluqla qurtarır. Yarpağın üst 
hissəsi dəricikli, parlaq, tünd-yaşıl, alt hissəsi isə zəif tükcüklü və ağımtıl rənglidir. 
Çiçəkləri kiçik, ikicinsli, azacıq açıq çəhrayı, ağ, ikiqat çiçək yataqh, diametri 5-6 sm 
mürəkkəb olmaqla, qalxan çiçək qrupunda toplanmışdır. Hər çiçəkdə 18-20 ədəd 
erkəkciklər vardır. Ağızcığı azacıq qalxan olub, tozcuğu al-qırmızı rənglidir. Yazın 
sonu və yayın əvvəlləri yarpaqladıqdan 10-14 gün sonra çiçəkləyir. Tozcuq dənəsi üç 
şınmlı və kürəvari-yastılaşmış formalıdır.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot- Qarameyvə aroniya 
Sinonimləri: Qarameyvə quşarmudu, aroniya, quşarmudu
Botaniki xarakteristikası: Yarpağı tökülən (xəzan edən) kol bitkisidir. Hündürlüyü 
1,5-2,5 m-dir. Yarpaqları növbəli, tərsyumurtavari və kənarları dişciklidir. Çiçəkləri 
böyük olmayan, ağ, 6 ləçəkli, qalxanşəkilli çiçək qrupuna aid olub, diametri 5-6 sm-ə 
bərabərdir. Meyvələri qara rəngli və şirəlidir.
Yayılması: Bitkinin vətəni Şimali Amerikadır. Mədəni halda keçmiş SSRİ-nin bir 
şox yerlərində becərilirdi.
Coğrafi elementləri: Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatları.
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Toplanılması və qurudulması: Meyvələrin toplanılması sentyabrın birinci yarısında 
və oktyabr ayında aparılır. Qalxanşəkilli meyvələri əl və ya iti alətlə kəsilərək torba 
və ya səbətlərə yığılır. Meyvələr 3 gündən gec olmayaraq 5°C temperaturda 2 aya 
qədər nazik qatla sərilərək qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-66-87.
Xarici göstəriciləri: Kasayarpağının kənarları dişciklidir. Meyvələri şarşəkilli 
formalı, qara, lakin göyümtül çalarlıdır. Əsasən zirvədə yerləşməklə dəriciyi qalın, 
lətli, bənövşəyi-qırmızı, demək olar ki, qara, kiçik toxumları qəhvəyi, dadı turşa-şirin 
(turşməzə) və büzücüdür.

Aronia melanocarpa Elliot - Qarameyvə aroniya
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində kifayət qədər P vitamini, flavonoidlər 
(rutin, kversetin, kversitrin, hesperidin), katexin, sianidin və onun qlikozidləri, 
askorbin turşusu, karotin, üzvü turşular və saxaroza vardır.
Saxlanılması: Meyvələri 2 aydan çox olmayaraq 5°C temperaturda quru yerdə 
saxlanılmalıdır. 150 kq qədər meyvələri ağacdan ibarət çəllək içərisində 
saxlanılmalıdır.
Farmakoterapevtik qrup: Polivitamin, əsasən P vitamindən ibarətdir.
Farmakoloji tərkibi: Təzə yetişmiş qarameyvə aroniyanın meyvələri keyfiyyətli 
dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Spazmalotik, hipotenziv, diuretik, 
ödqovucu, antiaterosklerotik, C və P vitamin mübadiləsini nizama salmaqla təsir 
göstərir. Kapilliyar keçiriciliyini azaldır.
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■ф-Qarameyvə aroniyanın meyvəsi antihipertenziv, P vitaminli (kapilliyar 
möhkəmləndirici) dərmandır.
-ft-Qarameyvə aroniya həb, 0,5 q, antihipertenziv, P vitaminli (kapilliyar 
möhkəmləndirici) dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Təzə meyvələrindən P vitamini çatmamazhğında, hipertoniya xəstəliyinin I və 
II stadiyalannda təyin edilir. Meyvələrindən hazırlanan şirəsində və həblərində 
bolluca P vitamini olur. Hipoasid qastritlərdə, anoreksiya, hemorragik diatez, 
kapilliyarotoksikoz, müxtəlif mənşəli qanaxmalar, ateroskleroz, şəkərli diabet, şüa 
zədələnmələri, arterial hepertenziya, hipo və C avitaminozlarda, diarreya və 
tireotoksikozlarda təyin edilir. Yüsək qan laxtalanmasında, mədənin hiperasid, mədə 
və onikibarmaq bağırsağın xorasında təyin etmək olmaz.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Helichrysum Mili. - Solmazçiçək (Quruçiçək)
Çoxillik, yarpaqları sadə və növbəli, səbəti az çiçəkli, bütün çiçəkləri boruşəkilli, 5 
dişcikli, iki cinslidir. Sarğı yarpaqcıqları kirəmitvari və rənglidir. Cinsin 
Azərbaycanda 10 növü yayılmışdır.
Helichrysum arenarium (L.) Moench.- Qumluq solmazçiçəyi
Sinonimləri: Qumluq solmazçiçək, solmazçiçək, san pişikayağı, pişikayağı, qabaq, 
quruçiçək, şaxta-ot, timin, qızıl çalarlı, qızılı günəş
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovundan çoxlu miqdarda 
vegetativ gövdə və çiçəklər çıxır. Yarpaqları növbəli, gövdəsi isə keçəyəbənzər- 
tükcüklüdür. Aşağı yarpaqları uzunsov saplaqlı, orta və yuxarı yarpaqlan isə 
oturaqdır. Çoxsaylı səbətciyi qalxanşəkilli çiçək qrupunda formalaşmışdır. Səbətciyin 
diametri 7-9 mm-dir. Yarpaqları limonu-san rəngli, quru və kənarlan bölünmüş 
vəziyyətdədir. Bütün çiçəkləri boruşəkilli, 5 dişcikli, yumşaq tükcükdən ibarət 
çəhrayı kəkillidir. Çiçək yatağı kiçik oyuqludur.
Yayılması: Avropa, Ukrayna, Belorus, Qərbi Sibir və Qazaxıstanda yayılmışdır. 
Azərbaycanın əksər ərazilərində rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Şimal sərhəddi Baltik dənizi, Sank-Peterburq, Novqorod, 
Kalinin vilayəti, Moskva, Qorki vilayəti, Başqırdıstan (Ufa), Ural sıra dağlarının 
cənub və şərq öndağhq əraziləri Çelyabinski, Kurqan, Tümen, Omsk və Novosibirsk 
vilayəti, cənub əraziləri Çin sərhəddi, Tyan-Şan (Ketmen dağlan, Qırğız Alatau və 
Karatau), Sırdərya, Aral dənizi, Emba çayı, Ural, Volqa çayı və Xəzər dənizi, 
Monqolstan, Rusiya və Çin.
Ekoloji şəraiti: Quru qumsal, hətta daşlı torpaqlarda, bəzən qaratorpaq və gilli 
yerlərdə yaşayır.
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Toplanılması və qurudulması: Bitkinin yan çiçəklərini təzə çiçəkləyən dövrdə 
toplayırlar. Çiçəklərini iti bıçaqla bir sm ölçüdə kəsmək lazımdır. Çiçəkləri toplanılan 
sahədən təkrar toplanılması 7 gündən sonra aparıla bilər. Gövdə və köklərin tamamilə 
və ya qismən qoparılması qadağandır. Eyni sahədən xammalın təkrar toplanılması 1-2 
ildən sonra aparılmalıdır. Xammal çardaqlarda, yaxşı ventilyasiyah yerlərdə kağız və 
parça üzərində 2-3 sm sərilərək və ya 40°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Metal şifrdən ibarət olan yerdə qurudulması yolverilməzdir.
Standartlaşma: FS XI, buraxılılış 2, səhifə 9, dəyişiklik № 1, 2.
Xarici göstəriciləri: Çətirləri şarşəkilli. tək və ya bir neçə qisa tükcüklüklü- 
keçəyəbənzərdir. Səbəti çoxsaylı çiçəklərdən ibarətdir. Vaxtından əvvəl çiçək açan 
bitkidir. Bütün çiçəkləri boruşəkilli, dişcikli, ikicinsli, kəkilli, yarpaqları pərdəli, 
çökük, quru, parlaq, yumurtavari, kürəyəbənzər, xətti, daxili isə ensiz-xəttidir. 
Çiçəkləri sarı, limonu-sarı və ya narıncı rənglidir. Aromalı zəif iyli və tünd-acıdır.

Helichrysuın arenariıım (L.) Moench,- Qumluq solmazçiçəyi
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində kifayət qədər flavonoidlər (kempferol), aşı 
maddələri, efir yağları, filoxinon, qatran, üzvü turşular, karotinoidlər, polisaxaridlər 
və digər maddələr vardır. Üzvi və mineral birləşmələri 0,5%-dən çox olmur.
Saxlanılması: Qaranlıq havalı yerlərdə, anbarlarda kisədə, apteklərdə isə yeşik və 
dəmirdən ibarət bağlı yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ödqovucu və yerli iltihabsorucu dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Çiçəklərinin cövhəri öd, mədə və mədəaltı vəzi sekresiyasını 
artırır, öd yolunu tonuslandıraraq ödemini aradan qaldırır, saya əzələlərə spazmalotik 
təsir edərək öd ifrazını yaxşılaşdırır, ödün özlülüyünü və xolatoxolesterin 
koeffisentini yüksəldir. Tərkibindəki flavon və fenol turşularını aktivləşdirir, bilrubini 
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normallaşdırır. Mədədə qidanın həzm olunma qabiliyyətini yüksəldir, eyni zamanda 
evakuator təsir edərək qidanın bağırsağa keçməsini asanlaşdırır. Mədəaltı vəzin saya 
əzələlərinə antispastik təsir edərək, bağırsaq divarındakı vena sistemini genişləndirir, 
sərbəst xlorid turşusunu aktivləşdirir və parazit əleyhinə təsirini gücləndirir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Qumsal solmazçiçəyi bitkisinin çiçəyinin dəmləmə və quru ekstraktından 
ödqovocu dərman kimi öddaşı, xroniki xolesistit, hepatit və öd yollarının 
diskenziyasında, eyni zamanda çiçəklərinin qranulasından geniş şəkildə iştifadə 
edilir. Çiçəyindən həm də flavonoidlərlə zəngin həb şəklində (0,05q) flamin adh 
preparat hazırlanır. Qaraciyər xəstəliklərində xüsusən müxtəlif etiologiyah kəskin 
hepatitlərdə daha çox səmərəlidir. Həzm zəifliklərində, iştahın pis olmasında, mədə- 
bağırsaq fermentlərinin çatmamazlığında, ateroskleroz, yağ mübadiləsi 
pozğunluqlarında, piylənmədə, şəkərli diabetdə, hipolipidemik dərman kimi ürəyin 
işemik xəstəliyində, orqanizmdən xolesterin və ona yaxın birləşmələrin 
neytrallaşdırılmasında yaxından iştirak edir. Ləmbilyoz zamanı kompleks terapiyanın 
aparılmasında bu bitki əvəzsiz hesab edilir. Arenarin adlı 1% məlhəmindən gözün 
kimyəvi və termiki yanıqlarında, eyni zamanda iltihabsorucu və antibakterial kimi 
qrammüsbət bakteriyalayalara təsir edir, toxumaların regenerasiyasını stimullaşdırır.

Genus: Tanacetum L. - Dağtərxunu
Çoxillik, lələkvari yarpaqlı, səbəti çoxçiçəkli, çiçək qrupu mürəkkəb, bütün çiçəkləri 
boruşəkilli, kənardakılar dişi, tək cərgəli, 3-4 dişcikli, ortadakılar ikicinsli 5 dişcikli, 
sarğısı kirəmitvaridir. Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır.
Tanacetum vulgare L. - Adi dağtərxunu
Sinonimləri: Adi dağ tərxunu, dağ tərxunu, yabanı üvəz, quşarmudu, çöl quşarmudu, 
doqquzyaşar, doqquzqardaş, düymə, cənnət çiçəyi
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, gövdəsinin hündürlüyü 50-150 
sm, çoxsayh, düzqalxan, şınmlı, budaqlanan, çiçəkli olub, azacıq tükcüklüdür. 
Yarpaqları növbəli, ellipsvari, uzunluğu 20 sm, lələkvari yarılmış və ya lələkvari 
bölünmüş olub, çılpaqdır. Boyu uzunu uzunsov-neştərvari, lələkvari bölünməklə, 
kənarları dişciklidir. Çiçək səbətciyi yarım şarşəkilli, yuxarı hissəsi yastı, diametri 5- 
8 mm-dir. Əsasən zirvədəki qalxanşəkilli çiçəkləri xammal kimi toplanılır. Bütün 
çiçəkləri san, boruşəkilli, yarpaqlan isə tərs yumurtavari-neştərşəkillidir. Meyvələri 
uzunsov toxumludur.
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Volqa, Ural ərazilərinin meşə, meşə-bozqır, bozqır, 
Qərbi Sibirin və Şimali Qazaxıstanın meşə-bozqır və bozqır zonalarında yayılmışdır. 
Azərbaycanın əksər ərazilərində rast gəlinir.

411



Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi və Şərqi Sibir, Uzaq Şərq və Orta 
Asiya, Argentina, Avstraliya (Okean adaları), Kanada, Braziliya, Boliviya, Çili, 
Kosta-Rika, Kolumbiya, Peru, Ekvador, Rusiya, Yaponiya, Monqolstan, Cənubi 
Koreya, Guatemala, Salvador, Meksika, Qazaxıstan, Şimali Koreya, Amerika 
Birləşmiş Ştatları, Çin, Venesuela və Türkmənistan (Asiya).
Ekoloji şəraiti: Meşə, meşə-çöl zonalarının açıq yerlərində yaşayır. Çəmənlik, çöl 
kənarlarında, meşə talalarında, pöhrəliklərdə daha çox rast gəlinir.
Qorunma tədbiləri: Bikinin köklərinin toplanması qadağandır. Müəyyən 
massivlərdən bitkinin toplanılmasına ildə bir dəfə icazə verilir.

Tanacetum vulgare L. - Adi dağtərxunu
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləyən zaman toplanılmalıdır. Avtomobil və 
dəmiryolu kənarlarında olan bitkilər çirkləndiyindən toplanılması məsləhət görülmür. 
Xammal çardaqlarda yaxşı ventilyasiyalı yerlərdə və ya 40°C temperaturda quruducu 
şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS XI, buraxılılış 2, səhifə 11.
Xarici göstəriciləri: Çiçək səbəti yarımşarşəkilli, mürəkkəb qalxanşəkilli 
çiçəkqrupunda olub, çiçəklərinin uzunluğu 4 sm-ə (yuxarı çiçəkləri) bərabərdir. 
Səbətin diametri 6-8 mm, adətən orta dərəcəli çökük, kənarları kiçik boruşəkilli və 
ikicinslidir. Çiçəkləri azacıq əyilmiş, neştərvari, yarpaqlarının kənarları pərdəlidir. 
Çiçəklərinin rəngi sarı, pərdəli qonur-yaşıl, spesifik iyli, ədviyyəli və acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində kifayət qədər flavonoidlər (apigenin, 
lyuteolin, kversetin, akasetin, izoramnetin və onun qlikozidləri), efir yağları və 
başlıca komponent olan tuyon, izotuyon, aşı və acı maddələri vardır.
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Saxlanılması: Xammalı quru, havalı yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 
ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Ödqovucu və antihelmint dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Çiçəkləri antihelmint (askarid və bizquyruq), antiləmbilə, 
ödqovucu, spazmalotik və büzücü xassəyə malikdir. İştahın artmasında, 
hipersekresiyada, hepatitdə, insektisidlərlə mübarizədə bakterisid və bakterostatik 
təsirin artması zamanı işlədilir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xammal əsasən çiçək səbəti hesab olunur. Bitkini 
çiçəkləyən zaman toplamaq lazımdır. Tərkibində efir yağları (0,3%), çoxlu miqdarda 
Ş-tuyon, aşı maddələri, qlikozid, vitaminlər, kamfora, borneol, pinen, a-tuyon və 
tuyol maddələri vardır. Çiçəkləyən zaman tərkibində efir yağları, acı, aşı maddələr, 
flavonoidlər (lyutenolin, kversetin), üzvi turşular, C vitamini (8 mq%), az miqdarda 
alkaloidlər və daha çox terpenlər toplanılır.
iÇ-Bir xörək qaşığı bitkini 0,5 litr qaynar suda dəmləyərək (termosda), içmək lazımdır 
(sutkalıq doza). 5%-li məhlulu (70-105 ml) gündə 2-3 dəfə mədə və onikibarmaq 
bağırsaq xorasında qəbul edilir. 5 q çiçəkləri bir litr qaynanmış suda dəmlənilir və 
gündə 1-2 dəfə qəbul edilir. Revmatizmdə 50 q çiçəklərini bir htr çaxırda 8 gün 
saxlamaq lazımdır. Hər dəfə 30-40 q günorta və axşam qəbul edilir. Qurd əleyhinə 
hər birindən 8q yovşan, çobanyastığı və dağtərxunu 250 ml qaynanmış suda 
dəmləyərək imalə edilir. Amerikada dağtərxunu, qozla birlikdə likyor hazırlanır və 
ətin konservləşdirilməsində istifadə edilir. Təbabət praktikasında çiçəyinin 
dəmləməsindən askaridoz, enterebioz qaraciyər xəstəliklərində ödqovocu dərman 
kimi, xroniki xolesistit, hepatit, öd yollarının diskenziyasında, qurdqovucu və ləmbilə 
əleyhinə geniş şəkildə iştifadə edilir.
Xalq təbabəti: Sinir xəstəlikləri, epilepsiya, miqren, kəskin infeksion respirator 
xəstəliklər, ağciyər vərəmi, öd, hepaxolesistit və xolangit xəstəliklərində geniş 
şəkildə tətbiq edilir. Qan təzyiqini yüksəldir. Dağtərxunu yaxşı qurdqovucu təsirə 
malikdir. Əsasən bağırsaqdan askarid və bizquyruq qurdlarını qovur. Bitkinin həm də 
insektisid xüsusiyyəti olduğundan müxtəlif həşəratların qovulmasına və ya məhv 
edilməsinə kömək edir. Ödqovucu bitki kimi hepatit, xolesistitdə və spazməleyhinə 
dərman kimi istifadə edilir. Bundan başqa nevroz, epilepsiya, tənəffüs yollarının 
iltihabı, vərəm, baş ağrısı, öd xəstəliklərində istifadə edilir. Zəhərli olduğundan 
hamiləlik zamanı istifadə etmək olmaz. Antihelment və insektisid dərmandır.
Elmi təbabət: Bitkinin tərkibində olan efir yağı ən yaxşı qurdqovucudur. Bizquyruq 
və askarid helmintlərinin qovulmasında effekli dərman sayılır. İngilis təbabətində 
miqrenin profilaktikasında istifadə edilir. Eksperimental olaraq dağtərxunu 
hepatitlərdə sekresiyanı artırır, seliyiyin və ödün miqdarını azaldır. Mədə-bağırsaq 
əzələsinin tonusunu normallaşdırır. Dəmləməsi ürək amplitudasını qısaldır, ürək 

413



ritmini azaldır, arterial təzyiq və öd ifrazını isə artırır. Efir yağı qurdqovucu və 
antimikrob xassəyə malik olmaqla, son dərəcə zəhərlidir. Bolqar təbabətində 
antiseptik, spazmolitik və qurd əleyhinə dərmandır. Az dozaları mədə-bağırsaq 
xəstəliklərində işlədilir.
Əks göstəriş: Hamiləlik. Bitki zəif toksiki xüsusiyyətə malikdir. Bolqar təbabətində 
əsəb, mədə spazmında, sidik yollarının iltihabında, böyrəkdaşı, baş ağrısı, podaqra, 
malyariya xəstəliklərində tətbiq edilir. Fransa təbabətində çiçəkləri qurdəleyhinə, 
temperatursahcı, tonuslandırıcı və antiseptik dərman bitkisi kimi tətbiq edilir.

Familia: Apiaceae Lindl. - Kərəvüzkimilər
Genus: Bupleurum L. - Öküzboğan
Yarpaqları tamkənarlı çılpaq bitkilərdir. Kasacığın dişciyi nəzərə çarpmır. Ləçəklərin 
yuxarı hissəsiiçəriyə qatlanmış, yaşılımtıl-sarı və ya qırmızımtıldır. Meyvələri yandan 
basıq yumurtavari və ya qısa xəttidir. Cinsin Azərbaycanda 13 növü yayılmışdır.
Bupleurum multinerve DC. - Çoxdamarlı öküzboğan
Sinonimləri: Tamyarpaq öküzboğan. öküzboğan

Bupleurum multinerve DC. - Çoxdamarlı öküzboğan
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, sadə və ya budaqlanan olub, gövdəsinin 
hündürlüyü 70-100 sm olan çoxillik ot bitkisidir. Yarpaqları dar, ensiz, neştərvari və 
ya xətti, aşağı hissəsi saplaqlı, yuxarı hissəsi isə oturaqdır. Çiçəkləri mürəkkəbçətir, 
san, sarğı yarpaqları iri olmaqla, enli neştərşəkillidir. Meyvələri tünd-qəhvəyi, sallaq, 
2 merikarpdan ibarət olub, uzunluğu 3-4 mm-dir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir və 
avqustda isə meyvələri yetişir.
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Yayılması: Çoxdamarlı öküzboğan əsasən Monqolstan-Sibir növü olub. Rusiyanın 
Sibir və Orta-Cənubi Ural ərazilərində yayılmışdır. Əsasən Altay-Sayan. Krasnodar 
vilayəti, Xakassi. Tuva və Baykalətrafı regionlarda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Monqolstan-Sibir növü olub. Orta və Cənubi Ural, Saur sıra 
dağlan, Amur vilayətinin qərb hissəsi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kolumbiya.
Ekoloji şəraiti: Bozqırlı çəmənliklərdə, açıq yerlərdə, daşlı yamaclarda, meşə 
kənarında, enliyarpaqlı və küknar meşələrində, müxtəlifotluq və yüksəkdağlıq 
bozqırlarda, yüksəkdağlıq alp çəmənliklərində və dağ-tundra ərazilərində yaşayır. 
Sənaye əhəmiyyətinə görə Altay, Tuva və Xakassi ərazilərində daha çoxdur. 
Xammalından daha çox flavonoidlərin alınması üçün istifadə edilir.
Toplanılması və qurudulması: Bu bitki çiçəkləmə dövründə, yəni iyunun ikinci 
yarısından bir aya qədər toplanılır. Bitkinin yerüstü hissəsi, gövdə və kökləri 
kəsilərək toplanılır. Toplanılan xammal kəsilməli, nazik qatlarla sərilməli, yaxşı 
havası dəyişilən çardaqda və ya 50-70°C temperaturda quruducu şkaflarda 
qurudulmalıdır.
Qorunma tədbirləri: Xammalın toplanılma düzgünlüyünə riayət edilməli, beləki, 
toplanılan massivlərdən təkrar toplanılması 2-3 ildən sonra aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-580-76.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi yarpaqlı gövdəsi, butonlan. çiçək və meyvələri 
xırda hissəciklərə qədər doğranmalıdır. Orta və yuxan yarpaqları oturaqdır. Çiçək və 
meyvələri yaşıl və ya tutqun-yaşıldır. Çətiri in şüaşəkilli olub, sarğı yarpaqlarından 
ibarətdir. Çətiri çoxçiçəkli və sarı rənglidir. Meyvələri oval, basıq, sallaq olub, 
qabırğahdır. Özünəməxsus iyli olub, dadı müəyyən olunmamışdır.
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissəsinin tərkibində flavonoidlər (6-8%), kversetin və 
izoramnetin (rutin, izoramnetin-3-rutinozid, izokversitrin) törəmələri vardır. Bundan 
başqa tərkibində saponinlər, aşı maddələri, efir yağı, karotin və askorbin turşusu 
vardır. Altay ərazisində olan bu növdə flavonoidlərin miqdan Avropa hissəsində olan 
növlərdən 2-5 dəfə çox olur.
Saxlanması: Xammal havası dəyişilən quru yerlərdə, standarta uyğun 
qablaşdırılaraq, rəflərdə saxlanılır. Saxlama müddəti 5 ildir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin dəmləməsi keyfiyyətli ödqovucu dərmandır. 
Bitkidən ahnan buplerin adlı preparatın tərkibində 90%-dən çox flavonoidlər, başhca 
olaraq izoramnetin-3-rutinozid (40-55%) olur. Bu preparat kapilliyarotoksikoz, 
hemorragik diatez, burun qanaxmaları və damar ödemlərinin profilaktikası və 
müalicəsində tətbiq edilir.

Familia: Polygonaceae Juss. - Qırxbuğumkimilər
Genus: Persicaria Hili - Qırmızıbaş (bibər)

415



Bir, iki və ya çoxillik, çiçək qrupulan sünbülvari, fırçavari bitkilərdir. Çiçəkləri 
ikicinslidir. Çiçəkyanlığı 5(4-6) ədəd ləçəkdən ibarətdir. Erkəkcikləri 5-8 ədəd, 
sütuncuğu isə 2-3 ədəddir. Meyvələri üçtilli və ya mərciməkşəkilli toxumdan 
ibarətdir. Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Persicaria hydropiper (L.) Spach- (=Polygonum hydropiper L.) - Acı qırmızıbaş 
subibəri
Sinonimləri: Acılıq, istiot-bibər, acı kəkrə, qadın-qurbağa otu, kəkrə

Persicaria hydropiper (L.) Spach- Acı qırmızıbaş subibəri
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, gövdəsi hamar, hündürlüyü 20-50 
(70) sm, qırmızımtıl, adətən düzqalxan, əsasından zəif budaqlanan və çox vaxt azacıq 
buğumlu-əyilmiş olur. Yarpaqları növbəli, uzunsov-neştərvari, itiuclu və ya küt, əsası 
dar pazşəkilli olmaqla, uzunluğu 3-9 sm, eni isə 0,7-2 sm-dir. Gövdənin sonundakı 
çiçəkləri qıfaoxşar, pərdəli, qırmızımtıl, silindrik, yuxarı tərəfi hamar olub, kənarları 
kirpikciklərlə əhatə olunmuşdur. Çiçək yatağı 4-5 ədəd xətti, 3-4 mm uzunluqdadır. 
6-8 ədəd erkəkciyi vardır. Meyvələri ikiüzlü qabarıq və ya üçüzlü qara-qonur rəngli, 
xırda fındıqcıq olmaqla, 2-3 mm uzunluqdadır. İyun-sentyabr ayında çiçəkləyir, 
avqust-oktyabr aylarında isə meyvələri yetişir. Təzə yarpaqları yandırıcı dada 
malikdir. Çiçəkləri zərif, yumşaq, sünbüllü və fırçalı olub, 4-6 sm uzunluqdadır.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Kür düzü, Kiçik Qafqazın 
mərkəzi, cənubu, Naxçıvan və Lənkəran düzənlik və dağhqlarda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal, Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya və 
Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və meşə
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vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Orta Asiya dağlan, Aralıq 
dənizi, Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Əsas toplandığı ərazilər Şimali Qafqaz, Ukrayna və Belorusdır. 
Rütublətli sututarların sahillərində, çəmənliklərdə, seyrək meşələrdə və meşəkənarı 
yollarda yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləmə dövründə torpaqdan 4-5 sm hündür 
olmaqla, iti alətlə kəsilməlidir. Xammalı nazik qatla sərilməli, çardaqda, yaxşı 
ventilyasiyalı yerlərdə və ya 40-50°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. 
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 57, dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi yaşıl, bəzən qırmızımtıl, yarpaqlarla birlikdə çiçək və 
meyvələri müxtəlif inkişaf dərəcələrinə malikdir. Yarpaqları növbəli, neştərvari və ya 
uzunsov-neştərvari, zirvədə itiuclu, dar pazşəkilli, demək olar ki, oturaq, bütövkənarlı 
və hamardır. Çiçəkləri kiçik, görkəmsiz və yaraşıqsızdır. Meyvəsi fındıqcıq, küt, 
yumurtavan və ya ellipsşəkillidir. İysiz və yandıncı dadlıdır. Qurudulduqda çəkisini 
çox itirir.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin yerüstü hissəsində efir yağı (0,5%), qlikozid, 2-2,5% 
poliqopiperin, flavonoidlər (ramnetin, izoramnetin, rutin, kversetin, hiperozid, 
kempferol), aşı maddələri 4%, üzvü turşular (qarışqa, sirkə valerian və alma), К, E 
vitaminləri, karotin, askorbin turşusu 0,2%, erqosterin, tokoferol, naftoxinon, 
asetilxolin, dəmir, şəkər və mikroelementlər vardır. Köklərində antroqlikozidlər və 
aşı maddələri vardır.
Saxlanılması: Xammal quru, havalı yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 
ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Qankəsici (hemostatik) xassəyə malikdir.
Farmakoloji tərkibi: Hemostatik dərmandır. Ekstraktının uşaqlıq əzələsinə təsiri heç 
də çovdar mahmızından zəif deyildir. Ağrıkəsici xüsusiyyəti də vardır.
£fSu bibərinin sulu ekstraktı. 70°-lietil spirtində (1:1) nisbətində.
Ç^Anesteziol, hemarroy əleyhinə şam (komponent-ekstrakt).
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin yerüstü hissəsindən ədviyyəli salat, şorba və 
souslar hazırlanır. Bir dərman bitkisi kimi qədim yunan və romahlara büzücü, 
malyariya əleyhinə və qankəsici maddə kimi məlum idi. Müasir tibbdə hemorroy, 
xroniki endometrit, uşaqlıq fibromioması və ağır aybaşı qanaxmalarda istifadə edilir. 
Yarpaqlarının tərkibində poliqopiperin qlikozidi, flavonoidlər 2,0-2,5% (kversetin, 
kversitrin, kempferol, rutin, ramnazin), kalium duzu, aşı maddələri, pirokatexin qrupu 
3,8%, efir yağı 0,005%, qarışqa, fitoserin, filloxinon, tokofepol, valerian, sirkə 
turşuları, К vitamini 0,78%, karotin 42,35 mq%, C vitamini 200 mq% və 13% küldən 
ibarətdir.
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ÇfMaye ekstraktını 30-40 damcıdan gündə bir neçə dəfə, dəmləməsi (12:200) xörək 
qaşığı ilə gündə 3 dəfə uşaqlığın menopagiya və dismenorreya pozğunluqlarında, 
hemorragik və aybaşı qanaxmalarında işlədilir.
ÇfDəmləməsi 12:200 nisbətində xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə qəbul edilir.
Xalq təbabəti: Xalq təbabətində büzücü, ağrıkəsici, hemostatik maddə kimi və 
bundan başqa böyrək daşlarının, ödem, mədə xoraları, ekzema, astma və tiroid 
xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Yaxşı balverən bitkidir.
Əks göstəriş,- Ağır qaraciyər xəstəlikləri.

Genus: Polygonum L. - Qırxbuğum
Bir, iki və ya çoxillik, çiçək qrupuları sünbülvari, fırçavari və ya süpürgəvari 
bitkilərdir. Çiçəkləri ikicinslidir. Çiçəkyanlığı 5 ləçəkdən ibarət olub, bəzən 
tacşəkillidir. Erkəkcikləri 5-8 ədəd, sütuncuğu isə 2-3 ədəddir. Meyvələri üçtilli və ya 
mərciməkşəkilli toxumludur. Cinsin Azərbaycanda 28 növü yayılmışdır.

Polygonum aviculare L. - Quş qırxbuğumu (Quş qızılcığı)
Polygonum aviculare L. (P. Heterophyllum Lindm.) - Quş qırxbuğumu
Sinonimləri: Quş qarabaşağı, quş qızılcığı, quşdili. yaşıl-ot, qazotu, ququ quşu, 
sporış, qaz (quş) qarabaşağı, cənazə arabası, məndəcər otu
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisidir. Gövdəsi budaqlanan. düyünlü, 
adətən sərilən bitkidir. Yarpaqları çoxsaylı, növbəli, ellipsşəkilli və ya neştərşəkilli. 
bütövkənarlı, uzunluğu 1-3 sm olub, daralaraq qısa saplaqla birləşmişdir. Çiçəkləri 
kiçik olmaqla. 2-5 ədəd qoltuq tumurcuqları ilə əhatə olunmuşdur. Çiçək yatağı 5 
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bölümlü, yaşılımtıl olub, kənarları çəhrayı və ya ağ rənglidir. Erkəkciyi 8, dişiciyi 
qısa sütuncuqlu, az görünən dişicik ağzından ibarətdir. Meyvəsi üçtilli fındıqcıqdır. 
İyuldan, payızın sonuna qədər çiçəkləyir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi). Qobustan, 
Abşeron, Kür-Araz düzənliyi, Kür düzü. Kiçik Qafqazın mərkəzi, Muğan-Lənkəran 
düzənliyi, Diabar və Naxçıvan düzənlik-dağlıqlarda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya tipli areala daxil olub, Avropanın, Orta və Qərbi 
Sibirin cənub əraziləri, şimal sərhəddi Kola yarımadası, Kanin, Peçorski, Ob və Qütb 
yarımkürəsi, Qafqazın yüksəkdağlıq və yarımsəhra rayonları, Argentina.
Ekoloji şəraiti: Yaşayış sahələrinə yaxın yerlərdə, yol boyunca, çöllərdə, bostan və 
örüşlərdə yaşayır.

Ononis arvensis L,- Əkin ononisi
Toplanılması və qurudulması: Çoxillik yabanı quşdili bitkisi çiçəkləyən dövrdə 
çiçəkləri və otu toplanılır, keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. 
Çiçəklərini yay ayında toplamaq lazımdır. Gövdə çiçək və yarpaqları iti oraqla 
torpaqdan 4-5 sm hündürlüyündə toplanılır. Xammal yaxşı ventilyasiyah yerlərdə 
nazik qatla sərilməli və ya 40-50°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS XI. buraxılış. 2, səhifə 56 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları nazik, gövdəsi güclü budaqlanan, uzunluğu 40 sm-ə 
qədər, bozumtul-yaşıl, pərdəli, ağımtıl və qıfabənzər bölümlüdür. Yarpaqları növbəli, 
qısasaplaqlı, tərsyumurtavari və ya neştərvaridir. Çiçəkləri kiçik, çiçək yatağı bütöv, 
yaşılımtıl-çəhrayı rənglidir. Zəif iyli və büzücüdür.
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Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində flavonoidlər (0,2-1%), xüsusən də avikulyarin 
və kversetin, aşı maddələri (1,8-4,8%), askorbin turşusu (900 mq%), fenol və 
karotinoidlər (39 mq%) vardır.
Saxlanılması: Qaranlıqvə yaxşı havalı yerlərdə rəflər və yeşiklərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Diuretik və urolitik dərmandır.
Ф2-3 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynanmış soyuq suda qaynayana qədər 
qızdırmaq lazımdır (sutkalıq doza). Yaz və payızda profilaktik məqsədlə hər gün 2-3 
dəfə, hər dəfə bir fincan qəbul etmək olar. Müalicə kursu bir neçə həftədir.
fjfİshal zamanı gündə 3 fincan qəbul etmək məsləhətdir. Bundan başqa revmatizm, 
podaqra, sidik yolu və böyrək xəstəliklərində, sidik tutulmalarında, babasildə, xaricə 
dəri səpkilərində, çətin sağalan yaralarda (trofik yara) tətbiq olunur. Bitkinin 
dəmləməsindən böyrək konkrimentlərinin tökülməsində və iltihabi proseslərdə tətbiq 
edilir. M.N.Zdrenko miksturası kimi bədxassəli şişlərdə təyin edilir.
Ekoloji şəraiti: Talalarda, çəmənlərdə, kiçik yarğanlarda, yolkənarı kanallarda, 
dəmiryol və şose yollarına yaxın yamaclarda, meşə və meşə-çöllərdə rast gəlinir. Turş 
torpaqların indikatoru sayılır.
Xalq təbabəti: Böyrək və öddaşı xəstəliklərində tətbiq edilən tərkiblərə daxildir. 
Bitkidən hazırlanmış təzə şokdan əsasən yanıqların müalicəsində istifadə edilir.
Əks göstəriş - Hamiləlik.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində silikatlar (1,2% həllolmayan və 0,25% həllolan), 
aşı maddələri (4%), selik, qatran, flavonoidlər, saponinlər, piy və şəkər vardır. Qədim 
xalq təbabətinə və elmi təbabətə görə keyfiyyətli qankəsici, diuretik və urolitik 
dərman olmaqla, orqanizmdən sidik konkrimentlərini kənarlaşdırır. Eyni zamanda 
büzücü, sidikqovucu, iltihabsorucu və antimikrob xassəsi vardır. Avikulyarin 
qlikozidi qanın laxtalanma qabiliyyətini artırır, uşaqlıq əzələsini tonuslandırır. 
Xammalından sidik konkrimentlərini çıxaran vasitə kimi tətbiq olunur. 
f^M.N.Zdrenko metodu ilə ödqovucu, hepatoprotektor Hepavit alınır.
^Ekstrakt. Qarışıq tərkibli preparat Fitolizin adlanır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Quşdili sidikqovucu, iltihabsorucu, büzücü, 
möhkəmləndirici, qankəsici və ödqovucu təsir göstərir. İshalla müşayət olunan 
enterokolitdə təyin edilir. Quşdili xüsusilə böyrək və sidikyolu, nefrit, pielonefrit, 
sistit qastrit, qaraciyər, ödyolu (öddaşı), iltihab etiologiyah ginekoloji xəstəliklərdə, 
şonsuzluqda, podaqra, vərəm, malyariya, difteriya, raxit və diatez xəstəliklərdə tətbiq 
edilir. Qanaxmalarda (mədə-bağırsaq, böyrək, ağciyər və uşaqlıq) və öskürəklə 
müşayət olunan ağciyər xəstəliklərində tətbiq edilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
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Genus: Ononis L. - Ononis (Paxlakolu)
Çoxillik, iti dişcikli üçlü və ya sadə yarpaqlıdır. Kasacıq dərin 5 dilimli və dar 
paycıqlıdır. Tacı çəhrayı və ya sarı, qayıqcığı dimdikvari itiləşmişdir. Bütün 
erkəkciklərin sapı borucuqda birləşmişdir. Paxlası qısa, azca şişkin, oval və ya 
yumurtavaridir. Cinsin Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır.
Ononis arvensis L. - Əkin ononisi
Sinonimləri: Möhkəm paxla, əkin paxlası, paxlakol, buğa kökü, öküz otu
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsinin hündürlüyü 40-80 sm 
düzqalxan, budaqlanan, tikanlı, bəzən tikansız olur. Kökü oxabənzər, 100 sm-ə qədər 
uzunluğunda, budaqlanan olmaqla, qısa çoxbaşcıqlı kökümsovdan ibarətdir. 
Yarpaqları 3 hissədən ibarət qovuşuq, metalabənzər parıltılı, kənarları dişcikli, oval 
və ya uzunsov-ellipsşəkilli, uzunluğu 1,5-3 sm, eni isə 0,5-1,5 sm, yapışqanlı, 
özünəməxsus iyli olmaqla, saplaqlıdır. Yuxarı yarpaqları aşağı yarpaqlarından xeyli 
kiçikdir. Çiçəkləri qısa, yan budaqlarında sıx sünbül çiçəkqrupu vardır. Kasacığının 
uzunluğu 10 mm, 6 ləçəkli, uzunluğu 15-20 mm, çəhrayı, çəhrayı-ağ, enli 
yumurtavari, tükcüklü, azacıq şişkin olub, uzunluğu 7 mm, eni isə 5-6 mm-dir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi, Abşeron, Kiçik Qafqazın şimalı, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Kür-Araz 
düzənliyi, Kür düzü, Alazan-Əyriçay vadisi, Naxçıvan dağhq və Diabar ərazilərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal, Qərbi Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya, 
Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağhq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionların (Orta Asiya dağlan, Aralıq 
dənizi və Kiçik Asiya) xüsusilə, Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Çəmənliklərdə, çay kənarlarında şumlanmış yerlərdə, kanal ətrafında 
və kolluqlarda yayılmışdır. Ukrayna və Krasnodar vilayətində mədəni şəkildə 
becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Kökləri payızdan çiçəkləmənin sonuna qədər 
toplanılır və keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Xammalı çardaqda 
yaxşı ventilyasiyalı yerlərdə nazik qatla sərilməklə 1-2 sutqa ərzində qurudulmalı və 
ya 40-50° Ctemperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 67.
Xarici göstəriciləri: Bütöv və ya uzununa bölünmüş kökünün uzunluğu 40 sm, 
qalınlığı isə 0,5-2,5 sm-ə bərabərdir. Kökü silindrik, bəzən kələ-kötür və ya azacıq 
yastılaşmış, sərt və oduncaqlıdır. Yuxarı tərəfdən uzunsov şırımlı və liflidir. Kökləri 
yuxarıdan açıq-qəhvəyi, sındırıldıqda isə sarımtıl-ağ rəngli olur. Çiçəkləri açıq- 
qəhvəyi və ya sarımtıl-ağ rənglidir. Zəif iyli, şirin-acıtəhər dadh və büzücüdür.
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Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində izoflavonoid qlikozidlər ononin (aqlikon- 
formononetin) və onospin (aqlikon-onogenin), tetrasklik triterpen spirti onosirin 
vardır. Köklərində aşı maddələri (0,4%), limon turşusu, efir yağı (0,02-0,1%), qatran 
və mineral duzlar 10%, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, dəmir, xlor, kükürd, 
fosfor və silisium vardır.
Saxlanılması: Qaranlıq, yaxşı havalı yerlərdə rəflər və yeşiklərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Hemostatik, diuretik və işlədici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Bitkinin kökündə izoflavonoidlər {ononin, formononetin, 
onogeniri), aşı maddələri və efir maddələri vardır. Köklərindən hazırlanan spirtli 
məhlulun diuretik, hipotenziv, kardiotonik, qankəsici, sidikqovucu, ödqovucu, 
kapliyar möhkəmləndirici və iltihabsorucu xüsusiyyətləri vardır. Tərkibindəki 
flavonoidlərin, triterpen spirti onserin və izoflavonoid qlikozidi olan ononinin 
təsirindən yandırıcı xüsusiyyəti vardır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Babasildə bitkinin dəmləməsindən qankəsici və iltihabi 
proseslər zamanı tətbiq edilir. XVI əsrdən Avropa ölkələrində və Rusiyada 
farmakopeyaya daxildir. Adətən hemorroyda, düz bağırsaq çatlarında, postdizenteriya 
və proktoloji qəbizliklərdə, dəmləmə və cövhər şəklində işlədilir. Düz bağırsağın 
yüksək tonusunda, hemorriadal venalarda, ağrılı defekasiya aktlarında təyin edilir. 
Tromboflebitdə, varikoz genişlənmiş flebotrombozlarda müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Phylum: Equisetophyta
Familia: Equisetaceae Michx. ex DC. - Qatırquyruğukimilər
Genus: Equisetum L. - Qatırquyruğu
Bu cinsin Azərbaycanda 6 növü yayılmışdır.
Equisetum arvense L.- Çöl qatırquyruğu
Sinonimləri: Şam ağacına oxsar, tez böyüyən, tez uzanan at quyruğu, təkançı 
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik sporlu ot bitkisidir. Kökümsovu zərif olmaqla, 
horizontal istiqamlətdə dayanır. İki tip gövdəsi vardır. Erkən yazda qonur, boz və ya 
qırmızımtıl, şirəli, budaqlanmayan gövdəsinin hündürlüyü 20 sm-ə qədər olmaqla, 
zirvəsində sporlar daşıyan sünbülcükləri olur. Sporlar yetişdikdən sonra gövdəsi 
tədricən məhv olur. Əvəzində yaşıl budaqh, hündürlüyü 50-60 sm olan vegetativ 
gövdə əmələ gəlir. Vegetativ gövdəsi sərt, silindrik, qabırğalı, buğumlu budaqlardan 
ibarət olur. Qol-budaqları buğumlu, yuxarıya doğru istiqamlətli olub, 4-5 qabırğahdır. 
Yarpaqları kifayət qədər inkişaf etməyən, boruşəkilli və dişcikli qından ibarətdir. 
Dişcikli qını üçbucaq-neştərşəkilli, qara-qonur rəngli, 2-3 ədəd olub, bitişikdir. 
Budaqları yaşıl və uzun itiucludur. Alaq otu kimi geniş yayılmışdır.
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Yayılması: Kosmopolit areal tipinə malik olmaqla, Azərbaycanın əksər ərazilərində 
yayılmışdır. Çöllərdə, əhali yaşamayan yerlərdə və rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Boreal Holarktik-meşə elementinə aid olub. Holarktika 
hökmüranlığı, Boreal vilayətin cənub hissəsi, Qədim Aralıq dənizi və Şərqi Asiya 
vilayətlərini əhatə edir.
Toplanılması və qurudulması: Mədəni çöl qatırquyruğunun yerüstü vegetativ 
orqanları toplanılır və keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Yaşıl 
vegetativ gövdəsi torpaq səthindən 5-10 sm hündürlükdə toplanılmalıdır. Xammal 
yayda quru havada rəngi qaralmağa başladıqda toplanılır. Toplanıldıqdan sonra nazik 
qatla kölgəli yerlərdə sərilməli, çardaqda və yaxşı ventilyasiyalı yerlərdə, 40-50"C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.

Equisetum arvense L,- Çöl qatırquyruğu 
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 50. dəyişiklik № 1,2.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi sərt, buğumlu, budaqlı, içiboş, şırımlı, boyu uzunu 
qabırğalı olub, uzunluğu 30 sm-ə qədərdir. Çiçək köbəsi 6-18 ədəd, düz istiqamlətli, 
adətən budaqlanmayan, 4-5 qabırğahdır. Yarpaqları burulan, boruşəkilli, dişcikli 
qınlı, gövdəsi düyünlü və budaqlanandır. Gövdədəki dişcikləri üçbucaq-neştərşəkilli, 
tünd-qonur, qındakı dişcikləri yaşıl, uzunsov itiuclu olmaqla, hamarlı sonluqla 
qurtarır. Gövdəsinin əsası qəhvəyi rəngli kiçik qınlı olub, kəsik-kəsik görünür. 
Zirvəsində sünbüləbənzər sporları vardır. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıldır. Zəif iyli olub, 
özünəməxsus azacıq turş dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində apigenin törəmələri, aşı maddələr, flavonoidlər 
(lyuteolin, kempferol, kversetin), acı, qatran, akonit, quzuqulağı və alma turşuları, 
saponin (ekvizetrin, izokversitrin, lyuteolin, kempferol 7-diqlikozid), karotin, 
askorbin turşusu (190mq%), az miqdarda alkoloidlər sitosterin və dimetil sulfat 
vardır.
Saxlanılması: Yaxşı preslənmiş ot tayları şəklində 50 kq çəkidə quru, yaxşı hava 
keçirən yerlərdə saxlanılır. Xammalda 15-16%-dən çox nəmlik olduqda özünəməxsus 
iy hiss olunur. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Diuretik və urolitik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Bitkinin kökündə flavonoidlər (kemperol, apigenin, 
saponaretin, naringenin, dihidrokempferol, dihidrokversetin), fenol-karbol turşusu, 
askorbin turşusu, karotin maddələri vardır. Yaxşı sidikqovucu, qankəsici və 
orqanizmdən qurğuşun maddəsini çıxaran dərman bitkisidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Vegetativ gövdə və budaqları istifadə edilir. 
İltihabsorucu, dizenfeksiyaedici, sidikqovucu, qankəsici, kardiotonik, orqanizm 
möhkəmləndirici, yara sağaldıcı və büzücü xüsusiyyətləri vardır. Qatırquyruğu su- 
duz mübadiləsini normallaşdırır, xolesterini azaldır və orqanizmdən toksiki şlaklan 
(xüsusən qurğuşunla zəhərlənmələrdə) kənar edir. Hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, 
podaqra və çətin sağalan yaraların müalicəsində, revmatizm, göz, öddaşı və 
böyrəkdaşı xəstəliklərində, mədə və bağırsağın şişində, daxili və xarici 
qanaxmalarda, aşağı ətrafların ödemlərində, istifadə edilir. Xaricə təyini dərinin 
xroniki çətin sağalan xorasında və şaçm kəpək verməsində (seborreya) göstəriş 
sayılır. Sidikqovucu çayların tərkibinə daxildir. Orqanizmin çoxlu ödemli hallarında 
(plevrit, ürək, böyrək, vərəm, qurğuşunla xronik zəhərlənmələrdə) və podaqrada təyin 
edilir. N.A.Traskova və M.N.Zdrenkonun tədqiqatlarına görə bu bitkidən hazırlanan 
mikstura astma və xərçəng əleyhinə ən yaxşı vasitədir.
Ф1-2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək 
(sutkalıq doza) lazımdır. Təbabət praktikasında bitkinin dəmləmə və bişirməsindən 
ürək xəstəliklərində sidik kisəsi və sidik yollarının iltihabında yaxşı dərman vasitəsi 
hesab edilir. Böyrəyin qlomerulonefrit xəstəliyində qəbul edilməsi əks göstərişdir. 
Dəri səpkilərində, mikrohematuriya, xüsusən vərəm etiologiyah qanhayxırmada və 
ağciyər-ürək çatmamazlıqlarında işlədilir.
f^Qatırquyryğu 10 q, neştərşəkilli bağayarpağı 10 q, razyana 5 q, kəndalaş çiçəkləri 5 
q və kəklikotu 5 q 250 ml suda 15 dəqiqə ərzində dəmləyərək hər gün 2-3 fincan 
içmək lazımdır.
£f2 çay qaşığı bitki 250 ml suda 15 dəqiqə ərzində dəmləyərək hər gün 2-3 fincan 
içmək lazımdır.
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Ф4-5 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynar suda dəmlənilir gündə 2-3 fincan içmək 
lazımdır.
^Qatırquyruğu bitkisi: 1.5 qablaşdırılmış bitki suya əlavə edilərək qaynadılır (30 
dəqiqə) sonra isə soyudulur və bir xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul edilir.
^Qatırquyruğunun 10 q qranulu qaynar suya əlavə edilərək zəif od üzərində 15 
dəqiqə ərzində qızdırılır. Bir xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul edilir.
Xalq təbabəti: Böyrək və sidikyolıı xəstəliyində, müxtəlif etiologiyalı ödemlərdə, 
podaqra və ağciyər xəstəliklərində (plevrit, vərəm) işlədilir.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Centaurea L. - Güləvər
Bir və çoxillik, çiçəkləri müxtəlif rəngli, orta çiçəkləri ikicinsli və boruşəkilli, kənar 
çiçəkləri qıfşəkilli cinsiyyətsizdir. Sarğı yarpaqcıqları kirəmitvari, tikanlı və ya 
tikansız, çiçək yatağı sərt tükcüklüdür. Toxumları ikiqat kəkillidir. Cinsin 
Azərbaycanda 41 növü yayılmışdır.
Centaurea cyanus L. - Əkin güləvəri (Göyçiçək-peyğəmbərçiçəyi)
Sinonimləri: Göyçiçək. peyğəmbərçiçəyi, güləvər, göyümçiçək, cadugər, cındırçı, 
sinoviya, göyümtül

Centaurea cyanus L. - Əkin güləvəri (Göyçiçək-peyğəmbərçiçəyi)
Botaniki xarakteristikası: Birillik və ya ikiillik nazik ox və ya milşəkilli ot bitkisi 
olub, düz kökləri, topaşəkilli tükcüklü gövdəsi olmaqla, hündürlüyü 30-80 sm-ə 
bərabərdir. Kök üstündə olan yarpaqları bozumtul-yaşıl rəngli, topaşəkilli-tükcüklü, 
gövdə yarpaqları iridişcikli, üst yarpaqları bütövkəkarlı, oturaq və xətti quruluşludur.
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Gövdənin sonunda yerləşən çiçək səbəti yaxşı inkişaf edir. Çiçək səbəti yarpaqlarla 
bir-birini kirəmitvari əhatə edir. Çiçək yatağı yastı, uzun qılçıqlardan ibarətdir. Kənar 
çiçəkləri cinsiyyətsiz, göyümtül, qıfabənzər, beşbölümlü olub, uzunluğu 2 sm-ə 
qədərdir. Boruşəkilli (daxili) çiçəkləri ikicinsli, göyümtül-bənövşəyi, olub, uzunluğu 
bir sm-ə qədərdir.
Yayılması: Azərbaycanda Abşeron, Böyük Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, 
Naxçıvan və Lənkəran dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa növü olub, alaq otu kimi Asiyada, keşmiş SSRİ-nin 
Avropa hissəsində, Qərbi Sibir, Orta Asiya, Qazaxıstan və Uzaq Şərq ərazilərində, 
şimal sərhəddi Kola yarımadası ətrafı, İmandra və Umb gölü, cənub sərhəddi Anqar 
və Yenisey regionu, Qafqaz, Krasnodar, Stavropol vilayətləri, Maxaçkalada 
(Dağıstan), Gəncə (Azərbaycan) və Mamison aşırımı (Gürcüstan) əraziləri, dünyada 
isə Argentina, Avstraliya (Okean adaları), Kanada, Çili, Meksika, Honduras, 
Qrenlandiya, Ekvador, Salvador, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Afrika, 
Madaqaskar, Çin, Rusiya və Yeni Zelandiya (Okean adaları).
Ekoloji şəraiti: Meşə və meşə-çöl zonalarında, buğda və digər taxıl bitkilərinin 
(payızlıq və yazlıq) əkin yerlərində və zibilli yerlərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Birillik ot bitkisi olan yabanı peyğəmbərçiçəyinin 
borşəkilli çiçəkləri toplanılır və keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. 
Çoxillik yabanı və mədəni şəraitdə əkilən göyçiçəyin yaz və ya payız aylarında kök 
və gövdələri toplanılır. Qurudulma tez bir zamanda kölgədə, çiçəklərin qalınlığı 1-2 
sm olmaqla, kağız üzərində sərilməklə aparılmalıdır. Qurudulma günəş altında 
aparılarsa, xammalın rəngi avazıyır və keyfiyyəti aşağı düşür. Quruducu şkafda 50- 
60°C temperaturda qurudulmalıdır. Bu halda quru xammalın çıxım faizi 20% olur.
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 6.
Xarici göstəriciləri: Kənar çiçəkləri cinsiyyətsiz, qıfabənzər, açıq-göy rəngli, 
uzunluluğu 2 sm, 5-8 neştərvari və bükükdür. Daxili çiçəkləri ikicinsli, göyümtül- 
bənövşəyi, boruşəkilli, uzunluğu bir sm, erkəkcikləri bənövşəyi-qonur olmaqla, 
tozcuğa bitişik olur. Xammalın bütöv və kəsilmiş kökümsov və köklərindən istifadə 
edilir. Kökümsovları üfüqi, düz və ya azacıq əyilmiş, bəzən budaqlanmış və çoxsaylı 
əlavə kök çıxıntılarından ibarətdir. Kökümsovların uzunluğu 0,5-5 sm, qalınlığı isə 
0,3-2 sm-dir. Yuxarı hissəsi qırışıq, hamar və ya dənəli, sarımtıl-ağ rənglidir. Kökləri 
nazik, uzunluğu 7-35 sm, qalınlığı isə 2 mm, kələ-kötür, nahamar, silindrik, düyünlü, 
kənarları göyümtül, orta hissəsi isə göy-bənövşəyidir. Zəif iyli, özünəməxsus 
ədviyyəli dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kimyəvi tərkibi tam öyrənilməmişdir. Tərkibində sentaurin, sianin, 
qlikozidləri, efir yağı, acı, aşı maddələri, saponinlər, mineral duzlar və digər 
maddələr vardır.
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Saxlanılması: Havası dəyişilən qaranlıq yerlərdə rəflər və yeşiklərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Diuretik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Xammalı əsasən kənar çiçəkləri və çiçək yatağı hesab olunur. 
Bitkinin çiçəklərində antosian (sianin, sianidin-3,5 dihidroqlikozid), pellarqonidin 
qlikozidi, flavonoidlər (apigenin, lyuteolin, kversetin və kempferol) aşı maddələri, 
pirokatexin qrupu, kumarin (sikornin), acı qlikozidlər, efir yağı, polisaxaridlər və 
askorbin turşusu vardır. Çiçəklərinin dəmləməsi yüksək diurez yaratmaqla, 
ödqovucu, antimikrob və spazmalotik xüsusiyyəti də vardır. Klinik-eksperimental 
təcrübələrdə böyrəkdaşı xəstəliklərində diurezi artıraraq qanda maddələrin 
konsentrasiyasını aşağı salır, daşabənzər kristalların (kalsium, qeyri-üzvi fosfor, sidik 
turşusu konkrimentləri) böyüyərək daşa çevrilməsinin qarşısını alır və sidik 
turşusunun qatılığı azaldır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin kənar çiçəkləri istifadə edilir. Sidikçıxarıcı 
yolların xəstəliklərində, xüsusən qlomerulonefrit (böyrək parenximasını 
qıcıqlandırmır) xəstəliyinin müalicəsində tətbiq edilir. Bitkinin çiçəkləri sidikqovucu 
çayın tərkibinə daxildir. Göyçiçəyin tərkibində acı qlikozidlər vardır ki, bu qaraciyər 
xəstəliklərinə ödqovucu və spazmolitik təsir göstərir. Tibb praktikasında dəmləməsi 
və ekstraktı nefrit, sistit, uretrit xəstəliklərində sidikqovucu, qaraciyər və ödyollan 
xəstəliklərində ödqovucu, difteriyada öskürəyə qarşı, əsəb və mədə xəstəliklərində, 
uşaqlarda ishal və uşaqlıq qanaxmalarında tətbiq edilir. Qaraciyər və ürək 
xəstəliklərində yaranan ödemlərdə sidikqovucu kimi istifadə edilir.
UBir xörək qaşığı çiçəklərini 0,5 litr qaynanmış suda (sutkalıq doza) dəmləyib, 
gündə 2-3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Təbabət praktikasında 
bitkinin çiçəklərindən sidik yollarının iltihabında diuretik dərman kimi istifadə edilir. 
Kök və kökümsovundan (bütöv, kəsilmiş) öskürəkkəsici dərman, bişirmə kimi və 
işlədici qarışıqların tərkibində tətbiq edilir. Ürək və böyrək xəstəlikləri səbəbindən 
yaranan ödemlərdə sidikqovucu kimi, sidikyolu xəstəliklərində (pielonefrit, sistit, 
uretrit), prostat vəzi xəstəliyində diuretik olaraq, iltihab əleyhinə və spazmalotik 
dərman kimi, maddələr mübadiləsi pozğunluqlarında (böyrəkdaşı və öddaşı) diuretik 
və duz mübadiləsinin tənzimlənməsində, xolesistit, xolangit, öd yollarının 
diskenziyası və hepatitdə təyin edilir.
Xalq təbabəti: Göyçiçəyin çiçəkləri və ya yarpaqları digər bitkilərlə qarışıq şəklində 
göz praktikasında, uşaqhq qanaxmalarında, xroniki dəri xəstəliklərində furunkulyoz, 
ekzema, trofik yaraların müalicəsində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Malyariya, 
istisqa (ödem), konyuktivit, təzə yarpaqları dəri yaralanmalarında işlədilir. Bolqar 
təbabətində dəmləməsindən mədəni tonuslandırıcı və iştahartmcı dərman kimi 
istifadə edilir.
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Əks göstəriş: Hamiləlik. Çiçəkləri az toksikidir.

Genus: Bidens L. - Yatıqqanqal
Birillik, səbəti çox çiçəklidir. Çiçək sarğısı iki cərgəli, xarici yarpaqcıqları otvari, 
daxildəkilər pərdəlidir. Kənar çiçəklər dilcikşəkilli, sarı, meyvəsiz (bəzən onlar 
olmur), ortadakılar isə boruşəkilli və ikicinslidirlər. Cinsin Azərbaycanda 2 növü 
yayılmışdır.
Bidens tripartita L - Üçbölümlü yatıqqanqal
Sinonimləri: Üçbölümlü üçbarmaq, pişikdili, keçi buynuzu, bağlama, itcik. 
üçbarmaqotu, xənazir otu, pişikdili

Bidens tripartima L. - Üçbölümlü yatıqqanqal
Botaniki xarakteristikası: Birillik, mil köklü, budaqlanan, nazik və sarı-samanı 
rəngli bitkidir. Tək gövdəli, düzqalxan, silindrik, qabırğalı olub, seyrək tükcüklüdür. 
Yarpaqları növbəli, dərin bölümlü. bəzən 6 bölümlü olmaqla, əsasından daralmış, 
saplağı qanadlı və üst yarpaqları bütövdür. Kənar yarpaqları qeyri-düzgün dişciklidir. 
Üst tərəfi demək olar ki. çılpaq, alt tərəfi isə dik tükcüklərdən ibarətdir. Əsas və yan 
gövdələrdə tək hamaşçiçək-səbətciklər yerləşir. Səbətcikləri yastı və ya 
yarımşarşəkilli, maili istiqamlətli, yaşıl, sıx, uzunsov-ellipsşəkilli. itiuclu, kənarları 
kirpikli, daxili cərgədə olan yarpaqları isə sarımtıl-qonur, neştərvari olub, nazikdir. 
Xarici cərgədəki yarpaqlarının uzunluğu 8 mm, eni isə 3,6 mm-dir. Çiçək altlığı ensiz 
neştərvari və ya xətti enli dişli kənarlara malik olub, çiçək tacı sarı rənglidir. Bütün 
çiçəklərinin səbətciyi boruşəkilli və ikicinslidir. Meyvələri yaşıl-qonur, 
tərsyumurtavari, uzunsov, dördtilli, 2-3 bəzən 4 iti yastılaşmış toxumlardan ibartdir.
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Yayılması: Holarktik növdür. Avropa, Qafqaz, Sibir, Uzaq Şərq və Orta Asiya 
ərazilərində yayılmışdır. Azərbaycanm əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Holarktik areal tipinə daxildir. Ön Qafqaz, Sibir, Orta Asiya 
(Türkmənistan), Uzaq Şərqin cənub əraziləri, Avstraliya (Okean adaları), Butan 
(Asiya), Kanada, İndoneziya (Asiya), Nepal, Yaponiya, Hindistan, Şimali Koreya, 
Monqolstan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreya, Çin, Flippin, Malayziya və 
Rusiya.
Ekoloji şəraiti: Rütubətsevən bitkidir. Nəmişli, rütublətli yerlərdə, bataqlıq, çay 
kənarları, sututar və bostanlarda alaq bitkiləri arasında yaşayır. Krasnodar və 
Ukraynanın Lvov vilayətlərində mədəni şəkildə becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı və mədəni birillik ot bitkisi olan üçbarmaq 
otunun zirvə yarpaqları toplanılır və keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə 
edilir. Bitkiləri çiçəkləmə fazasında yarpaqla örtülmüş zirvəsi və yan budaqları 15-20 
sm uzunluğunda kəsilməlidir. Xammalı nazik 5-7 sm olmaqla, çadır üzərində kölgəli, 
yaxşı ventilyasiyalı çardaqda sərilməli və ya 35-40°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Bu halda quru xammalın çıxım faizi 25% olur.
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2, səhifə 45 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi 16 sm, zirvə yarpaqları bütöv olub, çiçək qrupu və ya 
onsuz yalnız yarpaqlardan ibarət olur. Yarpaqları saplaqlı və növbəlidir. Gövdə 
yarpaqlarının uzunluğu 7-16 sm, qısasaplaqlı 3, bəzən 6 bölümlü olub, neştərşəkilli 
barmaqcıqlıdır. Orta barmaqcıqları iri, yuxan tərəfdən yastılaşmış, bəzən səbətciyi 
açılmış vəziyyətdə olur. Çiçək ətrafı yarpaqları qonur-yaşıl, çiçəkləri isə yaşıl və ya 
bənövşəyi-yaşıl rəngdə olur. Özünəməxsus iyli, acı dadh olub, büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində karotinoidlər (50mq% karotin) aşı maddələr (4,46%), 
polisaxaridlər acı, selik, flavonoidlər (butein, sulfurein, lyuteolin, sinarozid), 
kumarin, lakton, aminlər, efir yağları və askorbin turşusu (60-70%) vardır. Bitkidə 
əsasən manqan ionu toplanır.
Saxlanılması: Yaxşı havalı qaranlıq yerlərdə rəflər və yeşiklərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Antiseptik, diuretik, ödqovucu və iltihabsorucudur.
Farmakoloji tərkibi: Bitkidə flavonoidlər, kumarinlər, aşı maddələri, efir yağı, 
karotinoidlər və polisaxaridlər vardır. Sidikqovucu və antiallergik xassəsi 
mövcuddur. Tərkibindəki kompleks flavonoid və polisaxaridlər qaraciyəri 
müdafiəedici və öd stimullaşdırıcı, iltihabsorucu və kapilliyar möhkəmləndirici 
komponentlərdir. Ferment sisteminə təsir edərək qaraciyər hüceyrəsinin qan 
dövranını yaxşılaşdırır və müdafiə qabiliyyətini yüksəldir. Ekstraktı antimikrob təsir 
edərək qrammüsbət bakteriyaları və patogen göbələkləri məhv edir. Bitkidən 
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hazırlanan preparatlar toxumaların trofik qidalanmasını yaxşılaşdırır, termiki 
yanıqların sağalmasını tezləşdirir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin zirvə çiçəklərindən istifadə edilir. Zəif sedativ, 
ödqovucu, tərlədici, sidikqovucu, yarasağaldıcı, antiallergik və hipotenziv xüsusiyyəti 
vardir. İştahasızlıq, qaraciyər, öd yolları, raxit, podaqra, yanıq, çətin sağalan yara, 
müxtəlif etiologiyah xora və yolxucu xəstəliklərin müalicəsində işlədilir. Bitki xüsusi 
dairəvi briketlərdə (Bricetus herbae Bidentis') 7,5 q buraxıhr. Bir paket bir stəkan 
qaynar suda 10 dəqiqə müddətində dəmlənilir və hər dəfə bir xörək qaşığı qəbul 
edilir. Uşaq praktikasında bitkinin dəmləməsindən diatezlərdə, dəri səpkilərində, 
seborreyalarda müvəffəqiyyətlə işlədilir. Eyni zamanda sidik və tərqovucu dərman 
kimi podaqrada tətbiq edilir. Daxilə qəbulu sidikqovucu, tərqovucu, temperatursalıcı 
xassəyə malikdir. Psorioz, ekzema, epidermofitiya xəstəliklərində istifadə edilir. 
Xaricə irinli və trofik yaralarda işlədilir.
Xalq təbabəti: Yaxşı qantəmizləyici və antiallergik dərmandır. Uşaq və 
yeniyetmələrin dəri, ekzema, diatez və qızılyel xəstəliklərində tətbiqi yüksək 
effektlidir. Üçbarmaq bitkisinin uşaq xəstəlikləri praktikasında xaricə tətbiqi olduqca 
səmərəlidir. Diatez, raxit və ekzema xəstəliklərinin müalicəsində işlənilir.
^Yarpaqları ilan sancması zamanı dəriyə qoyulur. Qanın təmizlənməsi, dəri 
xəstəlikləri və raxitdə: üçbarmaq - 10 q, yunan qozu - 5q, üçrəng bənövşə - 20 q, 
pıtraq kökü - 15 q, gicitkan çiçəyi - 10 q, qara qaraqat yarpağı - 10 q və çiyələk 
yarpağı - 15 q olmaqla qarışıq hazırlanır. Bu qarışığın 20 qramını bir litr suda zəif od 
üzərində 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Gün ərzində böyüklər hər saatda 30 q, 
uşaqlar isə bir xörək qaşığı qəbul edə bilərlər. Xroniki böyrək xəstəliklərində bu 
tərkibə ayıqulağı 30 q, tozağacı qozası 15 q əlavə edilməlidir.
Əks göstəriş: Məlum deyil.

Familia: Hypericaceae Juss. - Dazıkimilər
Genus: Hypericum L. - Dazı
Dazı cinsinin mülayim subtropik və tropik ölkələrin dağlıq yerlərində, xüsusilə Arahq 
dənizi vilayətində yayılmış 200 növündən Qafqazda 27, Azərbaycanda isə 13-15 
növü vardır.
Hypericum perforatum L. - Yırtıq dazı
Sinonimləri: Yırtıq dazı, qoyunqıran, çobansüzgəci, qaxotu, dəbəlik dazıotu, qana 
batmış (qanlı), dovşan otu, yaralı otu, çör-çöp, qırmızı ot, dəliqanh qanı
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, gövdəsinin hündürlüyü 30-80 sm, 
ikitərəfli qabağa çıxan qabırğah, yuxarı tərəfində qarşı-qarşıya düzülmüş yarpaqları 
vardır. Qarşı-qarşıya düzülmüş yarpaqlarının uzunluğu 1-3 sm, eni 2-8 mm olub, 
çoxsaylıdır. Çoxsaylı çiçəkləri gövdənin zirvəsində süpürgəvari və ya qalxanşəkilli 
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çiçəkqrupunda toplanmışdır. Səbətciyi 5 bölümlü, tacı 5 ləçəkli olub, uzunluğu 12-15 
mm, qızılı-sarı olmaqla, kənarları qara nöqtəlidir. Meyvəsi çoxtoxumlu. 3 yuvah 
qutucuqdur.
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Qərbi və Cənubi Sibir, Orta Asiya. Ukraynanın meşə və 
meşə-çöl zonalarında, Belorus, Cənubi Qazaxıstan, Rusiyanın mərkəzi rayonlarında 
yayılmışdır. Bütün Azərbaycanda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Qərbi Sibir, Şərqi Sibir və Orta Asiya 
regionları, Qafqazın əksər əraziləri. Kanada. Çili. Hindistan. Amerika Birləşmiş 
Ştatları. Cənubi Afrika (Afrika və Madaqaskar). Çin. Rusiya. Monqolstan. 
Qazaxıstan və Qırğızıstan.

Hypericum perforatum L,- Yırtıq dazı
Ekoloji şəraiti: Subasar çəmənliklərdə, meşə, meşə kənarlarında və pöhrəliklərdə 
rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı və mədəni çoxillik ot bitkisi olan yırtıq 
dazıotu tam çiçəkləmə dövründə (iyul-avqust) xammal olaraq toplanılır və keyfiyyətli 
dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Topladıqda zirvəsindən 25-30 sm aşağı 
kəsmək lazımdır. Xammal kölgəli yerlərdə çadır üzərində 5-7 sm qalınlığında 
sərilməli, yaxşı ventilyasiyalı çardaqda. 40-60°C-də temperaturada quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS XI. buraxılış 2, səhifə 52.
Xarici göstəriciləri: Gövdənin yuxarısında olan yarpaq, çiçək, bəzən isə yetişməyən 
meyvələri tökülmə qabiliyyətinə malikdir. Gövdəsi silindrik, ikitərəfli qabağa çıxan 
qabırğalı, çılpaq, natamam formalıdır. Səbətciyi bitişik, qovuşuq yarpaqlı, dərin 5 
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bölümlü, neştərəbənzər kürəkli və nazik itiucludur. Tac əmələ gətirən ləçəkləri 
bölümlü, qızılı-san olmaqla, qeyri-bərabər kənarlara malikdir. Erkəkciyi çox, dişiciyi 
bir, meyvəsi 3 yuvalı olub, çoxtoxumludur.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində aşı maddələr 10-12%, qatran 10%, katexin, 
leykoantosianidin, karotinoidlər 55mq%, antrasen 0,4%, hiperisin, psevdohiperisin, 
protopsevdohiperisin), efir yağları, flavonoidlər, hiperozid (otda 0,7%, çiçəkdə 
1,1%), rutin, kversitrin, izokversitrin, kversetin), vitaminlər (C, PP, karotin, nikotin 
turşusu), antosian, alkaloid, qatran və piqmentlər vardır.
Saxlanılması:Yaxşı havalı qaranlıq yerlərdə rəflər və yeşiklərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Büzücü, antiseptik, iltihabsorucu və antidepressant 
dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində flavonoidlər (hiperozid, rutin, kversitrin, 
izokversitrin, mirisetin) antrosen törəmələri (hiperesin, psevdohiperesin), aşı 
maddələri, efir yağları, karotinoidlər və askorbin turşusu vardır.
ÇfDazıotu xammalı. Büzücü, iltihabsorucu, antiseptik dərmandır.
Çffiazıotu qarışığı. Antidiabetik qarışıq - «Arfazetin», «Mirfazin».
ÜfSidikqovucu qarışıq - «Brusniver», «Brusniver-T».
Çf Ödqovucu - hepatoprotektor qarışıq - «Hepavit».
ÜfDazıotu cövhəri. 40% etil spirtdə 1:5 nisbətində büzücü, iltihabsorucu dərmandır.
-fcNovaimanin 1% məhlul. Antibakterial dərmandır.
ÜfDeprim həb. Ümumtonuslandırıcı və adaptasiyaedici.
ÜDoppelgerç məhlulu. Antidepressant dərmandır.
■ф-Helarium draje. Antidepressant dərmandır.
ÇHeqrustin kapsul. Antidepressant dərmandır.

Yar sin 300, draje (ekstrakt). Antidepressant dərmandır.
ÜfDazıotu kompleks preparatlar. «Sibektan», «Novo-Passit», «Farinqall», 
«Prostanorm». Ümummöhkəmləndirici eliksir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin yerüstü hissəsi (gövdə, çiçək və yarpaqları). 
Çox istifadə edilən dərman bitkisidir. Orqanizm möhkəmləndirən, iltihab əleyhinə 
olub, qankəsici xüsusiyyəti vardır. Miokardit və endokarditdə stimulaedici və 
spazmolitik maddə kimi işlədilir. Astenik hallarda, nevroz, nevrasteniya, baş ağrısı, 
halsızlıq zamanı istifadə edilir. İltihabsorucu və ağrıkəsici vasitə kimi tətbiq edilir. 
Dazıotu mədə-bağırsaq traktı xəstəlikləri (qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın 
xora xəstəliyi, enterokolit, ishal, hemorroy (babasil), xorah kolit, qaraciyər, ödyolları 
(xolesistit, öddaşı xəstəliyi, sanhq, xroniki hepatit) xəstəliklərində işlədilir. 
Qlomerulonefrit, pielonefrit, sistit, revmatizm, lümbaqo və prostatitdə diuretik, 
antidipressant, iltihabsorucu dərman maddəsi kimi tətbiq edilir. Bitkinin dəmləmə və 
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bişirməsi bağırsaqlarda kolit, dəridə yanıq, gingivit və stomatitlərdə təyin edilir. 
Dazıotunun digər bitkilərlə qarışığı qrammüsbət mikroorqanizmlərin və 
stafilokokklarm müalicəsində antibiotiklərlə birlikdə tətbiq edilir. Bundan başqa 
abses, fleqmona və infiltrativ proseslər zamanı da tətbiq edilir. Son zamanlar 
dazıotunun antidepressant effekti aşkar edilmişdir. Bundan başqa yüksək 
psixoemosional həssaslığın və stressin aradan götürülməsində və 
fotosensiblizasiyaedici kimi xüsusiyyətləri də olduğu təsdiq edilmişdir. Bioloji aktiv 
maddələrlə (spirt, karotinoidlər, tokoferol) dazıotunun qarışığı iltihabsorucu effekt 
yaradır. Dəmləməsi keyfiyyətli spazmalotik, büzücü, dizenfeksiyaedici və 
iltihabsorucu dərmandır. Qastrit, kəskin və xroniki enterit və kolitlərdə, öd yollarının 
diskenziyasmda, xolesistit, öddaşı xəstəliyi, hepatit və meteorizmdə faydalıdır. 
Tonzillit, angina, gingivit və stomatitlərdə dəmləməsi ilə qarqara edilir.
ФВи xörək qaşığı bitki 1,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənilməklə məhlulu 
hazırlanılır (termosda). Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl 1/3 stəkan qəbul 
edilməlidir.
iCfXarici vasitə üçün 2-3 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənərək 
məhlul şəklində qəbul edilir.
Ф2 çay qaşığı bitki 250 ml qaynanmış suda dəmlənilir. Gündə 2-3 fincan qəbul 
edilir. Bir neçə həftə ardıcıl qəbul edilməlidir.
3C$Spirtli məhlulunu hazırlayan zaman 1:10 nisbətində 70-96°‘li etil spirtində 10 gün 
ərzində saxlanılmalıdır. 30-50 damcı məhlul 1/3 stəkan su ilə qarışdırılır və qarqara 
edilir.
ФУağ (Oleum Hyperici). 2-3 stəkan dazıotu çiçəkləri 200 q günəbaxan yağında həll 
edilir. Saxlama müddəti qaranlıq, otaq temperaturunda 2 həftədir.
фЕр.: İnf. Herbae Hyperici 10,0 : 200,0

D.S. Bir xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə
ФЕр.: T-ae Hyperici 100 ml

D.S. Qəbul etmək üçün
Xalq təbabəti: Oynağın mübadilə, infeksion və revmatik etiologiyalı xəstəliklərində, 
yara, xora və müxtəlif travmalarda, kəskin yolxucu xəstəliklər: vərəm, qızdırma və 
xoşxassəli törəmələrdə işlədilir. Mastopatiyalarda mastit, qadın cinsiyyət orqanlarının 
iltihabi xəstəliklərində müalicə üçün yararlıdır. Bitkinin fotosensiblizasiyaedici 
xüsusiyyətinə görə vitiliqo xəstəliyinin müalicəsində, ağız və boğaz xəstəliklərinin 
müalicəsində, yanıq və yaralanmalarda işlədilir.
Əks göstəriş: Qaraciyər nahiyyəsində xoşagəlməz duyğular, ağızda acılıq hissi, 
qəbizlik, iştahın kəskin pozulması. Qan təzyiqini yüksəltdiyindən hipertoniyaya 
meyillik hallarında qəbul edilməsi məsləhət görülmür.
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Fsam\ia:Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Gnaphalium L. - Quruca
Budaqlanan gövdəsinin hündürlüyü 10-30 sm-dir. Yarpaqları növbəli, kiçik, xətti- 
neştərvari, uzunsov, küt əsaslıdır. Çiçəkləri kiçik, açıq-sarı rəngdən sarı-qəhvəyi 
rəngə qədər dəyişir. Səbətciyi kiçik və çoxçiçəklidir. Kənar çiçəkləri sapşəkilli. 
bircərgəli və ya çoxcərgəli, ikicinsli olub, boruşəkillidir. Çiçək yatağı yastı və ya 
qabarıqdır. Toxumları uzunsov və ya keçətükcüklü, bircərgəli kəkillidir. Birillik və ya 
çoxillik ot bitkiləridir. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir. Yer kürəsində 300-ə qədər 
növü yayılmışdır ki, bunlardan Qafqazda 6. Azərbaycanda isə 5 növü bitir.
Gnaphalium uliginosum L. - Bataqlıq qurucası
Sinonimləri: Qurudulmuş, quruca, qaranquşotu, kəsikot

Gnaphalium uliginosum L. - Bataqlıq quruducusu
Botaniki xarakteristikası: Birillik bitkidir. Kökləri nazik və mildir. Gövdəsi nazik
(1 mm) hündürlüyü 5-15 (30) sm. adətən əsasından budaqlanan. azca qalxan, 
topaşəkilli, keçəyəbənzər sarımtıl tükcüklüdür. Yarpaqları sarımtıl tükcüklü. növbəli, 
kürəkşəkilli-xətti olub, əsası daralmışdır. Səbət çiçək qrupunda toplanmaqla, 
uzunluğu 4 mm. eşilmiş möhkəm dəstələrdən ibarət olub, budağın sonunda 
yerləşmişdir. Burulmuş yarpaqları qonur, kənarları pərdəyəbənzər haşiyəlidir. 
Çiçəkləri borulu, sarımtıl, 8-10 səbətdən ibarətdir.
Yayılması: Alaq otu kimi Avropa, Arktika. Sibir, Qazaxıstan, Uzaq Şərq və 
Belarusun meşə və meşə-bozqır zonalarında rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Sirkumpolyar növ olub, demək olar ki. Arktikanın çöl 
rayonlarından başqa, keçmiş SSRİ-nin bütün ərazilərində, o cümlədən Uzaq Şərq, 
Qərbi, Şərqi Sibir və Qazaxıstan, şimal sərhəddinə Kola yarımadası, Salexard rayonu.
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Ob, Yenisey, Yakutiya, Lena çayı ətrafı, cənub sərhəddi Volqa çayı, Şimali 
Qazaxıstan, Başqırdıstan, Tuva Muxtar Respublikası, İrkutski, Monqolstan və Nil 
regionu (Luksor, Asuan).
Ekoloji şəraiti: Yolların, kanalların kənarlarında, gilli çay kənarlarında, alaqotu olan 
yerlərdə, göl və bataqlıqlarda yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləyən dövrdə (iyul-avqust) yetüstü, kök 
hissələri toplanılmalıdır. Xammal kölgəli yerlərdə 3-5 sm qalınlığında sərilməli, yaxşı 
ventilyasiyalı çardaqda, 40°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Quru 
xammalın çıxım faizi 25-30%-dir.
Standartlaşma: FS XI, buraxıhş 2, səhifə 51 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqlı gövdəsinin uzunluğu 30 sm, qonurumtul-ağ rəngli, 
topaşəkilli-tükcüklüdür. Kökləri nazik və mil formalıdır. Gövdəsi silindrik olmaqla, 
əsasından uzanaraq budaqlanandır. Sarınmış çətirləri 2-3 cərgə kirəmitəbənzər 
yerləşən tünd-qonur yarpaqlarla əhatə olunmuşdur. Kənar yarpaqları yumurtaşəkilli, 
əsası keçəvari tükcüklü, yuxarı yansı parlaq, daxili hissəsi isə uzunsov-yumurtavari, 
itiuclu və çılpaqdır. Çiçəkləri kiçik, boruşəkilli, 5-dişcikli olmaqla, toxumu kəkillidir. 
Zəif iyli olub, şortəhər dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində flavonoidlər 0,2%, karotinoidlər (55 mq%), aşı 
maddələri, rütubət 13%, kül 20%, üzvü birləşmələr 2%, efir yağı və mineral 
birləşmələr isə 2%-ə bərabərdir. Əsas aktiv maddələri flavonoidlərdir: qnafalozid A 
və B, 7-O-skutelyarin qlikozid, 6-metoksiqlüteolin və onun qlikozidləri aiddir.
Saxlanılması: Quru yerlərdə, qablaşdırılmış kisələrdə saxlanılır. Saxlanılma müddəti 
3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Hipotenziv və yarasağaldıcı dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində flavonoidlər (qnaflazoid A və B) aşı maddələri, efir 
yağlan və karotinoidlər vardır. Hipotenziv təsir göstərərək, periferik damarları 
genişləndirir və ürəyin ritmini seyrəldir. Yağından yanıq və yaraların epiteli 
toxumasını tez bir zamanda bərpa etmək üçün istifadə edilir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin dəmləməsindən hipertoniyanın başlanğıc 
dövrlərində damar genişləndirici vasitə kimi tətbiq edilir. Cövhər və dəmləməsi 
hiperkinetik tipli qan dövranında yüksək nəticə göstərir. Hipertoniya xəstəliyində Ş- 
adrenoblakatr təsir göstərərək yüksək təzyiqi endirir. Mədə və onikibarmağın xora 
xəstəliyində, qastritdə cövhərindən istifadə edilir. Kəskin və xroniki enteritdə, 
kolitdə, bakterial və amöb dizenteriyasında çox yaxşı kömək edir. Postdizenterial 
disfunksiyalarda, proktogen qəbizliklərdə və tenezmlərdə müalicəvi imalə edilir.

Familia: Violaceae Batsch - Bənövşəkimilər
Genus: Viola L. - Bənövşə

435



Bənövşə cinsinin Yer kürəsinin mülayim vilayətlərində yayılmış 300-dən artıq 
növündən Qafqazda 32, Azərbaycanda 22 növü vardır (bir növ becəriləndir).
Viola arvensis Murr. - Çöl bənövşəsi
Sinonimləri: Ətirli bənövşə, ingilis bənövşəsi
Viola tricolor L. - Üçrəng bənövşə
Sinonimləri: Üççiçəkli bənövşə, alabəzək bənövşə, ivan-damarya
Botaniki xarakteristikası: Bir və ya ikiillik bitkidir. Gövdəsi sadə budaqlanan, 
dikduran və ya azacıq əyilmiş, qabırğalı və tükcüklü olub, hündürlüyü 10-45 sm-ə 
bərabərdir. Yarpaqlan qısa yumurtavari-üçbucaqşəkilli və ya uzunsov-yumurtavari, 
dişcikli, dairəvi, pazşəkilli əsasa malik olmaqla, uzun saplaqlıdır. Yuxarı yarpaqlan 
uzunsov-neştərvari, künclü, kənarları düyünlü, qısasaplaqlı olmaqla, demək olar ki, 
oturaqdır. Yarpaqları lələkşəkilli-bölünmüş olub, iri paycıqla qurtarır. Çiçəkləri tək, 
düzgün olmayan əyilmiş uzun çiçək ayaqcığından ibarətdir. Kasacığı 5, xətti - 
neştərvari yarpaqcıqlardan, əsası fırh dişciklərdən, 2 yuxan yumurtaşəkilli, 2 yan 
ellipsşəkilli, göyümtül-bənövşəyi, aşağı hissəsi isə iri, dairəvi tozcuqdan tərs 
üçbucaqşəklli sarı və kənarları bənövşəyi rənglidir. Çöl bənövşəsinin çiçəyinin 
kənarları kiçik, kasacıq ləçəkləri uzun olmayan, yuxarı ləçəkləri ağ, ortasındakılar isə 
parlaq-sarı olur. May ayından sentyabr ayına qədər çiçəkləyir.
Yayılması: Avropa və Qərbi Sibirdə yayılmışdır. Xammal kimi Belorus və Ukrayna 
ölkələrindən toplanılır. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa növü olub, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsində, şimal 
sərhəddi Murmanski, Kirov, Kandalakşa, Ağ dəniz, Mezen çayı, Uxta şəhəri, Peçora, 
Vorkuta, cənub sərhəddi Çelyabinski, Ufa, İj, Kuybışev, Saratov, Volqoqrad, Rostov- 
Don, Donetski, Zaporojye, Odessa, Kişinev və Karpat əraziləri, Arahq dənizi regionu 
və Sinay.
Ekoloji şəraiti: Meşə və talalarda, çəməklik və çöllərdə, təpəciklərdə, pöhrəliklərdə, 
alaqotu olan bostanlarda və yol kənarlarında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləmə zamanı (may-iyun) toplamaq lazımdır. İti 
bıçaq və oraqla 5-10 sm hündürlükdə kəsilərək toplanılır. Xammal toplandıqdan 
sonra günəşli havada çardaq və digər qapah yerlərdə qurudulmalıdır. Süni qurudulma 
40°C temperaturda quruducu şkafda aparılmalıdır. Quru xammalın çıxım faizi 20- 
22% olur.
Standartlaşma: DS XI, buraxılış 2, səhifə 62.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqlı gövdəsi və çiçəkləri sadə və ya budaqlanan, zəif 
qabırğalı, daxili içiboş, bəzən qısa tükcüklüdür. Meyvəsi biryuvalı, qutucuğu 
uzunsov-yumurtaşəkilli olub, çatlaq olan 3 qapayıcı hissədən ibarətdir. Çiçək və 
gövdəsi yaşıl və ya tünd-yaşıl, meyvəsi açıq-qonur, tacı bənövşəyi, göy rəngli olub, 
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5-7 tünd-sarı, çöl bənövşəsinin isə sarı və ya tutqun-bənövşəyi rəngində olur. Zəif 
iyli, özünəməxsus şirin dadlı və seliklidir.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində askorbin turşusu, salisil turşusu (0.087%). selik (9.5%). 

ursol turşusu, karotinoidlər, saponinlər, acı maddələr, qan təzyiqini aşağı salan 
maddələr, flavonoidlər (rutin, violantin. C qlikozidlər: viteksin. izoviteksin. orientin. 
izoorinetin, vionaltin. visetin-2. antosian: salisil turşusunun metil efiri, karotinoidlər.

saponinlər və selik (25% ) vardır. Çiçəklərində efir yağı və antosian qlikozidləri 
(vionaltin. delfidinin 3-qlikozid, peonidin 3-qlikozid), köklərində isə az miqdarda

Viola tricolor L. - Üçrəng bənövşə
Saxlanılınası: Quru yerlərdə, qablaşdırılmış kisələrdə (3 il) saxlanılır. 
Farmakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici və sidikqovııvu dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Otunun tərkibində karotinoidlər. askorbin turşusu, selik, salisil. 
ursol turşuları, flavonoidlər, saponinlər və digər fenol birləşmələri vardır. Kökündə 
vieloemadin alkaloidi olduğundan qəbulu zamanı qusma yaradır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xammalı bitkinin yerüstü orqanlarıdır. Xammalından 
məhlul və ekstrakt hazırlanır ki. öskürəkkəsici \ə sidikqovucu maddə kimi 
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Ağciyər və yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, burun- 
udlaq xəstəlikləri, xüsusən difteriyada öskürəkkəsici dərman kimi istifadə olunur. 
Böyrək və sidikçıxarıcı yollarının xəstəliklərində, sidikqovucu və iltihabsorucu 
dərman kimi müvəffəqiyyətlə istifadə təyin edilir. Tərqovucu və «qan təmi-hyici». 
oynaq, dəri, furunkulyoz, səpki, diatez və ekzema xəstəliklərində tətbiq edilir. Oynaq 
və dəri xəstəliklərində vanna kimi xaricə təyin edilir. Otunun dəmləməsi 
öskürəkkəsici, sidikqovucu olduğundan difteriya və bronxit zamanı istifadə edilir.
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Son zamanlar bitkinin farmakoloji tədqiqatında onun allergiya əleyhinə aktivliyi 
aşkar edilmişdir.
Tərkibində bioloji aktiv maddələrin çox olması onun kosmetologiya sahəsində də 
müvəffəqiyyətlə istifadə olunmasına zəmanət verir. Belə ki, dəmləməsini üzə islatma 
şəklində qoymaqla, sifətdə və saçda yağlı seborreyanı, sıyrıntıları və irinli yaralan 
müalicə etmək mümkündür.
Ф1-2 xörək qaşığı bitkini 500 ml qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək 
lazımdır (sutkalıq doza). Məhlulu (10,0 : 200,0) bir xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul 
edilməlidir.
Ф2 çay qaşığı bitkini 250 ml suda 5 dəqiqə ərzində dəmləmək lazımdır. Gündə 2-3 
dəfə (öskürək olarsa tərkibinə bal qarışdırmaq lazımdır) qəbul etmək lazımdır.
Xalq təbabəti: Nevroz, ürəkdöyünmə və halsızhqda istifadə olunur.
Əks göstəriş: Qlomerulonefrit, hepatit.

Familia: Adoxaceae E.Mey. - Adokskimilər
Subfamilia: Sambucaceae Batsch ex Borkh. - Kəndalaşkimilər
Genus: Sambucus L.- Kəndalaş
Növlərinin arealı fəsilədəki kimidir. Azərbaycanda yabanı halda 2 növü vardır. Bir 
növü (Sambucus racemosd) park və bağlarda kulturada rast gəlir. Otvari kəndalaş 
növü düzən və dağətəyi, qara kəndalaş isə orta, bəzən yuxarı dağ qurşağınadək 
ərazilərin rütublətli, kölgəli meşəli dərələrində, meşənin tala ərazilərində yayılmışdır. 
Ot, kol və ağac bitkiləri olub, çiçəkləri xırda, qalxanvari çiçək qrupunda, yumurtalığı 
yarımalt, meyvəsi giləmeyvəyə oxşar çəyirdəkdir. Növlərini həyat formalarına görə 
asan fərqləndirmək mümkündür. Qara kəndalaş kol və ya alçaqboylu ağac, digər 
növü otşəkilli, qiymlətli dərman, aşı və boyaq bitkiləridir. Qara kəndalaşm 
oduncağından musiqi alətləri hazırlanır.
Sambucus nigra L. - Qara kəndalaş
Sinonimləri: Kəndalaş, Kanada kəndalaşı, göyrəng kəndalaş, İsveç çayı, mızıldayan 
bitki.
Botaniki xarakteristikası: Qara kəndalaş böyük olmayan ağac və ya kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 2-6 (10) m-dir. Gövdəsinin diametri 30 sm, açıq-qonur rəngliolub, 
uzununa istiqamətdə çatlaq qabığı vardır. Cavan gövdəsi, ilk zamanlar yaşıl, sonra 
qonur-qara, əksər hallarda isə sarımtıl mərciyəbənzər olur. Özəyi ağ və yumşaqdır. 
Çətiri dairəvidir. Yarpaqları saplaqlı olub, uzunluğu 20-30 sm, qarşı-qarşıya, tək 
mürəkkəb lələkli, 5-7 yumurtavari itiuclu və itidişli kənarları vardır. Çiçəkləri kiçik, 
bitişikləçəkli, çarxabənzər kimi girdə, sarımtıl-ağ, tacı ətirli, iri diametrli (20 sm), 
yastı, zirvədə qalxanşəkilli-süpürgəvarı çiçək qrupuna toplanmışdır. Kənar çiçəkləri 
oturaqdır. Meyvəsi şirəli, tünd-bənövşəyi rəngli, 2-4 ədəd qırışıqlı çəyirdəkmeyvədir.
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May-iyul aylarında çiçəkləyir, meyvələri avqustda yetişir. Meyvələri tökülmədən 
sentyabrın sonuna qədər qalır. Toxumla çoxalır. Münbit, məhsuldar və bərəklətli 
torpaqları sevir.
Yayılması: Avropa və Ukraynada habelə. Stavropol vilayətində hər il çiçəyi on 
tonlarla toplanılır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi). Böyük 
Qafqazın şərqi, qərbi. Kiçik Qafqazın şimalı, cənubi-mərkəzi və Lənkəran dağlıq 
ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa və Qafqaz botaniki-coğrafi rayonlarına daxildir. 
Çili, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ekvador və Meksika.
Ekoloji şəraiti: Kolluq, xırda ağaclıqlarda, enliyarpaq, bəzən qarışıq iynəyarpaqlı 
meşələrdə, pöhrəlik, kolluq kənarlarında, qırılmış meşə sahələrinin ətrafında və meşə 
zonalarında yaşayır.

Sambucus nigra L. - Qara kəndalaş
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləyən vaxtı tökülmüş tacı (iyun-iyul) və 
bütün çiçəkləri kəsilərək götürülür. Gec yığılan çiçəkləri quruduqda qaralır. Yaxşı 
hava dəyişilən çardaqda hamaşçiçəkləri bir sm qalınlığında kaşız üzərində 
sərilməlidir. Qurdulmanın sonunda tezsınan budaq və çiçəkləri təyin edilməlidir. 
Qurutma və ya quruducu şkafda qurudulma 40-50°C-dən yüksək temperaturda 
aparılmamalıdır. Quruduqdan sonra çiçəkləri xüsusi alətlə döyülür və sovrularaq 
təmizlənir.
Qorunma tədbirləri: Xammalın toplanılması zamanı bitkinin budaqlarını sındırmaq, 
pöhrələrini məhv etmək yolverilməzdir!
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Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 10, dəyişiklik № 1 və 2.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri, butonu və qısa hamar çiçək saplağı vardır. Tacın 
borucuğu ilə böyüyür. Yumurtalığı yarımalt olub, üçyuvalıdır. Aroma iyli və 
xoşagələn dadlıdır. Çiçəyi sarımtıl-yaşıldan, kükürdü-yaşıla qədər dəyişir.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində flavonoidlər (1,5-3,0%): kversetin, 
kempferol və qlikozidlər: hiperozid, izokversitrin, rutin, astraqallin, triterpenoidlər: (a 
və P-amirin, olein və ursol turşıları), sianogen qlikozidi, sambuniqrin, sianid turşusu, 
benzaldehid və qlükoza, efir yağı (0,27-0,32%), fenol (para kumarin, xlorogen) və 
üzvü turşular (alma, sirkə və valerian) vardır.
Saxlanması: Xammalı rütubət çəkərək kiflənə bilər. Ona görə də xammal yeşiklərə 
qablaşdırılmalıdır. Yaxşı hava dəyişilən quru yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlama 
müddəti 2 ildir.
^Çiçəkləri tərqovucu və diuretik dərmandır. Kompleks preparatlara «Sinupret» və 
«Novo-Passit» aiddir.
Famakoloji tərkibi: Çiçəkləri tərqovan (sambuniqrin), temperatursalıcı, 
sidikqovucu, öskürəkkəsici, karbohidrat mübadiləsini nizama salan, qanda səkər 
salıcı, ümumi və yerli iltihabsorucu təsir edir. Çiçəkləri eyni zamanda zəif 
dizenfeksiyaedici və büzücü təsirə malikdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Çiçəklərinin dəmləməsi soyuqdəymə xəstəlikləri, qrip 
və bronxit xəstəliklərində təyin edilir. Qaraciyər pozğunluqlarında, keyfiyyətli 
sidikqovucu kimi böyrək xəstəliklərində istifadə edilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlahkimilər
Genus: Hedysarum L. - Qəpikotu
Yarpaqları təklələkvari, çiçəkləri sıx sünbülcükdə toplanmışdır. Kasacığı zəngvari və 
dişciklidir. Tacı kasacıqdan uzun, yelkəni qayıqcıqdan, avarlar isə 2-4 dəfə 
qayıqcıqdan qısadır. Cinsin Azərbaycanda 8 növü yayılmışdır.
Hedysarum flavescens Regel et Schmalh. - Sarılıq qəpikotu
Sinonimləri: Sanlıq qəpikotu, qaymaqçiçək qəpikotu, qəpikotu
Hedysarum alpinum L. - Alp qəpikotu
Sinonimləri: Uzanmış qəpikotu, qəpikotu
Botaniki xarakteristikası: Alp qəpikotu çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 40-120 
sm, yarpaqlı, düzqalxan olmaqla, çılpaq gövdəyə malikdir. Yarpaqları tökülən, tək 
lələkli-mürəkkəb, 5-9 ədəd qısasaplaqlı, uzunsov-yumurtavari və ya uzunsov- 
ellipsvari olub, bütövkənarlı yarpaqlardan ibarətdir. Yarpaqlan çılpaq və ya kənarlan 
tükcüklü, əsas damarının uzunluğu 3 sm-ə bərabərdir. Yalançı zoğlan iridir. Hamaş 
çiçəkləri 20-30 (60) ədəd, uzun fırçalı, başlıca olaraq uzun yarpaqhdır. Çiçəkləri 
tünd-çəhrayı və ya bənövşəyi, bəzən ağ, qısa saplaqlı və xətti çiçək altlıqlıdır.
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Kasacığı zəngşəkilli olub, çiçək tacı kəpənəkçiçək tipindədir. Meyvələri 1-4 üzvlü 
paxla, dairəvi və ya dairəvi-ellipsşəkilli. çılpaq və ya açılan sıx tükcüklü, torvari 
olmaqla, kənarları yoxdur. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir, avqustun sonunda 
meyvələri yetişir. Sarılıq qəpikotımun hündürlüyü 150 sm olan çoxillik ot bitkisidir. 
Yarpaqları 3-5 cüt iri yarpaqcıqlı olub, uzunluğu 4 sm \ə daha çox olur. Çiçəkqrupu 
seyrək, birtərəfli fırçah. 15-35 ədəd sarımtıl ləçəkli iri çiçəkləri vardır. Meyvələri 
paxlalı 2-4 yastı, uzunsov-ellipsvari. naziktorlu və bütöv kənarhdır.
Yayılması və yaşayış şəraiti: Avrasiya bitkisi olub. Rusiyanın meşə və meşə-çöl 
zonalarında. Sibir və Uzaq Şərq. Avropa hissəsində, ön Uralda. Arxangelskidə. 
Cənubi Murmansk vilayətində, kiçik çay sahillərində, drenaj edilmiş yerlərdə və 
pöhrəliklərdə yayılmışdır. Rütublətli və bol humuslu çəmən torpaqlarında daha yaxşı 
inkişaf edir. Başlıca olaraq rütublətli çəmən və söyüdlü yerlərdə daha çox rast gəlinir. 
Əsas yayılma yeri Baykal əraziləridir. Orta Asiya üçün endemik sayılmaqla, geniş 
şəkildə Qərbi Pamir-Altayın dağ-meşə qurşaqlarında və Qərbi Tyan-Şanda rast 
gəlinir. Pöhrəliklərinə daş-töküntü və orta mezofil kolluqlarda rast gəlinir.

Hedysarum alpimım L. - Alp qəpikotu
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qərbi Sibir. Uzaq Şərq regionları və Çin.
Qorunma tədbirləri: Xammal toplanılmış massivlərin təkrar bərpası aqrotexniki 
tədbirlərə əməl etməklə bir il çəkir.
Toplanılması və qurudulması: İyul-avqust aylarında yarpaqlı gövdəsi 10-20 sm 
torpaqdan hündür oraqla biçilməlidir. Yerüstü hissələrini topladıqdan sonra kölgədə 
mütəmadi olaraq qurudulmalıdır. Sonra bitkini döymək, sərt, kobud və yoğun 
gövdələrini dırmığın köməkliyi ilə ayırmaq lazımdır.
Standartlaşma: FS 42-1498-85.
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Xarici göstəriciləri: Bütünlüklə yarpaqları, çiçəkqrupu, gövdə hissəcikləri, 
meyvələri, bəzən yetişməmiş meyvələri belə xammaldır. Alp qəpikotunun yarpaqları 
uzunsov-yumurtavari və ya uzunsov-ellipsvari olur. Çiçək tacı kəpənəkçiçək tipli, 
yelkəni uzun və ya qısa qanadcıqlı, qayıqcığı isə uzun qanadcıqdan ibarətdir. 
Paxlameyvəsi 1-4 buğumlu, buğumları ellipsvari, seyrək torvari, çılpaq və ya sıx 
tükcüklü olub, kənarları sərhədsizdir. Yarpaqları sarımtıl, çoxlu, iri ölçülü, zirvəsi 
dairəvi və ya küt, çiçəkqrupu seyrək, iri. çoxlu açıq-sarı rəngli çiçəkləri, 
paxlameyvələri 2-4 yastılaşmış nazik torvari buğumlu və kənarları bütöv olmaqla, 
qanadcıqlıdır. Zəif iyli və büzücü dadlıdır.
Saxlanması: Xammalı yeşiklərə qablaşdırılmalı və yaxşı hava dəyişilən quru yerlərdə 
saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 2 ildir.
Kimyəvi tərkibi: Hər 2 növün tərkibində ksantonlar (manqiferin, izomanqiferin, 
qlükomanqiferin), flavonoidlər (hiperozid, polistixozid, avikulyarin), monosaxaridlər 
(qalaktoza, qlükoza, arabinoza, ksiloza), pektin maddələri, polisaxaridlər və askorbin 
turşusu vardır. Alp qəpikotu bitkisinin tərkibində makro və mikroelementlər (K, Ca. 
Mn, Mo, Cu. Se) tapılmışdır.
ÇfAlipizarin həb 0,1 q, 2% məlhəmi, 5% fərdi manqiferindən ibarətdir. Virusəleyhinə 
dərmandır. «Roqlidis» (ot komponenti).
Famakoterapevtik qrup: Virusəleyhinə dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Ksanton qlikozid manqiferini ingibitasiya etməklə, virus 
reproduksiya olunaraq onun inkişafına səbəb olur. Virusa qarşı hazırlanan p- 
interferon qan hüceyrələrində bakterostatik təsirlə qrammüsbət və qrammənfi 
bakteriyalara, ibtidailərə və vərəm mikrobakteriyalarına təsir edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Alp qəpikotundan hazırlanan alpizarin preparatı fərdi 
xüsusiyyətə malik manqiferin qlikozidinə görə təsir edir. Alpizarin preparatından 
hazırlanan məlhəm və həblər virusəleyhinə dərman kimi keratit və dermatitlərdə 
herpes virusu ştammlarını məhv edir.
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TƏRKİBİNDƏ ANTRASEN MADDƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Antrasen törəmələri: Təbii fenol birləşmələri olub, mərkəzi 
nüvənin əsasını müxtəlif dərəcəli həlqədə oksidləşdirici təşkil 
edir. Antrasen törəmələri ilk dəfə 1898-ci ildə İsveç tədqiqatçısı 
A.Çirx tərəfindən öyrənilmişdir. Başqa sözlə bu törəmələrə 
antraqlikozidlər də deyilir. V.A.Stixin və A.İ.Bankovski 
tərəfindən bu qrupdan olan 200 maddə aşkar edilmişdir. Bu 
maddələr əsasən Fabaceae, Hypericaceae, Liliaceae,
Polygonaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae fasilələrinə daxil olan bitkilərdə daha çox 
yayılmışdır. Bundan başqa göbələklərdə, xüsusən kif göbələklərində, şibyələrdə, 
həşəratlarda və dəniz canlılarında rast gəlinir. Antrasen törəmələrinin əsas 
xüsusiyyəti bitkilərdə oksidləşmə-bərpa proseslərinin aparılmasında, eyni zamanda 
müxtəlif mikroorqanizmlərdə, həşəratlarda polisaxaridləri stimullaşdırır. Fenol 
birləşmələri olan antrasen törəmələrinin biosintezinə XX əsrin 60-cı illərindən 
başlanılmışdır.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Cassia L. - Səna
Bitkinin hündürlüyü bir m-dir. Yarpaqlan cüt-cüt, lələyəoxşar, növbəli, dörd-beş cüt 
yarpaqcıqlardan ibarət, neştərəoxşar, itiuclu, bütövkənarlı, zirvəsi itiuclu, əsası azacıq 
qeyri-bərabəryanlı olur. Çiçəkləri san, 5 kasayarpaqdan ibarət, ləçəkləri geniş olub, 
gülümbahar bitkisinə bənzərdir. Hamaşçiçəyi fırçalardan ibarətdir. Erkəkcikləri 
bərabər olmayan 10 ədəddir. Yumurtalığı ayaqcıq və sütuncuğu sapaoxşar olmaqla, 
bükülmüşdür. Meyvəsi enli paxlalı olub, yastı və ya silindrik arakəsməlidir. İyunun 
sonundan payızın sonuna qədər çiçəkləyir. Səna yarpaqları işlətmə və sidikqovucu 
vasitəsi kimi istifadə olunur.
Cassia acutifolia Delile (=Senna alexandrina Mili.) - Itiyarpaq (Aleksandriya) səna 
Sinonimləri: Aleksandriya sənası, Afrika sənası, Misir sənası, səna, kassiya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik yanmkol bitkisi olub, hündürlüyü 1-1,5 m-ə 
bərabərdir. Gövdəsi budaqlanandır. Yarpaqları cüt lələkvari, növbəli, yalançı zoğu isə 
əsasından bizəoxşardır. Yarpaqcıqları demək olar ki, oturaq, neştərvari, bütövkənarlı, 
zirvəsi itiuclu, əsasından bərabər olmayan, uzunluğu 20-30 mm, eni isə 5-9 mm-dir. 
Hamaşçiçəkləri və qoltuq tumurcuqları fırçayabənzərdir. Çiçəkləri ziqomorf olub, 
diametri 8 mm, kasacığı 5 kasa yarpağından, çiçək tacı 5 bərabər olmayan sarı rəngli 
ləçəkdən ibarətdir. Meyvəsi yastı, dəricikli, azacıq əyilmiş olub, uzunluğu 3-5 sm, eni 
isə 1,5-2,5 sm-ə bərabərdir. Toxumları yastı, ürəkşəkilli və sarılımtıl-yaşıl rəngli olur.
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Yayılması: Afrika. Qırmızı dəniz ərazilərində. Cənubi-Ərəbistanda. Somalidə və 
Orta Asiyada yayılmışdır. Hindistan və Pakistanda becərilir. Azərbaycanda Abşeron 
bölgəsində becərilir.
Coğrafi elementləri: Braziliya (Cənubi Amerika).
Toplanılması və qurudulması: Yarpaqları mövsüm ərzində 2-3 dəfə əl ilə toplanılır. 
Sonuncu dəfə bütün bitki yığılır və yarpaqları çeşidlərə ayrılır. Plantasiyalarda meyvə 
və toxumları yetişdikdən sonra əl ilə toplanılır. Xammal çardaq altında kölgə 
şəraitində qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS XI, buraxılış 2. səhifə 23 (yarpaq); FS 42-2749-90 (meyvə).

Cassia acutifolia Del,- İriyarpaq (Aleksandriya) səna
Xarici göstəriciləri: Ayrılıqda yarpağı və saplağı bütöv və ya bölünmüş halda çiçək, 
ot və gövdə hissəcikləri ilə birlikdə istifadə edilir. Yan damarları əsas damarın uc 
hissəsinə qədər paralel gedir. Zəif iyli, acı dadh olub, seliklidir. Meyvələri uzunsov 
oval, yastı, dəricikli. yaşılımtıl-qəhvəyi rəngli olur.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaq və meyvələrinin tərkibində antrasen törəmələri, qlikozidlər. 
sennozid A. B, C və D vardır. Bundan başqa tərkibində flavonoidlərdən kempferol, 
izoramnetin, selik və qatran olur.
Saxlanılması: Tərkibində aqlikon ən azı 1,4%, rütubət 12%. kül 12%, gövdə 
hissəcikləri 10%. üzvi maddələr 3%, mineral maddələri isə 1%-dən çox olmur.
Yarpaq və meyvələrinin saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: İşlədici dərmandır.
Farmakoloji) tərkibi: Bitkinin bütün hissələrində flavonoidlər, qatranlı maddələr, 
selik və digər maddələr vardır. Tərkibində qlikozidlər qlikoaloemodin. qlikorein. 
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sennozid A və B, sərbəst aqlikon, rein və xrizofanol tapılmışdır. Mədəni yarimkol 
bitkisi olan sivri yarpaqlı qurudulmuş və döyülmüş səna yarpağı keyfiyyətli dərman 
bitki xammalı kimi istifadə edilir. Yarpaqlarının tərkibindəki işlədici maddələr yoğun 
bağırsağa təsir edərək reseptorları oyadır, reflektor olaraq peristaltikanı gücləndirir, 
bağırsaqların funksiyasını normallaşdırır. Qəbul etdikdən 6-12 saat sonra təsir edir. 
Eyni zamanda bağırsaq vəzilərinə də təsir edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Sənanın itiuc yarpaqlı meyvələri müxtəlif vaxtlarda 
yetişərək, quru halda keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Xammalı 
keyfiyyətli işlədici dərmandır. Sulu məhlulu xırdalanmış yarpaqlardan hazırlanır. 
Yarpaqları işlədici və babasil əleyhinə qarışıqların tərkibinə daxildir. İlkin olaraq 
qəbizlikdə, cərrahi əməliyyatdan sonra bağırsaq atoniyasmda tətbiq edilir. Hamiləlik 
və südvermə (laktasiya) dövründə işlədilməsi əks göstərişdir. Yarpaqları quru 
ekstrakt və həb şəklində buraxıhr. Yarpaqlarının tozu biyan kökü, razyana kökü və 
şəkərlə birlikdə babasil xəstəliyində işlədilir. Səna bitkisinin Hindistanda hazırlanan 
preparatı senadeiqlaksena adlanır. Tərkibi sennozid A və B-dən ibarətdir.

Familia: Xanthorrhoeaceae Dumort. - Ksantoriyakimilər
Genus: Aloe L. - Əzvay (aloe)
Sukkulent bitki olub, 500-dən artıq növü özündə birləşdirir. Aloe cinsi qalın lətli 
yarpaqlardan, qıhncvarı, qalın rozetdən ibarət spiralvari toplanmış çoxillik yarpaq, ot, 
kol və ya ağacşəkilli olmaqla, sukkulent bitkilərdir. Yarpaqların kənarları hamar və ya 
dişli, iti tikanlı və ya yumşaq kirpikcikləri ola bilər. Quraqlıq zamanı su ehtiyatı 
saxlayan səciyyəvi özəyi vardır. Lətli yarpaqları bölünmüş, xarakterik özəklidir. 
Çiçəkləri kiçik, boruşəkilli, ağ, qırmızı, sarı və ya narıncı, uzun çiçəkli olub, 
zirvəsində çoxçiçəkli fırçadan ibarətdir.
Aloe arborescens Mili. - Ağacşəkilli əzvay
Sinonimləri: Ağacabənzər aloe, yüzillik aloe, yüzillik, sabur, əzvay
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik həmişəyaşıl, sukkulent bitki olub, 4 m-ə qədər 
hündürlüyə malikdir. Gövdəsi budaqlanan seyrəkyarpaqlıdır. Yarpaqları lətli, 
növbəli, gövdənin yuxarı hissəsi çətirəbənzər, qıhncabənzər, kənarları dişcikli və 
tikanlı, yuxarı hissəsi çökük, aşağı hissəsi isə qabarıq olub, uzunluğu 20-65 sm, eni 3- 
6 sm, qalınlığı isə 1,2-5 sm-ə bərabərdir. Çiçəkləri iri (4 sm-dən böyük), çəhrayı, 
əyilmiş, sadə tac və silindrik fırçadan ibarət olub, uzunluğu 20-40 sm-ə bərabərdir.
Yayılması: Ağacşəkilli aloenin vətəni cənubi Afrika ölkəsi hesab olunur. Son 
zamanlar yarımrütublətli subtropik Gürcüstanda da becərilir.
Coğrafi elementləri: Cənubi Afrika və Madaqaskar.
Ekoloji şəraiti: Gürcüstanda çöl şəraitində aprel-noyabr aylarında becərilir. Soyuqlar 
düşdükdə üstü örtülür.

445



Toplanılması və qurudulması:Yayda mütəmadi olaraq gövdəsi, orta və aşağı 
yarpaqları toplanılaraq şirəsi çıxarılır. Toplanılan gövdənin qalınlığı 12 mm, 
uzunluğu isə 3-15 sm olmalıdır. 3-4 saatdan gec olmayaraq şirəsi çıxarılmalıdır. Təzə 
yarpaqlan və yan gövdələri yeşiklərə yığılaraq bağlanılır. Təzə çəkilmiş şirəsi tünd 
rəngli şüşə qablarda saxlanılmalıdır.

Aloe arborescens Mili. - Ağacşəkilli əzvay
Standartlaşma: Ağacşəkilli aloenin təzə yarpaqları - FS 42-2191-84; təzə yan 
gövdələri - FS 42-987-87; quru yarpaqları - FS 42-2800-91.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları şirəli, gövdənin yuxarı hissəsi çətirəbənzər, 
qılıncabənzər, kənarları dişcikli və tikanlı, yuxarı hissəsi çökük, aşağı hissəsi isə 
qabarıq formalıdır. Yarpaqları tutqun-yaşıl, qını açıq-qəhvəyi, yaxşı damarlanan, 
dişcikləri isə yaşılımtıl-sarı rənglidir. Zəif iyli və özünəməxsus acı dadlıdır. 
Yarpaqları qırışıq, deşik-deşik, bozumtul-sarı qınlı. kənarları dişcikli olmaqla, zərif 
və tezsınandır. Çiçəklərinin rəngi yaşılımtıl-sarıdan, bozumtul-qəhvəyiyə qədər 
dəyişir. Özünəməxsus zəif iyli olub, acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində antrasen törəmələri 3%, rütubət 13%, kül 10%, üzvi və 
mineral birləşmələr isə 1%-dən çox deyildir. Quru yarpaqlan. Rütubət ən azı 10%. 
kül 17%. 10% xlorid turşusunda həlledilməyən hissəcikləri 4%.
Saxlanılması: Toplanılan xammal 24 saatdan gec olmayaraq zavoda göndərilməlidir. 
Quru yarpaqları işıqdan qorunmaqla.. 2 il saxlanıla bilər.
Famakoterapevtik qrup: Toxumaların regenerasiya stimulyatorudur. 
Adaptasiyaedici və stimullaşdırıcı dərmandır.
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Farmakoloji tərkibi: Aloedən hazırlanan dərman biostimulyator və immunitet 
möhkəmləndirici kimi orqanizmin funksiyalarını yüksək səviyyədə müdafiə edir, 
toxumaların təminat proseslərini gücləndirir. Xaricə tətbiq etdikdə yarasağaldıcı, 
iltihabsorucu, radioprotektor xüsusiyyətlərini normallaşdırır. Aloenin dəmirlə birlikdə 
şərbəti qanyaradıcı xüsusiyyətə malikdir. Yarpaqlardan hazırlanan şirə bakteriostatik 
və bakterisid təsir etməklə, müxtəlif qrup mikrobları (stafilokokk, streptokokk, 
bağırsaq çöpü, difteriya) məhv edir. Dərman məqsədilə 2-4 illik bitkidən istifadə 
edilir. Bitkidə antrasen törəmələri, başhca olaraq aloe-emodin qlikozidləri - aloin, 
naqoloin, aloinovil A və B maddələri vardır. Tərkibində antraqlikozidlər, aqlikon, 
qatran, efir yağlan, ferment və vitaminlər vardır. Aloenin təzə dərilmiş 
yarpaqlarından hazırlanmış sok “sabur” adlanır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Hələ 3000 il bundan əvvəl qədim Misir və 
Yunanıstanda irinli yaraların müalicəsində istifadə edilirdi. Biostimulyator kimi 
hüceyrənin yenilənməsində iştirakı ilk dəfə rus alimi V.P.Filatov tərəfində sübut 
edilmişdir. Eyni zamanda mədə və onikibarmaq bağırsağın xorasında tətbiq edilir. 
Məlhəmi dərinin şüa xəstəliyində bədxassəli törəmələrdə, dermatit, ekzema, 
neyrodermit, yanıq, trofik yara, infiltrasiyalaşmış yaralarında, osteomielitin açıq irinli 
ocaqlarında, abses və fleqmonalarda işlədilir. Alimin hazırladığı biogen stimulyator 
oftolmologiya sahəsinə böyük uğur gətirmişdir. Aloe bitkisi geniş şəkildə göz 
(miopatiya, blefarit, konyuktivit, keratit, irif) və burun-boğaz xəstəliklərində, yanıq, 
infıltrativ yaralarda, dərinin infeksion, şüa və qurdeşənəyi xəstəliklərinin 
müalicəsində istifadə edilir. Çox geniş şəkildə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin xroniki 
qastrit, kolit, onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, mədə-bağırsağın spazmında, 
qəbizlikdə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər 
üçün istifadə edilir. Tərkibində spazmolitik və sidikqovucu maddələr, fosfat, kalsium 
və maqnezium olduğundan sidiyin tərkibindəki konkrimentlərin çıxarılmasına 
olduqca yaxşı təsir göstərir. Sistenal adlı preparatından böyrəkdaşı və podaqra 
xəstəliyində tətbiq edilir. Ən çox istifadə edilən dəmir-əzvay şərbətidir. Əsasən 
Dağıstanda, Azərbaycanın şimali-şərq (Quba, Qusar) zonalarında kökümsov və 
kökləri xammal kimi toplanılır.
^Qarışıq sok (kaqor) bal və çaxırla birlikdə (200 q sok, 300 q bal, 350 q çaxır) 
hazırlanır. Qanşıq 5-7 gün otaq temperaturunda qaranlıq otaqda saxlanılır. 1-2 çay 
qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 3-4 həftədir.
£ШЬЬ praktikasında məhlul, sok və sirop şəklində işlədilir. Məhlul aloe (sabur) 10- 
20 damcı gündə 3 dəfə, sok şəklində bir çay qaşığı gündə 2-3 dəfə yeməkdən əvvəl, 
aloe şirəsi dəmirlə 30 damcı gündə 2-3 dəfə, quru ekstrakt şəklində isə bir həbi gündə 
2 dəfə qəbul edilir.
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Xalq təbabəti: Nevroz, etiologiyası məlum olmayan baş ağrılarında istifadə edilir. 
Şokunun bal və çaxırla qarışığı xroniki bronxit, pnevmoniya, patoloji klimaksda, 
amonoreyada, iltihabi xəstəliklərdə və ağciyər vərəmində işlədilir. Şokunun 
qəbulundan 8-10 saat sonra zəif işlədici təsir göstərir.
Əks göstəriş: Qaraciyər, öd, böyrək və sidik yolları xəstəlikləri, ishal, qanaxma, 
hamiləlik və ağır ürək-damar xəstəlikləri.

Familia:7?/2amnacecze Juss. - Murdaçakimilər
Genus: Frangula Hili - Mürdəşər
Subtropik iqlimli ölkələrdə yayılan 50 növü vardır. Azərbaycanda əksər rayonlarda, 
arandan yuxarı dağ qurşağmadək enliyarpaq meşələrin tərkibində, sucaq və bataqlıq 
yerlərdə, çay sahillərində yayılan 2 növü məlumdur. Məlum növlərindən 
Qızılağacvarı mürdəşərin meyvəsi qaramtıl, İriyarpaq mürdəşərin isə meyvələri 
tündqırmızı rəngdə olur. 4-7 m hündürlükdə ağac və kollar olub, çiçəkləri ikicinsli, 
sarımtıl rəngli olub, meyvəsi çəyirdəkmeyvədir. Bitkinin qabığı bağırsaq yumşaldıcı 
dərman kimi gövdəsi isə xalq təbabətində qaraciyər və qoturluq xəstəliklərin 
müalicəsində faydalıdır. Mürdəşər növləri həmçinin dekorativ, boya, aşılayıcı və 
balverən bitki hesab edilir.
Frangula alnus Mili. (=Rhamnus frangula L.) - Qızılağacı mürdəşər
Sinonimləri: Qızılağac murdarça, murdarça, canavar meyvəsi, cadugər ağacı
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan ağac və ya kol bitkisi olub, hündürlüyü 
2-3 m (bəzən 5-7 m), tünd-qonur və ya tünd-qəhvəyi kökləri, növbəli yarpaqlan, 
saplaqlı, oval və ya ellipsşəkilli bütövkənarlı və parlaq yarpaqlanmn üzərində 6-8 
ədəd yan damarları vardır. Çiçəkləri kiçik, 2-7 ədəd qoltuq tumurcuqlu, göyümtül-ağ 
və uzunsov-zəngşəkilli olmaqla, beşbölümlüdür. Meyvələri şarşəkilli, diametri 8-10 
mm, yastılaşmış-qabarıq olmaqla, çəyirdəklidir. May-iyun aylarında çiçəkləyir və 
avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Qərbi-Sibir, Şimali Qazaxıstan, Sibirdən Altaya və 
Yeniseyə qədər ərazilərdə yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ 
massivi), Samur-Şabran düzənliyi, Abşeron, Kiçik Qafqazın mərkəzi, Böyük 
Qafqazın qərbi, Kür düzü, Alazan-Əyriçay vadisi və Naxçıvan düzənlik ərazilərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa, Türkiyə, İran (şimali-qərb), İraq (şimal), Krım, Qafqaz 
(Talış), Qərbi Sibir (yuxarı Yenisey), Qazaxıstan: (şimal hissəsi, Saur, Tarbaqatay, 
Cunqar Alatau), Orta Asiya: Tyan-Şan, Zaili Alatau, Kunqey və Alatau.
Ekoloji şəraiti: İynəyarpaqlı, iynəyarpaqlı-enliyarpaqlı qarışıq meşələrdə və meşə- 
çəmən, çay, göl, sahillərində, bataqlıq, rütublətli çəmənlik, pöhrəlik, söyüd, çöl 
sarımsağı, qızılağac və quşarmudu rast gəlinən ərazilərdə bitir.
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Toplanılması və qurudulması: Erkən yazda tumurcuq əmələ gələndən, çiçəkləməyə 
qədər dövr ərzində iti balta və ya bıçaqla 25-30 sm ölçüdə toplanılır. Novça və ya 
boruşəkilli hissəciklərə bölünür. Toplanılan xammal şibyələrdən və digər 
hissəciklərdən təmizlənməlidir. Xammal ən azı 8 illik olmaqla, hündürlüyü 3 m 
olmalıdır. Bitkinin təkrar toplanılması 10-15 il sonra mümkündür. Qurudulma çardaq 
və yaxşı külək axını olan yerlərdə aparılmalıdır.
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 2 və dəyişikliklə birlikdə.

Frangula alnus Mili. - Qızılağacı mürdəşər
Xarici göstəriciləri: Novça və ya boruşəkilli hissəcikləri müxtəlif uzunluqda və 0.5-2 
mm qalınlığında olur. Qabığı xaricdən az və ya çox dərəcədə hamar, sarı-qonur, tünd- 
sarı və ya sarı, üzərində köndələn istiqamətdə mərciməklər və ya sarımtıl ləkələr 
olmaqla, xarici səthi moruğu-qırmızı qatlı olur. Daxili qatı hamar, sarımtıl-narıncı və 
ya qırmızımtıl-qonur rənglidir. Sındıqda isə açıq-sarı rəngli olmaqla bərabər cod 
tükcüklüdür. Zəif iyli və acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində 8% sərbəst qlikozidli olan antrasen törəmələri olan 
franqularozid, hetero və diantrofranqulin, qlikofranqulin və franquloemodin vardır. 
Bu törəmələrə toksiki tərkibə malik olan, hətta qusma törədən franqularozid (antronol 
və antron) aiddir. Tibb təcrübəsində bu kökü bir il saxladıqdan sonra 100"C 
temperaturda bir saat ərzində qızdırmaq lazımdır. Bu zaman 2 molekul 
qlükofranqulinə (biozid), sonra ardıcıl olaraq franqulinə (monzid). tam hidroliz 
etdikdə isə sərbəst aqlikon franquloemodinə çevrilir. Köklərində digər antrasen 
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törəməsi olan xrizofan turşusu və palmidin C vardır. Bundan başqa tərkibində 
triterpen törəmələri, qatran və digər maddələr də olur.
Saxlanılması: Quru yerlərdə saxlanmalı (5 il), preslənməli və bükülməlidir.
Famakoterapevtik qrup: İşlədici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Kökündə triterpen qlikozidi, antranol, qatran, aşı maddələr, 
xrizofan, efir yağları, antraxinon (8%) və rəngləyici maddələr vardır.
ÇfQabığı xammaldır. İşlədici dərmandır.

Qarışıq tərkibli (mədə qarışığı №3; işlədici №1 və antihemarroy qarışıq №2;) 
ФQabığının siropu. İşlədici dərmandır.
ÇfQuru ekstrakt, həb 0,2q. İşlədici dərmandır.
ÇfRamnil həb 0,05q. İşlədici dərmandır.
ÜfKombinəedilmiş preparatlar. «Vikair», «Vikram», «Vikalin».
ÇfKompleks ekstraktiv işlədici maddə. «Depuraflyuks», «Mucinum».
istifadəsi və qəbul qaydası: Əsasən istifadə orqanı köküdür. Səna və rəvənd bitkisi 
kimi bu bitkinin də tərkibində zəif işlədici maddələr vardır. Qəbul etdikdən 8-12 saat 
sonra təsir edir. Qəbizlikdə, spastik kolitdə, hemarroyda, düz bağırsaq çatlarında, 
hamiləlik qəbizliklərində istifadə edilir. İltihabsorucu və tərlədici xüsusiyyəti vardır. 
ÜfBir xörək qaşığı kökünü, bir stəkan qaynar suda 10-15 dəqiqə ərzində zəif odda 
dəmləyərək, içmək olar. 1/2 stəkan gündə 2 dəfə səhər və axşam qəbul etmək 
mümkündür. Ovalşəkilli murdarçanın mayeli ekstraktını (Extr. Frangulae fluidum) 
gündə 20-40 damcı qəbul etmək olar. Ovalşəkilli murdarçanın quru ekstraktı (Extr. 
Frangulae siccum) həb şəklində gecələr 1-4 həb 0,2 dozada qəbul edilə bilər.
Əks göstəriş: Hamiləlik.

Genus: Rhamnus L. - Murdarça
Kol və ya xırda ağac bitkisidir. Yarpaqları qarşılıqlı və ya növbəli, gövdəsi isə 
tikanhdır. Çiçəkləri müxtəlif cinsli, 4-5 üzvlü, qoltuqda dəstəşəkillli və ya təkdir. 
Kasacıq qıfvari zəngşəkillidir. Ləçəkləri ya kiçikdir və ya yoxdur. Erkəkcik və 
ləçəkləri diskdə birləşmişdir. Üst yumurtalıqlı 2-3(4) yuvah, sütuncuğu tam və ya 2-4 
bölümlüdür. Meyvələri çəyirdəkdir. Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Rhamnus cathartica L. - İşlətmə murdarça
Sinonimləri: Murdaşar, qaragiləmeyvə, işlədici murdarça, tikanlı küpəgirən
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan bir və ya ikievli ağac və ya kol bitkisi 
olub, hündürlüyü 1,5-5 m (bəzən 8 m qədər) qırmızımtıl-qonur və ya tünd qəhvəyi 
köklərə malikdir. Qarşı-qarşıya yerləşməklə budaqlanan olub, sonluğu sancağa 
bənzəyir. Yarpaqları saplaqlı, yumurtavari və ya ellipsşəkilli, kənarları kiçik 
dişciklidir. Meyvələri dördkünclü yaşılımtıl, şarşəkilli, qara, zəyirəyəbənzər üçkünclü 
olub, uzunsov-yumurtayabənzər formalıdır.
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Yayılması: Avropanın, Qafqaz, Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Orta Asiyanın meşə-çöl 
zonalarında yayılmışdır. Azərbaycanda Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi. Böyük 
Qafqazın qərbi və Naxçıvan dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa hissə: (orta və cənub), Türkiyə, İran (şimal) və Şimali 
Afrika, Krım, Qafqaz, Qərbi Sibir (cənub və şimal 56° 40z en dairəsi), Qazaxıstan 
(şimal hissəsi, Tarbaqatay, Cunqar Alatau). Orta Asiya: Tyan-Şan. Zaili Alatau, 
Kunqey Alatau, Qırğızstan, Sır-Dərya, Karatau, Uqam, Çatkal, Daşkənd, Alatau, 
Fərqanə) və Pamir-Altay.
Ekoloji şəraiti:Yarpaqlı və qarışıq meşələrdə, pöhrəliklərdə, kolluqlarda, işıqlı daşlı 
yerlərdə, quru çəmənliklərdə, kolluq və cəngəlliklərdə yaşayır.

Rhamnus catlıartica L. - işlədici murdarça
Toplanılması və qurudulması: Xammalın toplanılma ehtiyatı əsasən Ukrayna, 
Başqırdıstan və Şimali Qafqaz ərazilərində aparılır. Yetişmiş meyvələri avqust- 
sentyabr aylarında əl ilə toplanılır. Xammal havası dəyişilən yerlərdə 2-3 sm 
qalınlığında sərilərək qurudulmalı və ya 5O-6O°C-də quruducu peçlərdə aparılmalıdır. 
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 37.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri dairəvi olub, diametri 5-8 mm, qara və parlaqdır. 
Tünd-qəhvəyi ləti 3, bəzən 4 ədəd qəhvəyi uzunsov yumurtavari çəyirdəkmeyvədən 
ibarətdir. Zəif iyli və şirintəhər-acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində 1-3% antrasen törəmələri, başlıca olaraq 
franqulaemodin və franqulaemodin-antranol törəmələri (ramnokatartin. josterin), 
eyni zamanda sərbəst antrasen törəmələri franqulaemodin-antranol və xrizofan 
turşusu vardır. Meyvələrində həm də çoxlu miqdarda flavonoidlər p-amnositrin. 
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ksantoramnetin, kversitrin, ramnetin, kversetin, kempferol. digər maddələr, şəkər və 
üzvi turşular vardır. Bu törəmələrə toksiki tərkibə malik olan, hətta qusma törədən 
maddələr aiddir. Tibb təcrübəsində bu bitkinin kökünü bir il saxladıqdan sonra 100°C 
temperaturda bir saat ərzində qızdırmaq lazımdır. Bu zaman 2 molekul 
qlikofranqulinə (biozid). sonra ardıcıl olaraq franqulinə (monzid), tam hidroliz 
etdikdə isə sərbəst aqlikon franquloemodinə çevrilir.
Saxlanılması: Meyvə və toxumları 50 kq olan kisələrdə qablaşdırılır. Xammal anbar 
həşəratlarından qorunmaqla, saxlanılma müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: İşlədici dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Köklərində digər antrasen törəməsi olan xrizofan turşusu və 
palmidin C-yə də rast gəlinir. Bundan başqa tərkibində triterpen törəmələri, qatran, 
üzvi turşular, pektin və digər maddələr də vardır. Dəmləmə və cövhəri xroniki 
qəbizlikdə işlədilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yabanı kol bitkisi olan işlədici murdarçanın yetişmiş 
meyvələri keyfiyyətli dərman bitki xammalı kimi istifadə edilir. Murdarça bitkisi 
yaxşı işlədicidir. Yoğun bağırsağın peristaltikasını artırır ki. qida qəbulundan 10-14 
saat sonra stul yaranır. Məhlulu, dəmləməsi və təzə meyvələri spastik və atonik 
qəbizliklərdə, hemorroy və düz bağırsağın çıxmasında işlədilir. Sidikqovucu təsiri də 
vardır. Dəmləməsi və quru halda yüngül işlədici dərman kimi atonik və spastik 
qəbizliklərdə 8-10 saat müddətində təsiri görünür. Babasil və anus çatlarında olduqca 
faydalıdır. Bu zaman bir xörək qaşığı meyvəsi (15-20 ədəd) 10-15 dəqiqə ərzində bir 
stəkan suda qaynadılır və axşamlar yarım stəkan qəbul edilir. Tibb praktikasında 
ramnil adı ilə işlədilir. Xammalı keyfiyyətli işlədici dərmandır. İşlədici və mədə 
qarışıqlarının tərkibinə daxildir. Bu preparat xroniki qəbizliklərdə və bağırsaq 
atoniyasmda təyin edilir.
ÇfRamnil (Rhamnilum). Murdarçanın standart həbidir. Gecələr 1-2 həb qəbul 
edilməlidir.
Xalq təbabəti: Ödem. podaqra. dəri səpkilərində tətbiq edilir. Meyvələri şiş əleyhinə 
dərman kimi təbabətə məlumdur.
Əks göstəriş: İshal və buna meyillik halları.

Familia: Polygonaceae Juss. - Qırxbuğumkimilər
Genus: Rheum L,- Rəvənd
Rəvənd cinsinin Balkan ölkələrində. Avropada. Mərkəzi Asiyada, Çin və Himalaya 
qədər yayılmış 30 növündən Qafqazda və Azərbaycanda 2 növü yayılmışdır.
Rheum palmalum L,- Ovucabənzər Tanqut rəvəndi
Sinonimləri: Tanqut rəvəndi, rəvənd
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Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 1.5-2.5 m-ə 
bərabərdir. Gövdəsi düzqalxan zəif budaqlanan. dolğun (4-5 sm diametrli), çılpaq, 
şirəli, silindrik, daxili içiboş oyuqlu olub, yuxarı hissəsi kiçik şırımlıdır. Kökətrafı 
yarpaqları iri. yumurtaşəkilli. 5-7 pərli. uzun saplaqlı olub, uzunluğu bir m-ə 
bərabərdir. Saplağı lətli olub, uzunluğu 30 sm-dir. Gövdə yarpaqları kiçik, növbəli, 
saplaqlı və yumurtavarıdır. Çiçəkləri kiçik, düzgün, yaraşıqsız, düzqalxan. piramidal. 
çoxçiçəkli olmaqla, süpürgə çiçəkqrupunda toplanmışdır. Çiçək yatağı sadə, 
tacabənzər. 6 bölümlü. ağımtıl-çəhrayı və ya qırmızı rənglidir. Meyvələri 3 tilli, 
uzunluğu 6-9 mm. qırmızı-qonur rəngli olub, qabırğahdır. iyun ayında çiçəkləyir, 
iyul ayında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Yabanı növü Cənub-Qərbi Çində. Mərkəzi Asiya rayonlarında, 
hündürotlu çəmənliklərdə yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa əraziləri və Çın.

Rheum palmatıım L,- Oxucabənzər Tanqut ravəndi
Ekoloji şəraiti: Açıq \ ə gübrələnmiş yerlərdə daha çox rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Kökləri Tyan-Şanda erkən yazda və ya payızda 4-5 
yaşında. Çində isə 8-12 yaşında toplanılır. Bu halda 4-9 kq xammal (kök) toplamaq 
mümkündür. Kökləri soyuq suda yuyulur, odunlaşmış. xarab olmuş, korlanmış, 
zədələnmiş hissələri təmizlənilir və uzunluğu 15 sm. qalınlığı isə 3 sm olan hissələrə 
bölünərək, yaxşı havalı yerlərdə və ya 60 C temperaturda quruducu şkafda qurudulur. 
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 68.
Xarici göstəriciləri: Kök və kökümsovlanmn uzunluğu 15 sm. qalınlığı isə 3 sm-dir. 
Kökləri silindrik və ya konusabənzər, azacıq qatlanmış, uzunsov-qırışıqlıdır. 
Çiçəklərinin yuxarı hissəsi tünd-qonur. sınmış halda sarı-qonur və ya narıncı-qonur. 
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təzə sınmış halda isə dənəvər, sarımtıl, narıncı və ya çəhrayı damarcıqlı olur. 
Özünəməxsus iyli, acı dadh və büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində antraxinon, antraqlikozidlər (6%), sərbəst aqlikon 
(reunemodin, xrizofenol, rein), aşı maddələr (6,7-10,6%), qatran, tannoqlikozidlər 
(10%), rutin, üzvi turşular və katexin maddələri vardır. Tərkibində antrasen 
törəmələri rein, aloeemodin, franqulaemodin, xrizafanol, fission, antron, antronol, 
hetero və diantronlar (palmidin A, B, C, D, reidin A, B, C, sennidin C) tapılmışdır. 
Bundan başqa köklərində flavonoidlər, qlikozidlər, pektin maddələri, qatran və 
nişasta vardır.
Saxlanılması: İşıqdan qorumaqla quru, havalı yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma 
müddəti 5 ildir.
Famakoterapevtik qrup: İşlədici (büzücü) dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibindəki antrasen törəmələri işlədici kimi bağırsaq 
peristaltikasını artırır, aşı maddələri büzücü, iltihabsorucu və ishaləleyhinə, qatranlı 
maddələr isə işlədici təsir göstərir. Kökləri yüksək dozalarda (0,5-2 q) keyfiyyətli 
işlədici dərman kimi, kiçik dozalarda isə (0,05-0,2 q) büzücü və iştahartırıcı dərman 
kimi işlədilir. İşlədici vasitə kimi təsiri qəbulundan 8-10 saat sonra başlayır. İşlədici 
təsir başlıca olaraq antrasen törəmələrinin təsirinə görə yaranır. Köklərinin sulu 
ekstraktında çoxlu miqdarda antraqlikozidlər, spirtli çıxarışında aşı maddələri olur. 
£fRəvənd kökü xammalı. İşlədici dərmandır.
■^JRəvənd siropu işlədici dərmandır.
£$Rəvənd həbi və tozu 0,3 və 0,5 q. İşlədici dərmandır.
örRəvəndin quru ekstraktı tozu və həbi.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin istifadə orqanı kök və kökümsovlandır.
Tərkibində antraqlikozidlər olduğundan qəbul olunduqdan 8-10 saat sonra yoğun 
bağırsağın peristaltikasını artıraraq işlədici təsir göstərir. Tannoqlikozidlər büzücü və 
antiseptik təsir göstərir. Rəvandı az dozada tətbiq etdikdə büzücü, yüksək dozada isə 
işlədici təsir edir. Başlıca olaraq güclü sakitləşdirici təsiri vardır. İltihabsorucu, 
antiseptik, ödqovucu, yelqovucu, möhkəmləndirici və büzücü təsir edir. Xroniki 
qəbizlik və hemorroyda qəbul edilməsi əks göstəriş sayılır. Adətən spastik qəbizlikdə, 
bağırsaq atoniyasında, menstruasiya və hamiləlikdə, düz bağırsağın çat və 
hemorroyunda tətbiq edilir. Hazırlanması yalnız apteklər tərəfindən aparılır.
-ф-Rəvənd həbi (Tab. Radicis Rhei) 0,3-0,5 q olub, gündə 2-3 dəfə qəbul edilir. 
3^Quru rəvənd ekstraktı (Extr. Rhei siccum). 0,1 -1,0 dozada qəbul edilir.
^Rəvənd tozu (Pulv. Radicis Rhei). Böyüklər üçün 0,5-2 q, uşaqlar isə 0,1 q dozada 
təyin edilir.
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Bitki xammalı: Fotoelektrokolorimetrik metodla tərkibində antrasen törəməsi olan 
istizin 2%, rütubət 12%, ümumi kül 8%, yetişməyən və inkişaf etməyən meyvələri və 
kökləri 5%, üzvi və mineral maddələri isə 0,5%-dən çox deyildir.
Toz: Tərkibində antrasen törəməsi olan istizin 2%, rütubət 9%, ümumi 8%, 10% 
xlorid turşusunda həllolunmayan kül 1%, sınmış meyvələri və 0,16 mm ölçüsündə 
olan hissəcikləri 3%-dən çox deyildir.
Əks göstəriş: Yoxdur. Uzun müddət bu bitki ilə müalicə apardıqda bitkiyə qarşı 
adaptasiya yaranır və müalicəvi təsiri aşağı düşür.

Genus: Rumex L. - Əvəlik
Sadə yarpaqlı bir və ya çoxillik bitkilərdir. Çiçəkləri bircinsli nadir hallarda 
ikicinslidir. Erkəkciyi 6, sütuncuğu 3 və fırçayabənzər ağızcıqhdır. Meyvələri 
üçkünclü fındıqçadır. Nümayəndələri xalq təbabətində və yabanı tərəvəz kimi istifadə 
edilir. Cinsin Azərbaycanda 16 növü yayılmışdır.
Rumex confertus Willd.-At əvəliyi
Sinonimləri: Turşəng quzuqulağı, quzuqulağı, turşəng, bostan turşəngi, dovşan 
kələmi, əvəlik
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 60-150 sm-ə 
bərabərdir. Gövdəsi çılpaq, şırımlı olub, yuxarı hissəsi budaqlanandır. Yarpaqları 
saplaqlı, çətirşəkilli, gövdənin aşağı hissəsinin yarpaqlan uzunsov üçbucağabənzər- 
yumurtaşəkilli, əsası ürəkşəkilli, künclü, uzunluğu 2,5 sm, eni isə 12-13 sm-dir. 
Yuxan hissəsinin yarpaqları yumurtavari-neştərşəkilli olub, əksər yarpaqlan kiçikdir. 
Yarpaqlarının əsasən aşağı hissəsi damarlı və xırda tükcüklüdür. Çiçəkləri demək olar 
ki, yarpaqsız, sıx, ensiz silindrik, 6 bölümlü olmaqla, yaşıl rənglidir. Meyvələri 3 
bölümlü, oval, qəhvəyi fındıqçadır. Qısa şişkinlikli kökümsovlan kökə çevrilir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Kiçik Qafqazın 
şimalı, Diabar və Naxçıvan dağlıqlannda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya tipli areala daxil olub, arealın şimal sərhəddi Fin 
körfəzi, Kirov və Ural əraziləri, şərq sərhəddi Kemerov vilayəti, Biysk şəhəri, Ust- 
Kamenoqorski, Qazaxıstan, cənub sərhəddi Şərqi Qazaxıstan və Semipalatinski 
vilayəti, Sansu çayı, İrqizin cənub-qərbindən, Aral dənizinin sahilləri və Astarxan 
əraziləri.
Ekoloji şəraiti: Çəmənliklərdə, otlu çay kənarlarında, meşə talalarında, otlaq, əkin 
yerlərindəki alaq otları içərisində rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Keyfiyyətli xammal kimi kökləri payız fəslində 
(avqust-sentyabr) toplanılmalıdır. Xammal yalnız quru havada, günün ikinci 
yarısında günəşli gündə toplanılaraq, ventilyasiyah yerlərdə və ya 50-60°C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
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Standartlaşma: FS 42-1077-81.
Xarici göstəriciləri: Bütöv və ya uzun kəsikləri uzunsov-qırışıq, düz və ya azacıq 
əyilmiş vəziyyətdədir. Çiçəkləri qəhvəyi, sanmtıl-qəhvəyi və ya bozumtul- 
qəhvəyidir. Zəif iyli, özünəməxsus acı və büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərində antrasen törəmələri, aşı maddələri, flavonoidlər. üzvi 
turşular, duzlar, vitaminlər, karbohidrat və digər maddələr vardır. Antrasen törəmələri 
0.83-3.16% təşkil edir ki. bunlar da franqulaemodin və onun qlikozidləri aloe- 
emodin. xrizofan turşusu, fission və xrizofanein təşkil edir. Aşı maddələri 8-12%, 
katexin. epikatexin. epikatexinqallat və katexin dimerləri olmaqla. 4.6-16.9% təşkil 
edir. Flavonoidlərdən isə hiperin. rutin, antosian, leykoantosian, leykosianidin. 
leykodelfinidin, leykopelarqonilin. oksalat, limon, alma, qal turşuları və K. C 
vitaminləri, qlükoza. fruktoza. saxaroza və nişastadan təşkil olunmuşdur.

Rumex confertus Willd - At əvəliyi
Saxlanılması: Quru halda yaxşı havalanan, qaranlıq və işıqdan qorunan yerlərdə 
saxlamaq lazımdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: İşlədici xassəli dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibindəki antrasen törəmələri işlədici kimi bağırsaq 
peristaltikasını artırır. Aşı maddələri, büzücü, iltihabsorucu. ishaləleyhinə və qatranlı 
maddələr də işlədici təsir göstərir.
< Rə\ ənd kökü xammalı. İşlədici (büzücü) dərmandır.
ÇfRəvənd miksturası. M.N.Zdrenko metodu ilə hazırlanan miksturadır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Yabanı çoxillik bitki olub, kökləri payızda toplanılaraq 
M.N.Zdrenko metodu ilə mikstura hazırlanır. Kökləri büzücü olduğundan az 
dozalarla mədə-bağırsaq xəstəliklərində kolit, enterokolitdə. yüksək dozalarda isə 
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işlədici vasitə kimi istifadə edilir. Baytarlıq praktikasında bağırsaq və dəri 
xəstəliklərində tətbiq edilir. Məhlul və bişirmələr hazırlanır.

Familia: Rubiaceae Juss. - Boyaqotukimilər
Genus: Rubia L. - Boyaqotu
Çoxillik, yarpaqları xaçşəkilli qarşı-qarşıya düzülmüş olmaqla, çiçək köbəsi 4-8 
yarpaqlıdır. Çiçəkləri ikicinsli, kasacığın dişciyi nəzərə çarpmır, tacı yastı, qısa 
borulu, ulduzvari və ya dairəvi olub. 5 bölümlüdür. Cinsin Azərbaycanda 3 növü 
yayılmışdır.
Rubia tinctorum L. - Boyayıcı boyaqotu
Sinonimləri: Qırmızı boyaqotu. boyaqotu
Rubia iberica (Fisch. Ex DC.) C. Koch (=Rubia tinctorum L. var. Iberica C. Koch) -
Gürcü boyaqotu

Rubia iberica (Fisch. Ex DC.) C.Koch -Gürcü boyaqotu
Sinonimləri: Tibet boyaqotu. boyaqotu, krap (boya), marzan. boyayıcı kök. çilli, çilli
marzan
Botaniki xarakteristikası: Çoxillk ot bitkisi olub, az və ya çox dərəcədə tüklü, güclü 
kök sisteminə malik, torpağın dərinliyinə qədər üfüqi xətt boyunca gedə bilən 
kökümsovlardan ibarətdir. Gövdəsi budaqlanan. zəncir halqasına bənzər, dördtilli, 
kənar hüdudu boyunca tikanlı nahamar olub, uzunluğu 2 m-ə qədərdir. Buğumarası 
qısa yarpaqlar arasında yerləşir. Çiçək köbəsində olan yarpaqları 4-6 ədəd, 
neştərşəkilli, ellipsvari və ya yumurtavari olub, əsasından daralmış qısa, saplaqlı, 
kənarları boyunca damarlı və tikanlıdır. Çiçəkləri kiçik, yaşılımtıl-sarı, 5 dişcikli. 
çiçək tacı düzgün, yarpaqla örtülmüş çoxlu çiçəkləri süpürgəvari çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Meyvəsi şirəli, bir və ya ikitoxumlu. qara rəngli olub, soku qırmızı 
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rənglidir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqust-oktyabr aylarında meyvələri yetişir. 
Gürcü boyaqotunda boyayıcı maddələrin miqdarı nisbətən azdır. Cavan gövdə 
üzərindəki yarpaqları oturaq, yaşlı yarpaqlan isə saplaqlı olur. Yarpaqlarının aşağı 
hissələri bozumtul tükcüklü, damarlı, kənarları isə qarmaqşəkilli dişciklidir.
Yayılması: Boyayıcı boyaqotunun vətəni Aralıq dənizi ölkələridir. Bəzən yabanı 
halda Orta Asiyada (Türkmənistan) və Rusiyanın Avropa hissəsində rast gəlinir. 
Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Abşeron, Alazan-Əyriçay 
vadisi, Kür-Araz düzənliyi, Lənkəran və Naxçıvan MR-in düzənlik və dağlıqlarında 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropanın şimalı, Qərbi Fransa, Almaniyanın və Macarıstanın 
boreal əyalətləri, Ural, Şimali Qafqaz, Balkan yarımadası, Şimali Anadolu, Orta və 
Şərqi (bəzən isə Qərbi) Sibir, Böyük və Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi, Qafqaz və Kiçik 
Asiya dağ və yaylaları, Anadolu və Ön Qafqaz yaylaları və Atropatan əyalətləri.
Ekoloji şəraiti: Çay sahillərində, kanalların kənarlarında, rütublətli sahillərdə və 
kolluqlarda bitir.
Toplanılması və qurudulması: Toplanılan xammal erkən yazda (mart-aprel) və ya 
vegetasiyanın sonunda (avqust ayından şaxta düşənə qədər) əllə 20-30 sm dərinlikdə 
olan kökümsov və kökləri toplanılır. Bütün bu xammalların ən üstünü kökümsovları 
hesab edilir. Mədəni halda əkilən zaman üçillik kökümsovlanndan istifadə edilir. 
Toplanılan xammalı torpaqdan çıxararaq hissəciklərə bölmək, nazik qatlarla yaxşı 
havası dəyişilən yerlərdə qurudulmalıdır. Quruducu şkafda qurudulma 45°C 
temperaturda aparılmalıdır. Xammal qurutma zamanı tez-tez çevrilməlidir.
Qorunma tədbirləri: Əkilən plantasiyalarda xammal 2-3 ildən bir toplanılır. 
Üzümlüklərdə və bağlarda alaqotu bitən yerlərdə hər il toplamaq mümkündür.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 76.
Xarici göstəriciləri: Silindrik, uzunsov-qırışıq kökümsov və kökləri müxtəlif 
qahnlıqh (2-18 mm) olmaqla, qabığı soyulduqda müxtəlif laylardan ibarətdir.
Kimyəvi tərkibi: Boyaqotunun kökümsov və köklərində 5-6% antrasen qrupu 
törəmələri alizarin, əsas olaraq 2-ksiloqlikozid-rubetitrin turşusundan ibarətdir. 
Bundan başqa tərkibində flavonoidlər, iridoid və üzvi turşular vardır. Üzvi və qeyri 
üzvi maddələr isə 1%-dən çox deyildir.
Saxlanılması: İşıqdan qorunmaqla, quru havası dəyişilən yerlərdə saxlanılır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
^-Boyaqotunun quru ekstraktı və həbi (0,25 q) istifadə edilir. Spazmolitik, urolitik və 
diuretik dərmandır. Konbinəedilməş preparat «Marelin» və «Sistenal» adh tinkturası 
hazırlanır.
Famakoterapevtik qrup: Spazmolitik, urolitik (böyrək və sidik yollarının kiçik 
daşlarının salınmasında təyin edilir) və diuretik dərmandır.
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Famakoloji tərkibi: Boyaqotu sidik turşusu konkrimentlərini tədricən 
kövrəkləşdirərək xırdalanmasma kömək edir. Bu prosesin getməsinə əsasən 
ruberitrin turşusu təsir edərək, sidikdə olan fosfor, kalsium və maqnezium duzlarını 
kövrəkləşdirərək onların parçalanmasına kömək edir. Əsasən bitkinin tərkibindəki 
boyayıcı maddələr daş və duzların üzərinə çökərək onları kövrəkləşdirir və 
xırdalayırlar. Bundan başqa bakterisid təsir edərək, kokk florasını məhv edir, əzələ 
tonusunu azaldır, əksinə eninəzolaqlı əzələlərin tonusunu artırır, böyrək və sidik 
yollarında olan daş, qum və konkrimentlərin çıxarılmasına kömək edir. 
f^Boyaqotunun quru, həbi 0,25 q. Spazmalotik, urolitik və diuretik dərmandır. 
\jBoyaqotunun kombinəedilmiş ekstraktı «Marelin» və «Sistenal».
İstifadəsi və qəbul qaydası: Böyrəkdaşı xəstəliyində konkrimentlərin, xüsusən 
fosfor, kalsium və maqnezium duzlarının əridilməsində, çıxarılmasında və spazmın 
götürülməsində istifadə edilir.
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TƏRKİBİNDƏ AŞI MADDƏLƏRİ OLAN BİTKİLƏR

Aşı maddələri (tannid): Yüksək molekullu 
mürəkkəb fenol birləşmələrdən ibarət polimerlər 
olub, molekul kütləsi 300-5000-ə qədər olan, 
büzücü dadli maddələrdir. Aşılayıcı prosesləri 
aparan tanninlər və fenol hidroksil qrupları və 
protein kollagen molekulları arasında güclü 
hidrogen rabitəsi formalaşdırmışdir. Polifenol 
birləşmələr yalniz zülal üçün aşağı molekulyar kütləsi (300) olan birləşmələrin ancaq 
sabit komplekslər yaratmaq iqtidarında və aşılayıcı agentlər kimi istifadə olunmur. 
Belə ki, digər polifenolik birləşmələr olan tanninlərlə əsas fərqi zülal ilə güclü 
hidrogen rabitəsi yaratmaq imkanıdir. Aşi maddələri termini ilk dəfə 1796-ci ildə 
fransız alimi Segen tərəfindən istifadə edilmişdir. Digər adı tannidlər kelt dilində 
adlandırmaya görə tan pahd qabığı mənasındadır ki, bununla uzun müddət dəri 
aşılamasında istifadə edilmişdir. Tanninlər təbiətdə geniş yayılmışdır. Əsasən yosun, 
göbələk və şibyələrin tərkibində rast gəlinir. Onlar bu bitkilərin tərkibində maksimal 
miqdarda toplanılır. Aşı maddələrin ən çox toplandığı fəsilə bitkiləri içərisində: 
Anacardiaceae (aşı sumağı, dəricikli skumpiya); gülçiçəklilər - Rosaceae (dərman 
qaraçörəkotu, düzqalxan qaytarma); fistıq - Fagaceae (adi pahd); qarabaşaq 
Polygonaceae: erikakimilər - Ericaceae (ayıqulağı, mərsin); tozağacı - Betulaceae 
(boz qızılağac) təşkil edir. Bitkilərin tərkibinin 20-30%-ni tannidlər təşkil edir.

Familia: Anacardiaceae Lindl. - Sumaxkimilər
Genus: Cotinus Hili. - Sarağan
Asiya, Şimali Amerika, Aralıq dənizi ölkələrində yayılan 2 növü vardır. 
Azərbaycanda təbii halda bir cinsin bir növü məlumdur. Respublikanın Qafqaz, Kür 
düzü, Kür-Araz ovahğı, Bozqır yayla ərazilərindən, orta dağ qurşağına kimi quraq 
dağ yamaclarında və kolluqlarda bitir. Hündürlüyü 5 m-ə çatan, yarpaqları sadə, 
çiçəkləri xırda, çəhrayı yaxud qırmızımtıl, süpürgə tipli çiçək qrupuna yığılan koldur. 
Yarpaqlarının sadə, tamkənarh olması ilə sumaxdan seçilir. Efir yağlı, aşı maddəli bu 
bitki ətriyyatda, tibbdə və boya sahələrində geniş istifadə olunur. Yaşıllıqların 
salınması üçün də faydahdır.
Cotinus coggygria Scop. - Dəricikli sarağan (Vəlgə)
Sinonimləri: Saralmış, vəlgə, dəricikli sarağan, sarağan
Botaniki xarakteristikası: Budaqlanan kol bitkisi olub, hündürlüyü 2-5 m sarımtıl- 
qonur rəngli kökləri olub, sarımtıl gövdəyə malikdir. Yarpaqları 3-8 (10) sm, eni isə 
3-4 (7) sm, növbəli, bütövkənarlı, saplaqlı, zirvəsi dairəvi və ya oval, yuxarı hissəsi 
tünd-yaşıl, aşağı tərəfi isə açıq rəngli olub, qısa tükcüklüdür. Yayın sonunda al- 
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qırmızı rəngdə olur. Çiçəkləri kiçik, yaraşıqsız və çoxçiçəkli olmaqla, süpürgə çiçək 
qrupunda formalaşmışdır. Çiçəkləri ikicinsli, erkəkcikli. yaşılımtıl-ağ. iri və yumşaq 
olur. Çiçəklədikdən sonra çiçəkləri böyüdükcə sıxlaşır qırmızımtıl və ya yaşılımtıl 
tükcüklərdən ibarət olan örtük əmələ gətirir. Erkəkcikli çiçəklərinin çoxu inkişaf 
etməmişdir. Normal inkişaf edən çiçəkləri beşüzvlü. beşyarpaqlı yaşıl kasacıqlı. 
meyvələri qalan, beşləçəkli, diametri 3 mm-ə qədər olan yaşılımtıl-ağ taclı və üst 
yumurtalıqlıdır. Meyvələri yumurtavari və ya böyrəkvari çəyirdəkli. uzunluğu 5 mm. 
lətli, yetişən dövrdə qaralan olub, uzun saplaqlıdır. İy un-iyul aylarında çiçəkləyir və 
avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.

Cotinus coggygria Scop.- Dəricikli sarağan (Vəlgə)
Yayılması: Yabanı bitki olan bu növ Şimali Qafqaz. Gürcüstan. Krım, və Ukraynada 
yayılmışdır. Azərbaycanın bir çox ərazilərində becərilir.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa (cənub). Türkiyə. Suriya, İran (şimali-şərq), 
Pakistan. Hindistan, Himalay, Çin, Ukraynanın cənubu, Moldova. Rostov vilayəti. 
Krım, Dağıstan, Şərqi və Cənubi Qafqaz.
Ekoloji şəraiti: Dağlıq-meşə. meşə, adətən quru daşlıq (əhəngli) və ya əhəngli 
qayalarda, kolluq, seyrək meşə, 1500 m-ə qədər olan yüksəkliklərdə rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Yarpaqları çiçəkləmə başladıqdan meyvələri tam 
yetişənə qədər müddətdə tədarük olunur. Xammal kölgəli yerlərdə çadır üzərində 
sərilməli, yaxşı ventilyasiyah çardaqda və ya 40-60°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2217-84.
Xarici göstəriciləri: Yarpaq lövhəcikləri tərsyumurtavari, zirvəsi küt. əsası dairəvi 
olub, pazşəkillidir. Yarpağının kənarları bütöv, bəzən dərin olmayan bir neçə 
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tükcüklü girintili-çıxıntıdan ibarət, yarpağının üst tərəfi hamar, aşağı tərəfi isə (lupa 
ilə) zəif tükcüklüdür. Yarpağının aşağı səthində damarları aydın görünəndir. Yuxan 
tərəfin yarpaq lövhəcikləri yaşıl, aşağı tərəfin isə göyümtül-yaşıl, bəzən qırmızı- 
bənövşəyi ləkələrdən ibarətdir. Saplağı və damarı açıq-yaşıl, qonur-bənövşəyi 
ləkələrdən ibarətdir. Aroma iyli və büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 15-40% aşı maddələri, qal turşusu, 
flavonoidlər, efir yağları və digər maddələr vardır.
Saxlanılması: İşıqdan qorunmaqla, quru havası dəyişilən yerlərdə saxlanılır. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü və aşılayıcı dərman bitkisi olub, tannin almır. 
Farmakoloji tərkibi: Tannin büzücü, iltihabsorucu və antiseptik maddədir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Qurudulmuş yabanı və mədəni kol bitkisi olan dəricikli 
sarağan yarpağı xammal olaraq toplanılır və keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə 
edilir. Yarpaqları tanninin alınmasında xammal mənbəyidir.

Genus: Rhus L. - Sumax
Şimali Amerika, Avrasiya, Afrika və Qafqazda yayılan 250 növü vardır. Dünyanın 
əksər ölkələrində 20-yə qədər növü introduksiya edilmişdir. Azərbaycan, Qafqaz, 
Naxçıvan, Kür-Araz ovalığı, Samur-Şabran ərazilərindən, orta dağ qurşaqlarınadək 
quraq yamaclarda, yararsız torpaqlarda və kolluqlarda yalnız bir növü yayılmışdır. 
Bir neçə növü Abşeronda introduksiya olunmuşdur. Yabanı halda yayılan aşı sumağı 
növü hündürlüyü 8-m-ə çatan ağac və ya kol bitkisi olub, yarpaqları lələkvari, 
çiçəkləri xırda, müxtəlif cinsli, süpürgəvari çiçək qrupuna toplanmışdır, Meyvələri 
qonur-qırmızı rənglidir. Aşı, boya, dərman və ədviyyat bitkidir.
Rhus coriaria L. - Aşı sumağı
Sinonimləri: Sumaq, tac sumaq, sarımtıl, dəricikli ağac, şevret ağacı
Botaniki xarakteristikası: Kol və ya böyük olmayan, budaqlanan ağac bitkisi olub, 
hündürlüyü 1-3 m-ə bərabərdir. Yarpaqları növbəli, tək lələkli, 8 ədəd oturaq 
yarpaqcıqdan ibarətdir. Yarpaqları uzunsov-yumurtavari, əsası enli tiyəvari, zirvəsi 
itiuclu və kənarları isə iri çəpərli-dişciklidir. Çiçəkləri bircinsli, kiçik, yaşılımtıl-ağ, 
yaraşıqsız, tutqun olmaqla, zirvə budaqlarında erkək və dişi süpürgəvari çiçəklərə 
malikdir. Erkək süpürgəvari çiçəkləri qollu-budaqh, dişi süpürgəvari çiçəkləri isə sıx 
və qalın olur. Çiçək yatağı 5 bölümlü kasaşəkilli, dairəvi-yumurtavari, yaşıl, 
tükcüklü, ləçəkləri isə yumurtavari-uzunsov və ağımtıldır.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Quba dağlıq), Böyük Qafqazın şərqi, 
qərbi. Qobustan, Kür-Araz düzənliyi, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, 
Naxçıvan və Lənkəranın düzənlik və dağlıqlarında yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Qərbi Avropanın cənub hissəsi. Türkiyə. Kipr. Livan. Suriya. 
İsrail, İordaniya. İran, İraq, Əfqanıstan, Azor və Kanar adaları. Krım. Ön və Cənubi 
Qafqaz. Dağıstan. Talış, Orta Asiya: Pamir-Altay, Zərəvşan dağ silsiləsi. Hissar. 
cənub-şərqi Darvaz və Qarategin.
Ekoloji şəraiti: Cənub ekspozisiyaların quru qayalarında rast gəlinir. Becərilən 
bitkidir.

Rhus coriaricı L. - Aşı sumağı
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləmə dövrünə qədər yarpaqları, çiçəkləmədən 
sonra isə yaşıl meyvələri toplanılır. Xammal yaxşı ventilyasiyah çardaqda və ya 50- 
60 C temperaturda quruducu şkafda qurudulur.
Standartlaşma: FS 42-1965-83.
Xarici göstəriciləri: Sındırılmış, bəzən bütöv, tək lələkli saplaqlı yarpaqlara 
malikdir. Yarpaqları oturaq olmaqla, aşağı hissəsindəkilər qısa saplaqlıdır. Forması 
uzunsov-oval, neştərvari və ya uzunsov-yumurtavari. sonu itiuclu, əsası bərabəryanlı, 
dairəvi və ya pazşəkilli, kənarları iri çəpərli-dişcikli. yuxarı hissəsi (lupa altında) 
çılpaq və ya seyrək tüklü olub, aşağı hissəsinin kənarları tüklüdür. Yarpaqları 3-10 
ədəd olur. Əsas damarı aydın görünən olmaqla. 5-15 ədəddən ibarət yan damarları 
vardır. Yarpağın kənarları tükcüklü, yuxarı hissəsi yaşıl, bəzən sarımtıl çalarlı, aşağı 
hissəsi isə açıq-yaşıl olur. İysiz və büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 25% aşı maddələri. 15% tannin, qal 
turşusu, flavonoidlər və digər maddələr vardır.
Saxlanılması: İşıqdan qorunmaqla, quru, havası dəyişilən yerlərdə saxlanılır. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü və aşılayıcı olub, tannin maddəsi alınır.
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Farmakoloji tərkibi:Tannin büzücü, iltihabsorucu, və antiseptik maddədir. 
Ç^Flavonoidləri ödqovucu xassəyə malikdir.
ÇFTibbi tannin tozu. Büzücü və iltihabsorucu dərmandır.
Ç^Neo-Anuzol. Hemorroy əleyhinə şam.
Ç$Novikov sıyığı. Xaricə tətbiq etmək üçündür.
ÇfTannalbin tozu. Büzücü dərmandır.
Ç7Tansal həb. Büzücü və iltihabsorucu dərmandır.
Ç^Flakumin 0,02 q həb. Ödqovucu və spazmolitik dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Yabanı və mədəni kol bitkisi olan aşılayıcı sumax 
yarpağı xammal olaraq toplanılır və keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə edilir. 
Yarpaqları tanninin alınmasında xammal mənbəyidir.

Familia: Fagaceae Dumort.- Fıstıqkimilər
Genus: Quercus L. - Palıd
Böyük ağaclardır. Yarpaqları tam kənarlı, dişcikli və ya paycıqlıdır. Erkəkcikləri 4-12 
ədəd, çiçəkyanlığı 4-7 bölümlü və çiçəkləri sırğa çiçək qrupunda toplanmışdır. Dişi 
çiçəkləri tək və ya bir neçə ədəd olub, budaqların sonunda yerləşirlər.Yumurtalıq 3 və 
ya 4 yuvah, 3 sütuncuqludur. Meyvəsi birtoxumlu qozadır. Qozası çiçəkalthğmdan 
əmələ gəlmiş qədəh içərisindədir. Cinsin Azərbaycanda 9 növü yayılmışdır.
Quercus robur L. - Adi palıd
Sinonimləri: pahd gövdəciyi gövdə-pahd, palıd, yay palıdı, ingilis palıdı
Botaniki xarakteristikası: Ağac bitkisi olub, hündürlüyü 35-40 m, gövdənin 
diametri 1-1,5 m-dir. Cavan budaqlarının rəngi yaşıl-qonur və ya qırmızımtıl-qonur, 
hamar, parlaq, inkişaf etmiş gövdələri çatlaq, yaşlı gövdələri olduqca şişkin, dərininə 
doğru yarıq olub, qonur-sarı rənglidir. Budaqların sonuna yaxın yarpaqları növbəli, 
qısasaplaqlı, uzunluğu 7-15 sm, bəzən 20-30 sm, eni isə 4-7 sm olmaqla uzunsov- 
tərsyumurtavari, ürəkşəkilli və küt pərlidir. Çiçəkləri ayrı cinsiyylətli, oturaq və 
uzunsov olub, 1-5 ədəd çiçəkdən ibarətdir. Meyvələri qonur-sarı, uzunluğu 1,5-3,5 
sm, qalınlığı 1-2,5 sm, qədəhəbənzər və dərin olmayan kasavaridir. Çiçəkləri 
yarpaqlarla birlikdə birinci halda apreldə, ikinci halda isə may ayında açır. Meyvələri 
isə sentyabr ayında yetişir. İnkişafına görə iki ekoloji növ yay və qış palıdı 
mövcuddur. Yay palıdının yarpaqları apreldən açaraq qışa qədər, qış palıdının 
yarpaqları isə may ayından açaraq bütün qışı üstündə qalır.
Yayılması: Avropanın orta və cənub ərazilərində, meşə və enliyarpaqh-meşə 
ərazilərində, Krım və Qafqazda yayılmışdır. Qaya və keçilməzlərin üzərində bitən 
pahd Şimali Qafqaz, Krım və Ukraynanın bir sıra rayonlarında rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Avropa hissə, Qərbi Avropa, Krım və Qafqaz.
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Ekoloji şəraiti: İynəyarpaqlı-enliyarpaqh, enliyarpaqlı meşələrdə, palıd və qarışıq 
meşələrdə, bozqır zonalarda kiçik yarğanlarda, yaşıllaşan yerlərdə və oazislərdə rast 
gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Bitkinin köklərini yazda ağacda şirə hərəkəti 
başlayan dövrdə cavan budaq, gövdə və yarpaqları kəsilərək götürülür. Cavan 
köklərində çoxlu miqdarda aşı maddələri olur. Xammalı yaxşı ventilyasiyalı çardaqda 
günəş altında qurutmaq olar. Quru xammalda maddələr 45-50% olur.
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 3.

Quercus rohur L. - Adi palıd
Xarici göstəriciləri: Palid qabığı soyulduqda boruyabənzər, novçaşəkilli və ya 
zolaqlanmış, müxtəlif uzunluqdadır. Xarici səthi açıq-qonur və ya açıq-sarı, gümüşü, 
parlaq, bəzən tutqun, hamar və ya azacıq qırışıq, kiçik çatları olan, bəzən 
mərciməkləri görünən bitkidir. Daxili səthi metal rəngli qonur, uzununa-çoxsayh. 
nazik, qabağa çıxan qabırğaları vardır. Sınmış vəziyyətdə xaricdən qabığı dənəvər, 
hamarlaşan, daxili tərəfi isə lifli və tilişkənli olur. Quru qabığı iysiz. lakin islandıqda 
isə özünəməxsus iyli olur. Tərkibində olan tanninə görə artıq dərəcədə büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində 7-12% aşı maddələri, fenol, rezorsin, qall 
turşusu, katexinin dimer və trimer birləşmələri, pirroqall və ellaq turşuları, 
flavonoidlər kversetin. leykoantosianlar, pentoza və pektin maddələri vardır.
Saxlanılması: Quru, yaxşı havalı yerlərdə. 100 kq kisələrdə qablaşdırmaqla 
saxlanılma müddəti 5 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü xassəli dərmandır.
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Farmakoloji tərkibi: Həlimi büzücü, denaturasiya edən zülalları bərpaedici və 
iltihabsorucu xassəyə malikdir. Antimikrob, antiprotozoy xassəsi qall turşusu və 
katexinlərin varlığı ilə yaranır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Yabanı və mədəni kol bitkisi olan palıd qabığı erkən 
yazda xammal olaraq toplanılır və keyfiyyətli dərman kimi istifadə edilir. Qabığı 
büzücü olduğundan məhlul və bişirmələr şəklində gingivit, stomatit, ağız, boğaz, qida 
borusu, qırtlaq və digər həzm və tənəffüs orqanların xəstəliklərində əvəzsiz dərman 
bitkisidir.

Familia:Äo5aceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Potentilla L. - Qaytarma
Dikduran və sərilən gövdəli, yarpaqları üçlü və ya beşli barmaqvari, lələkvaridır. 
Çiçəkləri tək, qalxanvari-süpürgəvari və ya çətirvari çiçək qrupunda toplanmışdır. 
Kasa yarpaqları və ləçəkləri 5, nadir hallarda 4 ədəd olmaqla, erkəkcikləri 10-30 
arasında dəyişir. Azərbaycanda 30 növü yayılmışdır.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel (=Potentilla tormentilia Stokes) - Düzqalxan 
qaytarma
Sinonimləri: Dikduran qaytarma, meşə qaytarması, bağlama kök, sarınma, ensiz 
qaytarma, göbək ot, ishal otu, qaytarma
Botaniki xarakteristikası: Düzqalxan qaytarma çoxillik ot bitkisidir. Gövdə 
yarpaqları oturaq və ya çox qısa saplaqlı, 3 hissədən ibarət qovuşuq, iri, dərin 
bölünmüş yalançı zoğları, uzunsov-tərsyumurtavari və ya neştərşəkilli, damarlı, 
sıxtükcüklü, bəzən çılpaq və kənarları bölünmüş dişciklidir. Rozetəbənzər yarpaqları 
3 hissədən ibarət qovuşuq, bəzən yarılmış, şaqqalanmış, ikiyə bölünmüş, 4 və ya 5-ə 
çatan, uzun saplaqh olub, çiçəkləmə zamanı ölüşkəyir və quruyur. Nazik, incə və 
zərif olan çiçəkli gövdəsi aprel və ya may ayında inkişafa başlayır. Yuxarı hissəsi 
budaqlanan və azca tükcüklüdür. Çiçəkləri san, diametri bir sm-ə qədər olub, 
ləçəkləri 4 ədəddir. Kökümsovu adətən 5-10 sm, əyri və ya düz formah olub, 
silindrik, demək olar ki, şarşəkilli, uzunluğu 2-15 sm, yoğunluğu isə 1-3 sm-dir.
Yayılması: Avropa, Ural, Qərbi Sibir və Qafqazda yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük 
Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Kür düzü, Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Lənkəran 
dağlıqlannda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa areal tipinə aid olub, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, 
Qafqazda, Qərbi, Şərqi Sibir, Ural, Orta Asiya, Uzaq Şərq əraziləri, Arealın şimal 
sərhəddi - Mezen, Tur, Tagil, şərq sərhəddi - Çulun çayı, cənub sərhəddi - Ob, 
Barnaul, Don, Cənubi Voronej, Poltava, Çerkassi, Vinniça, Moldova regionları, o 
cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada.
Ekoloji şəraiti: Dağ-meşə, meşə-çöl, meşə kənarı və bataqlıq kənarlarında bitir.
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Toplanılması və qurudulması: Düzqalxan qaytarmanın 5-10 sm dərinlikdə 
kökümsovu çiçəkləmə zamanı, xüsusən yazda və son baharda toplanılır. Sonra 
toplanılan gövdə və kökü soyuq suda yuyularaq tamamilə qurudulur. Xammal havalı 
yerlərdə, yaxşı ventilyasiyalı çardaqlarda parça və ya çadır üzərində sərilməli və ya 
60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. - Düzqalxan qaytarma
Standartlaşma: DS 6716-71, FS 42-0309-4711-03.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovu xaricdən qırmızı-qonurdan. tünd-qonur rəngə 
qədər, sınmış vəziyyətdə isə yaşıldan, qırmızı-qonur rəngə qədər dəyişir. Zəif iyli, 
aromalı olub, güclü büzücü xassəyə malikdir.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunun tərkibində 15-30% aşı maddələri, kondensləşmiş 
tannin, sərbəst fenol (pirokatexin və floroqlusin), fenol (qall. kofein. pa ra-kumarin) 
ellaq turşuçu. flavonoidlər, triterpen saponinlər, nişasta və qatranlı maddələr vardır. 
Çiçəkləmə qurtardıqdan sonra tərkibindəki aşı maddələr azalır. Kökümsovunda çoxlu 
miqdarda nişasta, qatran və kitrə olur.
Saxlanılması: Quru, havalı yerlərdə saxlanılır. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibində əsasən kondensləşmiş tannin, flavonoidlər və 
triterpen saponinlər vardır. Kökümsovu büzücü, bakterisid. iltihabsorucu və qankəsici 
təsirə malikdir. Yerli iltihabsorucu təsiri tərkibindəki aşı maddələrə görədir ki. bu da 
toxumalara kimyəvi, bakterial və mexaniki təsir edərək onları iltihabdan qoruyur. 
Kapilyarların və digər damarların keçiriciliyini azaldır. Bu xassəyə görə orqanizm 
faringit. stomatit, gingivit. qastrit və enterit xəstəliklərindən qorunur. Orqanizmin 
iltihaba qarşı müqavimət xüsusiyyətini flavonoidlər qarşılayır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsovundan bişirmə şəklində büzücü dərman kimi 
ishal və burun-qulaq-boğaz xəstəliklərində gingivit, stomatit, enterit, enterokolit, 
dispepsiya, dizenteriya, qanaxma yaradan xoralı kolit, qida borusu, qırtlaq, həzm, 
tənəffüs və digər orqanların xəstəliklərində keyfiyyətli dərman bitkisidir. Bundan 
başqa angina, xroniki tonzillit, hemarroy, yanıq, ekzema, neyrodermit, dəri və selikli 
qişaların zədələnmələrində və ayaqların çox tərləməsində işlədilir.
Əks göstəriş: Yoxdur.

FamiIia:Polygonaceae Juss. - Qırxbuğumkimilər
Genus: Bistorta Hill - Bistort
Aşağı yarpaqları uzunsov-yumurtavari və ya ürəkvari, yuxarı yarpaqları oturaq, 
gövdə qucaqlayan və neştərvaridir. Çiçək qrupu enli-silindrik, sıx və soğanaqsızdır. 
Çiçək ayaqcığı çiçəkyanlığmdan uzundur. Çiçəkləri çəhrayı, olmaqla, toxumları 3 
tillidir. Cinsin Azərbaycanda cəmi bir növü yayılmışdır.
Bistorta major S.F. Gray (=Polygonum bistorta L.) - İriyarpaq bistort
Sinonimləri: İriyarpaq bistort, ilankök, ilan kəkrəsi, qumru, xərçəng boynu, 
ilanaoxşar, dəyənək, düyünlü kök, qarabaşaq-ilanaoxşar, bistort
Bistorta camea (C.Koch) Kom. (=Polygonum carneum C. Koch) - Ətrəng bistort 
Sinonimləri: İlankök, ilan kəkrəsi, qumru, xərçəng boynu, bistort
Botaniki xarakteristikası: Ətrəng bistorta çoxillik ot bitkisi olub, şişman, dolğun, 
kökümsov və kökləri çoxsaylı əlavə törəmələrdən ibarət olub, ilanabənzər 
əyilmələrdən ibarətdir. Adətən bir neçə gövdəsi olur ki, bunlar düz, çılpaq və 
budaqlanmayan olub, hündürlüyü 30-150 sm-ə bərabərdir. Yarpaqları uzunsov- 
yumrtavari və ya enli-neştərşəkilli, əsası dairəvi və ya pazşəkilli olmaqla, kənarları 
tükcüklü, kökümsovu və gövdənin aşağı yarpaqlarının uzunluğu 4-30 sm, eni isə 1-2 
sm, saplaqları uzunsov qanadabənzər, gövdənin yuxarı yarpaqları kiçik və ensiz, 
növbəli, saplaqlı, neştərşəkillidən, xətti formaya qədər dəyişir. Qıf kimi ağzı geniş 
qoltuq tumurcuqları qonur rəngli olub, daxili qarışıqhdır. Çiçəkləri 3-4 mm, 
erkəkcikləri 8 ədəd olub, çəhrayı, çiçək yatağı 5-bölümlüdür. Gövdəsi iri, oval və ya 
silindrik, sıx, qahn, sünbül çiçək qrupunda toplanmışdır. Meyvəsi 3-tilli, tünd-qonur 
rəngli olub, fındıqçadır. Mayın sonunda çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında isə 
meyvələri yetişir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
şərqi və qərbi, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu və Naxçıvan MR-in 
dağlıqlarmda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Ön Asiya dağlıq areal tipinə daxil olub, Aralıq dənizi 
vilayətinin şərq hissəsi, Ön Asiya dağlıq, İtaliyanın Adriatik sahillərindən Zaqar 
dağlarınadək ərazilər, Orta Avropa, Aralıq dənizi və Ön Asiya vilayətləri.
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Ekoloji şəraiti: Sututarların sahillərində, orta dərəcəli yayılan kolluqların pöhrəlik 
yerlərində, bozqır ərazilərdə və meşələrdə bitir. Çəmənlik və otlu bataqlıqlarda, 
kanal, meşə və kolluq yerlərdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Yayda çiçəklədikdən sonra və ya yazda 
kökümsovunun ətrafı bel və ya külünglə qazılaraq çıxarılmalıdır. Gövdə və nazik 
kökləri kəsilərək toplanılır. Xammal kimi kökümsovları və nazik kökləri 
ventilyasiyah çardaqlarda və ya 40°C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.

Bistorta carnea (C.Koch) Kom,- Ətrəng bistort
Xarici göstəriciləri: Kökümsovları sərt, yuxarı tərəfinin böyük hissəsi zirehli, 
qalınlaşan, yoğunlaşan, aşağı hissəsi isə zəif olan köklərdən ibarətdir. Uzunluğu 3- 
5(10) sm, qalınlığı isə 1,5-2 sm-ə bərabərdir. Rəngi tünd, qırmızı-qonur, sınmış 
vəziyyətdə isə çəhrayı və ya qonur-çəhrayı rəngli olur.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunun tərkibində 30% aşı maddələri, fenol və onun 
törəmələri (qall turşusu. 6-qall qlükoza. 3.6 diqall qlükoza). katexinlər (D katexin. 
epikatexin və katexin) və ellaq turşuları, pmu-kumarin və digər maddələr vardır. 
Çiçəkləri tünd, qırmızımtıl-qonur, sınan zamanı çəhrayı və ya bozumtul-çəhrayı olur. 
İysiz, güclü büzücü dada malikdir.
Saxlanılması: Quru havası olan və yaxşı mühafizə olunan anbarlarda kisələrdə, 
apteklərdə isə yeşiklərdə saxlanılır. Saxlama müddəti 6 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü xassəli dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Büzücü və orqanizm möhkəmləndirici dərmandır. Təsiri 
zamanı büzücü, iltihabsorucu və qankəsici xassə göstərir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsovundan bişirmə şəklində büzücü dərman kimi 
bağırsağın xroniki xəstəliklərində, ishal və burun-qulaq-boğaz xəstəliklərində 
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keyfiyyətli dərman bitkisidir. Kökümsovu büzücü, iltihabsorucu və qankəsici xassəyə 
malikdir. Kəskin və xroniki bağırsaq xəstəliklərində, xüsusən ishalda işlədilir. 
Stomatologiya praktikasında stomatit, gingivit, xroniki tonzillit və digər ağız-boğaz 
xəstəliklərində təyin edilir.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Sanguisorba L. - Sincanotu (qaraçörəkotu)
Şimal mülayim qurşağın bitki örtüyündə, Qafqazda yayılan 30-a yaxın növündən 
Azərbaycanda cəmi bir növü qeyd edilir. Onun çox seyrək şəkildə Kiçik Qafqazın 
mərkəzi hissəsində (Kəlbəcər), orta və yuxarı dağ qurşağında, rütublətli 
çəmənliklərdə rast gəlinməsi göstərilir. Azərbaycan üçün verilən bu növü 
S.Çerepanov (1995) Qafqaz üçün verməmişdir. A.Qrossheym (1952) bu növün 
Şimali və Kiçik Qafqazda geniş areala malik olduğunu göstərir. Lələkvari yarpağı, 
başcıq çiçək qrupu ilə yaxşı seçilən çoxillik ot bitkisidir. Cavan yarpaqları yeyilir, 
vitaminli. dərman, boya və aşılayıcı xüsusiyyətlərə malikdir.
Sanguisorba officinalis L. - Dərman sincanotu (qaraçörəkotu)

Sanguisorba officinalis L. - Dərman sincanotu (qaraçörəkotu)
Sinonimləri: Dərman qaraçörəkotu. əczaçı, qarabaşlıq. qırmızıbaşlıq, qaraot
Botaniki xarakteristikası: Dərman sincanotu (qaraçörəkotu) çoxillik ot bitkisi olub, 
gövdəsinin hündürlüyü 20-100 sm. qabırğalı, çılpaq, düzqalxan olub, daxili içiboş və 
oyuqludur. Kökümsovu yoğun, üfiqi və oduncaqlıdır. Şişman, dolğun kökləri 
çoxsaylı əlavə törəmələrdən ibarət olub, ilanabənzərdir. Kök üstündə olan yarpaqları 
7-25 ədəd. iri. uzunsaplaqlı. tək lələkli, gövdə yarpaqları isə oturaq, getdikcə 
yuxarıya doğru azalır. Yarpaqlarının uzunluğu 2,6-6 sm, uzunsov yumurtaşəkilli, 
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itidişcikli, bəzən çəpərli, yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, parlaq, aşağı tərəfi isə tutqun- 
göyümtüldür. Çiçəkləri tünd-qırmızı və ya tünd-purpur, uzunsov başcıqh, oturaq 
olub, uzunluğu 1,5-3 sm olan bitkidir.
Yayılması: Qərbi, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq və Ural ərazilərində yayılmışdır. Qafqaz və 
Krımın dağlarında da rast gəlinir. Azərbaycanda Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Holarktik areal tipinə daxildir. Şimal və orta en dairəsində 
Qərbi, Şərqi Sibir, Ural və Uzaq Şərqdə yayılmaqla, şimal sərhəddi Arxangeliski, 
Sayan, Böyük Oyu çayı, Timan və Böyüktorpaq tundra əyaləti, Şimali-Ural, Ob, 
Qıdın və Yenisey çayı, bundan başqa Kamçatka, Komandor adaları, Amurətrafı, 
Saxalin və Kuril adaları, cənub sərhəddi Orta Asiya (Tyan-Şan dağları), Qazaxıstan, 
Ural, Volqa-Don, Azov dənizi, Cənubi Koreya, Çin.
Ekoloji şəraiti: Quru çöllərdə, çaybasar çəmənliklərdə, seyrək meşələrdə, talalarda, 
kolluq pöhrəliklərdə, bataqlıq və sututarların sahillərində rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Əsasən Sibir, Ural, Tatarıstan və Başqırdıstan 
ərazilərindən meyvələr yetişən zaman tünd-qırmızı olduğu zaman (avqust-sentyabr) 
toplanılır. Yabanı çoxillik dərman qaraçörəkotunun kökümsovu və kökləri payızda 
meyvəvermə dövrü (avqust-sentyabr) başladıqda əl ilə toplanılaraq qurudulur və 
xammal olaraq keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Xammal kimi günəş 
altında sərilməli və sonra yaxşı ventilyasiyah çardaqlarda və ya 50-60°C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF 42-1082-76.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovunun və kökünün yuxarı hissəsi hamar və ya azacıq 
uzununa qırışıqdır. Kökümsov və kökü xaricdən tünd-qonur, sınmış halda sarımtıl və 
ya qonur-sarı rəngli olur. İysiz və büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində polifenol kompleksləri, yeraltı 
orqanlarının tərkibində 12-13% aşı maddələri, qall, pirroqall, katexin, hallokatexin, 
flavonoidlər və ellaq turşuları, nişasta (29%), saponinlər sanqvisorbin, askorbin 
turşusu, efir yağlan (1,8%), kalisium oksalat (5%) və karotinoidlər vardır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmaqla (5 il), işıqdan qorunmalıdır.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Polifenol birləşmələrə görə büzücü, iltihabsorucu, qankəsici və 
orqanizm möhkəmləndirici təsirə malikdir. Ləmbilə, trixomonoz kolpiddə, 
dizenteriya, qarın yatalağı və paratiflərdə təyin edilir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən bişirmə və maye ekstrakt 
şəklində büzücü, antiseptik və qankəsici dərman kimi mədə-bağırsağın xroniki 
xəstəliklərində, enterokolitdə, ishal və dezinteriyada, ağciyər xəstəliklərində, 
qanhayxırmada və uşaqlıq qanaxmalarında təyin edilir.
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Familia: Saxifragaceae Juss. - Daşdələnkimilər
Genus: Bergenia Moench - Bergeniya (Badan)
Mərkəzi Asiya dağlarının daşlı yamaclarında, alp çəmənliklərində yayılmış 10 növü 
məlumdur. Çoxillik kökümsova malik, bəzən isə birillik ot bitkiləridir. Yarpaqları və 
kökətrafı iri. dəyirmi, saplaqlı, parlaq, dəricikli olub, qışlayandır. Çiçəkləri 
zəngşəkilli, qırmızı, çəhrayı və ya ağ olmaqla, qalxanvari burulmuş hamaşçiçəkdə 
toplanmışdır. Meyvəsi qutucuqdur.
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. - İriyarpaq bergeniya
Sinonimləri: Bataqlıq bergeniyası. gözəl bergeniya. evgenetik. monqol çayı

Bergenia crassifolia (L.) FrİTseh. - İriyarpaq bergeniya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, yoğun, şişman, sürünən 
kökümsovu və çoxsaylı saçaqlı kökləri vardır. Gövdəsinin hündürlüyü 50 sm. 
yarpaqları bütöv, çılpaq, dəricikli. parlaq, qışlayan olub, kök üstündə çətir şəklində 
toplanır. Yarpaq lövhəcikləri enli ellipsşəkilli, demək olar ki. dairəvi, əsası 
girdələşmiş və ya ürəkvari. küt. aydın olmayan dişli, uzun saplaqlı, uzunluğu 3-35 
sm. eni isə 2.5-30 sm-ə bərabərdir. Çiçəkləri 5 üzvlü, gövdənin zirvəsində 
süpürgəvarı-qalxanşəkilli çiçək qrupunda toplanılmışdır. Ləçəkləri bənövşəyi- 
çəhrayı. dairəvi-yumurtavarı, əsası qısa və geniş dırnaqcıqlardan ibarətdir.
Yayılması: Cənubi Sibir. Altay. Qərbi və Şərqi Sayan ərazilərinin meşə, subalp. alp 
qurşaqlarının 300-2000 m yüksəkliklərində, Tuvanın dağlıq, Baykal ətrafı əraziləri, 
daşlı torpaqlar, çoxlu kötük olan yığıntı və töküntülərdə rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Cənubi-Sibir arealı olub. Altay. Alatau. Qərbi və Şərqi Sayan. 
Tuva Muxtar Respublikasının dağlıq ərazisi, Baykalətrafı ərazilər, o cümlədən 
Meksika. Monqolstan. Rusiya. Cənubi Koreya və Çin.
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Ekoloji şəraiti: 300-2600 m yüksəkliyi olan meşə, subalp və alp qurşaqlarda, çay 
sahillərində və sıx iynəyarpaqlı meşələrdə rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı çoxillik badanın kökümsovları iyun-iyul 
aylarında toplanılaraq qurudulur və xammal olaraq keyfiyyətli dərman bitkisi kimi 
istifadə edilir. Kökümsovları torpaqdan 20 sm hündürlükdə toplanılır, təmizlənir və 
qurudulur. Qurudulmadan əvvəl xammal quru hava axınında saxlanılmalı və ya 50°C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Xammalın saxlanılma müddəti 3 
həftədir. Quru çıxım faizi 30-35 %-dir.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 70.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovunun xarici hissəsi tünd-qəhvəyi, bəzən qara rəngli 
olur. Yuxarı hissələrində yarpaq və çiçəkləri, aşağı hissəsində isə kiçik, dairəvi 
kəsilmiş kökləri yerləşir. Sınmış gövdəsi dənəvər, açıq-çəhrayı və ya açıq-qəhvəyidir. 
İysiz və güclü büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovlanmn tərkibində aşı maddələri (25-27%), arbutin, 
katexin, katexin qallat, izokumarin, bergenin (5%), fenol və onun törəmələri, qall 
turşusu (0,22%), 3,6-diqalloqlükoza, izokumarin, şəkər, nişasta və digər maddələr 
vardır. Kökümsovunda bolluca nişasta olur. Yarpaqlannda aşı maddələri (30%), 
sərbəst polifenol, qall turşusu (22%), hidroxinon, arbutin (12%), flavonoidlər 
kversetin, kempferol və askorbin turşusu vardır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Büzücü, iltihabsorucu, qankəsici və antimikrobdur.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən bişirmə və maye ekstrakt 
şəklində büzücü və qankəsici dərman kimi bağırsağın xroniki xəstəliklərində, ishalda, 
kolitlərdə, enterokolitlərdə, stomatit, gingivit və uşaqlıq boynunun eroziyasında 
keyfiyyətli dərman bitkisi kimi təyin edilir.

Familia: Betulaceae S.F.Gray - Tozağacıkimilər
Genus: Alnus Mili. - Qızılağac
Xəzan baş verən ağacdır. Həyat forması yaşayış şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. 
Zoğları silindrik, düzgünolmayan üçbucaqlı, yaşılımtıl əsaslı, girdə və ya oval 
mərciməyəbənzərdir. Tumurcuqları ikiqat pulcuqludur. Yarpaqları növbəli, sadə, 
saplaqlı, bütöv olmaqla, yalançı zoğlarla əhatə olunmuşdur. Damarları lələkvarıdir. 
Yarpaqları qırçınlıdır. Bu cins olduqca dəyişkəndir. Birevli çiçəklərdən ibarət 
olmaqla, əksər növləri erkən yazda çiçək açırlar. Bəzi növlərində isə çiçəkləmə 
payızda (oktyabr-dekabr) baş verir. Çiçəkləmə ilə eyni vaxtda yarpaq açılmaqla, 
külək tozlanmasını qəbul edir. Erkək çiçəkləri 3, nadir hallarda tək-tək otururlar.
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Çiçək yatağı sadə, adi və ya dördbölümlü olub, erkəkciyi qısa saplarla əhatə 
olunmuşdur. Dişi çiçəkləri cüt-cüt. lətli pulcuqlardan ibarət olur.
Alnus incana (L.) Moench - Sarı qızılağac
Sinonimləri: Nazik qızılağac, qızılağac
Botaniki xarakteristikası: Ağac, bəzən kol bitkisi olub, hündürlüyü 5-15 m-dir. 
Qabığı açıq-sarı rəngli hamardır. Cavan budaqları yumşaq tüklüdür. Yarpaqları oval, 
oval-neştərvari. yumurtavari və ya yumurtavari-ellipsvari. uzunluğu 4-12 sm, eni isə 
3-9 sm, zirvəsi itiuclu, hətta dairəvi və ya ürəyəbənzər formalıdır. Yarpağın kənarları 
iti. bitişik dişciklidir. Cavan yarpaqları sıx tükcüklü, yuxarı tərəfi hamar, tünd-yaşıl, 
aşağı tərəfi isə göyümtül, sarı tükcüklü və damarlıdır. Toz kisəcikləri sallanan, 
fırçaları 3-5 ədəd, dişicikli sırğaçiçəkləri oturaq olmaqla, 2-8 ədəd yarpaqsız çiçəkdən 
ibarətdir. Meyvəsi fındıqcıq olub, uzunsov pərdəli qanadcıqdan ibarətdir.

Alnus incana (L.) Moench. - Sarı qızılağac
Yayılması: Avropa, Ural, Qafqaz və Qərbi Sibirin meşə-çöl. çay. bataqlıq və 
sututarlarında yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi) və 
Kiçik Qafqazın şimal ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimali Amerika. Avropa hissə: (şimal və orta rayonlar 
sərhəddi). Ural, Qafqaz, Qərbi Sibir, İrtış, Tobolun aşağı sərhədləri. Surqut rayonu və 
İşim əraziləri.
Ekoloji şəraiti: Meşə, çay sahillərində, yarğan və bataqlıq ərazilərində yaşayır. 
Toplanılması və qurudulması: Xammalın əsas tədarükü (meyvə) Avropanın şimal 
və cənub rayonlarında payız və qış aylarında (marta qədər) aparılır.
Xammal kimi bitki günəş altında sərilməli və sonra yaxşı ventilyasiyah çardaqlarda 
və ya 5O-6O°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
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Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 28.
Xarici göstəriciləri: Yumurtavari, bir və ya bir neçə meyvə bir budaqcıq, şaxəcik 
üzərində yerləşir. Qoltuq tumurcuqlarında pulcuqlu qanadcıqlar içərisində 
birtoxumlu, ikiqanadlı, yastılaşmış meyvə olan fındıqcıq yerləşir. Hamaş çiçəkləri və 
budaqcıq, şaxəcikləri tünd-qonur və ya tünd-qəhvəyi rəngdədir. Gövdənin aşağı 
hissəsində uzun budaqcıqlar üzərində olan hamaş çiçəkləri yerləşir. Zəif iyli və 
büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərin tərkibində 6-30% aşı maddələri, 2-5% tannin və 2-3% 
qallotanin 4% qall turşusu, triterpenoidlər, steroidlər, 16% piyli yağlar, ali yağ 
turşuları və ali alifatik spirtlər vardır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Büzücü, iltihabsorucu, qankəsici və dizenfeksiyaedici 
dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Meyvələrindən hazırlanan dəmləmə büzücü olduğundan 
kəskin və xroniki kolitdə və enterokolitdə keyfiyyətli dərmandır.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Padus Mili. - Adi meşəgilası
Hündür kol bitkisi olub, çiçəkləri xırda, ağ və çoxçiçəkli salxımdır. Kasayarpaqları və 
ləçəkləri 5, erkəkciklər 15-20, meyvələri qara lətli çəyirdək meyvədir. Azərbacanda 
bu cinsin cəmi bir növü yayılmışdır.
Padus avium Mill. - Adi meşəgilası
Sinonimləri: Asiya meşəgilası,çöl sarımsağı, qara soğan
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan kol bitkisi olub,hündürlüyü 2-10 m-ə 
qədərdir. Qabığı tutqun, qaramtıl-sarı, cavan gövdələri isə ağımtıl-sarı olub, 
mərciməyəbənzərdir. Qabığının daxili qatı sarı rəngli olub, badam iylidir. Yarpaqları 
növbəli, saplaqlı, ellipsvari və ya tərsyumurtavari, kənarları dişli olmaqla, tünd-yaşıl 
rənglidir. Çiçəkləri beşüzvlü, ətirli, sallanan kiçik çiçək salxımının uzunluğu 8-12 
sm-dir. Meyvəsi qara, şarşəkilli, tək çəyirdəkli olub, diametri 7-10 mm-dir. May-iyun 
aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Avropa, Qərbi, Şərqi Sibir və Uzaq Şərqin meşə-çöl zonalarında geniş 
yayılmışdır. Azərbaycanda Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsi və Naxçıvan MR - in 
dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Şimali Türkiyə, Himalay, Şimali Monqolstan, 
Çin, Koreya, Yaponiya, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Qazaxıstan: Şimali Saur, 
Tarbaqatay, Orta Asiya: Tyan-Şan, Zailiy Altau, Kunqey Altau, Terskey Altau, 
Qırğız Altau, Ketmen, Uzaq Şərq, Amurətrafı, Oxot əraziləri, Kamçatka və Saxalin.
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Ekoloji şəraiti: Çay kənarında, çay kənarı meşələrdə və pöhrəliklərdə yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Yetişmiş meyvələri quru havada səhərlər şeh 
olmadıqda və günün sonunda toplanılmalıdır. Yığılmış meyvələri səbətə qoyularaq 
qablaşdırılmalıdır. Toplanılmış meyvələri yarpaq, budaqcıq, şaxəcik və saplaqlardan 
təmizlənməlidir. Qurudulma 40-50°C temperaturda quru və günəşli havada, 1-2 sm 
qalınlığında parça və ya kağız üzərinə sərilməklə aparılmalıdır. Bundan başqa 
quruducu şkafda da qurutmaq mümkündür. Meyvələr qurudulduqdan sonra rütubəti 
tam götürmək üçün 1-2 gün günəş altında sərilməlidir.

Padus avium Mill. - Adi meşəgilası
Qorunma tədbirləri: Meyvələrini müəyyən sahədən hər il toplamaq olar. Bitki 
çiçəkləyən zaman onun budaq və digər orqanlarını sindırmaq yolverilməzdir.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 36.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri birçəyirdəkli, şarşəkilli və ya uzunsov-yumurtavari 
formah, zirvəsi itiuclu, diamelri 8 mm, qırışıq, saplaqsız, dairəvi ağ dişciklidir. 
Meyvənin daxili hissəsi dairəvi və ya dairəvi-yumurtavari. olduqca sıxlaşmış, açıq- 
qoıııır, diametri 7 mm-ə qədər təktoxumlu olub, çəyirdəklidir. Meyvənin yuxarı tərəfi 
qırışıqlı, çəyirdəyi isə köndələn-qabırğahdır. Çiçəkləri tutqun, bəzən parlaq, ağımtıl- 
sarı və ya qırmızımtıl rənglidir. Zəif iyli, şirintəhər dadh və azacıq büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 4.5-8% aşı maddələri, üzvi turşular (alma, 
limon), fenol, antosian (3-rutinozid sianid, 3-qlikozid sianid), pektin maddələri və 
şəkər vardır. Yarpaq, çiçək və toxumlarının tərkibində sianid doğuran qlikozidlər: 
amiqdalin, prulaurazin və prunazin vardır. Amiqdalin suda yaxşı həll olan, efirdə 
həll olmayan, fermentdə parçalanaraq, benzaldehid, sianid turşusu və qlükoza əmələ 
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gətirir. Bitkinin aromalı iyinin olması onun tərkibindəki prurıazin qlikozidin olması 
ilə əlaqədardır. Yarpaqlarının tərkibində 200 mq%-ə qədər askorbin turşusu olur. 
Saxlanması: Havası dəyişilən quru yerlərdə (3 il) saxlanılmalıdır.
Famakoterapevtik qrup: Büzücü dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Büzücü, iltihabsorucu, qankəsici, antimikrob və aşı maddələri 
olan dərman bitkisidir. Antosian və P vitamini olduğundan kapilyar keçiriciliyini 
azaldır. Aşı maddələri və antosian iltihabsorucu təsir edir. Yarpaq, çiçək, qabıq və 
meyvəsi fitonsidli təsirə malikdir. Bütün orqanlarında sianid turşusu olur.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən bişirmə və maye ekstrakt 
şəklində büzücü və qankəsici dərman kimi bağırsağın xroniki xəstəliklərində, ishalda, 
kolitdə, enterokolitdə, stomatit, gingivit və uşaqlıq boynunun eroziyasında keyfiyyətli 
dərman bitkisi kimi təyin edilir.

Familia: Ericaceae Juss. (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər
Genus: Vaccinium L.- Mərsin
Şimal yarımkürəsinin mülayim və soyuq ölkələrində, Cənubi Afrikada və 
Madaqaskarda yayılan 350 növündən Azərbaycanda 3 növü yayılmışdır. Onlar 
Böyük və Kiçik Qafqazda eyni zamanda Lənkəran dağlıq rayonlarında, meşə və 
çəmənliklərdə, əsasən subalp və alp quşaqlarda, meşənin tala yerlərində bitməklə, 
cəngəlliklər əmələ gətirirlər. Əvvəlki cinsdən yarpaq və çiçəyinin xırda olması, 
meyvəsinin giləmeyvə olması və alt yumurtalığa malik olması ilə fərqlənir.
Vaccinium myrtillus L. - Qaragilə, mərcanı
Sinonimləri: Qaragilə, «əyyaş» göyərçin, adi qaragilə, rahibə, yığıntı
Botaniki xarakteristikası: Yarpağı tökülən kol bitkisidir. Gövdəsi güclü budaqlanan 
olub, hündürlüyü 8-40 sm, düzqalxan və ya azca qalxmış vəziyyətdə olur. Cavan 
budaqları yaşıl və itiqabırğahdır. Yarpaqlarının uzunluğu 10-25 mm, eni 8-20 mm, 
qısa saplaqlı, incə, zərif, hamarlanmış, yumurtavari, ellipsşəkilli və ya demək olar ki, 
dairəvi olmaqla, kənarları kiçik dişciklidir. Kökümsovu uzunsov və sürünəndir. 
Çiçəkləri kiçik, başı aşağı əyilmiş, qısa saplaqlı olub, yarpaqlarında qoltuq 
tumurcuqları yerləşir. Çiçək tacı səhəng, bardaq-şarşəkilli, bükük, 4-5 qısa dişcikdən 
ibarətdir. Meyvəsi şirəli, göyümtül-qara, üzərində tünd göy səpintilər olmaqla 
diametri 6-13 mm, şarşəkilli, zirvəsi yastılaşan, kasacığında halqaşəkilli, dövrəvi 
qalıqlara rast gəlinir. Meyvənin lətli hissəsi qırmızı-bənövşəyi, toxumları çoxsaylı, 
kiçik yumurtavaridir. May ayında çiçəkləyir, meyvələri isə iyul-sentyabr ayında 
yetişir.
Yayılması: Holarktik areala aid olub, Avrasiyanın şimal hissələrində rast gəlinir. 
Əsas tədarük yeri Rusiyanın şimal və qərb əraziləri, Ukrayna, Belorus və Sibirin 
iynəyarpaqlı, qarışıq meşələri və tundra zonası hesab olunur.
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Coğrafi elementləri: Holarktik areala daxil olmaqla, cənub sərhəddi Böyük Qafqaz 
dağları, şərqdən Yakutiya, Xabarovsk vilayətləri. Çin, Monqolstan, Amerika 
Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Qrenlandiya adası.
Ekoloji şəraiti: Meşə və arktik zonalar, dağ və tundranın düzənlik landşaftlarında və 
iynəyarpaqlı meşələrində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Yarpaqları iki vaxt, yaz və payızda, yazda 
çiçəkləyənə qədər, payızda isə meyvələri tam yetişəndə toplanılır. Avropanın şimal 
və mərkəzi rayonlarında. Ukrayna, Belorus ərazilərində tədarük edilir. Keyfiyyətli 
xammal olan yarpaqları qarın əriməsindən dərhal sonra toplanılır. Xammal kimi 
meyvələri küləkli günəş altında sərilməli və sonra yaxşı ventilyasiyah çardaqlarda və 
ya 55-60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Quru hissənin çıxım faizi 
20-22% təşkil edir.

Vaccinium myrlillus L. - Qaragilə, mərcanı 
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2, səhifə 27 və dəyişiklik № 1.
Xarici göstəriciləri: Giləmeyvələri formasız, biçimsiz, büzüşmüş, qırışmış olub, 
isladılmış halda şarşəkilli formada olur. Lətli meyvələri çoxsaylı (30 ədədə qədər) 
olub, kiçik toxumları yumurtavari formada olur. Meyvələri qısa saplaqlıdır. 
Çiçəklərinin yuxarı hissələri qara, üzəri qırmızı çalarlı, tutqun və ya azacıq parlaqdır. 
Özünəməxsus zəif iyli, turşa-şirin dadh və büzücü xassəyə malikdir. Bütöv və ya 
sınmış gövdəsinin zirvə hissəsində, yarpaq, çiçək və meyvələri yerləşir. Çiçəkləri tək. 
çiçək tacı yaşıl-çəhrayı və şarabənzər olub, kasacığı dişciksizdir. Yarpaq və gövdəsi 
açıq-yaşıl, qonur-yaşıl, meyvələri isə qara və ya qonur-yaşıl rənglidir. Zəif iyli, acı 
dadlı olub, büzücüdür.
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Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində aşı maddələri, 12% antosian, üzvi turşular, 
pektin maddələri, arbutinin (4-9%), sərbəst hidroxinon, askorbin turşusu, 
karotinoidlər, ursol, ellaq, xinin və digər maddələr vardır. Yarpaqlarının tərkibində 
antosian, flavonoidlər, olein və ursol turşuları tapılmışdır.
Saxlanılması: Quru, havası dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 
ildir.
Famakoterapevtik qrup: Diuretik və antiseptik dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Antimikrob, büzücü və iltihabəleyhinə xüsusiyyəti vardır. Bu 
xassələr ursol turşusu, fenol qlikozidi olan arbutinin və fitonsidlərin hesabına yaranır. 
Preparatın büzücü xassəsinə görə kapilliyarları möhkəmləndirir. Tərkibindəki 
flavonoidlər, vitaminlər, ursol turşusu və aşı maddələri, yüksək effektli antibiotiklər, 
orqanizmin faqositoz qabiliyyətinin və azot mübadiləsinin stimullaşdınlmasında 
iştirak edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yabanı çoxillik kol bitkisi olan qaragilənin yetişmiş 
meyvələri toplanılaraq qurudulur və xammal olaraq keyfiyyətli dərman bitkisi kimi 
istifadə edilir. Meyvələrindən hazırlanan dəmləmə büzücü olduğundan ishalda, 
gövdəsi isə antidiabet əleyhinə keyfiyyətli dərman kimi təyin edilir. Bundan başqa 
sidik yollarının daşlarında, pielonefrit, sistit, prostatit, qonoreyada dizenfeksiya 
edilməsində, deminerallaşdınlmasında və azot mübadiləsinin stimullaşdınlmasında 
təyin edilir. Ayıqulağı ilə birlikdə təyini böyrək və mədə-bağırsaq xəstəliklərində 
yaxşı səmərə verir. Eyni zamanda hamilələrin ödemli nefropatiyasında, şəkərli 
diabetdə, pielonefritdə və doğuşdan sonrakı dövrlərdə müvəffəqiyyətlə işlədilir. 
Aerozol inhalyasiyası xroniki pnevmoniya, bronxoektaziya xəstəliyində və bronxitdə 
tətbiq edilir. Qastrit enterokolit, ishalda büzücü, iltihabsorucu dərman kimi isə 
angina, stomatit, paradontoz, avitaminoz, xroniki tonzillit, gingivit, ağızın yara və 
xoralarında qarqara kimi təyin edilir.

Familia: Theaceae D.Don - Çaykimilər
Genus: Camellia L. - Kameliya
Kameliya cinsi həmişəyaşıl ağac və ya kol bitkisi olub, Çay (Theaceae) fəsiləsinə 
daxildir. Bir çox növləri dekorativ bağçıhqda istifadə olunur. Nümayəndələrinin 
hündürlüyü 2 metrdən 20 metrə qədər olan kiçik kol və ağac bitkiləridir. Yarpaqları 
sadə, ellips və ya küt, itiuclu, uzunsov-yumuyrtavari dəricikli, növbəli, kiçik saplaqlı 
olub, uzunluğu 3-17sm-ə bərabərdir. Çiçəklərinin diametri 1-12 sm olan tək, ləçəkləri 
çəhrayı, qırmızı, ağ, bitişik olub, çoxlu erkəkcikləri vardır.
Camellia sinensis (L.) Kuntze (=Thea sinensis L.) - Çin çayı
Sinonimləri: Çin çay kolu, kameliya
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Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan həmişəyaşıl ağac və yarimkol bitkisi 
olub, hündürlüyü 10 m olmaqla, güclü budaqlanandır. Çay plantasiyasında kolun 
hündürlüyü bir m-dən çox olur. Bitki sistematik kəsilərək yarımşarşəkilli formaya 
salınır. Sistematik olaraq kəsilən zaman daha çox btıdaqlayır, buna görə də yarpaq 
sayı artır. Yarpaqları növbəli, qısasaplaqlı. ellipsşəkilli və ya uzunsov-ellipsvari. 
zirvəsi itiuclu, kənarları dişcikli. uzunluğu 6-8 (30) sm. eni 4 sm-dir. Yuxarı hissəsi 
tünd-yaşıl, aşağısı isə açıq-yaşıl, parlaq, dəricikli. cavan yarpaqları gümüşü 
tükcüklərlə örtülmüşdür. Çiçəkləri ətirli, tək və ya dəstə şəklindədir. 2-4 ədəd qoltuq 
tumurcuqları vardır. Kasa yarpaqları 5-7 ədəd, çiçək tacı 5-9 ağ ləçəklərinin üzərində 
sarı-çəhrayı çalarlı, diamctri 2-5 sm, erkəkcikləri çoxsaylı, kiçik sarı tozcuqlardan 
ibarət olub, dişiciyi yuxarı yumurtalıqlı və 3 sapşəkilli sütuncuqdan ibarətdir. 
Meyvəsi yastılaşmış 3 yuvacıqlı və 3 iri şarşəkilli sarı-qəhvəyi parlaq toxumlardan 
ibarətdir.

Camellia sinensis (L.) Kuntze - Çin çayı
Yayılması: Yabanı şəkildə vətəni Cənub-Qərbi Çin. Vyetnam və Birma hesab 
olunur. Bir çox əsrlər boyu bu bitki mədəni şəkildə becərilmiş və nəhayət müasir 
erada Çində becərilir. İndiki dövrdə mədəni şəkildə bir çox tropik və subtropik 
ölkələrdə becərilir. Çayı kütləvi olaraq istehsal edən ölkə Hindistan. Şri-Lanka və Çin 
hesab olunur.
Coğrafi elementləri: Birma. Honduras. Hindistan. Yaponiya. Laos, Cənubi Koreya, 
Tayland. Vyetnam. Boliviya və Çin.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində 1,5-3.5% kofein. teofillin. 20-24% aşı maddələri, 
flavonoidlər. efir yağı izləri, vitamin C. B|. B2 nikotin, pantoten turşuları və 
mikroelementlər vardır.
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Farmakoterapevtik qrup: Psixostimlyator və büzücü dərman bitkisidir.
Farmakoloji maddələr: Çayın tərkibindəki kofein mərkəzi sinir sistemini oyadaraq 
(xüsusən beyin kötüyünü), ürək fəaliyyətini, qan dövranını, tənəffüsü sürətləndirir, 
dərinləşdirir, diurezi gücləndirir, beyin, ürək və böyrək damarlarını genişləndirir. 
Yarpaqlarındakı digər alkaloid olan teofillin ürəyi oyadaraq sidiyin çoxalmasına 
səbəb olur. Bundan başqa aşı maddələrindən olan katexin, P vitamini: kapiliyarların 
möhkəmliyini artırır, qan damarlarının keçiriciliyini azaldır və askorbin turşusunun 
mənimsənilməsini yaxşılaşdırır. Eyni zamanda tərkibində yüksək miqdarda aşı, 
büzücü, dizenfeksiyaedici və həzm sistemini yaxşılaşdıran maddələr vardır.
ÇfKofein. Psixostimlyator və analeptik dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibində ürək və tənəffüs sistemini oyadıcı və 
tonuslandırıcı maddələr vardır. Bundan başqa ilkin olaraq zəhər və zəhərlənmələrdə 
universal müsbət təsir edən xüsusiyyəti vardır. Tünd dəmlənmiş çay başırsaq 
pozğunluğunda olduqca faydalıdır. Tullantısından «çay tannini» adlanan təbii kofein 
almır. Kofein tibbi sənayedə ən çox kimyəvi yolla alınır.

Familia: Hamamelidaceae R. Brown - Hamamelidkimilər
Genus: Hamamelis L. - Hamamelis
Çiçəkləri ikicinsli, bəzən bircinsli, başcıq çiçək qrupunda toplanmışdır. Kasacığı 5-7 
ədəd dilim-dilim olmaqla, büküşlüdür. Ləçəkləri 4-5 ədəd iri, erkəkcikləri 5-7 ədəd 
olmaqla, sərbəstdir. Meyvəsi dəricikli və ya oduncaqlı qutucuqdur. Toxumu lətli 
endospermdən ibarət olub, birbaşa rüşeymdən ibarətdir.
Hamamelis virginiana L. - Virciniya hamamelisi

Hamamelis virginiana L. - Virciniya hamamelisi
Farmakoloji tərkibi: Büzücü, iltihabsorucu və qankəsici dərman bitkisidir.
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Sinonimləri: Dərman virciniyası, arabaçı, burulğan qoz
Botaniki xarakteristikası: Hündür kol bitkisi olub, böyük olmayan ağacşəkilli, açıq
san rəngli qabığı vardır. Yarpaqlan tökülən, növbəli, qısasaplaqlı, enli 
tərsyumurtaşəkilli, itiuclu, əsasından bərabər olmayan tərəfli, kənarları iri dişcikli, 
sona qədər damarlı (12 sm), yuxarı hissəsi tünd-yaşıl, cavan yarpaqlannın alt tərəfi 
paslı-bozumtul tükcüklü, yaşlı yarpaqlarının alt tərəfi çılpaq olub, sanmtıl-yaşıl 
rənglidir. Meyvələri bozumtul-oval qutucuqlu, kasacığın yarısına qədər olmaqla, 4 
qapayıcı taylıdır.
Yayılması: Yabanı halda Şimali Amerikanın enliyarpaqh meşələrində (Kanada, 
ABŞ) bitir. Mədəni şəkildə Avropanın subtropik zonalannda, Asiya və Afrikada 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimali İran, Qafqaz, (Alazan vadisi) və Talış (Lənkəran).
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 7-11% aşı maddələri, hidroliz etmiş qrup 
olan dihalloqlükoza qamamelidin, sərbəst qall turşusu, efir yağı, flavonoidlər 
(kversetin, astraqallozid, mirisitrozid) vardır. Qabığının tərkibində 10%-ə qədər aşı 
maddələri, dihalloqlükoza və monohallohamamelozid, katexin və qall turşusu olur.
Dərman maddələri:Yarpaqları maye ekstrakt şəklində istifadə edilir. Büzücü, 
iltihabsorucu və qankəsici dərmandır.
^Qabığının cövhəri. Büzücü, iltihabsorucu və qankəsici dərmandır.
Farmakoterapevtik qrup: Büzücü dərman bitkisidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqları Avropa və Böyük Britaniya 
farmakopeyasına daxildir. Maye cövhər şəklində büzücü və iltihabəleyhinə vasitə 
kimi yerli tətbiq edilərək hemorradial daxili qanaxmalarda, eləcə də yarpaqlarının 
şirəsi kolitdə, babasildə və ishalda istifadə edilir. Qabığı və otunun spirtli çıxarışı 
babasildə qankəsici, iltihabəleyhinə vasitə kimi, büzücü, iltihabsorucu, selikli 
kolitlərdə və ishal zamanı tətbiq edilir.

Familia: Lythraceae J.St.-Hil. - Ağlarotkimilər
Subfamilia: Punicaceae Horan. - Narkimilər
Genus: Punica L. - Nar
Nar cinsinin 2 növü vardır ki, onlardan biri Cənubi Avropanın və Asiyanın Himalaya 
qədər olan zonalarında, 2-ci növü isə Sokrat adasında yayılmışdır. Qafqazda, 
Azərbaycanda cəmi bir növünə rast gəlinir.
Sinonimləri: Tikanh nar, oymacıq
Punica granatum L. - Adi nar
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayantünd-yaşıl yarpaqları və açıq-qırmızı 
rəngli 4-7 üzvlü çiçəkləri, meyvəyanlığı və çoxsaylı toxumları vardır.
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Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Samur-Şabran 
düzənliyi, Qobustan, Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Alazan-Əyriçay vadisi. Kür-Araz 
düzənliyi, Kür düzü. Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, Muğan-Lənkəran və 
Naxçıvan MR -in düzənlik ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Kiçik Asiya, İran, Əfqanıstan, Qafqaz, Dağıstan 
(cənub), Qərbi, Şərqi, Mərkəzi Qafqaz. Talış, Orta Asiya: Pamir-Altay cənub və 
cənub-şərqi Darvaz dağ silsiləsi, Qarategin, Hissar-İrkənd və Tupalanq çay hövzəsi. 
Kopetdağ (qərbi) və Kyurendağ.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində 20-28% kondensləşmiş aşı maddələri vardır. 
Qabığının tərkibində piperidin törəmələri izopelleterin, 0,5% metilizopelleterin və 
1,8% psevdopelleterin maddələri vardır.
Farmakoterapevtik qrup: Psixostimlyator və büzücü dərman bitkisidir.
Farmakoloji maddələr: Tərkibindəki büzücü maddə dizeinteriya və başırsağın digər 
xəstəliklərini müalicə edir.

Punica granatum L. - Adi nar
İstifadəsi və qəbul qaydası: Nar meyvələri büzücü xassəli olduğundan dezinteriya 
və bağırsaq pozğunluqlarında geniş surətdə istifadə edilir. Sok və şirəsindən 
qanazlığının müalicəsində tətbiq edilir. Çövdə və qabıqlarından lentşəkilli qurdların 
qovulmasında istifadə edilir. Qanazlığında effektli vasitə hesab olunur. Kök və 
qabığının tərkibindəki izopelleteren və metilizo pelleteren maddələri lentşəkilli 
qurdların qovulmasında istifadə edilir.
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TƏRKİBİNDƏ ALKALOİDLƏR OLAN BİTKİLƏR

Alkaloidlər: Xüsusi qrup azotsaxlayan üzvi birləşmələr 
olub, güclü fizioloji xarakterli maddələrdir. Alkaloid 
termini turşuyabənzər (ərəbcə alcali turşu, yunanca 
eidos - bənzər) deməkdir. Təbiətdə tərkibində azot olan 
bir çox müxtəlif maddələr vardır. 1819-cu ildə alman 
tədqiqatçısı K.Meysner tərəfindən öyrənilmişdir. 
Məsələn, bitkilərin tərkibində olan sadə aminlərin 
(metilamin, dimetilamin, digər amin turşuları), olduğu 
təsdiq edilir. Alkaloidlər xalq təbabətində hələ qədim 
zamanlardan işlədilirdi. Hələ 400 il bundan öncə malyariya əleyhinə xinin ağacının 
kökündən istifadə edilirdi. Qabığın dəmləməsi şahzadəni sağaltmışdır. Peru 
qrafiniyası Çinçonun şərəfinə bu bitki Çinxona adlandırılmışdır. Alkaloidlər haqqında 
ilk tədqiqatlar XIX əsrdə aparılmağa başlanmışdır. 1806-cı ildə alman əczaçısı 
F.V.Sertyurner yuxu xaşxaşının tərkibində yuxugətirici tiryək alkaloidinin (morfi) 
olduğunu isbat etmişdir. Fransız kimyaçısı Pelete və Kaventu xinin ağacı qabığındakı 
alkoloidin quruluşunu açmışdır. Eyni zamanda bu tədqiqatçılar qusdurucu kökün, 
strixininin də quruluşunu vermişdir. Rus kimyaçısı A.M.Butlerov, onun tələbəsi 
akademik A.M.Vişneqradski də bir çox alkaloidlərin törəmələrinin tərkibi piridirı və 
xinolin maddəsindən ibarət olduğunu təsdiq etmişdir. Məşhur tədqiqatçı A.P.Orexov 
10 il ərzində (1928-1939) 100-ə qədər alkaloidi öyrənmişdir. Alim məşhur 
“Alkaloidlər kimyası” (1938) adlı dərslik yazdı. Pyatiqorski əczaçılıq akademiyasının 
professoru D.A.Muravyov xaçgülü (Senecio) bitkisindən platifillin və senesifillin 
alkaloidləri almışdır. Dünya tədqiqatçıları tərəfindən Yaponiya, Kanada, İngiltərə, 
İndoneziya, Hindistan, Birma laboratoriyalarında alkaloidlər öyrənilir. İngilis 
biokimyaçısı R.Robinson (Oksford universititeti) bitkilərdə tropan sırası alkoloidləri 
öyrənir.

Familia: Solanaceae Adans. - Badımcankimilər
Genus: Capsicum L. - Bibər (İstiot)
Mərkəzi və Cənubi Amerikada yayılan 20(50) növü qeyd olunur. Azərbaycanda bir 
növü birillik bitki kimi becərilir. Yarpaqları tək-tək və ya ikili yerləşir, yumurtavari 
və ya neştərşəkilli, ucu sivri olub, uzun saplaqlıdır. Çiçəkləri, adətən, tək-tək, bəzən 
ikili və ya bir neçəsi dəstə şəklində yerləşir. Tacı ağımtıl və ya bozumtul-bənövşəyi 
hətta tünd-boz rənglidir. Meyvəsi az şirəli giləmeyvədir, tam yetişməmiş halda yaşıl, 
tam yetişdikdə isə parlaq-qırmızı rəngli olur. Qiymlətli ədviyyat bitkisi olmaqla, 
ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsində, dərman, hətta dekorativ məqsədlə geniş 
istifadə olunur.
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Capsicum annum L. - Birillik bibər
Sinonimləri: Türk bibəri, qırmızı bibər, birillik bibər, bibər.
Botaniki xarakteristikası: Birillik mədəni ot bitkisi olub, hündürlüyü 30-60(90) sm- 
ə bərabərdir. Zəif budaqlanan mil köklü, gövdəsi düz və ya girintili-çıxıntılı, aşağı 
hissəsi odunlaşan tükcüklü, bəzən isə çılpaqdır. Yarpaqları növbəli, uzun saplaqh, 
bütövkənarlı və ya oyuqlu, itiuclu, əsası bizəoxşar, yuxarı tərəfi tünd-yaşıl, aşağı 
tərəfi isə açıq rəngli, müxtəhf dərəcəli tükcüklü və ya çılpaq, aşağı yarpaqları isə 
qarşı-qarşıya yerləşmişdir. Çiçəkləri tək, sallaq, kasacığı zəngşəkilli və ya 
qədəhəbənzər olub, 5 qısa dişcikdən ibarətdir. Meyvəsi konusşəkilli, tünd və ya 
sarımtıl-qırmızı lətli, şirəli, çoxtoxumlu olub, uzunluğu 15-20 sm-dir. Çiçək tacı 
laylara ayrılan 5-9 pərli bükük, ağ rəngdən çəhrayıya, hətta sarımtıl rəngə qədər 
dəyişir. Hamar, yalançı meyvəyanlığmdan ibarətdir. Toxumları yastı, böyrəkşəkilli 
olub, tutqun-sarı rənglidir.
Yayılması: Vətəni Mərkəzi Amerikadır. Tərəvəz kimi min ildən çoxdur ki, becərilir. 
Azərbaycanın əksər ərazilərində becərilir.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Orta Asiya əraziləri, 
Yeni Zelandiya (Okean adaları) və Boliviya.
Ekoloji şəraiti: Becərilən bibər il ərzində bir vegetasiya dövrü keçirən, tərəvəz kimi 
lətli meyvələri olan, qida kimi yetişməyən meyvələrindən istifadə edilən, ədviyyəli və 
acı dada malikdir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi payızın sonunda soyuqlar düşən 
zaman (ilk donvurma) yetişmiş meyvələri əl ilə toplanılır. Günəş altında hava axını 
olan yerlərdə və ya quruducu şkafda 50°C-də qurudulur.
Standartlaşma: DS 14260-89.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi yetişmiş quru meyvələri tünd-qırmızı və ya sarı- 
qırmızı rəngli, konusşəkilli, üst tərəfdən parlaq, uzunluğu 5-12 sm, eni isə 2-4 sm 
olub, meyvələri azacıq yastılanmış, ucu isə əyilmişdir. Meyvələri yastılanmış, 5 
dişcikli yaşılımtıl-qonur kasacıqlıdır. Meyvələri daxildən içiboş, yuxarı hissəsi 
təkyuvah, aşağı hissədən 2 qovuqlu plasentaya bölünən, möhkəm bitişən çoxtoxumlu, 
böyrəkşəkilli yastı, toxumları olmaqla, diametri 3-5 mm-ə bərabərdir. Qırmızı bibərin 
tozu selikli qişaya möhkəm hoparaq, yüksək qıcıqlanma yaradır. Ona görə də 
respiratorla işləmək lazımdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində alkaloidlər, aromalı amikapsasin, 
vanillilamid 0,03-0,2% miqdarında vardır. Tərkibində 15% kapsasin olur. O 
cümlədən toxumlarının tərkibində 2%-ə qədər olur. Bundan başqa tərkibində 
karotinoidlər, 1,5% efir yağı, piyli yağlar (toxumlarında 10%), 200 mq askorbin 
turşusu vardır. Bəzi sortlarının tərkibində isə steroid saponinlər daha çox olur. 
Meyvələrinin tərkibində mis, sink və selen ionları vardır.
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Saxlanılması: Digər növlərdə olduğu kimidir.
Farmakoterapevtik qrup: Yerli keyləşdirici və analgetik dərmanlar.
Farmakoloji tərkibi: Xammal kimi əsasən toxumları hesab olunur. Birillik mədəni 
sortlarında acı dadlı yetişmiş quru meyvələri xammal kimi keyfiyyətli 
dərmandır.Yerli keyləşdirici maddədir.
i^Bibər cövhəri 90% etil spirtində 1:10 nisbətində. Yerli keyləşdirici və yayındırıcı 
vasitədir.
fxBibərin kompleks preparatları. Kapsin, Kapsitrin, Kamfosin və Efkamon. 
i^Bibər plastrı. Yayındırıcı və ağrıkəsici dərmandır.

Capsicum annuum L. - Birillik bibər
i^Ekstraktiv maddə və kapsasinin kombinəedilmiş dərman preparatları:Espo/.
Nicofleks, Kapsikam.
istifadəsi və qəbul qaydası: Meyvələrindən hazırlanan məhluldan iştahın 
artırılmasında və nevralgiya. miozit, nevrit və digər xəstəliklərində tətbiq edilir.

Phylum: Gnetophyta
Familia: Ephedraceae Dumort. - Acıhqkimilər
Ephedraceae Dumort. fasiləsinə yalnız bir cins Ephedra L. - Acılıq daxildir. Şimali 
və Cənubi Amerikanın, Avrasiyanın arid zonalarında, səhra, yarımsəhra, çöl və 
seyrək meşəliklərində, qumlu və qayalıq sahələrdə bitən kserofil və yarımkserofil 
olan bu cinsin, bəzi məlumata görə 35-45 növü vardır. Onlar 2 seksiyaya: Ephedra L. 
və Monospermae Pachom. bölünürlər. Qafqazda bu seksiyaya 5-6 növ rast gəlinir. 
Genus: Ephedra L. - Acılıq
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Acılıq cinsinə daxil olan növlər Aralıq dənizi, Asiya, Şimali Amerikanın qərb hissəsi 
və Cənubi Amerikanın quru iqlimli ərazilərində yayılmışdır. Adətən bu bitkilər çox 
budaqlanan. hündürlüyü 6-8 m-ə çatan kollar olsa da, ağacabənzər görünüş də ala 
bilirlər. Hətta Cənubi Amerikada bitən Ephedra triandra növü çox da böyük olmayan 
ağacdır. Ərazidə yayılmış acılıq cinsi 2 növlə: Ephedra procera Fisch, et C.A.Mey. - 
Boylu və ya qaya acılğı və Ephedra aurantiaca Takht. & Pachom. - Çəhrayı acılıqla 
təmsil olunur.
Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. - Orta acılıq (Bozqır acıhqotu)

Ephedra equisetina Bunge - Qatırquyruğunabənzər acılıq
Sinonimləri: Bozqır acıhqotu, acılıq, Kuzmiç otu, iynəyarpaqlı
Ephedra equisetina Bunge - Qatırquyruğunabənzər acılıq
Sinonimləri: Acıhqotu, acılıq
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik kol bitkisi olub, hündürlüyü 1,5 m, gövdəsinin 
diametri 4 sm-ə bərabərdir. Yerüstü orqanları sarı rəngli çoxillik odunlaşmış 
gövdədən və çoxillik (1-2 illik) odunlaşmış budaqcıqdan ibarətdir. Gövdəsi yaşıl düz, 
hamar, nazikşırımlı, qarşı-qarşıya, bərabər və düyünlü olub, uzunluğu 1,5-3 sm-dir. 
Aşağı budaqcıqları çiçək köbəsinə bərabər, yuxarı budaqcıqları isə həmişə qarşı- 
qarşıya yerləşir. Yarpaqları qarşı-qarşıya, 1/3 hissəsi bölünmüş, yuxarı tərəfi kiçik 
üçbucaqlı və dişciklidir. Çiçəkləri açıq-yaşıl olub, iyi yoxdur. İkievlidir. kolun 
birində erkəkciyi olan çiçəklər, digərində isə dişicikli çiçəklər olur. Yetişmiş 
meyvələrinin (yalançı meyvələr) uzunluğu 6-7 sm. qırmızı və ya narıncı, lətli və 
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təktoxumludur. Acılıqotu əsasən köklərinin artıb çoxalmasına görə 10-50 gövdəciyi 
olan çiçək əmələ gətirir.
Yayılması: Geniş areala malikdir. Orta Asiya (Qırğızıstan, Türkmənistan, 
Özbəkistan) və Qazaxıstanın dağlıq, Tyan-Şan, Pamir-Altay, Monqolstan və Çin. 
Azərbaycanda Xəzərsahili düzənlik, Kür-Araz düzənliyi və Naxçıvan MR-in düzənlik 
ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Monqolstan, Çin, Qafqaz, Cənubi Altay, Qazaxıstan, Zaysan 
hövzəsi, Tarbaqatay, Cunqar Alatau, Orta Asiya: Qızılqum, Tyan-Şan, Altay, 
Kopetdağ və Böyük Balxan.
Ekoloji şəraiti: Açıq günəşli yerlərdə, çınqıllı yığıntı, töküntü yerlərdə, daş və 
qayalıqlarda, dəniz səviyyəsi hündürlüyü 1000-1800 m olan ərazilərdə yaşayır. 
Quraqlığa davamlı və günəş sevəndir.
Toplanılması və qurudulması: Xammalın toplanılması erkən yazda apreldən bütün 
ilboyu (iyundan başqa) yeni əmələ gəlmiş gövdələrin yuxarı və orta hissələri iti bağ 
bıçağı və oraqla toplanılır. Qalınlaşmış hissələr toplanılmır. Xammalın təkrar 
toplanılması 3-5 ildən sonra aparıla bilər. 80-100 sm uzunluqda olan gövdəcikləri 
qurudulur. Xammal çardaqda, quruducu şkafda 45°C temperaturunda qurudulur.
Standartlaşma: FS 42-525-72.
Xarici göstəriciləri: Xammal olaraq xırdalanmış oduncaq olmayan bütün zirvə 
hissələrivə düyünlü budaqcıqları hesab olunur.
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efedrin, onun izomerlərinin alkoloidi, aşı maddələri və 
təbii büzücü maddələri vardır. Yaşıl gövdələrinin tərkibində alkaloidlər (3,5%), 
toxumlarında (0,6%), odunlaşmış gövdələrində (0,8%), lətli meyvələrində (0,12%) 
vardır. Alkaloidlərdən L-efedrin (85-90%), aşı maddələri (7-10%), 
leykoantosianidinlər (7,1-7,3%), flavonoidlər və askorbin turşusu vardır.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısına daxildir. Quru, havası dəyişilən yerlərdə 
saxlanılmalıdır. Rütublətli yerdə saxlanılan xammalda efedrinin keyfiyyəti aşağı 
düşür. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Adrenomimetik, bronxolitik və psixostimlyatordur.
Farmakoloji tərkibi: Efedrin adrenomimetik olub, dolayısı ilə təsir edirək a və |3- 
adrenoreseptorları stimullaşdırır. Efedrin tənəffüs sistemini stimullaşdırır, 
dərinləşdirir, qan təzyiqini artırır, ürəyin qidalanmasını və həcmini yaxşılaşdırır, 
periferik damarların tonusunu artırır, bronxlann saya əzələlərinin tonusunu azaldır. 
Qaraciyərin qan dövranını yaxşılaşdırır. Bəbəkləri genişləndirərək midriaz yaradır və 
gözdaxili təzyiqi aşağı salır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yerüstü orqanları istifadə olunur. Qan təzyiqini 
normallaşdırır, yolxucu xəstəliklər zamanı astma tutmalarını nomallaşdırır, bahar 
qızdırması, övrə və digər allergik xəstəliklərdə tətbiq edilir. Revmatizm, malyariya, 

488



astma, hipertoniya, mədə-bağırsaq və assit yaradan xəstəliklərdə işlədilir. Bitkidən 
alman efedrin ürək-damar sistemini stimullaşdırır və sakitləşdirir. Efedrin dərmanı 
efedrin-hidroxlorid adı ilə buraxılır. Geniş şəkildə allergik xəstəliklərdə (bronxial 
astma, övrə, vazomator rinit), narkotik maddələrlə (morfi, skopolamin) və 
qanqliotiklərlə zəhərlənmələr zamanı təyin edilir. Bronxların saya əzələlərin tonusunu 
azaltdığından bronxial astmada, göyöskürəkdə, asmatik tipli bronxitdə, allergik 
xəstəliklərdə (bahar qızdırması, övrə, vazomator rinit, serum xəstəliyi), arterial 
təzyiqin azaldılmasında, infeksiyalarda, intoksikasiyalarda, kəskin travmalarda, 
əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalarda, vazomator rinitdə (1-2% məhlul) damcı 
şəklində damargenişləndirici və iltihabsorucu vasitə kimi istifadə edilir. Bir çay 
qaşığı bitkini 250 ml suda 10 dəqiqə dəmləyərək, gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. 
Əks göstəriş: Miopatiya, hipotoniya.

Ordo: Colchicales - Vaxtsızotlar
Familia: Colchicaceae DC. - Vaxtsızotkimilər
Genus: Colchicum L,- Vaxtsızot
Vaxtsızot cinsinin Qafqazda 8, Azərbaycanda 4 növünə rast gəlinir.
Colchicum speciosum Stev. - Gözəl vaxtsızot
Sinonimləri: Vaxtsızot, kolxisin, zəhərh krokus, it soğanı, şeytan əppəyi
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, özünəməxsus inkişaf dövrü 
keçirir. Avqust-sentyabr aylarında çiçəkləyir. Çiçəkləyən zaman yarpaq açmır. Qış 
zamanı yeraltı orqanları inkişaf edir. Növbəti il baharda eyni zamanda qutucuğu və 
yarpaqları inkişaf eməyə başlayır. Toxumları iyunda yetişir. Yeni kökümsovlar əmələ 
gəldikcə, köhnə ana kökümsovları məhv olmağa başlayır. Çiçəkləri iri, bənövşəyi- 
çəhrayı, hətta ağ, iysiz, 6-10 sm diametrli 6 oval, bükük çiçəkləri olur. Çiçək 
borucuğunun uzunluğu 25-40 sm, yarpaqları 4-5 (bəzən 3-6 ədəd) ədəd iri, oval- 
uzunsov olmaqla, uzunluğu 25 sm, eni isə 5 sm-ə bərabərdir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın 
şərqi, qərbi, Lənkəran və Naxçıvan dağhqlarda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Atropatan-Qafqaz və Kserofil areal tipinə daxil olmaqla, Böyük 
və Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi, Qafqaz və Kiçik Asiya yaylaları, Anadolu, Ön 
Qafqazın şərq hissəsi və Atropatan əyalətləri.
Ekoloji şəraiti: Yüksək dağlıq qurşaqlarda, yüksək otluq subalp çəmənliklərdə 
yaşayır. Subalp meşə və meşə-çöl zonalarından dağlıq ərazilərə qədər hündürlüyü 
1800-3000 m subalp çəmənliklərin hündür otluqlarında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Yayın sonu, payızda çiçəkləri və kökümsovları 
xammal kimi toplanılır. Kökümsovları ehyiyatla toplanılmalıdır. Xammalın 
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toplanıldığı sahələrdən təkrar toplanılma 3 ildən sonra mümkün ola bilər. Xammalı 
çürümək və kiflənməkdən qorumaq lazımdır.
Standartlaşma - FS 42-2082-83.
Xarici göstəriciləri: Təzə uzunsov kökümsovları qəhvəyi-qonur dəricikli, birtərəfli, 
uzununa şırımlı olub, uzunluğu 7 sm, eni isə 6 sm-ə bərabərdir. Kökümsovlanmn 
eninə kəsiyi az və ya çox dərəcədə nöqtəvari formalı, çiçəkləri tutqun-sarılı və ya ağ 
nöqtəli olmaqla, xoşagəlməyən zəif iylidir.

Colchicwn speciosımı Stev. - Gözəl vaxtsızot
Kimyəvi tərkibi: Kökümsovlanmn tərkibində alkaloidlər, xüsusən kolxisin və 
kolxamin maddələri vardır. Bundan başqa nişasta, mono və disaxaridlər, fenol-karbon 
turşusu, flavonoidlər, aroma sıralı turşular, fitosterin və şəkər vardır. Kolxisin 
kökümsovda 0,25%, çiçəklərdə 0,8%, toxumda isə 1,2% olur.
Saxlanılması: Xammalı A siyahısında saxlanılır. Qalınlığı 10 sm olan yaxşı 
havalanan, quru, yeşik və rəflərdə saxlanılır. Üzərində “Zəhər!” yazılır. Saxlanılma 
müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Sitostatik (şişəleyhinə) dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Tərkibindəki əsas alkaloid olan kolxisin və kolxamin ətraflı 
öyrənilmişdir. Bu maddələr hüceyrə zəhəri sayılırlar.
ÜtKolxisin həb 0,001 q. Antimitotik, urikozurik və iltihabəleyhinə dərmandır.
ÜfKolxamin həb 0,002 q, kolxamin məlhəmi 0,5%. Antimitotik dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsovlarından kolxisin və kolxamin maddəsi alınır. 
Bu maddələr şişəleyhinə aktivliyə malik, az zəhərli olmaqla, qüvvətli müalicəvi təsirə 
malikdir. 0.5% məlhəmi (omain məlhəmi) dəri xərçəngində və vena daxili yolla 
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leykozun müalicəsində tətbiq edilir. Kolxamin xroniki mieloleykozun, tənəffüs 
yollarının papillomasında, süd vəzi xərçənginin residivlərində, mədə və düz 
bağırsağın bədxassəli şişlərində, podaqra və amiloidozda təyin edilir.

Familia: Solanaceae Adans. - Badımcankimilər
Genus: Atropa L. - Xanımotu
Avropa və Aralıq dənizindən, Hindistana qədər yayılan 4 növü vardır. Azərbaycanda 
Böyük və Kiçik Qafqaz, həmçinin Talışda yayılan bir növü, aşağı və orta dağlıq 
qurşaqda meşələrdə, çay kənarinda, yarğan və yol kənarında rast gəlinir. Çoxillik, 
kökümsovlu bitkidir. Gövdələri budaqlı, yaşıl və ya bəzən qırmızımtıl olmaqla, 
adətən çılpaqdır. Yarpaq ayası yumurtavari iridir, çiçəkləri böyük olub, tək-tək və ya 
bəzən iki-iki yerləşir. Kasacığı beş bölümlüdür, meyvənin yanında qalır, vəzili 
tüklərlə örtülüdür. Tacı boruvan zəngşəkillidir. Büküyü beş bölümlüdür, ləkəli 
qonur-bənövşəyi rənglidir. Erkəkcikləri beş, meyvəsi iki yuvah, şirəli bənövşəyi 
rənglidir. Xanımotunun bütün hissələrində zəhərli alkoloidlər vardır. Ondan alınan 
atropin alkaloidi göz xəstəliklərinin və mədə xəstəliklərinin müalicəsində işlədilir.
Atropa belladonna L. - Adi xanımotu
Sinonimləri: Qafqaz xanımotu, xanımotu, bihuşedən, məstedən, yuxu dəlibəngi, 
tatla, bihuşdan, ağıl çaşırdan, məstedici, azğın albalı
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, çoxbaşlı və çoxsaylı iri qol- 
budaqlı kökü vardır. Gövdəsi yoğun və şirəli bir və ya bir neçə olub, hündürlüyü 1-2 
m-ə bərabərdir. Onun kənarlan sadə, yuxarı hissəsi budaqlanan, metal panltıh 
tükcüklərlə, bəzən isə bənövşəyi çalarlarla örtülmüşdür. Yarpaqları iri, növbəli, 
ellipsvari, yumurtaşəkilli, bütövkənarlı, əsası daralmış və qısa saplaqlıdır. Çiçəkləri 
olduqca iri, tək və ya qoşa, oturaq, qısa panltılı-tükcüklü ayaqcığı və tükcüklü 
yarpaqları vardır. Ləçəkləri 5-dişcikli, qonur-bənövşəyi rəngli və boruşəkillidir. 
Meyvələri ikiyuvalı, çoxsaylı, şirəli, qara rəngli parlaq, gilənar böyüklükdə olmaqla, 
tünd-bənövşəyi şirəsi vardır. Meyvələrinin dadı şirin-turşməzə olub, bütün orqanlan 
və meyvələri zəhərlidir. Qafqaz xanımotunun iri və böyük çiçəkləri, çılpaq gövdəsi 
və göyümtül rəngi vardır.
Yayılması: Qərbi Ukrayna, Krım və Qafqazın dizyunktiv arealında fraqmentlər 
şəklində yayılmışdır. Hündürlüyü 200-1700 m-ə qədər olan dağ yüksəkliklərində, 
Azərbaycanda (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, Kiçik Qafqazın 
şimalı, mərkəzi və Lənkəran düzənliklərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Dizyunktiv areal tipinə aid olub, Ukrayna (Karpatətrafı), Lvov, 
İvanovo-Frankovsk, Ternopol və Çernovisk vilayətləri, Krım və Böyük Qafqaz 
əraziləri, cənubdan Zəngəzur, Cənub-Şərqi Azərbaycan (Talış) əraziləvə o cümlədən 
Amerika Birləşmiş Ştatları.
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Ekoloji şəraiti: Rütublətli çürüntülü torpaqlarda, dağlıq ərazilərin enliyarpaqh 
meşələrində, çay kənarlarında və meşələrin kəsilmiş yerlərində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Yarpaqları bitki çiçək açan dövrdə toplanılır. 
Plantasyadan əl ilə bitkinin barvermə fazasında aşağı yarusdakı iri yarpaqları və 
gövdələrini toplamaq lazımdır. Təkrar toplanılma 3-5 ildən sonra aparıla bilər. 
Gövdəsi kiçik kəsici alətlərlə kəsilir. Kiçik kökləri torpaqdan çıxarıldıqdan sonra onu 
silkələyərək torpağını tökməli, iri köklərini isə qurutduqdan sonra uzununa kəsmək 
lazımdır. Xammal 40-45°C temperaturda dərhal qurudulmalıdır.

Atropa belladonna L. - Adi xanımotu
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 13 (yarpaq); FS 42-1104-77 (ot); FS VIII 
(kök).
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları ellipsvari. yumurtaşəkilli və ya uzunsov- 
yumurtaşəkilli, zirvəsi itiuclu, bütövkönarh, əsası daralmış, qısa saplaqlıdır. 
Yarpaqları nazik, kövrək, yaşıl və ya qonur-yaşıl, aşağı tərəfi parlaq, zəif iyli və zəif 
narkotik təsirlidir. Çiçəkləri qonur-bənövşəyi və ya sarı zəngşəkilli ləçəklərdən ibarət 
olmaqla, yaşıl beşdişli kasacığı vardır. Meyvələri şarşəkillidir. Yetişən meyvələri asılı 
olmaqla yaşıl, qonur-qəhvəyi və ya qara rənglidir. Zəif iyli, bilinməyən dadh olub, 
zəhərlidir! Kökləri müxtəlif uzunluqlu və müxtəlif qalınlığında olub, silindrik, bəzən 
şaxələnmiş, daxildən azacıq qırışıq və kələ-kötürdür. Kökü xaricdən gümüşü-qonur, 
daxili hissədən isə gümüşü və ya sarımtıl-ağ rənglidir.
Kimyəvi tərkibi: Bütün orqanların tərkibində alkaloidlər (tropan sırası), hiossiamin, 
rasemat və atropin tapılmışdır. Eyni zamanda az miqdarda skopolamin, atropin, 
apoatropin, belladon bəzən isə uçucu birləşmələr vardır. Köklərində rodohelin 
alkaloidi vardır. Köklərində alkoloidlərin miqdarı 0,4%, yarpaqlarda 0.14-1,2%, 
gövdədə 0,2-0.65%, çiçəklərdə 0.24-0,6%, yetişmiş meyvələrində isə 0.7%-ə 
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qədərdir. Bundan başqa xanımotunun yarpaqlarında kumarin qlikozidi olan 
metileskulin, yarpaq və köklərində kumarin skopoletin olur. Qafqaz xanımotunun 
yarpaqlarında da çoxlu alkaloidlər (0,7-1%) vardır. Yarpaqlarında steroidlər, fenol və 
törəmələri, flavonoidlər, kversetin, kempferol, oksikumarin və alifatik spirtlər vardır.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısında saxlanılır. Yarpaqları hiqroskopik olduğundan 
quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir. Yarpaqları astma əleyhinə 
qarışığın tərkibinə daxildir.
Farmakoterapevtik qrup: Spazmalotik, M-xolinoblakatr dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Qurudulmuş mədəni çoxillik ot bitkisi olan adi xanımotu və 
Qafqaz xanımotunun yarpaqları keyfiyyətli xammal və dərman bitkisidir. 
Farmakoloji effekti tərkibindəki hiossiamin (atropin) və skopolaminin olması ilə 
müəyyən edilir. Mərkəzi və periferik sinir sisteminə təsir edir. Atropin daxili 
orqanların və mərkəzi sinir sisteminin M-xolinoreseptorlarını blokada edir. Xanımotu 
və atropin mərkəzi sinir sistemini oyadır, iş, əqli və fiziki qabiliyyəti gücləndirir. 
Ürəyin azan sinirinə təsir edərək, ürəkdöyünmə yaradır. Tənəffüsü stimullaşdırır, 
bronxları genişləndirir, vəzilərin sekresiyasını azaldır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Zəhərli (!) olduğundan xammalla işləyən zaman 
ehtiyath olmaq lazımdır. Yarpaqlarından ekstrak, dəmləmə hazırlanır ki, bu da 
spazmolitik və ağrıkəsici təsir edir. Otundan ekstrakt, köklərindən atropin-sulfat 
almır. Köklərindən həb kimi korbella, belloid, draje kimi bellaspon hazırlanır ki, 
titrəyən iflic xəstəliyinin (Parkinson xəstəliyi) müalicəsində istifadə edilir. Mədə və 
onikibarmaq bağırsaq xorasında, pilorospazm, xroniki hiperasid qastrit, ağrı sindromu 
ilə müşayət edilən xroniki kolit, spastik qəbizlik, xolesistit, xolangit, öd yollarının 
diskenziyası, öddaşı xəstəliyi, spazm ilə müşayət edilən böyrək sancılarında təyin 
edilir. M-xolinoblokatr kimi, psixatriyada, orqanizmin rezistentliyini saxlamaq üçün 
şizofreniyada, manikal-depressiv psixozlarda tətbiq edilir. Göz xəstəlikləri 
praktikasında müalicəvi və diaqnostik məqsədlərlə istifadə edilir.

Genus: Hyoscyamus L. - Batbat (Bəngotu)
Avrasiya, Şimali Afrika və Qafqazda yayılan 20 növündən Azərbaycanda 3 növünə 
rast gəlinir. İkillik, yarpaqları lələkvari bölümlü və ya lələkvari pərli bitkilərdir. 
Kasacıq boruvari-zəngşəkilli, 5 pərli, tacı qıfvari, 5 pərli, yastı büküşlü və küt 
pərlidir. Erkəkcik sapı tükvari, sütuncuğu sapvaridir. Batbat növləri Azərbaycanda 
arandan, orta dağ qurşağına qədər, demək olar ki, bütün rayonlarda, kəndlərin, 
şəhərlərin ətrafında, bəzən alaq bitkisi kimi bağlarda, bostanlarda, daşh-qayah 
yerlərdə rast gəlinir.
Hyoscyamus niger L,- Qara batbat
Sinonimləri: Bəngotu, tatla, bihuşdan, solğun-san, toyuq korluğu yaradan
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Botaniki xarakteristikası: İkiillik bitkidir, birinci il rozet, uzunsov-yumurtaşəkilli, 
çoxdişcikli və ya girintili-çıxmtılı, lələkşəkilli-bölünmüş yarpaqlar əmələ gətirir. 
İkinci il 30-60 sm hündürlüyündə, düzqalxan. budaqlanan, silindrik, sıx, metal 
parıltılı tükcüklü gövdə əmələ gətirir. Gövdə yarpaqları növbəli, uzunsov- 
yumurtaşəkillidir. Qara bəngotunun yarpaqlarının yuxarı hissəsi tünd-yaşıl, aşağı 
hissəsi isə sarımtıl-yaşıl, ən yuxarı yarpaqları oturaqdır. Yarpaq və digər orqanlarının 
xoşagəlməz iyi olur. Çiçəkləri kifayət qədər iri, zirvədəki gövdə və budaqları 
qıvrımdır. Çiçək tacı beşdişli, geniş qıfabənzər, tutqun-sarı rəngli, tünd-bənövşəyi 
damarları vardır. Meyvələri ikiyuvalı, qutucuğu yumurta formah, yarımşarşəkilli 
qapaqcığı vardır. Toxumları kiçik, böyrəkşəkilli, torşəkilli deşikli, sarımtıl-qonur 
rənglidir. Təzə bitkilər, hətta quruduqdan sonra belə ağır bihuşedici iyə malikdir.
Yayılması: Avropa, Qafqaz, Sibir, Orta Asiya, Ukrayna, Krasnodar. Uzaq Şərq və 
Azərbaycanm əksər ərazilərində yayılmışdır.

Hyosciamus ni ger L. - Qara batbat
Coğrafi elementləri: Boreal, Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya 
Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağlıq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionların (Orta Asiya, Aralıq dənizi. 
Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Mədən ətraflarında və alaq otları içərisində, küçələrdə, zibilli 
yerlərdə, yol, bağ, bostan ətraflarında yaşayır. Ukrayna və Rusiyanın Krasnodar 
vilayətində becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Bütün iri yarpaqları və çətiri çiçəkləmə fazasından 
(iyul-sentyabr) payıza qədər toplanılır. Xammal yalnız quru havada toplanılmalıdır. 
Yarpaqları şeh olduqda, digər göbələk xəstəliklərində, həşəratlarla çirkləndikdə, 
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tozcuq və çirkli havada toplamaq olmaz. Təkrar toplanılma 2 ildən sonra 
mümkündür. Bütün orqanları zəhərli olduğundan bitkini topladıqda oldquqca ehtiyatlı 
olmaq lazımdır. Toplanılan xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah çardaqda 
1-2 sm qalınlığında 5-7 gün və ya 40-45°C temperaturda, quruducu şkafda 
qurudulmalıdır. Quru xammal olan yarpaqlarının qurudulması zamanı çıxım faizi 16- 
18% olur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 17.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları bozumtul-yaşıl, uzunsov-yumurtaşəkilli və ya 
ellipsşəkilli, lələkşəkilli qanadlıdır. Kökətrafı yarpaqlarının uzun saplağı vardır. 
Üzərində sıx, uzun, yumşaq tükcükləri olmaqla, gövdə yarpaqları saplaqsız, az 
tükcüklü, yastı, aşağı hissəsi əsasından genişlənən damarlara malikdir. Orta damarları 
ağımtıl və ya sarımtıl rənglidir. Özünəməxsus kəskin iylidir və güclü rütubətalıcıdır. 
Kimyəvi tərkibi: Bütün orqanlarında tropan alkaloidləri vardır. Köklərində 0,15- 
0,18%, yarpaqlarında (0,04-0,16%) gövdəsində 0,02%, toxumlarında 0,10% 
alkaloidlər tapılmışdır. Alkaloidlərin əsasını hiossiamin və skopolamin təşkil edir. 
Bundan başqa tərkibində hiossikipirin, tiosperin, hiospirezin adlı təbii qlikozidlər 
vardır. Toxumlarının tərkibində 34% piyli yağlar tapılmışdır.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısında saxlanılır. Yarpaqları quru yerdə kisələrdə 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Spazmalotik, M-xolinoblakatr, analgetik və yerli 
keyləşdirici dərmanlar.
Farmakoloji tərkibi: Bağırsağın, bronxların saya əzələlərini iflic edir, ödyolu, 
sidikyolu əzələlərini boşaldaraq spazmı aradan götürür. Vəzi şirəsinin ifrazını 
tormozlayaraq selik və mədə şirəsini azaldır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Köklərindən hazırlanan yağ nevralgiya və nevritlərdə, 
yarpaqlarından hazırlanan astmatol və astmatin maddəsi isə astma xəstəliyinin 
müalicəsində təyin edilir.

Genus: Datura L. - Dəlibəng
Tropik və isti-mülayim iqlimli ölkələrdə, xüsusən tropik Amerikada yayılan 10 
növündən Azərbaycanda cəmi bir növü məlumdur. Aran və aşağı dağ qurşağındakı 
rayonlarda, alaq otu kimi yayılmış bitkilərdəndir. Dəlibəngə həyətyanı sahələrdə, 
yolların kənarında, kənd və şəhərlərin ətrafında, zibilli yerlərdə təsadüf olunur. 
Dəlibəng birillik bitkidir, gövdəsi 80-100 sm-ə qədər hündürlüyündə, yarpaqları 
növbəli, çiçəkləri tək-tək yerləşir. Çiçəyinin saplağı qısa, üzəri tükcüklərlə örtülüdür. 
Kasa yarpaqları bitişərək boru əmələ gətirməklə, yuxarı tərəfi beşdişlidir. Tacı ağ 
rənglidir, borusu dar, büküyü isə qifabənzər, yuxarı hissəsi beş bölümlüdür. Erkəkciyi 
5 ədəd olub, tacdan qısadır. Dişiciyin sütuncuğu nazik, ağızcığı ikibölümlüdür.
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Meyvəsi 4 qapaqla açılan qutucuq olmaqla, üzəri tikanlıdır. Toxumları böyrəkvan, 
xırda, qara rənglidir. Yarpağı və toxumu təbabətdə sakitləşdirici vasitə kimi istifadə 
olunur.
Datura stramonium L. - Adi dəlibəng
Sinonimləri: Bihuşedən, məstedən. yuxu dəlibəngi, tatla, bihuşdan, azğın ot. 
səfehedən. hökmdar, ağıl çaşdıran, dəlisov otu. quduzluq-ot
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisidir. Gövdəsi hündür, şirəli, qifabənzər. 
çılpaq, daxili içiboş olub, çəngələbənzərdər. Xoşagəlməz iyə malikdir. Kökləri mil və 
ya budaqlı olur. Yarpaqları qısasaplaqlı, iri. növbəli, yumurtayabənzər. girintili- 
çıxmtılı-dişcikli demək olar ki. qanadlıdır. Çiçəkləri iri. tək. qısa ayaqcıqlı. 
haçaşəkilli gövdə və yarpaqlıdır. Çiçək tacı ağ 5 dişcikli, qıfabənzərdir. Meyvəsi 4
yuvah. 4 laylı və sıx örtüklü qutucuqdan ibarətdir.

Datura stramonium L. - Adi dəlbəng
Yayılması: Avropa. Ukrayna. Belarusiya. Moldova. Orta Asiya. Krasnodar və 
Qafqazda demək olar ki, Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal, Qərbi Palearktik areal tipinə daxil olub. Avropa. Asiya, 
Afrikanın Holarktik. mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağlıq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Avropa, Qazaxıstan çölləri. 
Orta Asiya dağlıqları. Aralıq dənizi və Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri. 
Ekoloji şəraiti: Mədən ətraflarında (ruderal) və alaq otları içərisində, küçələrdə, 
zibilli yerlərdə, yol. bağ. bostan ətraflarında yaşayır. Əsasən ləklərdə dağınıq şəkildə 
yayılır.
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləməyə yaxın dövrdə toplanılmış mədəni ot 
bitkisi olan dəlibəngin yarpaqları keyfiyyətli xammal və dərmandır. Təkrar toplama 
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1-2 ildən sonra mümkündür. Bu bitki zəhərli olduğundan onu topladıqda oldquqca 
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Rütublətli və soyuq havada toplamaq olmaz. Yarpaqları 
çiçəkləmədən meyvə yetişənə qədər, quru, açıq havada əlcəklə saplaqsız 
toplanılmalıdır. Toplanılan xammal açıq, kölgəli, ventilyasiyah çardaqda 2-3 sm 
qalınlığında 5-7 gün və ya 40°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Quru 
xammalın çıxım faizi 12-14% olur.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 24.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları çılpaq, yumurtaşəkilli, zirvəsi itiuclu, əsasının böyük 
hissəsi pazşəkilli, bərabər olmayan girintili-çıxıntılı, iri qanadlı, seyrək dişli, saplağı 
silindrvari olmaqla, müxtəlif uzunluqdadır. Yarpaqların uzunluğu 25 sm-ə qədər, eni 
isə 20 sm-dir. Gövdənin yuxarı hissəsinin yarpaqlan tünd-yaşıl, aşağı hissəsi isə 
azacıq açıq rənglidir. Aşağı hissəsinin yarpaq damarları qabarıq, çılpaq və ağımtıldır. 
Spesifik kəskin iyli, yarpaqları rütubət qəbuledici, dadı müəyyən olunmayan, 
xammalı isə zəhərlidir.
Kimyəvi tərkibi: Bütün orqanların tərkibində alkaloidlər (tropan sırası), hiossiamin, 
aşağı dozalarda atropin və skopolamin tapılmışdır. Tərkibində az miqdarda 
skopolamin, atropin, apoatropin, belladonin bəzən isə uçucu birləşmələr vardır. Az 
miqdarda alkoloidlər kök və yarpaqlannda, 0,23-0,35% gövdələrində 0,06-0,2%, 
köklərində 0,12-0,27% təşkil edir. Alkoloidlərdən başqa yarpaqlarında aşı maddələri 
və karotinoidlər də tapılmışdır. Toxumlarında 17-25% piyli yağlar vardır. Çiçəkləri 
yaşıl, zəif iyli olub, dadı təyin edilməyəndirÇ).
Saxlanılması: Quruducu şkafda qurudulduqdan sonra yarpaqlar quru havalı yerlərdə 
saxlanılmaqla, xırdalandıqdan sonra qablaşdırılır. Baxmayaraq ki, bu bitki əlcəklə 
toplanılır, iş qurtardıqdan sonra əllər diqqətlə yuyulmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 
ildir. Xammal В siyahısında saxlanılır.
Farmakoterapevtik qrup: Spazmalotik, M-xolinoblakatr və yerli keyləşdirici 
dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Bağırsağın, bronxların saya əzələlərini genişləndirir, ödyolu, 
sidikyolu əzələlərini boşaldaraq spazmı aradan götürür. Vəzi şirəsini ifrazını 
tormozlayaraq tər, mədəaltı və mədə şirəsini azaldır. Tənəffüs mərkəzini oyadaraq 
tonuslandırır. Azan sinirin fəaliyyətini azaldaraq tormozlayır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqlarından astma əleyhinə hazırlanan qarışıqdan 
astmatol və siqaret kimi astmatin bronxial astma xəstəliyinin müalicəsində istifadə 
edilir.
Datura inoxia Mil. - Hind dəlibəngi
Sinonimləri: Bihuşedən, məstedən, tatla, bihuşdan, ağıl çaşırdan
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik (kulturada birillik) ot bitkisi olub, yabaşəkilli- 
budaqlanan, qırmızımtıl-bənövşəyi gövdəyə malikdir. Yarpaqları növbəli, enli 
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yumurtavari, dayaz oyuqlu, sıx tükcüklü, uzun saplaqlı və kəskin məstedici iyə 
malikdir. Çiçəkləri tək, düzgün, beşüzvlü olub, ikiqat çiçək yatağına malikdir. 
Kasacığı boruşəkilli. yaşıl, tacı boruşəkilli-qıfabənzər, ağ rəngli olub, uzunluğu 20 
sm-dir. Meyvəsi başı aşağı əyilmiş, demək olar ki, şarşəkilli qutucuqdan və sıx 
yumşaq tikancıqlardan ibarətdir. Toxumları çoxsaylı, yastılaşmış, böyrəkvari 
olmaqla, açıq-sarı rənglidir. İyuldan oktyabr ayına qədər çiçəkləyir, meyvələri isə 
avqustda yetişir.
Yayılması: Hind dəlibənginin vətəni Meksikadır. Rusiyanın Krasnodar vilayətində. 
Krımda (Ukrayna), Moldova və Qazaxıstanın Çimkənd vilayətində mədəni şəkildə 
becərilir.

Datura inoxia Mil. - Hind dəlibəngi
Coğrafi elementləri: Arealı Orta. Cənubi Avropa. Qərbi, Mərkəzi və Orta Asiyadır. 
Cənub sərhəddi - Krım. Qafqaz və Orta Asiyadır. Sibirdə Omsk. Altay, Krasnoyar və 
Primorski vilayəti.
Toplanılması və qurudulması: Qutucuqları əl ilə toplanılmalıdır. Yetişməmiş şirəli 
meyvələri toplanılır. Qutucuğu kəsilir, küləş doğrayan maşınla doğranır, günəşin 
altında və ya 40-50°C-də quruducu şkafda qurudulur. Qutucuqlarından toxumlarını 
ayırır, texnoloji proseslərlə tərkibindəki alkaloidlər alınır.
Standartlaşdırma: FS 42-612-72 (meyvə); FS 42-1005-90 (toxum).
Xarici göstəriciləri: Xammalında (meyvə) qutucuğu müxtəlif forma və böyüklükdə 
olmaqla, sıx, iti, nazik, tikanlı, toxumlu və şirəlidir. Özünəməxsus zəif iylidir. Dadını 
müəyyən etmək olmaz (!).
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Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün hissələri tropan sırası alkaloidlərdən (skopolamin və 
hiossiamin) ibarətdir. Alkaloidlərin çox miqdarı meyvə və toxumlarının tərkibində 
olur. Yetişməmiş qutucuğunun tərkibində 0,55%, toxumlarının tərkibində isə 0,31% 
yüksək keyfiyyətli alkaloidlər vardır.
Qorunması: Meyvə və toxumları В siyahına daxildir. Meyvələrinin saxlama müddəti 
bir il, toxumları isə 3 ildir.
l$$Skopolamin hidrobromid, toz (substansiya), 0,05 %-li məhlul. Mərkəzi və periferik 
M-xolinoblakatr və sedativ maddədir.
фАегоп, həb, 0,0005 q, (skopolamin kamforat 0,0001 q və hiossiamin kamforat 
0,0004 q), M-xolinoblakatr dərmandır.
Farmakoterapevtik qrup: Xammalından skopolamin ahnır. M-xolinoblakatr 
dərmandır.
Farmakoloji qrup: Tərkibində skopolamin alkaloidi vardır. Skopolaminin kimyəvi 
tərkibi atropindən mürəkkəb efir olan, skopin spirtindən və tropin turşusundan 
ibarətdir. Skopolamin mərkəzi sinir sisteminə sedativ təsir edərək, hərəki aktivliyini 
azaltmaqla, yuxugətirici təsir edir. Periferik M xolinoreseptorlara atropindən güclü 
təsir edərək, qısa müddətli midriatik təsir göstərir, akkomodasiyanı iflic edir, ürəyin 
yığılmasını azaldaraq, saya əzələlərin tonusunu, mədə-bağırsaq sekresiyasını və tər 
vəzilərinin ifrazını aşağı salır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Hind dəlibənginin meyvə və toxumlarından ahnan 
skopolamin alkaloidi sinir-psixi praktikada keyfiyyətli sedativ dərman maddəsidir. 
Aeron dərmanının tərkibində olan skopolamin kamforat dəniz və hava xəstəliklərinin 
müalicəsində, Menyer xəstəliyində, üzdə və yuxan tənəffüs yolu xəstəliklərində 
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

Familia: Erythroxylaceae Kunth - Eritroksilumkimilər
Genus: Erythroxylum P. Browne - Eritroksilum
Eritroksilum cinsi tropik çiçəkli həmişəyaşıl kol və ya ağac bikilərinə aiddir. 
Yarpaqları sadə, bütövkənarlı, qoltuq tumurcuqlu, tək və bəzən bir neçə olmaqla 
üzərində toplanmışdır. Bu cins Braziliya, Peru, Boliviya və Madaqaskar adasında 
yayılmışdır. Ən məşhur növlərindən biri Erythroxylum coca (kokain kolu), psixotrop 
maddə kimi Braziliyanın xalq təbabətində istifadə olunur.
Erythroxylon coca Lam. - Kokain kolu
Sinonimləri: Kütkünc, tamyarpaq
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl sıxyarpaqlı, kol bitkisi olub, 2-3 (5) m 
hündürlüyündə, xırda ağ çiçəkləri və tükcüklü yarpaqlan vardır. Yarpaqlan növbəli, 
qısasaplaqlı, bütövkənarlı, ellipsşəkilli itiuclu zirvəsi, nazik, çılpaq, 5-10 sm 
uzunluğunda və 2-4 sm enindədir. Uzunsov yarpaq lövhəcikləri ikitərəfli, inkişaf 
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etdikcə aşağı hissəsi müntəzəm forma alır. Epidermisin qalınlaşmış kollenximasmda 
yaxşı diaqnostik göstərici olan koka maddəsi vardır.
Yayılması: Kokain kolunun vətəni Peru, Boliviya və And dağlarının cənub 
əraziləridir. Yabanı növünə demək olar ki, rast gəlinmir. Mədəni şəkildə cənubi 
Amerika ölkələrində, tropik və subtropik zonalarda xüsusilə Kolumbiyada rast 
gəlinir. Mədəni şəkildə Cənub-Qərbi Asiya (İndoneziya, Şri-Lanka. Flippin, 
Hindistan) və Afrika ölkələrində becərilir.
Coğrafi elementləri: Boliviya (Cənubi Amerika).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 0.5-1,5% alkaloidlər vardır. Bu 
alkaloidlərin əsasını kokain maddəsi təşkil edir. Kokainin əsası erqonin tərkibli 
tropandan ibarətdir. Erqoninin əsasını mürəkkəb efir olan metilbenzol erqonin təşkil

£fKokain hidroxlorid poroşoku. Yerli keyləşdirici dərman.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kokain yerli keyləşdirici dərman maddəsi olub, ilk dəfə 
1878-ci ildə rus farmakoloqu V.K.Anrepon tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu qiymlətli 
dərman kəşf edildikdən sonra diş və göz praktikasında müvəffəqiyyətlə yerli 
əməliyyatlar aparılmağa başlanıldı. 1-5%-li kokain hidroxlorid maddəsi yerli 
anesteziyaedici kimi konyuktivit. buynuz və ağız boşluğu selikli qişasının, burun, 
qırtlaq və diş pulpasının iltihabında işlədilir. İndiki dövrdə kokain sintetik yolla da 
alınır. Yaxşı narkotik maddə olduğundan orqanizmə olduqca mənfi təsir edir. Bu 
maddə orqanizminvə xüsusən sinir sistemini asılı vəziyyətə salır, həm fiziki və həm 
də psixi asılılıq yaradır.

FamiliaıAsteraceae Dumort. - Asterkiıııilər
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Genus: Senecio L. - Xaçgülü
Bir. iki və çoxillik səbətləri çoxsaylı, sarğısı slindrik və ya yarımşarşəkilli. tək 
cərgəli, əsasında kiçik yarpaqcıqları olmaqla, eyni uzunluqda yarpaqcıqlardan 
ibarətdir. Kənar çiçəkləri tək cərgəli, dilcikşəkili, orta çiçəkləri boruşəkilli və 
ikicinslidir. Cinsin Azərbaycanda 22 növü yayılmışdır.
Senecio platyphylloides Somm. et Levier (=Adenostyles platyphylloides Somm. Et
Levier) -Yastıyarpaq xaçgülü

Senecio platyphylloides Somm. EıLevier -Yastıyarpaqxaçgülü
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 50-150 (250) sm, 
düzqalxan, budaqlanmayan, tək gövdəli və çoxşaxəli köklərdən ibarətdir. Kökətrafı 
və gövdəətrafı yarpaqları uzun saplaqlı, çox iri. üçbucaqvari-böyrəkşəkilli. dərin 
oyuqlu əsasa malik, kənarları bərabər olmayan dişcikli, sıx. yuxan hissəsi çılpaq, 
tünd-yaşıl, alt tərəfdən açıq rəngli, orta və yuxarı yarpaqları tədricən kiçilən, 
yumurtavari və ya yumurtavari-neştərşəkilli, demək olar ki, oturaqdır. Səbətləri kiçik 
çoxsaylı, zirvəsində qalxanvari-yumurtavari çiçək qrupunda formalaşmışdır. 
Səbətcikdə yerləşən bütün çiçəkləri (10-15) boruşəkilli. ikicinsli və sarı tacabənzər 
olur. Toxumları kəkillidir. Kökləri çoxsaylı uzun, sürünən və gümüşü-qonur 
rənglidir. Gövdəsi düz şaxəli, yarpaqları iri. növbəli, üçbucaq-böyrəkşəkillı olub, 
uzunluğu 30 sm-dir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, iyul-sentyabr aylarında isə 
meyvələri yetişir.
Yayılması: Qafqazın yüksək dağlıq rayonlarında rast gəlinir. Gürcüstanın Acarıstan, 
Borjomi və Xaşuriya rayonlarında yayılmışdır. Xammalın topanılması əsasən 
Gürcüstanda aparılır.
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Coğrafi elementləri: Qafqaz endemidir. Kolxid botaniki-coğrafi areal olub, Böyük 
Qafqaz, Qafqazın dağ-meşə və subalp: Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan, eyni 
zamanda Şimalı Qafqazın muxtar vilayətləri, Avropa, Şimalı Afrika və Cənub-Qərbi 
Asiya.
Ekoloji şəraiti: Pöhrəliklərdə, 1600-2800m yüksəkliklərdə yüksək dağlıq meşələrdə, 
orta seyrək meşələrdə, otluq və subalp çəmənliklərdə rast gəlinir. İndiki zamanda bu 
bitki təbii məskənlərdə plantasiya şəklində əkilir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal olaraq ikiillik, üçillik bitkinin kökü və otu 
hesab olunur. Xammal kimi butonizasiya, çiçəkləmə və meyvənin əmələ gəlməsi 
zamanı toplanılır. Xammal kimi ən çox yastı yarpaqlan yığılır. Yabanı şəkildə bitən 
xaçgülünü toplamaq qadağandır. Torpaqdan qazıb çıxararaq, yarpaq, kök və 
gövdələrini toplamaq məqsədəuyğundur. Bitkinin yerüstü orqanlan çiçəkləmə 
dövründə iti bıçaq və ya oraqla yerüstü hissədən 15-20 sm hündür biçmək lazımdır. 
Təkrar toplama 2 ildən sonra mümkündür. İlkin olaraq toplanılmış xammalı kölgəli 
yelçəkən yerlərdə, çardaqda çadır və digər vasitələrin üzərinə sərməklə və ya 45- 
50°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-602-87.
Xarici göstəriciləri: Kökümsovu bütöv, qismən əyri, sadə və ya budaqlanan, düz və 
ya azacıq yastılaşmış olur. Kökümsovunun içərisi boşdur. Yuxarı tərəfdən uzunsov- 
qınşıq, halqayabənzər, köndələn dişcikli, çətir yarpaqlanndan ibarətdir. Çiçəkləri 
xaricdən sanmtıl-qonur, daxildən isə qismən tünd-sarıdır. Zəif iylidir. Gövdəsi 
tükcüklü, açıq-yaşıl, aşağı hissəsi bənövşəyi, uzun-qabırğahdır. Yarpaqların yuxan 
hissəsi tünd-yaşıl, çılpaq, aşağı hissəsi isə yaşıl və tükcüklüdür. Çiçəkli gövdələrin 
sonu süpürgəşəkilli çiçək qrupu ilə qurtarır. Şəbətciyi kiçik silindrik, çiçək yatağı 
yastı, yaşıl, ikicərgəli, bütün çiçəkləri boruşəkilli və nazik tükcüklərdən və kəkildən 
ibarətdir.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün orqanlarının tərkibində pirozolin törəmək 
alkoloidlər (platifillin və senesifillin) vardır. Yerüstü orqanlannda alkoloidlər 2-5%, 
otunda 0,6-3 %-ə qədər inulin, qatran və piyli yağlar vardır. Platifillinin miqdan 
köklərində 1%, ümumi bitkidə isə 0,5%-dir.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısında saxlanılır. Saxlanılma müddəti 3 ildir. 
Farmakoterapevtik qrup: Spazmolitik və M-xolinoblakatr dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan yastıyarpaq xaçgülü 
butonizasiya dövründə, eyni zamanda çiçək və meyvələri keyfiyyətli xammal və 
dərman bitkisi hesab olunur. M-xolinoblakatr kimi atropin və skopolamindən 
güclüdür.
^Platifillin hidrotartarat toz, həb 0,005 q, 0,2% məhlul. Spazmalotik, sedativ və M- 
xolinoblakatr dərmandır.
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ÇfPlatifiİlin hidrotartarat. Kombinəedilmiş dərman «Tepafillin», «Palyufin».
ÇfDiplasin hidroxlorid 2% məhlul. Mioreleksant dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsovlarının və köklərinin tərkibindən platifillin 
alkaloidi alınır. Platifillin hidrotartarat saya əzələlərin spazmını götürərək, 12 barmaq 
bağırsaq xorasında, bronxial astmada, qan damarlarının spazmında, hipertoniya 
xəstəliyi, stenokardiya və göz xəstəliklərində bəbəyin genişləndirilməsində tətbiq 
edilir.

Familia: Amaranthaceae Juss. - Pəncərkimilər
Genus: Anabasis L. - Öldürgən
Öldürgən cinsinin Aralıq dənizi vilayətində. Qərbi və Mərkəzi Asiyada yayılmış 30 
növündən Qafqazda və Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Anabasis aphylla L. - Yarpaqsız öldürgən
Sinonimləri: Kirpicik, öldürgən

Anabasis aphylla L. - Yarpaqsız öldürgən
Botaniki xarakteristikası: Yarpaqsız öldürgən kserofit yarimkol bitki olub, 
hündürlüyü 25-75 (120) sm, böyüyərək inkişaf edən, yastılaşmış-şarabənzər kolşəkilli 
olub, diametri 140 sm-ə bərabərdir. Gövdəsi çoxsaylı, aşağı hissəsi oduncaqlaşmış 
olmaqla, əsasından budaqlanandır. Yarpaqları demək olar ki. inkişaf etməyən, 
pulcuqlu. ancaq görünən, geniş üçbucaqşəkilli. bitişik, qovuşuq, düyün şəklində 
gövdəyə cüt-cüt birləşməklə tüklüdür. Çiçəkləri yaraşıqsız, kiçik (2.5 mm), düzgün, 
beşüzvlü, sadə çiçək yatağından ibarət olmaqla, sünbül çiçəkqrupunda toplanmışdır. 
Meyvəsi dairəvi, yan tərəfi yastılanmış, təktoxumlu, qanadlı, şirəli və lətli 
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meyvəyanlığmdan ibarətdir. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir və oktyabrın sonunda 
meyvələri yetişir.
Yayılması: Azərbaycanda Xəzərsahili, Abşeron, Qobustan, Kür-Araz düzənliyi, Kür 
düzü və Naxçıvan MR-in düzənliklərində yayılmışdır. Əsas təbii xammal bazası 
Qazaxıstanın Çimkənd, Cambul və Qızıl-Orda vilayətləri hesab olunur.
Coğrafi elementləri: İran-Turan, Kserofil areal tipinə aid olub, Avropa, Atlantik 
sahilləri, Böyük Britaniya adaları, Şimal dənizinin sahilləri, Fin körfəzi, Baltik 
dənizinin cənub sahilləridir.
Ekoloji şəraiti: Gilli və duzlaşmış torpaqlarda, bozqır və səhralarda yaşayır.
Toplanılması və qurudulması: Xammalın toplanılması yayın ikinci yarısında və 
payızda əl ilə, xüsusi maşınla, birilhk yaşıl gövdəsi 20-25 sm hündürlüyündə 
toplanılmalıdır. Toplanılmış gövdələr qurudulmadan əvvəl xırdalanmalı, 2-3 gün 
sonra bir-birinin üzərinə yığmaq, arabir çevirməklə tam qurutmaq, sonra isə ot 
doğrayan maşınla doğramaq lazımdır. Xammal toplanılan zaman onu döymək 
lazımdır. Xammal zəhərli olduğundan ağız və burunu tənziflə bağlayaraq 
kombinizonla işləmək məsləhətdir. Bir massivdən xammalın təkrar toplanılması 3-5 
ildən sonra mümkün ola bilər.
Standartlaşma: DS 2566-79.
Xarici göstəriciləri: Gövdənin çox hissəsi döyülərək parçalanmış, buğum, seqment 
hissələri, sərt, tüksüz, silindrik, inkişafdan qalan yarpaqlardan və üçbucaqşəkilli qısa 
pulcuqlu qından ibarətdir. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıldan, sarı rəngə qədər dəyişir. 
Özünəməxsus zəif iyi və təyin olunmayan dadı vardır. Bitkinin bütün hissələri 
zəhərlidir(i)
Kimyəvi tərkibi: Oduncaqlaşmayan yaşıl gövdəsinin tərkibində 2-4% anabazin, 
afillin və lupin alkaloidləri vardır. Bundan başqa yerüstü hissələrində saponinlər və 
flavonoidlər olur. Üzvi maddələr 2%, mineral maddələr isə 1%-dir.
Saxlanması: Xammal В siyahısında saxlanılır. Saxlama müddəti 2 ildir.
Ç7Anabazin hidroxlorid həb şəklində 0,003-0,0015 q miqdarında siqaretin 
tərgidilməsində, vegetativ pozğunluqlarda və zehni gərginliklərdə istifadə edilir.
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici dərmandır. Toxumları tənəffüs 
analeptikidir.
Famakoloji tərkibi: Anabazin hidroxloridin tərkibində olan farmakoloji maddə N- 
xolinomimetik nikotinə qarşı həssaslığı aşağı salır. Böyük dozaları analeptik təsir 
edərək, tənəffüs mərkəzini reflektoru tonuslandırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bu bitkinin gövdəsindən ahnan anabazin hidroxlorid 
siqaretin tərgidilməsi zamanı mərkəzi sinir sistemini oyadaraq, N-xolinomimetik 
(qanqliostimulyator) reseptorlarla asılılığın aradan qaldırılmasına kömək edir. 
Anabazin sulfat insektisid kimi kənd təsərrüfatında tətbiq edilir.

504



Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Thermopsis R.Br. - Termopsis
Termopsis cinsi Paxlakimilər fasiləsinə daxildir. Təbii yayıldığı sahələr şərq 
regionları: Asiya. Şimali Amerika. Sibir. Himalay. Çin və Yaponiya hesab olunur. 
Çoxillik otlar olub, sürünən kökə malikdir. Yarpaqları saplaqlı olub, uzun yalançı 
zoğlardan ibarətdir. Çiçəkləri adətən, sarı, bəzən bənövşəyi, ləçəklərdən təşkil 
olunmuşdur. Erkəkciklərin sayı 10 ədəddir. Bu bitkidə bioloji aktiv maddələr olan 
qanqlioblokadaedici xüsusiyyətlərə malikdir.
Thermopsis lanceolata R. Br. - Neştərşəkilli termopsis
Sinonimləri: Əyyaş otu. siçana oxşar, arsenli

Thermopsis lanceolata R. Br. - Neştərşəkilli termopsis
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Yerüstü hissələri üfüqi və şaquli 
kökləri, çoxsaylı düyünləri, əlavə kökləri, 2 m və daha çox dərinliyə gedə bilir. 
Gövdəsinin hündürlüyü 60 sm, düz, şırımlı, aşağı hissələri azacıq odunlaşmış. 
tükcüklü və budaqlanandır. Gövdəsi sıx örtüklə örtülən yarpaqcıqlardan ibarət 
uzunsov və ya uzunsov-neştərşəkilli formah. uzunluğu 2.5-8 sm. eni isə 0.5-1 sm-ə 
bərabərdir. Hər bir yarpağı 2 neştərşəkilli yarpaqcıqdan ibarətdir. Çiçəkləri sarımtıl 
kəpənəkçiçəklilər tipindən ibarət olan tacdan, uzunluğu 3sm. kiçik kasa 
yarpaqlarından və sonu 20 sm uzunluğunda olan fırça ilə qurtarır. Meyvələri xətti, 
düz və ya azacıq qövsşəkilli, 7-15 sm. toxumlarının uzunluğu 1-9 sm. eni isə bir sm-ə 
bərabərdir. Toxumları yaşılımtıl-qara, uzunluğu 3-5, eni isə 2-3,5 mm-ə bərabərdir.
Yayılması: Əsasən Cənubi. Qərbi Sibir. Şimali Qazaxıstan. Tyan-Şan dağlarında. 
Şimali Qırğızıstan. İrkutiya və Krasnoyar vilayətləri.
Coğrafi elementləri: Mərkəzi Asiya-Sibir dizyunktiv areal tipinə daxildir. Şimal 
sərhəddi Orenburq, Maqnitoqorskinin şimalı, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Baykal və 
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Baykalətrafı ərazilər, cənub sərhəddi - cənubi Sibir, cənubi Tuva, cənubi Altay, şərqi 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Monqolstan, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Bitkinin xammalı butonizasiya başlayan vaxtda 
(may-iyun) toplanılmalıdır. Eyni zamanda çiçəkli bitki və çılpaq zoğları toplanılır. 
Toxumları tam yetişmə zamanı toplanılmalıdır. Toplanılan xammal açıq, lakin 
kölgəh, yaxşı ventilyasiyalı (40°C) çardaqda 1-2 sm qalınlığında, 50-60°C 
temperaturda, quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 59 (ot); TS 64-4-17-76 (toxum).
Xarici göstəriciləri: Gövdəsi sadə və ya budaqlanan, şırımlı, açıldıqda arabir yumşaq 
ağımtıl tükcükləri görünür. Yarpaqları qısa saplaqlı, növbəli, 3 hissədən ibarət 
qovuşuq, iri yalançı zoğdan, yuxarı hissəsi demək olar ki, çılpaq və aşağı hissəsi isə 
sıx tükcüklərdən ibarətdir. Erkəkcikləri şərbəstdir. Özünəməxsus zəif iylidir. Xammal 
kimi toxumu hamar, parlaq, bir az yastılaşmış böyrəkşəkilli formaya malikdir.
Kimyəvi tərkibi: Termopsisin yarpağının tərkibində 1-2,5% termopsin alkaloidi 
homotermopsin, metilsitizin, axikarpin, anaqirin, mürəkkəb efir olan termopsilasin, 
saponinlər, aşı maddələri, qatran, efir yağı izləri, askorbin turşusu (285mq%), 
toxumlarında alkaloidlər (2-3%), başhca olaraq sitizin vardır. Yerüstü hissələrində 
makroelementlər (mq/q):K-20,8, Ca-8,0, Mg-2,9, Fe-0,2, mikroelementlər(mq/q): 
Mn-0,12, Cu-0,39, Zn-0,53, Mo-0,4, Cr-0,04, Al-O,04, Se-17,7, Ni-5,0, Sr-0,13, Pb- 
0,03, B-39,2; kosentrasiyada isə Ni və Se olur.
Saxlanılması: Ot və toxumu В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik tərkibi: Analeptik dərmandır. Qanda nikotinin qatılığını aşağı 
sahr.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan termopsis otu çiçəkləmə 
başlayan zaman keyfiyyətli xammal və dərman hesab edilir. Keyfiyyətli dərman kimi 
bitki və toxumlarından istifadə edilir. Toxumlarının tərkibində 2-3% alkaloidlər və 
sitrizin tapılmışdır.
Ф Neştərşəkilli termopsis toz, cövhər. Öskürəkkəsici dərmandır.
£$Termopsis həb (termopsis tozu 0,01q, natrium hidrokarbonat 0,25q). Öskürəkkəsici 
dərmandır.
Ф Kodelak həb. Öskürəkkəsici dərmandır.
Ф Termopsis ekstraktı. Öskürəkkəsici dərmandır.
Ф Termopsisin quru ekstraktı, həb 0,05 q. Öskürəkkəsici dərmandır.
Çf Yeniyetmələr üçün öskürəkkəsici mikstura. Öskürəkkəsici dərmandır.
Ф Siti ton 0,15 % məhlul (sitizin alkaloidi). Analeptik dərmandır.
Ф Tabex həb, 0,0015 q (sitizin alkaloidi). Nikotin düşüncəsini təcrid etmək.
Ф Plenki 0,0015 q. Nikotin düşüncəsini təcrid etmək üçün.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Otundan öskürək əleyhinə keyfiyyətli məhlul, ekstrakt 
və toz hazırlanır. Toxumlarından ahnan sitizin maddəsindən hazırlanan sitito 
preparatı tənəffüs mərkəzini qıcıqlandıran keyfiyyətli dərman maddəsidər. Sitizindən 
eyni zamanda tabeks adlı dərman hazırlanır ki, bu dərmandan siqaretin 
tərgidilməsində istifadə edilir.

Genus: Styphnolobium Schott - Stifnolobium
Soforanın bu qəbildən olan növləri Cənub-Şərqi Avropada, Cənubi Asiyada, 
Avstraliyada, Cənubi Amerika və Şərqi Sakit okean adalarında geniş yayılmışdır. 
Yeni Zelandiyada bir çox növləri bitir. Burada soforanın səkkiz növü yayılmışdır.
Styphnolobium japonicum (L.) Schott (=Sophora japonica L.) - Yapon 
stifnolobiumu (Sofora)
Sinonimləri: Kələ-kötür urlu stifnolobium, fırlı, stifnolobium

Sophora japonica L. - Yapon soforası
Botaniki xarakteristikası: Ağac bitkisi olub, hündürlüyü 10 m-ə qədərdir. Tək 
yerləşən yarpaqlarının uzunluğu 11-25 sm olub. 9-13 ədəddən ibarətdir. 
Yarpaqcıqlarının uzunluğu 2-5 sm, uzunsov-yumurtavari. zirvəsi itiuclu, yuxarı 
hissəsi yaşıl, aşağı hissəsi isə göyümtüldür. Çiçəkləri süpürgəvan fırçadan ibarət 
olmaqla, gövdənin sonunda daha iridir. Çiçək tacı tutqun-sarı, uzunluğu 10-15 mm- 
dir. Meyvəsi silindrik, paxlalı olub. 1-5 toxumdan ibarətdir. Yetişmiş meyvələri 
böyrəkvari formah və qırmızı rənglidir. Çiçəkləmə dövrü iyun-iyul aylarına təsadüf 
edilir. Meyvəyanlığı açıq-yaşıl, lətli və şirəli olub, iritoxumludur.
Yayılması: Yapon soforasımn yabanı növünə keçmiş SSRİ ərazisində rast gəlinmir. 
Mədəni növünə Avropanın cənubunda. Qafqaz və Orta Asiyada dekorativ bitki kimi 
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yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə rast gəlinir. Ukrayna, Rostov, Krasnodar, 
Stavropol, Gürcüstan, Özbəkstan, Tacikstan, Türkmənstan, Qırğızstan və cənubi 
Qazaxıstanda bu bitki dərman kimi tədarük edilir. Azərbaycanda Bakı, Ağdam, 
Gəncə, Şamaxı və Qubada becərilir.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qafqaz, Orta Asiya və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Meyvələrinin uzunluğu 9-10 sm, qalınlığı isə 10-12 
mm olub, yetişməmiş halda toplanılmalıdır. Xammalı çardaqda, yaxşı ventilyasiyalı 
yerlərdə, 40-45°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: BFS 42-341-74; meyvənin keyfiyyəti - FS 42-452-72.
Xarici göstəriciləri: Çiçəkləri uzunsov-yumurtavaridir. Çiçək saplağı incə və 
zərifdir. Kasacığı sarımtıl-yaşıl, boruşəkilli, qısa, küt və ya itiuclu dişcikdən və lupa 
altında görünən tükcüklərdən ibarətdir. Çiçək tacı tutqun-sarı rəngli olub, kasa 
yarpağının bərabərliyində yerləşir və ya bir qədər ötüb keçir. Zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində rutin maddəsi vardır. Çiçəklərində bu 
maddə daha çoxdur. Meyvələrinin tərkibində kempferol-3-soforozid və aşı maddələri 
mövcuddur. Çiçəklərində xromatospektrofotometrik metodla rutin 16%, rütubət 12%, 
kül 8%, üzvi birləşmələr 1%, mineral birləşmələr isə ən azı 0,5% olur. Meyvələrində 
rütubət 14%, kül 3%, üzvi birləşmələr 0,5%, mineral birləşmələr isə 1%-dir.
Saxlanılması: Çiçək və meyvələri havalı, quru anbarlarda rəflərda, meyvə və 
toxumları bütün şəraiti normal olan anbarlarda saxlanılır. Çiçəklərin saxlanılma 
müddəti 2 il, meyvələrinki isə bir ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Kapilliyarların keçiriciliyini azaldır.
Farmakoloji tərkibi: Toplanılmış və qurudulmuş çiçəkləri və meyyələri keyfiyyətli 
dərman bitki xammah hesab edilir. Rutin kapilliyarların keçiriciliyini azaldır, 
mikrosirkulyasiyanı və zülal mübadiləsini yaxşılaşdırır. Eritrositlərin deformasiya və 
aqreqasiyasına ingibitor təsir edir. Xroniki venoz çatmamazlığında, aşağı ətraflarda 
limfostaz yaradır, yorğunluq, ağrı və qıcolmaları yox edir.
ÇjRutin toz, həb 0,02 q. Kapilliyaroprotektor dərmandır. Kapilliyar keçiriciliyini 
azaldır, damarların elastiki qabiliyyətini artırır.
^Kversetin toz, həb 0,02 q. Kapilliyaroprotektor və antioksidant dərmandır. 
Kapilliyar keçiriciliyini azaldır, damarların elastiki qabiliyyətini artırır. Rutin 
kompleks dərmanların, polivitaminlərin tərkibində (Askorutin, Aerovit, Qlutamevit, 
Komplivit, Undevit) və yarımsintetik Troksevazin, Venoruton dərmanların tərkibində 
olmaqla, kapilliyaroprotektor və antioksidantdır. Bakterisid və yarasağaldıcı olub, 
toxumaların regenerasiya qabiliyyətini və bərpa prosesini artırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Rutin və kveristindən hipo-və avitaminozlarda, P vitamin isə damar 
xəstəliklərində tətbiq edilir. Meyvələrindən hazırlanan dəmləmə və bişirmələr trofik 
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və irinli yaralarda toxumaların regenerasiyasında əvəzedilməz preparat hesab edilir. 
Aşağı ətrafların venoz çatmamazlıqlarında, ödemlərdə, ağrı sindromlarında, dermatit. 
limfostaz, hemorroy. diabetik retinopatiya, hemorragik diatez. dəri və toxumaların 
şüa terapiyalarında işlədilir. Meyvələrindən ahnan cövhərdən irinli, trofik yaraların, 
ekzema və yanıqların müalicəsində tətbiq edilir.

Familia: Nupharaceae A. Kerner - Suzanbağıkimilər
Genus: Nuphar Sibth. & Sm. - Nelufər (Su zanbağı)
Sualtı yarpaqları zərif, incə, bir az parlaq, azacıq büküşlü, tükcüklü kənarlara malik 
olmaqla, qısa saplaqlıdır. Çiçəkləri sarı, iyli, ətirli, 5-6 sm suyun içərisində olmaqla, 
tək, demək olar ki. şarşəkilli. 4-5 sm diametrində. dairəvi yoğun çiçək altlığından 
ibarət, yuxarı hissəsi açıq-sarı rəngli, əsası yaşıl, uzunluğu 20-30 mm. çoxsaylı ləçək 
və erkəkciklərdən ibarətdir. Ləçəkləri sarı, qısa kasayarpaqdan təşkil olunmuşdur. 
Meyvələri çoxyuvah, çoxtoxumlu, qutucuqlu, hamar, oval-yumurtavari. yaşıl, 
yetişdikdə seliklə örtülür. Toxumları hava kisəciklərindən ibarət olur.
Nuphar luteum (L.) Smith - Sarı nelufər
Sinonimləri: Dırmaşan, sarı suzanbağı

Nuphar luteum (L.) Smith - Sarı nelufər
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik su bitkisidir. Sürünən, möhkəm, çoxsaylı ağ 
qaytanabənzər köklərdən ibarətdir. Kökləri silindrik, bir və ya bir neçə yan şaxələnən 
köklərə malik, uzunluğu 1-1.5 m (bəzən 3-4 m), eni isə 13 sm. xaricdən sarı-yaşıl, 
daxili ağ, tünd rombabənzər-dairəvi dişlidir. Zirvədə yerləşən yarpaq və çiçəklərin 
saplaqları möhkəmdir. Yarpaqları 2 tiplidir: üzən-sıx. zəif dərili, yumurtayabənzər- 
ellipsvari. uzunluğu 15-17 sm dairəvi kənarh. əsası dərin oyuqlu. nazik və 
büküşlüdür. Çiçəkləri sarı. tək. uzun qaytanabənzər olub, suyun üzərinə sərilərək 
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şarabənzər görünməklə, diametri 4-5 sm-dir. May-avqust aylarında çiçəkləyir, iyul- 
sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir. Toxumla və vegetativ yolla çoxalır.
Yayılması: Şimal, Uzaq Şərq, Orta Asiya, Ukrayna, Belorus, Voronej və Krasnodar 
vilayətlərində yayılmışdır. Avrasiya növü olub, MDB ölkələrinin bütün ərazilərində, 
əsasən dağlıq rayonlarda və Arktikada yaşayır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Orta Asiya əraziləri, 
Rusiya, Çin, Qazaxıstan, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları.
Ekoloji şəraiti:Yavaş axan sularda, göllərdə, köhnə nohurlarda, sakit axan çaylarda, 
dərinliyi 0,5-1 m və hətta 3-5 m olan sularda, körfəz və onun sahillərində rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi kökləri may-oktyabr aylarında, eyni 
zamanda çiçək və meyvələri də toplanılır. Dərin olmayan sututarlarda köklərini iti 
bıçaqla kəsmək tövsiyyə olunur. Kəsilmiş orqanlar tezliklə pöhrələyirlər.
Köklərində çoxlu rütubət olduğundan əvvəlcə təbii qurutmaya (hava-günəş) üstünlük 
(10-15 gün) verilməlidir. Xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyah çardaqda 2- 
3 sm qalınlığında sərilməli və ya 60°C temperaturda, quruducu şkafda 3 gün ərzində 
qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-608-72.
Xarici göstəriciləri: Xammal uzununa kəsilərkən nazik qalınlıqda olan lentəbənzər 
hissəciklər şəklində olmalıdır. Kökü yuxarıdan üçbucaqşəkilli-dairəvi dişcikli olub, 
dişciklərin bərabərliyindədir. Çiçəkləri bozumtul-san, tünd, demək olar ki, qaramtıla 
qədər dəyişir. Kəsilmiş hissələri sarımtıl rənglidir. Zəif iyli, acı dadhdır. 
Kökümsovları lentəbənzər və ya diskəbənzər formadadır. Çiçəkləri tutqun qonur-san, 
demək olar ki, qara dişcikli, sınmış halda sarımtıl rəngli, azacıq yaşılımtıl olur. 
Zəhərli olduğundan dadı təyin ohınmayandır(!).
Kimyəvi tərkibi: Köklərində 0,3-0,8% xinolizidin sırası alkaloidləri, nuftein, 
tiobinufaridin, neotiobinufaridin, nufarin, nişasta (20%), steroidlərdən sitosterin, 
stiqmasterin, sitosterin qlikozidi, sitoterinin palmitin efiri, askorbin turşusu, 
karotinoidlər, aşı maddələri (2,3%), ah yağ turşulanpalmitin və araxin vardır.
Saxlanılması: Xammal В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 2 ildir. 
Famakoterapevtik qrup: Trixomonad əleyhinə dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik ot bitkisi olan sarı suzanbağı otunun kəsilmiş 
və qurudulmuş kökləri mikrob və göbələkəleyhinə dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökündən trixomonad kolpit xəstəliyində 
müvəffəqiyyətlə işlədilən lyuternurin adlı preparat hazırlanır.

Subregnum: Superiores - Ali bitkilər
Sporophyta: Ali sporlular
Familia: Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Plaunkimilər
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Genus: Huperzia Bernh. - Huperziya (Qurdayağı)
Huperziya cinsi həmişəyaşıl, çoxillik bitki olub. Plaunlar (Lycopodiaceae) fasiləsinə 
daxil olmaqla, şimal yarımkürənin meşə zonalarında yayılmışdır. Bu cinsin adı alman 
botaniki İoqan Xuperçanın (Johann Peter Huperz, 1771-1816) şərəfinə 
adlandırılmışdır. Gövdəsi birtipli, yarpaqları növbəli, sadə və təkdamarhdır. Dünyada 
140 növü, Qafqazda 6, Azərbaycanda isə cəmi bir növü yayılmışdır. Bu cinsə bir növ 
olan quzu plaunu daxildir.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. (=Lycopodium selago L.) Quzu 
plaunu
Sinonimləri: Qoyunabənzər plaun, plaun, qurdayağı, ağacabənzər
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik sporlu həmişəyaşıl ot bitkisidir. Zəif inkişaf edən 
kök sistemi vardır. Gövdəsi yabaşəkilli budaqlanan. düzqalxan. hündürlüyü 5-30 sm. 
yarpaqlarının eninə ölçüsü 0.6-0.8 sm-dir. Yarpaqları kiçik, çəpinə, xətti-neştərşəkilli, 
itiuclu, bütövkənarlı və ya kiçik dişli, dəricikli. parıldayan olub, uzunluğu 2.5-10 mm. 
eni isə 0,7-1,5 mm-dir. Sporangisi kiçik, böyrəkşəkilli, uzunluğu bir mm-ə 
bərabərdir. Gövdənin yuxarı hissəsində uzunluğu 4 mm xüsusi vegetativ orqan olan 
tumurcuğu inkişaf edir. Aprel-iyun aylarında spor əmələ gətirir, iyul-avqust aylarında 
isə meyvələri yetişir.

Huperzia selago - Quzu plaunu
Yayılması: Qafqaz. Karpat, Şərqi Qazaxıstan. Uzaq Şərq. Sibir, Kamçatka. Kuril 
adaları, Çukot və Ural ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Qafqaz, Qərbi. Şərqi Sibir. Uzaq Şərq və Orta 
Asiya. Yeni torpaq adalarından Qafqaza qədər ərazilər. Şimali Yakutiya. Altay.
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Krasnoyarsk, Irkutsk, Kamçatka, Amurətrafı, Kuril adaları, Çukot adası, Uzaq Şərq, 
Çili, Çin və Hindistan.
Ekoloji şəraiti: Tundra, meşə-tundra və meşə zonalarında kölgəli küknar, qarışıq 
qızılağac meşələrində, şibyə, kol və yarimkol kimi, qranit qayalarında rast gəlinir.
Toplanılması və qurudulması: İyun-sentyabr aylarında spor əmələ gətirən zaman 
toplanılır. Xammalı toplayan zaman iti bıçaqla yaşıl və sanmtıl gövdələrini, 
tumurcuqlarını və zərər vurmadan kök sistemini toplamaq lazımdır. Təkrar 
toplanılma 6-10 ildən sonra aparılmalıdır. Quruducu şkafda qurutmaq üçün ən 
optimal temperatur 50°C, yaxşı ventilyasiyalı şəraitdə və bitki nazik doğranmış halda 
ola bilər. Bundan başqa küləkli yerlərdə, tənzif üzərinə sərməklə qurutmaq 
mümkündür.
Standartlaşma: FS 42-528-91.
Xarici göstəriciləri: Yerüstü hissələri yarpaqlarla birlikdə 20 sm-dir.
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində xinolizid sırası alkoloidləri 0,4-1,1 %, annotinin, 
likopodin və psevdoselagin vardır. Eyni zamanda tərkibində karotinoidlər (25 mq%), 
qatranlı maddələr və flavonoidlər tapılmışdır. Spor əmələ gətirəndən sonra toplanılan 
və qurudulan plaun keyfiyyətli dərman xammalı hesab olunur.
Saxlanılması: Havası dəyişilən rəflərdə qalmalıdır. В siyahısına daxildir. 
Famakoterapevtik qrup: Qusma və antialkoqol dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Sakitləşdirici, ağıkəsici, işlədici, qusma törədən olmaqla, 
toksiki dərmandır. Xroniki alkoqolizmin müalicəsində istifadə edilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkidən hazırlanan bişirmə xroniki alkoqolizmin 
müalicəsində tətbiq edilir. Bitkini qəbul etdikdə ümumi ağırlıq, təkrar qusma yaradır, 
qan təzyiqini aşağı salır, aritmiya, əzələlərin fibrillyasiyası və tənəffüsün qısalmasını 
yaradır. Alkoqolizmdə və siqaretin tərgidilməsində tətbiq etdikdə simptomlar daha da 
güclənir. Analoji mənzərə nikotinizmdə də yaranır.

Familia: Rubiaceae Juss. - Boyaqotukimilər
Genus: Cinchona L. - Kinə ağacı
Bu bitki 1742-ci ildə Linneem tərəfindən bir nəsil şərəfinə adlandırılmışdır. Perunun 
vitse-krahnın arvadı qrafinya Çinçon 1638-ci ildə qızdırmadan kinə ağacının qabığı 
ilə sağaldıqdan sonra bu bitki tanınmağa başladı. Görkəmli İspan tarixçi-təbiətçi 
Bernabe Kobo, yezuit monastırı və yazıçısı, kinə qabığının tarixində əhəmiyylətli rol 
oynamışdır. O, 1632-ci ildə bu bitkinin ilk təsvirini vermiş və öyrənmişdir ki, bu 
bitkinin təxminən 40 növü məlumdur. Bu biçimli həmişəyaşıl ağacın hündürlüyü 10- 
15 m-ə (bəzən 25 m) bərabərdir. Yarpaqları iri, qalındərili, bütövkənarlı və qarşı- 
qarşıya yerləşmişdir. Uzaqdan kinə ağacı adi qaraçöhrəni xatırladır, yarpaqları parlaq 
və bütün çətiri açıq çəhrayı çalarlıdır. Çəhrayı, qırmızı və ya sarımtıl-ağ, ətirli, borulu
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süpürgəşəkilli çiçəkləri budaqlarının uclarında toplanmışdır. Meyvəsi uzunsov 
yumurtavarı və qutucuqlu olub, qanadlı toxumlara malikdir.

Cinchona officinalis L,- Dərman kinə ağacı
Sinonimləri: Dərman kinəsi, kinə ağacı, kinə kolu
Botaniki xarakteristikası: Xinin ağacı dəricikli. qarşı-qarşıya, parlaq yarpaqları və 
beşüzvlü çiçəkləri, boruşəkilli çiçək tacı, süpürgəvan çiçəkqrupu gövdənin sonunda 
yerləşir. Bitkinin forması, yarpaqlarının ölçüsü, çiçəklərin damarlarının rənginə görə 
fərqlilik əlamətləri vardır. Xinin ağacının qırmızı-şirəli yarpaqları, enli ellipsşəkilli 
qırmızı rəngli damarları və açıq çəhrayı-bənövşəyi rəngli çiçəkləri vardır. Ledjir xinin 
ağacının yarpaqları ellipsşəkilli və ya neştərvari. orta damarları qırmızı, çiçəkləri 
sarımtıl və ya ağ rənglidir. Meyvələri ikiyuvalı qutucuqlu və kiçik toxumludur.
Yayılması: Xinin ağacının vətəni 800-1700 m dəniz səviyyəsi hündürlüyü olan And 
(Peru. Ekvador, Boliviya) dağ meşələridir. Mədəni şəkildə Yava, Seylon, 
Madaqasqar adaları və Şərqi Afrika tropik ərazilərində becərilir.

Cinchona officinalis L. - Dərman kinə ağacı
Coğrafi elementləri: Hindistan, Flippin, Sri-Lanka və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Yabanı və mədəni halda olan bu bitkinin qabığı 
toplanılır. Plantasiyalarda bu bitkinin 6-7-ci ilində gövdəətrafı yarpaqları seyrəldilir. 
Plantasiyada 25 illiyində tam məhsul üstündə olur. Yalnız havada qurutmaq lazımdır. 
Standartlaşma: DF VIII. Xinin qabığı bir çox ölkələrin o cümlədən Britaniya və 
Avropa farmakopeyasına daxil edilmişdir.
Xarici göstəriciləri: Müxtəlif xinin sortların aşağıdaki kimi təsnif etmək olar:
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1. Qonur və ya san xinin kolu: xaricdən bozumtul-qonur, daxildən isə sarı-qonur 
olub, qalınlığı 1-5 mm-dir.

2. Sarı və ya narıncı xinin kolu: Qabığı borucuğabənzər, iri yastı, uzunluğu 20-30 
sm, qalınlığı 10-15 mm-dir.

3. Qırmızı xinin kolu: Qabığı özünəməxsus yastı, ziyiləbənzər-təpəcikli, 
qırmızımtıl-qonur rənglidir. Bütün sortları sınmış halda qabığı xaricdən hamar, 
daxildən isə sərt olmaqla, qısaliflidir. Zəif iyli, olduqca acı və büzücü dadlıdır.

Kimyəvi tərkibi: Xininin qabığında çoxlu miqdarda alkaloidlər (30), xinolin 
törəmələri vardır. Əsas xinin (30-60%) steroizomer olan xinidin, sinxonin və 
sinxonidin törəmələrindən ibarət olur. Bitkidə xininin miqdarı ən azı 6,5% rütubət 
10%, ümumi kül 10%, üzvi və mineral maddələr isə 2%-ə qədərdir.
Saxlanması: Xammal havası dəyişilən quru yerlərdə saxlanılmalıdır. В siyahısına 
daxildir.
Famakoterapevtik qrup: Antiaritmik, iştahartırıcı və malyariya əleyhinə dərman 
maddəsidir.
Famakoloji tərkibi: Xinin malyariyada cinsiyyətsiz, qeyri-cinsi olan 
plazmodiumların formalarını məhv edir. Qulaqlarda küy, başgicəllənmə, halsızlıq, 
əllərin əsməsi və uşaqlıq qanaxmalarında bu bitkinin qəbulu göstəriş sayılır. Xinin 
temperatursalıcı, acı olduğuna görə sekresiyanı artırmaqla iştahanı yaxşılaşdırır. 
Uşaqlığın saya əzələlərini stimullaşdırır. Steroizomer xinin antiaritmik təsirlidir.
Ф Xinidin sulfat həb 0,1 və 0,2 q. Antiaritmik dərmandır.
Ф Xinin hidroxlorid toz, həb 0,25 və 0,5 q. Malyariya əleyhinə dərmandır.
Ф Xinin dihidroxlorid 50% məhlul. Malyariya əleyhinə dərmandır.
Ф Xinin sulfat toz, həb 0,25 və 0,5 q. Malyariya əleyhinə dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xininin qabığından ahnan xinin antiprotozoy dərman 
kimi malyariya plazmodiumlarmm bütün növlərinə təsir edir.
Müalicəvi təsiri: Bu bitki kütləvi surətdə toplanılaraq Avropa və digər ölkələrə 
satıldığından, XIX əsrdə demək olar ki məhvedilmə mərhələsini yaşayırdı. Alman 
botaniki Xasskarlu böyük əmək sərf edərək, xininin toxumlarını toplayaraq Yava 
adalarında əkdi. Bundan başqa cavan ingilis taciri Ç. Ledcer də Yava adalarında bu 
bitkinin əkilməsini davam etdirdi.
Xinidin sulfat, Xinipeks, Kinidin Durules preparatları taxikardiya zamanı antiaritmik 
və səyridici aritmiyalarda işlədilir. Xinin qabığının dəmləməsi və bişirməsi mədə- 
bağırsaq sistemində həzmi yaxşılaşdıraraq iştahı artırır.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Echinops L. - Toppuztikan
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Çoxillik, çiçəkləri boruşəkilli, hər biri xüsusi sarğılı. ümumi sarğısı olmayan çiçək 
qrupunda toplanmışdır. Xarici sarğı yarpaqcıqları incə cod tüklərə parçalanıb, 
ortadakılar kürəkvari. daxildəkilər isə xətti-neştərvaridir. Tacı müntəzəm, incə borulıı 
və slindrik 5 bölümlü büküşlü. mavi, ağımtıl və ya ağ rənglidir. Cinsin Azərbaycanda 
9 növü yayılmışdır.
Echinops sphaerocephalııs L. - Şarbaşcıqlı toppuztikan
Sinonimləri: Başcıqh toppuztikan. toppuztikan
Echinops ritro L,- (=£. ruthenicns Bieb.) - Adi toppuztikan
Sinonimləri: Toppuztikan. qara südotu

Echinops ritro L. - Adi toppuztikan
Botaniki xarakteristikası: Toppuztikan kökümsovlu çoxillik ot bitkisi olub, 
hündürlüyü 2 m-ə qədərdir. Gövdəsinin yuxarı hissəsi budaqlanan. ağımtıl- hörümçək 
toruna bənzəyən naxışlıdır. Yarpaqları növbəli, yuxarı hissəsi yaşıl, enli-neştərşəkilli, 
dərin lələkvari-bölümlü. uzunluğu 25 sm, eni isə 6 sm-ə qədər kənarları tikanlı və 
tikanlı-dişcikli, aşağı yarpaqları saplaqlı olub, əsası oturaqdır. Şarabənzər başcıqh 
növünün yarpaqları hər tərəfdən kələ-kötür, nahamar, metalabənzər tükcüklü olub, 
yapışqanlıdır. Təkçiçəkli səbətciyi sıx, şarabənzər başcıqh, 4-6 sm diametrində olub, 
gövdənin və budaqcıqların təpəsində yerləşir. Səbətciyi çoxcərgəli. üç formah 
yarpaqcıqlı: xarici yarpaqcıqları qılaoxşar, ölçüsü daxildəkindən bir neçə dəfə qısa, 
orta yarpaqcıqları yarpağabənzər, demək olar ki. xarici yarpaqcıqlarla bərabər, daxili 
yarpaqcıqları isə neştərvari. tacın uzun borucuğuna bərabər olur. Adi toppuztikanın 
daxili yarpaqcıqları göyümtül, şarabənzər başcıqh digər yarpaqları isə açıq-mavidir. 
Bütün çiçəkləri boruşəkilli, kasacığı kəkilli adi toppuztikanın tacı isə göyümtül, 
şarabənzər başcıqh növündə isə ağdır. Meyvələri tükcüklü, silindrik toxumlu olub. 7- 
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9 mm, eni isə 2 mm olmaqla, kasavari kəkildən ibarətdir. İyun-avqustda çiçəkləyir, 
avqust-sentyabr ayında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Cənubi Ural, Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Azərbaycanm əksər ərazilərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa, Qərbi Şərqi və Orta Asiya botaniki-coğrafı 
rayonlarına daxildir. Qazaxıstan, Monqolstan, Rusiya, Türkmənistan (Asiya), 
Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin.
Ekoloji şəraiti: Müxtəlifotluq çöllərdə, çınqıllı, dağlıq, yamac və təpəlik ərazilərində 
yaşayır. Dərman məqsədilə böyük olmayan ərazilərində əkilir və əsasən ikiillik 
bitkilərdən istifadə edilir.
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləri və yetişmiş meyvələrini payızın sonunda 
təkbarmaqlı əlcəklə toplamaq lazımdır. Xammal havası dəyişilən yerlərdə sərilərək 
və ya 60-80°C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Xarici göstəriciləri: Toxumları uzunsov-tərsyumurtavari, sıx qəhvəyi rəngli olub, 
tükcüklüdür. Xammalın yetişməyən meyvələri 10%-dən çox olur.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 1-2% xinolin alkaloidləri başlıca olaraq 
exinopsin olur. Xammalda exinopsinin miqdarı 1%-dir. Alkaloidlərdən başqa 26-28% 
efir yağı olur.
Famakoterapevtik qrup: Analeptik (ümumitonuslandırıcı) dərmanlar.
Famakoloji tərkibi: Exinopsindən strixinin almır. Exinopsin onurğa beyninin 
reflektor fəahyyətini artırır, skelet əzələlərini tonuslandırır. Az zəhərli olduğundan 
geniş terapevtik müalicəvi effektə malikdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammaldan exinopsin nitrat alınır ki, bu dərmandan da 
strixinin nitratda olduğu kimi sinir sistemi impulslarını tonuslandırıcı kimi istifadə 
edilir. Exinopsin mərkəzi sinir sisteminin mərkəzi və periferik şöbələrinin 
zədələnmələrindəüz sinirinin parezində, pleksit, miopatiya, astenik vəziyyətlərdə olan 
damar distoniyasında və göz sinirinin hipotoniya və atrofiyasında istifadə edilir.

Familia: Papaveraceae Adans. - Laləkimilər
Genus: Papaver L. - Lalə
Bir, iki və ya çoxillik, süd şirəli və lələkvari bölümlü yarpaqlı bitkidir. Ləçəkləri 4, 
erkəkcikləri çoxsaylı, yumurtalığı 3-22, bəzən 4-10 meyvə ləpəsindən ibarətdir. 
Ağızcıq 3-18 şüalıdır. Qutucuq bir yuvah və çox toxumludur. Azərbaycanda bu 
cinsin 20 növü yayılmışdır.
Papaver somniferum L. - Xaşxaş (Yuxugətirici lalə)
Sinonimləri: Yuxugətirici lalə, bihuşedici, lalə, dağ laləsi
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisidir, hündürlüyü 100-150 sm olub, 
tərkibində çoxlu miqdarda şirə olur. Gövdəsi düzqalxan, sıxyarpaqlı, göyümtül-yaşıl, 
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adətən yuxarı hissəsi budaqlıdır. Yarpaqları növbəli, göyümtül, sıx və ya aşağı hissəsi 
damarlı, nadir hallarda tükcüklüdür. Kökətrafı yarpaqlarının uzunluğu 30 sm. çətir 
kimi toplanmış, qısa saplaqlı, ellipssəkilli, iridişcikli və ya kəsilmiş-pərli olub, 
kənarları kəskin dişciklidir. Gövdə yarpaqlarının uzunluğu 20 sm, enli ellipssəkilli və 
ya tükcüklü itidişciklidir. Çiçəkləri 1-10 saylı, iri, gövdə zirvəsi budaqlanan. uzun, 
yağlı olub, şişkindir. Çiçəkləmə dövründə başı aşağı əyilmiş çiçəkləri hamar, 
tərkibində tiryək olan sortlar göyümtül-yaşıl, uzunsov-ellipssəkilli, zirvəsinin 
uzunluğu 3-4,5 sm, yağlı sortlarda isə onların ölçülərinin uzunluğu 2-2,5 sm. aşağı 
hissəsi qırmızı-bənövşəyi və ya tam yaşıl, enli-ellipssəkillidir. Kasacığı çılpaqdır və 
çiçəkləmədən əvvəl açılmağa başlayır. Çiçək tacı 4 ləçəkli, çoxçiçəkli, müxtəlif 
rəngli (ağ. bənövşəyi, qırmızı, çəhrayı) olub, uzunluğu 30 sm-dir. Ləçəklər əsasən 
tünd rənglidir. Meyvələrin qutucuqlarının diametri 5 sm olmaqla, dairəvidir. 
Toxumları açıq-sarı (tiryək sortlarında), mavi, sarı və ya sarımtıl qara (yağlı 
sortlarda) olur. İyun ayında çiçəkləyir, iyul-sentyabr aylarında meyvələri yetişdikdə 
toplanılır.

Papaver somniferum L. - Xaşxaş (Yuxugətirici lalə)
Yayılması: Vətəni məlum deyildir. Ukrayna, Başqırdıstan, Qərbi Sibir. Krasnodar 
vilayətində və Qazaxıstanda yayıldığı məlumdur. İlk dəfə olaraq Kiçik Asiyada və 
Yunanıstanda, sonra Hindistan. İran, Türkiyə, Çin və digər ölkələrdə yayıldığı qeyd 
edilmişdir. Bəzi ölkələrdə becərilərək toxumundan, digər ölkələrdə südündən tiryək 
alınır. Qırğızstanda XX əsrin 70-ci illərindən dərman məqsədilə istifadə edilir. 
Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində yayılmışdır.
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Coğrafi elementləri: Avrasiya növüdür. Avropanın bütün rayonları (Arktikadan 
başqa), Qafqaz, Şərqi Qazaxıstan (Cunqar, Alatay) və Orta Asiya (Tyan-Şan) 
əraziləri.
Toplanılması: Qutucuqları yetişdikdə toplanılaraq tiryək alınır.
Xarici göstəriciləri: Bütöv yarpaqlı, müxtəlif uzunluqlu saplaqlı, ellips formalı, 
dimdikli əsasa və girdə zirvəyə, nazik olub, hər 2 tərəfi mumludur. Qutucuq və 
toxumları toplanılır. Qurudulma günəşli havada təbii şəraitdə, çadır üzərində meyilli 
yerlərdə, çardaqda, daimi havalı yerlərdə, quruducu şkafda isə 50-60°C temperaturda 
qurudulur. Xammal olaraq əsasən yetişmiş qutucuğu və gövdənin yuxarı hissələri 
istifadə edilir. Qutucuğu xaricdən bozumtul tünd-san rəngdən bozumtul kükürdü-san 
rəngə qədər, çiçəkləri tünd ləkəli, daxili tərəfi sarımtıldan açıq-boz rəngə qədər 
dəyişir. Özünəməxsus iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Qutucuğunda izoxinolin sırası alkaloidləri, müxtəlif qruplu 20-ə 
qədər alkaloidlər vardır. Başlıca olaraq fenantren izoxinolin: morfin, kodein, tebain, 
benzil izoxinolin: papaverin, narkotin, nasein alkaloidləri vardır. Qutucuqlarında 
yetişmə zamanı 2,5%-ə qədər şirəyə rast gəlinir. Yağlı sortlarında yetişmə zamanı 
toxumlarının tərkibində 0,3-0,6% morfin, 0,08% nakotin, 0,07% kodein və 0,05% 
papaverin vardır.
Famakoterapevtik qrup: Ağrıkəsici dərman olub, narkotik analeptikdir.
Farmakoloji tərkibi: Birillik ot bitkisi olan lalənin döyülmüş qutucuq və toxumları 
(xammal) yuxugətirici və ağnkəsici kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
Ф Morfin hidroxlorid, 1%-li məhlulu, 0,01 q həbi vardır. Ağrıkəsici narkotik 
analeptikdir.
Ф Morfilonq, 0,5%-li inyeksiyadır. Ağrıkəsici narkotik analeptikdir.
Ф Omnopon, 1-2%-li inyeksiyadır. Ağrıkəsici narkotik analeptikdir.
Q Kodein, «Kodelakt», «Kodterpin», Bexteriyev miksturası.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibindəki morfin yuxugətirici və ağrıkəsici kimi 
digər alkaloidlərdən daha çox üstünlük təşkil edir. Az dozası ağrıkəsici, yüksək 
dozası isə yuxugətirici, eyforiya effekti əmələ gətirməklə, morfinizm yaradır.
Ф Morfin-hidroxlorid, travma və şok əleyhinə hallarda işlədilir.
Ф Kodein fosfat, keyfiyyətli öskürəkkəsici preparatdır.
^Papaverin-hidroxlorid spazmolitik dərman kimi damar spazmlarının (hipertoniya, 
stenokardiya, miqren) götürülməsində, saya əzələlərinin spazmlarını aradan 
qaldıraraq, bağırsaq ağrılarında və bronxial astmada yaxşı təsir edir.

Genus: Glaucium Hili - Buynuzlalə
Buynuzlalə cinsinin Yer kürəsində məlum olan 20 növündən Qafqazda 5, 
Azərbaycanda isə 3 növü yayılmışdır.
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Glaucium flavum Crantz - Sarı buynuzlalə
Sinonimləri: Buynuzlalə. parıldayan şuxçiçək
Botaniki xarakteristikası: İkiillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 50 sm-ə qədər olur. 
Gövdəsi düz. dəyirmi olub, budaqlanandır. İnkişafının birinci ilində çətiri böyük 
liraşəkilli-lələkvari yarılmış, yarpaqları sıxtükcüklü olmaqla, uzunluğu 35 sm-ə 
qədərdin Gövdəyəbənzər yarpaqları çoxsaylı, şişkin, göyümtül, oturaq, yuxan hissəsi 
qısa. oval, demək olar ki. kənarları bütövdür. Çiçəkləri tək, iri. diametri 1.5-3 sm. 
ləçəkləri 4. böyük tərsyumurtaşəkilli və ya dairəvi, uzunluğu 3.5 sm. parlaq-sarı və ya 
tünd-sarıdır. Toxumları böyrəkşəkilli. qəhvəyi və ya qaradır. Bitkinin bütün hissələri 
şirəli soka malikdir. May-iyun aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr ayında isə 
meyvələri yetişir.
Yayılması: Bu bitkiyə yalnız Qaradəniz. Krım və Qafqazda rast gəlinir. Krasnodar 
vilayətində. Ukraynada. Moldova və Cənubi Qazaxıstanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Litoral Avropa-Ön Asiya bitkisidir. Qaradəniz, Krım, 
Qafqazda. Avropa. Şimali Aralıq dənizi regionu və Qərbi Asiya.
Ekoloji şəraiti: Qumsal torpaqlarda, qaya və çınqıllı yerlərdə yaşayır.

Glaucium flcıvum Crantz - Sarı buynuzlalə
Toplanılması və qurudulması: Gövdə əmələgəlmə, butonizasiya, ot və çiçək 
əmələgəlmə mərhələsində, mədəni bitki olan san buynuzlalə birinci il iyulun sonu, 
avqustda, ikinci ildə isə iyunda toplanılarsa keyfiyyətli dərman bitkisi hesab edilir. 
Birinci çalımda bitkidə maksimal miqdarda qlausin alkaloidi toplanılır. İkinci 
çalımda avqustda, birillik əkində sentyabrın sonu, oktyabrda qlausinin miqdarı 1%-ə 
qədər olur. Qurudulma təbii şəraitdə, çadır üzərində yeri meyilli. daimi havalı 
yerlərdə, qəlbirləndikdən sonra 50-60 C-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.
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Standartlaşma: FS 42-1117-89.
Xarici göstəriciləri: Xammal olaraq toplanılan tam və qismən yarpaqlarla örtülmüş 
budaqları, çiçək və yetişməmiş meyvələri qarışıq kimi istifadə edilir. Çətir yarpaqlan 
və gövdənin aşağı hissəsi liraşəkilli, oyuqlu-lələyəbənzər bölünmüş, kənarları 
itidişcikli, gümüşü-yaşıl və sarımtıl-yaşıl rəngli olub, bütün tərəfləri tükcüklüdür. 
Yuxan yarpaqları pərli, yaşıl, çılpaq və ya damarlı, bəzən cod tükcüklərdən ibarətdir. 
Gövdəsi çılpaq, qabırğalı, açıq-yaşıl və ya sarımtıl-yaşıl olmaqla, yarpaqlı, bəzən 
yarpaqsız olur. Butonu yumurtaşəkilli-uzunsov, itiuclu zirvəsi isə cod tükcüklü olub, 
yaşıl-qonur rənglidir. Çiçəkləri düzgün, çiçək tacı 4 ləçəkli, sarı, bəzən narıncı 
rənglidir. Meyvələri zəif iyli, silindrik qutucuqludur.
Kimyəvi tərkibi: Otun tərkibində flavonoidlərdən rutin, izoxinolin sırasının 15 
alkaloidləri vardır. Əsas alkaloidlərə qlausin (2%) izoboldin, xeleritrin, sanqvinarin 
və protopin aiddir.
Saxlanılması: Xammal В şkafında saxlanılır. Saxlanılma müddəti 3 ildir. 
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici, a-adrenoblakatr dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Qlausinin öskürəkkəsici aktivliyi vardır. Öskürək mərkəzinə və 
periferik sistemə təsir edir və arterial təzyiqi azaldır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin tərkibindəki qlausin-hidroxlorid tibbdə yuxan 
tənəffüs yollarının və ağ ciyər xəstəliklərində işlədilir.

Genus: Chelidonium L. - Dəmrovotu (ziyilotu)
Dəmrovotu düzqalxan, gövdəsi bidaqlanan, hündürlüyü 50-100 sm olub, çəhrayı- 
qırmızı rənglidir. Yarpaqları saplaqlı, lələkvari-bölümlü olub, yumurtavari formalıdır. 
Yuxarı hissəsi, çox böyük, adətən üçpərli, yarpaqlarının yuxarısı yaşıl, kənarları isə 
göyümtüldür. Çiçəkləri düzgün, qızılı-san, sadə çətir formasında toplanmış, hər bir 
çiçək uzunluğu bir sm-ə qədər olan 4 ləçəkdən ibarətdir. Nektarı yoxdur, amma 
həşəratı özünə cəlb edir. May ayından avqustadək çiçəkləyir. Meyvələri çoxtoxumlu, 
toxumları xırda, qara, parlaq, ağ daraqşəkilli ləkələrə bənzərdir.
Chelidonium majus L. - Böyük dəmrovotu (ziyilotu)
Sinonimləri: Ziyilli, ziyilotu, böyük dəmrovotu, təmizkar, sarımtıl südləyən, 
dəmrovotu, itsabunu, qaranquş otu, san südqabı, sanhq otu
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Kökləri mil və qol-budaqlı olub, 
xaricdən qırmızı-qonur, daxili hissəsi isə sarı rənglidir. Gövdəsi bir m-ə qədər, 
düzqalxan, yuxarıdan budaqlanan, çılpaq, düyünlü və ya tükcüklüdür. Yarpaqları 
növbəli, yuxarı hissədən göyümtül, oturaq və lələkvari bölünmüş, aşağı hissəsi isə 
saplaqlıdır. Yarpaq seqmentləri dairəvi yumurtaşəkilli və ya dairəvi-dişciklidir. Çiçək 
ləçəkləri dörd açıq-sarı, düzgün, uzunluğu 5-10 sm, sadə çətirdən ibarət olmaqla, 
saplaqlıdır. Kasacığı 2 kasayarpağından ibarət, qınlı, təkyuvah qutucuqdan ibarət 
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olub, açılan qapayıcı qapağı vardır. Bitkinin bütün hissələri tünd-sarı rəngli olub, 
içərisi təbii şirədən ibarətdir. May ayından payıza qədər çiçəkləyir, iyul-sentyabr 
aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi). Kür düzü, Böyük 
Qafqazın qərbi, Alazan-Əyriçay vadisi. Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, Lənkəran 
düzənlik-dağlıq və Naxçıvan dağlıqlarında yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avrasiya növüdür. Keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi. Sibir 
(Arktikadan başqa). Qafqaz, Şərqi Qazaxıstan (Cunqar, Alatay) dağlıqları. Orta Asiya 
(Tyan-Şan), Kanada, Yaponiya. Şimali və Cənubi Koreya, Peru, Rusiya, Amerika 
Birləşmiş Ştatları və Çin.
Ekoloji şəraiti: Alaq otu kimi bağ. park, meşə zonalarında, enliyarpaqlı və 
iynəyarpaqlı meşələrdə, pöhrəlik və kolluqlarda yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləmə dövründə (iyun-avqust) iti bıçaq və ya 
oraqla toplanılır. Xammal yalnız quru havada toplanılmalıdır.
Qurudulma günəşli havada təbii şəraitdə, çadır üzərində, çardaqda, daimi havalı 
yerlərdə və ya quruducu şkafda 50-60°C temperaturda qurudulmalıdır. Yavaş 
qurudulma zamanı çürümə prosesi güclənir.
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 47.

Chelidonium majııs L. - Böyük dəmrovotu (ziyilotu)
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi gövdə, yarpaqları, çiçək və meyvələri keyfiyyətli 
və yararlıdır. Gövdəsi yumşaq tükcüklü. azacıq qabırğalı, yuxarı hissəsi budaqlanan. 
düyünlü və içiboş olur. Yarpaqları saplaqlı və ya oturaq, liraşəkilli. bərabər olmayan 
bölünmüş 3-5 ovalvari-pərlidir. Sonu bərabər olmayan çox künclü və kəsilmiş 3 
pərlidir. Yarpaqlarının yuxarı tərəfi yaşıl, aşağı tərəfi isə göyümtüldür. Çiçəkləri aşıq
san rəngli olub, sərbəst ləçəkli, ikili kasayarpaqlarından ibarətdir. Meyvələri uzunsov 
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qabıqlı və ikitaylı qutucuqdan təşkil olunmuşdur. Toxumları çoxsaylı, kiçik, ağımtıl 
lətli olub, şırımlıdır. İyi təyin olunmayan zəhərlidir(J).
Kimyəvi tərkibi: Otun tərkibində izoxinolin sırası alkaloidləri: xelidonin, 
hemoxelidonin, xeleritrin, metoksixelidonin, oksixelidonin, çox olmayan miqdarda 
sanqvinarin, protopin və berberin vardır. Bundan başqa saponinlər, flavonoidlər 
(rutin, kempferol, kversetin), aşı maddələri, 0,01 % efir yağı, askorbin turşusu, 
karotinoidlər, üzvi turşular alma, limon, kəhrəba və xelidonin vardır. Otunda 2%, 
köklərində isə 4% alkaloidlər olur.
Saxlanılması: Havası tez-tez dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. В siyahına daxildir. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: İltihabsorucu, antiseptik, spazmalotik, ödqovucu 
dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Çoxtərəfli farmakoloji aktivliyi vardır. Başlıca olaraq 
spazmalotik, ödqovucu və iltihabsorucu (bakterisid) xüsusiyyətə malikdir. Bundan 
başqa ağrıkəsici və sakitləşdirici təsiri morfi və papaverində olduğu kimidir. Saya 
əzələlərə təsir edərək, spazmı aradan qaldırır, hipotenziya və bradikardiya yaradır. 
Homoxelidonin qıcolma əleyhinə olmaqla, güclü yerli ağrıkəsici təsirə malikdir. 
Tərkibindəki sanqvinarin antixolinestrazaya təsir edərək, bağırsağın peristaltikasmı 
artırır və ağız suyunun axmasına səbəb olur. Dərman vasitisi kimi xərçəng 
törəməsində, metastazlarda, funqistatik və bakterostatik təsirə malikdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Şirəsi təzə bitkidən almır. Ekstraktı qırtlaq və bağırsaq 
papillamatozunda, qırmızı qurdeşənəyində, sulu dəmləməsindən qaraciyər və 
ödyollan xəstəliklərində istifadə edilir. Epilepsiya, stenokardiya, bronxial astma və 
bütün nevroloji sindromlarda istifadəsi əks göstərişdir. Güclü zəhərləyici xassəyə 
malik olmaqla, ürək bulanma, qusma və tənəffüs yollarının iflicini yaradır. Bitkinin 
suyunda uşaqların yuyundurulması əks göstərişdir.

Familia: Papaveraceae Adans. - Laləkimilər
Genus: Macleaya R.Br. - Makleya
Bu cinsi 5 növ birləşdirir ki, bunlar tropik Amerikada, Yaponiya və Çində 
yayılmışdır. Çoxillik, kökümsov, ot bitkiləri, bəzən kol bitkiləri olub, hündürlüyü 200 
sm-ə çatır. Yarpağı qanadlı, diametri 15-20 sm-dir. Çoxsaylı, xırda, ağ və ya çəhrayı 
çiçəkləri vardır. Meyvəsi qutucuqdur. Bitkilərin yaşıl hissələrinin parçalanması 
zamanı sarı süd şirəsi ayrılır. Həvəskar İngilis botanikləri bu bitkinin elmə məlum 
olmasına böyük səy göstərmişlər. Uzun illər bu bitki Avropada ancaq bağçılıqda 
populyar dekorativ bitki olmuşdur. Rusiyada ürəkşəkilli makleya ilk dəfə XIX əsrdə 
Sankt-Peterburqun nəbatat bağında əkilmişdir.
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde - Xırdameyvə makleya
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Sinonimləri: Xırdameyvə, makleya
Coğrafi elementləri - Çin
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. - Ürəkvari makleya
Sinonimləri: Ürəyəoxşar. makleya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi budaqlanmayan. 
hündürlüyü 250 sm-ə bərabərdir. Bitkinin bütün hissələri tünd-göydür. Bütün kütləsi 
çəhrayı şirədən ibarətdir. Yarpaqları ürəkşəkilli formah olub, 5-7 bölümlü, növbəli, 
saplaqlı, aşağı hissəsi iri (uzunluğu 25 sm), yuxarı hissəsi isə kiçikdir. Çiçəkqrupu 
uzunsov, süpürgə, uzunluğu 40 sm olub, sonu budaqlanandır. Çiçəkləri yalnız 
kasayarpağından ibarət, tez tökülən, 4-30 erkəkcikli olmaqla, çiçək tacı yoxdur. 
Meyvələri qutucuqmeyvədir. Çiçək və meyvələrinin quruluşuna görə 2 növü vardır. 
Ürəkşəkilli makleyanm çiçəkləri 25-30 erkəkcikdən ibarət olmaqla, qutucuğu 
neştərşəkilli formah 2-6 toxumludur. Kiçikmeyvəli makleyanm spesifik formah 
erkəkcikləri 8-12 ədəd olmaqla dairəvi formah tək toxumludur. İyul ayında çiçəkləyir 
və avqust ayında meyvələri yetişir.

Macleaya cordata (Willd.) R. Br. - Ürəkvari makleya
Yayılması:Vətəni Yaponiya və Çin hesab olunur. Bu bitki Rusiyanın Krasnodar 
vilayətində daha çox yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Kanada. ABŞ. Tayvan. Yaponiya və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Bitki çiçəkləmə dövründə toplanılır. Tərkibindəki 
alkaloidlərin miqdarı üçüncü ildə daha yüksək olur. Xammalın toplanılması otbiçən 
maşınla həyata keçirilir. Qurudulma təbii şəraitdə, daimi havalı yerlərdə və ya 40- 
50°C temperaturda quruducu şkafda aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2666-89.
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Xarici göstəriciləri: Xammal olaraq gövdə hissəciyi, yarpaqları, buton və çiçəkləri 
hesab olunur. Gövdəsinin hündürlüyü 20 sm, diametri 2 sm, silindrik formah, 
uzunsov-qabırğalı, daxili içiboş, bəzən uzununa yarılmış, xaricdən sarımtıldan 
qəhvəyi-sarı rəngə qədər dəyişən, köndələn kəsildikdə sanmtıl-qonur və ağ yumşaq 
özəyi vardır. Yarpaqları müxtəlif forma və ölçülü 10 sm-ə qədər, yuxarı tərəfi çılpaq, 
qonur-yaşıl rəngdən qəhvəyi-yaşıl rəngə qədər, aşağı tərəfi isə az tükcüklü, boz və ya 
sanmtıl-boz rənglidir. Saplaqlar yarpaqla birlikdə uzunluğu 15 sm, eni isə 2 sm, 
düzgün olmayan silindrik, əsası nalşəkilli formah olub, yastılaşmışdır. Buton və 
çiçəkləri kiçikdir. Butonun uzunluğu 0,6 sm, silindrik (kiçikmeyvəli makleya) və 
sancaqvari (ürəkşəkilli makleya) formalıdır. Çiçəklərinin uzunluğu 0,7 sm olub, 
ləçəksizdir. Butonun rəngi sanmtıl-qəhvəyi, çiçəklərinin rəngi isə bozumtul-sarıdır. 
Kasayarpağı tərs-neştərşəkilli, uzunluğu 0,5 sm sanmtıl-qəhvəyi və ya qəhvəyi rəngli 
olur. Zəif iyli olub, dadı müəyyən olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Otun tərkibindəki izoxinolin sırası alkaloidləri ürəkşəkilli 
makleyada 0,7%, kiçikmeyvəli makleyada isə 1%-dir. Başlıca olaraq sanqvinarin və 
xeleritrin alkaloidlərindən (0,8 %) təşkil olunmuşdur.
Saxlanılması: Havası tez-tez dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. В siyahıya daxildir. 
Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Antixolinestraza, antimikrob və göbələk əleyhinə xassəyə 
malikdir.
Farmakoloji tərkibi: Sanqvarin və xeleritrin geniş spektrli mikrob əleyhinə, 
qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara, mayayabənzər və mitselisi olan göbələklərə 
təsir edir. Antixolenestraza aktivliyə malikdir. Bitki əsas xammal hesab olunur. 
Xammalı butonizasiya zamanı çiçəkləri və meyvələridir. Tərkibindəki alkaloidlərin 
maksimal miqdarı bitkinin inkişafının üçüncü ilində baş verir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammaldan sanqviritrin adlı preparat hazırlanır. 
Tərkibi əsasən sanqviritrin bisulfat və xeleritrindən ibarətdir. Antibakterial, 
antixolenestraza və göbələk əleyhinə aktivliyə malikdir. Miopatiya, kəskin polimielit 
və iflicin müalicəsində, yanıq infeksiyalarında, otit və paradontitdə istifadə edilir.
Daxili göstəriciləri: Əsası sanqvinarin və xoleritrin (bisulfat) ən azı 0,6%, rütubət 
13%, ümumi kül 13%, gövdə hissəcikləri 40%, üzvi və mineral maddələri isə 1%-dən 
çox deyildir.

Familia: Berberidaceae Juss. - Zirinckimilər
Genus: Berberis L. - Zirinc
Kol bitkisi olub, çiçəkləri salxımda toplanılmaqla sarıdır. Yarpaqlan sadə və 
kənarları dişcikli, yarpaqaltlıqları sadə və ya 3 bölümlü tikanlıdır. Çiçək yanlığı 
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tacşəkillidir. Kasa yarpaqları və ləçəkləri 6. erkəciyi 6, dişiciyi isə bir ədəd olub 
ağızcığı oturaqdır. Cinsin Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.
Berberis vulgaris L. - Adi zirinc
Sinonimləri: Zirinc, zərinc, tikanlı kol, turşməzə, zəriş
Botaniki xarakteristikası: Yarimkol bitkisi olub, budaqlı, düzqalxan gövdəli 
hündürlüyü 1.5-3 m-ə qədərdir. Nazik qol-budaqlı. dördtilli. üzəri tükcüklü. sarımtıl- 
boz, yarpaqları yumutaşəkilli və ya uzunsov-neştərvari olub, demək olar ki. bütün 
tərəfləri efiryağh vəziciklərlə əhatə olunmuşdur. Yarpaqları tərsyumurtaşəkilli. 
kənarları kəskin dişcikli. qısa saplaqlı, 6 kasa yarpağı, 6 ləçək və 6 erkəkcikdən 
ibarətdir. Meyvələri qırmızı və 3 toxumludur. Gövdə və budaqlarının zirvəsində 
yumşaq, kiçik salxımşəkilli çiçəkqrupları vardır. Çiçək tacı ikidodaqlı, çəhrayı və ya 
bənövşəyi rənglidir. May-iyunda çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri 
yetişir.
Yayılması: Qafqaz, Krim. Moldova. Ukrayna. Krasnodar. Cənub və Qərbi Avropa 
ölkələrində yayılmışdır. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qafqaz. Krım. Rusiyanın orta zonaları. Avropanın cənub 
əraziləri və Şimali Qafqaz.
Ekoloji şəraiti: Daş. qaya, çınqıllı yerlərdə, çay və sututarların sahillərində, 
iynəyarpaqlı meşələrdə, kolluqlarda və meşə çəmənliklərində yaşayır. Meşə və meşə- 
çöl zonalarında dekorativ bitki kimi beçərilir.

Berberis vulgaris L. - Adi zirinc
Toplanılması və qurudulması: Bitki butonizasiya və çiçəkləyən zaman ikinci dəfə 
payızda pöhrələdikdə yarpaqlarını əl ilə toplanılır. Köklərini bütün vegetasiya 
müddətində toplamaq olar. Gövdəsini və bütün yeraltı hissələrini 0,5m radiusunda və 
0,5-0,6m dərinliyində qazaraq hətta kiçik hissəcikləri belə toplanılmalıdır. 
Pöhrələrinin təkrar toplanılması 10 ildən sonra tam bərpa olunduqda mümkündür.
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Kökləri torpaqdan çıxarıldıqdan sonra yuyulmamalıdır. Yuyulduqda köklərinin 
tərkibindəki berberin alkaloidi itirilə bilər. Kəsilmiş kökləri qurudulan zaman 
qalınlığı 6 sm, uzunluğu isə 10-20 sm-ə bərabər olmalıdır. Quruducu şkafda 
qurutmaq üçün ən optimal temperatur 40-50°C, yaxşı ventilyasiyalı şəraitdə və bitki 
nazik doğranmış halda 5-7 sm hesab edilir. Bundan başqa zəif küləkli yerlərdə tənzif 
üzərinə sərməklə qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-536-72 (yarpaq); FS 42-1152-78 (kökləri).
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi kökləri silindrik, düz olmaqla, uzunluğu 20 sm, 
eni isə 6 sm-ə bərabərdir. Çiçəkləri xaricdən sarımtıl-boz və ya boz, daxildən isə 
limonu-sarı rənglidir. Özünəməxsus zəif iyli və acı dadhdır. Yarpaqlarının kənarları 
kiçik mişardişcikli olub, yumşaq iynəcikləri vardır. Damarları lələyəbənzərdir. 
Gövdəcikləri çılpaq, novşəkilli, yuxarı hissəsi qanadlıdır. Çiçəkləri yuxarı hissədən 
tünd-yaşıl, tutqun, aşağı hissəsi isə açıq rənglidir. Özünəməxsus iyli və turş dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində izoxinolin alkaloidləri (1,5%), başlıca olaraq 
berberin alkaloidi (0,47-2,38%), yatrosin, maqnoflorin, protoberberin, palmitin, 
yatrorrisin və lumbamin maddələri vardır. Yarpaqlarının və köklərinin tərkibində 
berberin (9,4%) alkaloidi vardır. Bitkinin əsas tərkib hissəsi p-piron-xelidon 
tuşusundan ibarətdir.
Saxlanılması: Bitkinin tərkibində 1-2% efir yağı, timol (40%-ə qədər), karvakrol, 
linalool, flavonoidlər, ursol və olein turşuları vardır. Havası tez-tez dəyişilən yerlərdə 
saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Ödqovucu, spazmalotik və qankəsicidir.
Farmakoloji tərkibi: Keyfiyyətli xammalı onun bitkisi (otu) hesab olunur. Yabanı 
çoxillik kol bitkisi olan adi zirincin kökləri və yarpaqları keyfiyyətli xammal və 
dərman hesab edilir. Dəmləməsi öd ifrazını artırır. Bu antispastik təsirlə əlaqəlidir. 
Belə ki, öd kanalını genişlənir və xoleretik effekt yaradır.
Çfİltihabsorucu və ödqovucu dərmandır.
^Yarpaqlarının çövhəri 40% etil spirtində (1:5) qankəsici və ödqovucudur. 
^Berberin sulfat, 0,005 q həb. Ödqovucu dərmandır.
ÇfM.N.Zdrenko metodu ilə mikstura hazırlanır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqlarından hazırlanan məhlul (1:50) ödqovucu və 
daxili qanaxmaların dayandırılmasında istifadə edilir. Dəmləməsi keyfiyyətli 
iltihabsorucu və ödqovucu dərman kimi qaraciyər və ödyolu xəstəliklərində işlədilir. 
Yarpaqlarının dəmləməsi mamahq-ginekoloji praktikada atonik və doğuşdan sonrakı 
qanaxmalarda, iltihabi proseslərdə və klimakterik dövrdə olduqca effektlidir.

Familia: Menispermaceae Juss,- Menispermakimilər
Genus: Stephania Lour. - Stefaniya
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Bitki sıxılmış tüklü, bəzən kənarları uzunsov tüklü, gövdəsi qalxan, 15-60 sm 
hündürlüyündə, yarpaqları yumurtavari. ikili tüklü, yarılmış, neştərvari, bütöv və ya 
pərli hissəcikdən və uzun paycıqdan ibarətdir. Kasayarpağı 5-6 mm. meyvəsi 9 mm. 
iti sonluqlu, ləçəkləri göyümtül. 6-8 mm olub, qapayıcısı 9 mm uzunluğundadır. 
Çiçəkləmə və meyvəvermə VII-VIII aylarında olur. Quru qayalıqlarda, çay 
sahillərində yayılmışdır.
Stephania glabra (Roxb.) Miers - Hamar Stefaniya
Sinonimləri: Stefaniya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ikievli tropik lian olub, uzunluğu 5-8 m-ə 
bərabərdir. Kök sistemi demək olar ki. dairəvi, aşağı hissəsi isə saçaqlıdır. Bir 
bitkinin çəkisi 20 kq-a bərabərdir. Gövdəsi çılpaq, dairəvi, dırmaşan, vegetativ 
inkişaf dövründə əsası oduncaqlı olur. Qafqazda yayılan növün uzunluğu 6-9 m-ə 
qədərdir. Yarpaqları iri. növbəli, itiuclu, bütövkənarlı, hamar, uzunluğu 15-20 sm, 
saplaqları ilə birlikdə isə 40 sm-ə qədər olur. Çiçəkləri yaşıl-sarı, başcıqda toplanan 
çətir çiçək qrupuna daxildir. Erkək çiçək qrupları 6 sərbəst kasayarpağından və 3 
tərsyumurtavari yumşaq ləçəkdən, dişi çiçəkləri 3 kasayarpağından və 3 ləçəkdən 
ibarətdir. Qara dəniz sahillərində Stefaniyanın erkək çiçək qrupu iyulun birinci 
yarısında, dişi çiçəkləri isə iyulun ortalarında çiçək açır. Meyvələri sentyabrın 
ortalarında yetişir. İlk şaxtada vegetasiya müddəti sona çatır.

Stephania glabra (Roxb.) Miers - Hamar Stefaniya
Yayılması: Tropik və subtropik ölkələrdə Cənubi Çinin dağlıq ölkələrində.
Yaponiya. Birma. Vyetnam. Hindistan və Qafqazda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Birma, Banqladeş, Hindistan, Nepal, Tayland və Çin.
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Ekoloji şəraiti: Rütublətli subtropik ərazilərində yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bir və üçillik stefaniyanın kökyumrusu və kökləri 
payızda toplanılır, təmizlənir və 60-80°C-də quruducu şkafda qurudulur.
Standartlaşma: FS 42-1742-81.
Saxlanılması: Xammal В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Mioreleksant, qıcolmaya qarşı, analgetik və 
antixolenestraza təsirli dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Xammal kimi payızda bir və üçillik bitkilərdən istifadə edilir. 
Sedativ, yüngül yuxugətirici və hipotenziv təsirə malikdir. Stefaqlabrin 
antixolenestraza təsirə malikdir.
Xarici göstəriciləri: Kökyumruları yastı, tükcüklü qatlanmış, müxtəlif uzunluqlu, eni 
bir sm-ə qədər, kövrək, yarpaqlarının kənarları böyük olmayan dişcikli, yaşılımtıl- 
sarı, hətta yuxarı hissələri bozumtul-sarı rənglidir. Kökləri düz və ya qatlanmış, 
budaqlanan, uzunsov-kövrək olub, uzunluğu 35 sm, eni isə 1,5 sm, qatlanmış 
tükcüklü, xarici bozumtul-san, daxili isə sarımtıl-yaşıldır. Spesifik zəif iyli olub, dadı 
müəyyən olunmayandır(!).
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində yüksək alkaloidlər, xüsusən köklərində 6-8% izoxinolin 
törəmələri vardır. Bundan başqa hindarin, rotindin, stefarin (15-18%) və siklearin 
alkaloidləri də vardır. Qafqazda yayılmış bu bitkinin kökünün tərkibi 6-7,5% 
alkaloidlərdən, xüsusən 30% hindarin, 10% sikleanid alkaloidlərdən təşkil 
olunmuşdur.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibindəki maddələrdən ən çox istifadə olunan 
sanqviritrindir. Sanqviritrin və xeleritrin bisulfat antimikrob aktivliyə malikdir. 
Sanqviritrin dəri və selikli qişaların maya göbələklərin və qarışıq floranın, infiltrativ 
yara və xoraların müalicəsində tətbiq edilir. Su və spirtdə hazırlanan emulsiyalı 
məlhəmləri hazırlanır. Kökyumruları və köklərindən hindarin-hidroxlorid və 
stefaqlabrin sulfat alınır. Hindarin-hidroxlorid sedativ, yüngül yüxügətirici, 
hipotenziv və trankvilizativ təsirə malikdir. Stefaqlabrin sulfat periferik sinir sistemi 
xəstəliklərində miopatiya, aminotrofik sklerozunda üz sinirinin parezində təyin edilir. 
Bu preparat antixolenestrazaya təsir etməklə, amiotrofik sklerozda, yeniyetmələrin 
miopatiyasında və sinir sistemi xəstəliklərində təyin edilir.

Familia: Amaryllidaceae J. St.-Hil. - Nərgizçiçəyikimilər
Genus: Ungernia Bunge - Ungerniya
Soğanağı uzunsov, iri, 5-7 sm qalınlığında, qara-küncvari pulcuqlu, kökümsovu qısa 
şaquli istiqamətdə bir neçə dəfə burulandır. Yarpağı (4-6) ikicərgəli, abı rəngli, xətti, 
20-25 sm uzunluğunda və 1,5-2 sm enindədir. Gövdəsi - yarpaqsız, quru və qalındır. 
Hamaşçiçəkləri çətirvari olmaqla, 3-17 qıfabənzər, çiçəkləri demək olar ki, düzgün, 
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qısa, əyri boruşəkilli. 2-6 sm hündürlüyündə kərpici-qırmızı, qonurumtul və ya 
sarımtıl olur. Meyvələri üçyuvalı qutucuqlu. toxumu iri. yastı olub, qara pərdəlidir. 
Çoxaldılması toxum və vegetativ yolladır.
Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko - Viktor ungerniyası (Amankora) 
Sinonimləri: Evgeni ungerniyası. amankora, ungerniya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik soğanaqlı bitkidir. Soğanağı iri, uzunluğu 7-11 
sm, yumurtaşəkilli, diametri 7-12 sm, açılan, tünd-qəhvəyi və ya qaramtıl-qonur 
rəngli, pulcuqlu olub, boyuncuğunun uzunluğu 17 sm-ə bərabərdir. Soğanağın dib 
tərəfi yaxşı inkişaf etmiş, sarımtıl-çəhrayı rəngli, şirəli olmaqla, yalançı əlavə kökləri 
vardır. Yarpaqları ikisırah. şirəli, hamar, xətti, zirvəsi küt. uzunluğu 20-40 sm. eni isə 
1-4 sm-ə bərabərdir. Bu bitki fevralın sonunda inkişafa başlayaraq, aprelin ortalarına 
kimi maksimal inkişaf mərhələsinə çatır. Mayın sonundan iyunun sonuna qədər 
inkişafı zəifləyir və quruyur. İnkişaf etmiş çiçəkqruplarmın uzunluğu 12-30 sm olub, 
bircərgəli çətirşəkilli qına malikdir. Çiçəkqrupları 2-11 ədəd, düz qıfabənzər. 
sarımtıl-çəhrayı və ya yasəmən çiçəklərinə bənzəyir. İyulun sonu və avqustun 
əvvəllərində çiçəkləyir, sentyabrda isə meyvələri yetişir.

Ungernia victoris Vved. et Artjushenko - Viktor ungerniyası
Yayılması: Orta Asiyanın endeminə aid. hündürlüyü 0,8-2.5 m olub. Tyan-Şan 
ərazilərində yayılmışdır. Xammal olaraq Qırğızıstan və Qazaxıstandan toplanılır.
Coğrafi elementləri: Orta Asiya endemidir. Hissar dağlarından Özbəkstanın 
Surxandar vilayəti. Tacikstan əraziləri və Rusiya.
Toplanılması və qurudulması: Toplanıldığı yerlərdən təkrar toplanılması 3 ildən 
sonra ola bilər. Keyfiyyətli xammalı ən inkişaf etmiş yarpaqları hesab (30-35 sm) 
edilir. Toplanılma aprelin ortalarından mayın ortalarına qədər aparıla bilər.
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Yarpaqlarını iti bıçaqla kəsmək lazımdır. Çoxlu miqdarda yarpağın birdən-birə 
toplanılması məsləhət görülmür. Çoxillik yabanı və keyfiyyətli dərman xammalı olan 
Viktor unqerniyası bitkisini aprelin ortalarından mayın sonuna (yarpaqlar saralana 
qədər) qədər toplamaq və qurutmaq mümkündür. Təzə yarpaqlarını küləş doğrayan 
maşınla 2-3 sm hissəciklərə bölərək, çadır üzərində sərərək qurutmaq lazımdır. 
Qurutma 4-5 gün ərzində aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-1520-80 (yarpaqlan).
Xarici göstəriciləri: Xətti, yastı, çılpaq yarpaqlara və müxtəlif ölçülü (0,5-5 sm) 
damarlara malikdir. Yarpaq lövhəcikləri yastı, dolğun, sıx, kövrək, çılpaq və paralel 
damarlıdır. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıl və ya qonur-yaşıl rənglidir. Zəif iyli olub, dadı 
müəyyən olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Soğanaq və yarpaqlanmn tərkibində qalantamin və likorin sırası 
alkaloidlər vardır. Bu alkaloidlərin əsasını qalantamin, qalantin və likorin təşkil edir. 
Soğanaqlarında 0,8-0,9%, köklərində 2,25%, yarpaqlarında isə 0,33-1% alkaloidlər 
vardır. Yarpaqlannda 0,2% qalantamin, xelidin turşusu, çiçəklərində efir yağı izləri, 
soğanağında nişasta, selik, kitrə və qatran vardır.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Bronxolitik, öskürəkkəsici, qusmaəleyhinə və 
antixolenestraza dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Qalantamin xolenestrazanm əks blokatrıdır. Sinir impulslarmın 
keçiriciliyini yüngülləşdirir, baş və onurğa beyin reflektor zonalarının sinir-əzələ 
sinapslarının oyanmasını gücləndirir. Skelet əzələlərin tonusunu oyandırır və 
stimullaşdırır, mədə və tər vəzilərinin sekresiyasını artırır, mioz yaradır, 
akkomodasiya spazmını aradan götürür və gözdaxili təzyiqi azaldır. Likorin 
bronxolitik, öskürəkkəsici və qusma yaradır. Antixolenestraza aktivliyi, bağırsaq və 
skelet əzələlərini və sidik yollarını stimullaşdıran dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqlarında qalantamin turşusu vardır ki, bundan da 
qalantamin hidrobromid maddəsi alınır. Miasteniyada, proqressiv əzəzə 
distrofiyasmda, hərəkət və duyğu pozğunluqlarında, nevrit, polinevrit, radikulit və 
digər patologiyalarda təyin edilir.

Phylum: Ascomycota
Familya: Clavicipitaceae (Lindau) Earle ex Rogerson - Mahmızkimilər
Genus: Claviceps - Çovdar mahmızı
Çovdar mahnuzı mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir. O, müxtəlif taxıl bitkiləri, 
xüsusən çovdar sünbüllərində parazit həyat tərzi keçirir, bitkinin çiçək yatağında 
inkişaf edərək mitseli, konididaşıyıcılar və şəffaf təkhüceyrəli konidilər əmələ 
gətirirlər. Onun bu dövrü sfaseliya adlanır. Bitkilərin yoluxımış hissəsindən 
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həşəratları özünə cəlb edən şirin şirə ifraz olunur ki, nəticədə konidilər həşərat 
vasitəsilə sağlam bitkilərə keçərək xəstəliyi yayırlar. Konidilər inkişaf edən zaman 
mitseli yığılaraq yumurtalığın alt hissəsində tünd-bənövşəyi rəngli mahmızabənzər 
sklerotsilər əmələ gəlir. Onlar yetişdikcə torpağa tökülüb orada qışlayır və ikinci ilin 
yazında inkişaf edərək 2 hissədən: 20-30 ədəd uzun ayaqcıq və yumru qırmızımtıl 
başdan ibarət stronıalar əmələ gətirir. Başın səthində kiçik məsaməli, ellipsvarı 
boşluğa malik çoxlu sayda peritetsi yerləşir. Onun 8 ədəd telşəkilli askosporu olan 
uzunsov kisələri vardır. Parafizlər yoxdur. Kisələr yetişdikdə məsamədən xaricə çıxır, 
sporlar külək vasitəsilə çiçəkləyən taxıl bitkilərinə gətirilir və yenidən burada inkişaf 
edirlər. Çovdar mahmızının böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. O. bir tərəfdən taxıl 
bitkilərində parazitlik edərək məhsuldarlığı azaldır, digər tərəfdən isə tərkibindəki 
zəhərli maddələrdən tibbdə geniş istifadə olunur. Onların təsirindən əzələlər büzüşür, 
qanaxma dayanır. Həmin maddələr şiddətli zəhərlənmələr verir.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - Purpur çovdar mahmızı

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - Purpur çovdar mahmızı
Sinonimləri: Çovdar mahmızı
Botaniki xarakteristikası: Parazit göbələk olub, digər yabanı və mədəni bitkilərin 
üzərində yaşayır. O, öz yaşayışını 3 mürəkkəb: skleroidak kisəli və kondidal tsikillə 
başa çatdırır. Tibb təlimində skleroidal göbələk halında olan yaşayış mərhələsidir.
Yayılması : Çovdar mahmızı bozqır və tundra ərazilərində geniş yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şərqi ABŞ və Avropa.
Ekoloji şəraiti: Çox rütublətli havada taxılların ziyanvericisi hesab olunur. 
Göbələyin inkişafı üçün optimal temperatur 24°C hesab olunur.
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Toplanılması və qurudulması: Farmakoloji sənaye üçün becərilən çovdar 
mahmızının seçimi bir neçə mərhələyə bölünür:

1. Çovdar mahmızının toplanılması;
2. Materialın yoluxma dərəcəsinin yoxlanılması;
3. Sürməyə yoluxma; Toplanılan çovdar mahmızı quruducu şkafda 40°C 

temperaturda qurudulmalıdır. Yüksək temperaturda qurutduqda alkaloidlər 
parçalanır.

Standartlaşma: FS 42-1432-80 (çovdar mahmızının erqotamin ştammı); FS 42-458- 
75 (çovdar mahmızının erqotoksin ştammı).
Xarici göstəriciləri: Çovdar mahmızının sümsüsünün uzunluğu üçtilli, bir qədər 
əyilmiş, sonu daralmış, adətən uzununa şırımlıdır. Çiçəkləri xaricdən qara və ya 
qəhvəyi-çəhrayı, bəzən sarımtıl olur. Sümsüsü tezsınan, ağımtıl, sonunda qonur- 
bənövşəyi haşiyəsi vardır. Özünəməxsus zəif iylidir.
Kimyəvi tərkibi: Sklerosiya dövründə tərkibində daha çox indol qrupu alkaloidləri 
rast gəlinir. Bu alkaloidlər 2 qupa: lizerqin turşusu və klavin sırası alkaloidlərinə 
ayrılır. Birinci qrupda 7 steromüntəzəm birləşmələr dayanır. Alkaloidlərdən lezerqin 
yarımqrupu 4 tipə: peptid sırası (erqotamin, erqotoksin), alkolanid tipi (erqometrin, 
erqometrinin), amid tipi (erqin, erqinin) və karbonilamid tipinə (a-lizerqin 
metilkarbinolamid turşusu) ayrılır. İndiki zamanda lizerqin turşusunun 20-dən çox 
alkaloidləri vardır. Yüksək alkaloidlər olan çovdar mahmızının bəzi ştammlarında 
0,3-0,5% alkaloidlərin olduğu aşkar edilmişdir. Bu alkaloidlərdən erqotamin 
ştammında 70% erqotoksin, erqokriptin ştammında 80% erqokriptin vardır. Həm də 
tərkibində aminlər, alkilaminlər, 35% aminturşular, piyli yağlar, süd turşusu, şəkər və 
piqmentlər tapılmışdır.
Saxlanılması: Çovdar mahmızı olan taxıllar anbarlarda sağlam toxumlardan ayrı 
saxlanılmaqla, dizenfeksiya edilməlidir. Xammal В siyahısına daxildir.
Famakoterapevtik qrup: Hipotenziv, sedativ və antiaritmik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Mədəni becərilən yetişmiş çovdar mahmızının qurudulan 
xammalı keyfiyyətli dərman bitkisi olub, mürəkkəb təsir mexanizminə malikdir. 
Farmakoloji xüsusiyyətinə görə tərkibindəki erqotamin və erqometrinə görə uşaqlıq 
əzələsinin tonusunu azaldır, digər xüsusiyyətinə əsasən a-adrenoblokatr olduğundan, 
ürək-damar xəstəliklərində təyin edilir. Çovdar mahmızından 30-a qədər dərman 
preparatları alınır. Çovdar mahmızından zəhərlənmə (erqotizm) onun tərkibindəki 
alkaloidlərlə bağlıdır. Bu zaman qıcolmalar başlayır, kapilliyarlar daraldığından 
periferiyalarda qanqrena prosesləri başlayır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: İndiki zamanda taxıllarda sünbülləmə başlayanda bu pas 
göbələyinin kandida sporları yayılaraq sünbülləri xəstələndirir. Sklerosiya dövründə 
onun tərkibində erqoalkaloidlər seleksiya işlərinin aparılmasına böyük maneçilik 
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törədirlər. Yeni yaranan ştammlar müxtəlif alkaloidlərin yaranmasına səbəb olurlar. 
İndiki zamanda 4 ştammın yaranmasına (erqotamin, erqotoksin, erqokriptin və 
erqometrin) səbəb olur. Birinci 2 ştammı təbabətdə geniş şəkildə tətbiq edilir. Taxılın 
yetişməsi göbələyin sklerosiya dövrünə düşür. Çovdar mahmızının sümsüsünün tozu 
keyfiyyətli dərman bitkisi kimi uşaqlıq əzələsini stimullaşdıran alkaloidlərdən təşkil 
olunmuşdur. Tərkibində olan maddələr ginekoloji praktikada işlədilərək, uşaqlıq 
əzələsini yığaraq qanaxmanı kəsir. Olduqca keyfiyyətli olan bu maddə erqometrindir. 
Erqometrin alkaloidi bellataminal və kofetaminin əsas tərkib hissəsini təşkil edir. 
Bellataminal spazmolitik və sakitləşdirici dərman kimi yüksək həssaslıqda, 
halsızlıqda. klimakterik nevrozlarda. neyrodermitdə, vegetativ distoniyada. miqrendə 
və arterial hipotoniyada təyin edilir. Erqokriptin ştammından yarımsintetik preparat 
olan parlodel dərmanı alinır. Bu preparat prolaktin sekresiyasını azaldaraq, mastit və 
süd vəzinin xərçəngində tətbiq edilir.

Familia: Apocynaceae Adans. - Kəndirkimilər
Genus: Rauwolfia L. - Raufolfiya

Rauwolfia serpentina Benth. - İlan raufolfiyası
Rauvolfiya cinsi ağac və kol bitkiləri olub. Yer planetinin əsasən tropik ərazilərində 
yayılmışdır. Bu cins alman botaniki, həkim və tibb doktoru olan Leonard Rauvolfanın 
(1535-1596) şərəfinə adlandırılmışdır. İlan rauvolfiyasının (Ranvolfia serpentina) 
tərkibində bir sıra bioloji fəal maddələr ressinnamin. aymalin. dezerpedin. rezerpin, 
serpentin. yoximbin maddələri tapılmışdır. Rezerpin əvvəllər arterial təzyiqin 
azaldılması üçün geniş istifadə edilmişdir. Digər bitkilər kimi bu bitki də müalicəvi 
məqsədlərlə, həm ənənəvi, həm də qeyri-ənənəvi təbabətdə istifadə olunur.
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Rauvolfiyanın bir çox növləri qan təzyiqini aşağı salmaqla yanaşı, mərkəzi sinir 
sisteminin fəaliyyətini sakitləşdirməklə, yuxuəmələgətirici fəaliyyət göstərir.
Rauwolfia serpentina Benth. - İlan raufolfiyası
Sinonimləri: Əhval yüksəldən, seçilən raufolfiya, raufolfiya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, həmişəyaşıl, yarimkol bitkisi olub, hündürlüyü 
20-100 sm olub, şirəli bitkidir. Kökümsovunun uzunluğu 2-3m, qol-budaqlı olmaqla, 
gövdəsi budaqlanmayan, üzəri ağımtıl qabıqdan ibarətdir. Yarpaqları çiçək köbəsinə 
(3-4 ədəd) bərabər, neştərvari, azacıq itiuclu, çılpaq və möhkəmdir. Çiçəkləri kiçik, 
tünd-çəhrayı, bəzən ağımtıl, çətir çiçəkqruplarma, 5 dairəvi bükük boruşəkilli 
ləçəklərə malikdir. Meyvələri qırmızı olub, 2 çəyirdəklidir.
Yayılması: Cənub-Qərbi Asiyada (Hindistan, Birma, Tayland, İndoneziya, Şri- 
Lanka) yayılmışdır. Qafqazda introduksiyası yaxşı nəticə vermişdir.
Coğrafi elementləri: Sikkimə, Assama, Penninsula və Cənub-Şərqi Himalay.
Ekoloji şəraiti: Rütublətli tropik meşələrdə yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulmasrYabanı bitki olan raufolfiyamn inkişaf etmiş kökləri 
toplandıqdan 3-4 il sonra təkrar toplanıla bilər. Bitkinin meyvələri yetişdikdən sonra 
kökləri toplanılmalıdır. Hindistanda bu bitkinin toplanılması bitkinin 3-4 yaşında 
aparılmalıdır. Toplandıqdan sonra təmizlənməli, mil və yan kökləri kiçik hissələrə 
bölünməklə qurudulmalıdır. Qurudulmanın təbii aparılması daha məqsədəuyğundur. 
Xarakterik xoşagəlməyən iyli və təyin olunmayan dadlıdır.
Xarici göstəriciləri: Kök hissəcikləri uzununa bölünmüş lifli hissələrdən, bozumtul 
örtüklə örtülən, uzununa şırımh, 3/4 hissəsi sarımtıl oduncaqdan, 1/2 hissəsi isə 
qabıqdan ibarətdir. Xoşagəlməz iyə malikdir.
Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərinin tərkibində 50 indol sırası alkaloidləri 
vardır ki, bunların ümumi tərkibinin 1-2%-ni təşkil edir. Belə alkaloidlərdən ahnan 
rezerpin, serpentin, ressiamin, yodoximbin və aymalin preparatları praktik təbabətdə 
geniş şəkildə işlədilir.
Saxlanılması: Xammal В siyahısına daxildir.
Famakoterapevtik qrup: Hipotenziv, sedativ və antiaritmik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik, həmişəyaşıl, kol bitkisi olan raufolfiyasının 
mil və yan kökləri xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.Tərkibindəki raufolfiya 
alkaloidi müxtəlif təsir mexanizminə malikdir. Rezerpin və ressininin əsas təsir 
mexanizmi mərkəzi sinir sisteminə sedativ və hipotenziv, yoximbin a-adrenoblokatr, 
aymalin isə antiaritmik təsirə malikdir. Rezerpinin əsas təsir mexanizmi simptomatik 
olmaqla, müxtəlif formah sistolik və diastolik təzyiqi aşağı salır, hipertoniya 
xəstəliyinin sağaldılmasına kömək edir. Rezerpinlə müalicədə hipotenziv vəziyyət 
uzun müddət saxlanılır.
ÇfRaunatin 0,002 q. Həb. Hipotenziv, sedativ və antiaritmik dərmandır.
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^Rezerpin 0,0001 və 0,00025 q. Həb. Hipotenziv və sedativ dərmandır.
фАутаНп 0,05 q. Həb, 2,5% məhlul. Antiaritmik dərmandır.
ÇfRezerpin tərkibli kompleks preparatlar. «Brinerdin», «Trirezid K», «Adelfan- 
Ezidreks», «Kristepin».
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökündəki alkaloidlərindən rezerpin, aymalin və 
raunatin preparatları alınır. Bu dərmanlar mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirməklə qan 
təzyiqini (hipotenziv təsir) aşağı salır. Bundan başqa psixonevrozlarda yuxugətirici 
və sakitləşdirici kimi də təyin edilir. Aymalin keyfiyyətli və effekli antiaritmik 
dərman preparatıdır. Koronar aterosklerozda və hipertoniyada, lipid və zülal 
mübadiləsi pozğunluğunda effektlidir. Aymalin, Rezerpin, Raunatin, neyroleptik 
aktivliyə malik olmaqla, hipotonik və antiaritmik təsir göstərir.

Genus: Catharanthus G.Don - Katarantus
Katrantus cinsinə 8 növ daxildir ki, onların da əksəriyyəti Madaqaskar üçün 
endemikdir. Çəhrayı katarantus mədəni şəkildə əkilir. Bu bitki Müqəddəs Mavriki, 
Madaqaskar, Filippin, Kuba, Reyunon, Hindistan, Hind-Çin və Yava adalarında 
yayılmışdır. Keçmiş SSRİ-də ilk işlər katarantusun introduksiyası ilə 1958-ci ildə 
Qərbi Gürcüstanın subtropik zonasında başlanılmışdır. Qərbi Ön Qafqaz, Kuban, 
Cənubi Qazaxıstan ərazilərində becərilir. Tropik, həmişəyaşıl yarimkol bitki olub, 
hündürlüyü 60 sm-ə bərabərdir. Gövdəsi düzqalxan və budaqlıdır. Yarpaqları qarşı- 
qarşıya, oturaq, uzunsov-yumurtavari, bütövkənarlı, tünd-yaşıl, orta damarlı, parlaq 
olub, uzunluğu 7 sm-dir. Çiçəkləri beşüzvlü, dairəvi, tacının diametri 3 sm olub, 
yuxarı yarpaqlan çəhrayıdır. Meyvələri oraqşəkilli və ikiyarpaqlıdır. Qışın sonunda 
toxumdan cücərir, bahann sonunda çiçək açır və payıza qədər çiçəkləmə davam edir.
Catharanthus roseus (L.) G. Don f. (=Vinca rosea L.) - Çəhrayı katarantus 
Sinonimləri: Katarantus
Botaniki xarakteristikası: Yabanı, çoxillik, həmişəyaşıl, düzqalxan və ya 
budaqlanan yarimkol olan çəhrayı katarantus bitkisinin hündürlüyü 30-60 sm-ə 
bərabərdir. Gövdəsi çılpaq, demək olar ki, silindrikdir. Yarpaqları qarşı-qarşıya, tünd- 
yaşıl, parlaq, uzunluğu 12 sm-ə qədər uzunsov-ovalşəkilli, qısasaplaqlı, aydın 
görünən damarlı olub, kənarları azacıq tükcüklüdür. Çiçəkləri düzgün olub, 
budaqlanması dixotomikdir. Kasacıq yarpaqları bölümlü olub, çiçəkləri yaşıl 
rənglidir. Çiçək tacı çiyələyi-çəhrayı, qovuşuq ləçəkli və düzgündür.
Yayılması: Katarantusun vətəni Yava adası hesab olunur. İndoneziya və Yava 
adalarında yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa arealına daxil olub, Orta, Cənubi Avropa, Qafqaz 
əraziləri, yuxari və aşağı Bessarabski, Baltikətrafı, Krım, Cənubi Qafqazın Şimal 
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hissəsi, Belorus. Ukraynanın meşə-çöl. Krım və Qafqazın öndağlıq əraziləri və 
Madaqaskar.
Ekoloji şəraiti: Birillik becərilən bitkidir. Qafqazın Qara dəniz sahillərində 
(Kobuletti) becərilir.
Toplanılması və qurudulması: Xammal kütləvi çiçəkləmə dövründə yarpaq, çiçək. 
2 cərgəli yerləşmiş meyvəli gövdəsi 10-15 sm yerüstü hissələrində toplanmışdır. 
Kölgəli küləkli havada və ya quruducu şkafda 40-50°C qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-1106-81.

Catharanthus roseııs (L.) G. Don f. - Çəhrayı katarantus
Xarici göstəriciləri: Sınmış bəzən bütöv yarpaqları, bitkinin digər hissələri (zirvə 
yarpaqları və butonu), çiçəkləri, yetişməmiş meyvələri və nazik gövdələri diqqəti 
daha tez cəlb edir. Yarpaqları qısa saplaqlı, ellipsşəkilli və ya pazvari əsasa malik 
bütövkənarlı. lələkvari-damarlı və azacıq uzunsov-qırışıqlıdır. Mərkəzi damarı 
yarpağın aşağı hissəsinə qədər davam edir. Gövdəsi yastılaşan və ya dairəvi, eni 0,2 
sm olub, zəif qabırğahdır. Çiçəkləri düzgün, beşüzvlü və boruşəkillidir. Boruşəkilli 
çiçək tacından və 8-10 ədəd uzun kasacıq yarpağından ibarətdər. Meyvələri uzun 
yarpaqlı olmaqla, 30 ədəd oval üzərində çala-çuxur olan toxumu vardır. Çiçək 
ətrafındakı yarpaqları tünd-yaşıl, sarı-yaşıl və üzərində bənövşəyi ləkələr, çiçəkləri 
sarımtıl və ya tutqun-yasəməni, meyvəsi qonur-yaşıl, yetişmiş toxumları qara, 
yetişməmiş toxumları isə yaşılımtıl-qəhvəyidir. Xoşagəlməz iyə malik olmaqla, dadı 
müəyyən edilməyəndir (!).
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində indol sırası 80 alkaloidlər 2 yarımqrupda: 
monomer və dimer yerləşmişdir. Dimer yarımqrupda 26 alkaloid vardır ki, bundan 
xüsusən 2-si vinblastin (0.0059г) və vinkristin (0.001 G ) leyrozun müalicəsində tətbiq 
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edilir. Bioloji aktivliyinə görə bu alkaloidlər mitoz bölünmənin zəhəri hesab 
olunurlar. Bundan başqa tərkibində qlikozidlər, oksikarbon turşusu, flavonoidlər və 
digər maddələr də vardır.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısına daxildir. Quru yerdə saxlanılmaqla, işıqdan 
mühafizə olunmalıdır. Saxlanılma müddəti bir ildir.
Famakoterapevtik qrup: Sitostatik və şişəleyhinə dərmandır.
Farmakoloji tərkibi:Yabanı, çoxillik, həmişəyaşıl, düzqalxan və ya budaqlanan 
əkilən mədəni yarimkol bitkisi olan çəhrayı katarantusun toplanılma zamanı 2 cərgəli 
yerləşmiş meyvəli gövdəsi və yarpaqları xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir. 
Bu bitkinin maraqlı cəhəti odur ki, şiş hüceyrələrinə təsiri Qalen preparatları 
səviyyədədir. Tərkibindəki vinblastin və vinkristin maddələri şişəleyhinə təsir 
edərək, sitostatik aktivliyə malik olmaqla, metofaza mərhələsində mitozu blokada 
edərək, şiş hüceyrəsinin qarşısını alır və eritropoezə təsir edir. Vinkristin böyrəküstü 
vəzinə təsir edərək kortikosteroidlərin ifrazını artırır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xammaldan ahnan rozevin-sulfat preparatı (sinonimi 
vinblastin və velban) limfoqranulematozda, hematosarkomada, mieloma xəstələyində 
və xoriokarsinomada işlədilir.Vinblastin limfoqranulamatoz, limfo və 
hematosarkoma və digər şişlərdə istifadə edilir.Vinkristinin kimyəvi quruluşu və təsir 
mexanizmi vinblastindən fərqlənir. Bu dərmandan leykoz, neyroblastoma, melanoma, 
süd vəzi və digər bədxassəli şişlərdə işlədilir. Vinblastin yarımsintetik yolla da almır.

Genus: Vinca L. - Qıfotu
Qıfotu cinsinin 7 növü vardır. Onlar əsasən Aralıq dənizi vilayətində yayılmışdır. 
Qafqazda 4, Azərbaycanda isə 2 növünə rast gəlinir (bir növü becəriləndir).
Vinca minor L. - Kiçik qıfotu
Sinonimləri: Əsas qıfotu, vacib qıfotu, qıfotu, kiçik Cəzayir bənövşəsi
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl yarimkol bitkisidir. Çiçək saxlayan gövdəsi 
düzqalxan, hündürlüyü 20-35 sm, vegetativ gövdəsi yatan, budaqlarının uzunluğu 60- 
80 sm-ə bərabərdir. Yarpaqlan qarşı-qarşıya, qısa saplaqlı, ellipsvari, çılpaq, 
bütövkənarlı, dəricikli, parlaq, qışlayan, uzunluğu 3-7 sm, eni isə 1,5-3,5 sm-dir. 
Çiçəkverən gövdəsində 1-2 çiçək olub, qoltuq tumurcuqlanna bərabər və ya ondan 
hündürdür. Qutucuğu laylı yarpaqlardan, çiçək tacı 6 ləçəkdən, qıfabənzər, tünd-göy 
rəngli olub, diametri 2-2,7 sm-ə bərabərdir. Apreldən sentyabra qədər çiçəkləyir.
Yayılması: Ukrayna, Belorus, Moldova və Şimali Qafqazda yayılmışdır. Bütün 
Azərbaycanda becərilir.
Coğrafi elementləri: Avropa tipli areal olub, Orta və Cənubi Avropa, Qafqaz, yuxan 
və Aşağı Dnepropetrovsk, Bessarabiya, Krım, Belorus, Ukrayna (meşə, meşə-çöl, 
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bozqır), Tszyansu, Portuqaliya, Niderlandiya, Fransa, Şimalı Baltik dövlətləri. 
Türkiyə, Cənub-Qərbi Asiya və ABŞ.
Ekoloji şəraiti: Vələs, palıd-vələs, palıd pöhrəliki! kollar içərisində yaşayır.
Toplanılması və qurudulması:Yazda və yayın başlanğıcında (iyul) bitkinin 
topladıqda kəsilmiş hissəciklərinin uzunluğu 3-5 sm olmalıdır. Digər bitki 
qalıqlarından təmizlənməli, yarpaq, gövdə və qutucuqları qurudulmalıdır. Vegetativ 
gövdəsi, kökləri və yeni pöhrəliklərini toplamaq qadağandır. Toplanılması icazə 
verilən orqanları 3 ildə bir dəfə toplanılmalıdır. Xammal təmiz və günəşli havada 
toplanılmalı, nazik hissələrə (3-5 sm) parçalanmalıdır. Xammal yağışlı havada 
çardaqda yaxşı ventilyasiyalı quruducu şkafda 40-50°C temperaturda qurudulmalıdır. 
Yaxşı olar ki, qurudulma gərginlik torunun üzərində, tənzif və ya xüsusi qəfəs 
üzərində aparılsın. Havada xammal 5-7 günə qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-1728-87.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi çiçəkləmədən bir az əvvəl gövdə (çiçəkli və 
çiçəksiz gövdələri) və yarpaqları toplanılır. Dəricikli yarpaqları uzunsov-ellipsşəkilli 
formalıdır. Yarpaqlarının kənarları hamar, bir neçə yerdən bükük olmaqla, yuxarı 
tərəfi tünd-yaşıl, parlaq, aşağı tərəfi isə açıqdır. Gövdəsi açıq-yaşıldır. Çiçək tacı 
tünd-mavi rəngli, zirvəsi küt və qutucuğu çılpaqdır. İyi müəyyən olunmayandır (!).

Vinca minor L. - Kiçik qıfotu
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində indol sırası alkaloidləri 2% (20 ədəd) 
(vinkamin, izovinkamin, rezerpin, izoaymalin, akuammisin, vinkaminorin, minorin) 
vardır. Bundan başqa otunda triterpen saponinlər, flavonoidlər (rutin, robinin), 
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karotinoidlər (8 mq%), ursol turşusu və aşı maddələr tapılmışdır. Çiçəklərində 
flavonoidlərdən robinin qlikozidinə rast gəlinir.
Saxlanılması: Xammalı В siyahısına daxildir. Quru yerdə rəflərda saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Damargenişləndirici, hipotenziv və sedativdir.
Farmakoloji tərkibi: Qalen preparatı olub, tərkibindəki alkaloidlər 
damargenişləndirici, hipotenziv və zəif sedativ xassəyə malikdir. Baş beyin 
damarlarını genişləndirir, beyin qan dövranının oksigenlə təchizini yaxşılaşdırır, 
diurezi artırır, miokardm funksiyasını gücləndirir, qanın laxtalanma göstəricilərini 
normallaşdırır, antikoauqlyant aktivliyini yüksəldir və kapilliyar divarlarını 
möhkəmləndirir. Tərkibindəki alkaloid olan aymalin antiaritmik təsir edir. Beyin qan 
dövranını yaxşılaşdıraraq, arteriyaların spazmını azaldır, venaların tonusunu 
yüksəldir və insult zamanı beyinin işemiya zonasının qidalanmasını yaxşılaşdırır. 
£fVinkanor həb 0,02 q. Spazmolitik, damargenişləndirici, hipotenziv və sedativdir.
£fVinposetin (Kavinton), həb 0,005 q, 0,5% məhlulu. Beyin qan dövranını 
yaxşılaşdırır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin xammalı eksport olunur. Macarıstanda bu 
bitkidən ahnan vinkamin preparatından devinkan adlı dərman alınır ki, hipertoniya 
xəstəliyinin I və II dərəcələrində, serebral formah sinir xəstəliklərində, beyin qan 
dövranı işemiyalarında, nevrogen taxikardiyada tətbiq edilir. Serebral formah 
hipertonik krizdə, beyin qan dövranının pozğunluğundan yaranan işemiyalarında, 
ateroskleroz, vegetativ ensefal patologiyalarda, beyindaxili təzyiqlərdə və 
osteoxondrozda müvəffəqiyyətlə işlədilir. Hipotenziv effekti rezerpindən güclüdür. 
Bolqarıstanda vinkapan preparatının analoqu, Macarıstanda nkaton hesab olunur. Bu 
bitki Dioskoridə məlum idi.

Familiar Passifloraceae Juss. ex Roussel - Qonaqotukimilər
Genus: Passiflora L. - Qonaqotu
Bu cinsə dırmaşan birillik və çoxillik ot bitkiləri olmaqla, 500-dək növ daxildir. 
Yarpaqları sadə, bütöv və ya kəsik-kəsikdir. Çiçəkləri qoltuq tumurcuqlarından, uzun 
çiçək saplaqlarından, iri, diametri 10 sm-ə qədər olmaqla, bir çox növləri aromahdır. 
Ləçəyi beş olub, parlaq rənglidir. Kasayarpaqları 5 ədəddir. Orta damarcığı çıxıntı ilə 
təchiz olunmuşdur. Çiçək yatağı və erkəkcikləri arasında parlaq olan sapcıqlar və ya 
pulcuqlar adlanan tacarası yerləşir. Çiçək altlıqları böyük olur. Əksəriyyət növlərinin 
yarpaqlarında vəziciklər vardır.
Passiflora incarnata L. - Həvəsçiçək qonaqotu
Sinonimləri: Kirpiyəbənzər qonaqotu, qonaqotu
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Botaniki xarakteristikası: Çoxillik tropik liandır. Kökümsovu uzun, üfüqi, yatmış 
yeraltı tumurcuqları yeni yerüstü yarpaq və gövdələrə başlanğıc verir. Gövdəsi 
dırmaşan olub, uzunluğu 9 m olan ot bitkisidir. Uzun saplaqlı yarpaqları üçbölümlü. 
köndələn istiqamətli 20 sm-ə qədər olmaqla, kənarları dişciklidir. Uzun çiçək saplağı 
üzərindəki çiçəkləri tək (7-9 sm), kasayarpaqları 5 ədəd olub, daşıyıcı, neştərvari və 
dəriciklidir. Çiçək tacı özünəməxsus 5 sərbəst açıq-bənövşəyi rəngli ləçəkdən 
ibarətdir. Meyvələri sarımtıl-narıncı, qida kimi yeyilə bilən şirəli giləmeyvə olub, 
toxumu qara rənglidir.
Yayılması: Bu bitkinin vətəni topik Braziliya sayılır. İkincili təbii arealı Şimali 
Amerikanın subtropik rayonları və Bermud adası hesab olunur. 1965-ci ildən 
Gürcüstanda (Kobuletti) becərilir. Yetişmiş bitkinin kökümsovları toplanılır.
Coğrafi elementləri: Amerika Birləşmiş Ştatları. Madaqaskar. Afrika. Karib dənizi. 
Beliz. Braziliya və Peru.
Ekoloji şəraiti: Gürcüstanın Kobuletti regionunda ilk dəfə şitilləri əkilmişdir. İndi iri 
plantasiyaları mövcuddur.
Toplanılması və qurudulması: Yayda xammal kimi 3 dəfə: ilk dəfə başlıca olaraq 
50-60 sm gövdəsi, ikinci dəfə butonizasiya fazasında, üçüncü dəfə isə çiçəkləmə 
fazasında bütün yerüstü hissələri toplanılır. 50-60°C-də qurudulur.
Standartlaşma: FS 42-2784-91.

Passiflora incarnata L. - Həvəsçiçək qonaqotu
Xarici göstəriciləri: Yarpaq, gövdə, burulmuş spiralları. butonu. çiçək və 1-4 mm 
olan yetişməmiş meyvələri toplanılır. Yarpaqlarının yuxarı tərəfi yaşıl və ya tünd- 
yaşıl. aşağı tərəfi sarımtıl-yaşıl olub, damarları azacıq tükcüklüdür. Gövdəsi silindrik, 
kiçik şırımlı, çılpaq və içiboşdur. Meyvələri açıq-yaşıl və ya tünd-yaşıl. 
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tərsyumurtavari, güclü qırışıqlı, kövrək və tezsınandır. Özünəməxsus zəif iyli olub, 
dadı təyin olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində 0,05% indol sırası alkaloidləri - harman, 
harmin, harmol və norharmol vardır. Alkaloidlərdən başqa saponinlər, flavonoidlər 
(apigenin, lyuteolin, kversetin, kempferol), kumarinlər, xinon, 5% sərbəst 
aminturşular (tirozin, prolin, fenilalanin), karotinoidlər, askorbin turşusu rast gəlinir. 
Meyvələrinin tərkibində bollucu askorbin turşusu vardır.
Saxlanılması: Quru ventilyasiyalı anbarlarda saxlanılır. В siyahısına daxildir. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Sedativ dərman bitkisidir.
Farmakoloji tərkibi: Mədəni əkilən çoxillik qonaqotu bitkisi (otu) çiçəkləmə və 
meyvələrinin yetişməsi zamanı xammal kimi keyfiyyətli sedativ dərman bitkisidir. 
Reflektor oyanma yaradaraq, hərəkət aktivliyini azaldır və qıcolma hallarını aradan 
götürür. Spazmolitik təsiri azdır.
fCfQonaqotunun sulu ekstraktı. Sedativ dərmandır.
ÇfNovo-Passit, sirop, həb. Sedativ dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Otundan maye ekstrakt (1:2) hazırlanır. Yaxşı sedativ 
təsirə malik olduğundan nevrasteniyada, nevrozda, ürək döyünməsində, 
yuxusuzluqda, xroniki alkoqolizm və klimakterik pozğunluqlarda işlədilir.
Daxili göstəriciləri: 70°-li spirtdə çıxarılan ekstraktiv maddələr ən azı 18%, rütubət 
13%, ümumi kül 8%, kül 2%, yetişməyən meyvələr 6%, gövdə hissəcikləri 60%, üzvi 
maddələr 2%, mineral maddələri 1%-dən çox deyildir.

Familia: Loganiaceae R.Br. ex Martius - Loqaniyakimilər
Genus: Strychnos L. - Strixnos
Strixnos cinsi təxminən 100 növü özündə birləşdirir. Onun nümayəndələri ağac və 
lianlar olub, tropik vilayətlərdə yayılmışdır. Bu bitkinin növləri hindqozu, yaxud 
qusdurucu qozadan ibarət olub, tropik Asiyada yayılmışdır. Bu cinsə daxil olan 
növlər əsasən tikanlı və zəhərlidir. Cənubi Amerika hinduları ox ucluqlarına kurare 
zəhəri sürtürlər. Bitkinin tərkibində strixnin və brusin olur.
Strychnos nux-vomica L. - Qarğabükən
Sinonimləri: Hindqozu, qarğabükən, qusdurucu kök
Botaniki xarakteristikası: Böyük olmayan ağac bitkisi olub, yarpaqları qarşı-qarşıya 
və oval formalı olub, hündürlüyü 5-15 m-dir. Çiçəkləri kiçik, yaşılımtıl, boruşəkilli 
tacdan və tükcüklü yarpaqlardan ibarətdir. Meyvələri iri (3-5,5 sm diametrində), 
narıncı-qırmızı, şarşəkilli, giləmeyvə olub, orta ölçüsü apelsin böyüklüyündədir. 
Qabığı bərk, meyvə ləti rəngsiz, həlməşik lətli olub, 2-6 dairəvi, yastılaşmış, 
diskəbənzər toxumlu, açılan nazik açıq-ağ rəngli tükcüklərdən ibarətdir. Yarpaqları 
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qarşı-qarşıya, yumurtavari-ellipsvari, itiuclu, bütöv kənarlı və 3-5 qövsşəkilli 
damarlardan ibarətdir. Çiçək tacı yaşıldır.
Yayılması: Hindistan, Vyetnam və Şri Lanka ölkələrində yayılmışdır. Demək olar ki. 
bütün tropik Asiyada Hindistandan, şimali Avstraliyaya qədər ərazilərdə yayılmışdır. 
Afrikada kulturada becərilir.
Coğrafi elementləri: Honduras, Hindistan və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Yetişmiş meyvələri, toxumları toplanılmalı, 
yetişməyən və çürüyən meyvələri atılmalıdır. 50-60°C temperaturda quruducu şkafda 
qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DS, X, səhifə 606.
Xarici göstəriciləri: Toxumu dairəvi, yastı, bir tərəfi azacıq qabarıq olmaqla, demək 
olar ki, azacıq bükükdür. Mərkəzi hissəsində qabarlı zolaq və ya təpəcik olub, sanki 
radial istiqamətdə yastıq kimi görünür. Kənarlarında tükcük və məməciklər olur. 
Toxumu olduqca bərk, qalınlığı 3-6 mm, köndələn ölçüsü isə 1.5-2.5 sm-ə bərabərdir. 
Çiçəkləri sarı, yaşılımtıl və ya bozumtul-sarı, xarici hissəsi ipəyi-zərif və parlaq olub, 
toxumlarının üzəri çoxsaylı və sıx tükcüklərdən ibarətdir. İyi təyin olunmayandır və 
zəhərlidir (!).
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində 2-3% indol, strixinin və b rus in alkaloidi 
vardır. Maddələrin tam yarısı strixinin və brusindən təşkil olunmuşdur.
Saxlanılması: A siyahısına daxildir.

Strychnos nux vomica L. - Qarğabükən (Qusdurucu kök) 
Famakoterapevtik qrup: Analeptik, metabolik və ümumimöhkəmləndiricidir. 
Farmakoloji tərkibi: Xammal kimi yetişmiş meyvə və toxumları hesab olunur. 
Strixinin və digər preparatlar mərkəzi sinir sistemini oyadır, ilk növbədə refleks 
oyanıqlığını yüksəldir. Yüksək dozaları tetanik qıcolmalar yaradaraq, asfiksiyaya və 
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ürəyin iflicinə səbəb olur. Terapevtik dozaları duyğu orqanlarını stimullaşdırır 
(görmə, dad, qabiliyyət, lamisə), damar-hərəkət, tənəffüs mərkəzi, skelet əzələlərini, 
hətta ürək əzələsini tonuslandırır, maddələr mübadiləsini stimullaşdırır və gözün torlu 
qişasının iltihabını aradan qaldırır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Xammaldan strixinin nitrat cövhəri və quru ekstrakt 
almır. Keyfiyyətli dərman kimi maddələr mübadiləsi proseslərinin zəifləməsində, tez 
yorulmada, hipotoniya, intoksikasiya və infeksiyalarda, görmə aparatının müxtəlif 
xəstəliklərində, mədə atoniyasında işlədilir. Qusdurucu kökün toxumularının 
tərkibində strixinin nitrat vardır ki, intoksikasiya, infeksiya və hipotonik 
xəstəliklərdə, maddələr mübadiləsinin zəifliyində və nevrozlarda olduqca səmərəli 
təsir edir. Toxumlarından ekstrakt və məhlul hazırlanır.

Familia: Euphorbiaceae Juss. - Süddüyənkimilər
Genus: Securinega Comm, ex Juss. - Sekurineqa
Yarimkol sekurineqa ikievli, kol bitkisi olub, düz, çoxsayh, nazik, budaqlanan olub, 
hündürlüyü 1,5-3 m olur. Köhnə budaqlarının qabığı - boz rəngli, cavan zoğları isə 
açıq-sarıdır. Yarpaqları ellips və ya oval formalı, açıq-yaşıl, növbəli, tam, çılpaq, 
qısasaplaqlı uzunluğu 1,5-7, eni isə 0,6-3,5 sm-dir. Çiçəkləri - eynicinsli, yaraşıqsız, 
tünd-yaşıl və ya yaşıl-sarıdır. Erkəkcikli çiçəklər tək, dişicikli çiçəkləri isə dəstələrlə 
yerləşir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir. Meyvələri 3 yuvah qutucuqda olub, 6 
toxumdan ibarətdir. Təxminən 2 mm uzunluğunda qabığı nazik, toxumu hamar və küt 
olub, 3 tillidir. Sentyabr-oktyabr aylarında meyvəsi yetişir.
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. (=Flugea suffruticosa (Pali.) Baill.) -Yarimkol 
sekurineqa
Sinonimləri: Sərxoş kolu, zəngəbənzər sekurineqa, meymunabənzər sekurineqa 
Botaniki xarakteristikası: İkievli kol bitkisi olub, hündürlüyü l,5-3m çılpaq, açıq
san rəngli gödəyə malikdir. Yarpaqları növbəli, bütöv, çılpaq və ya neştərşəkilli, 
qısasaplaqlı, kiçik dəriciklə örtülmüş, uzunluğu 1-7, eni isə 0,6-3,5sm-ə bərabərdir. 
Çiçəkləri bircinsli, kiçik, yaşılımtıl və üzəri tükcüklüdür. Erkəcikli çiçəkləri 3-12 
ədəd oturaq olmaqla, dəstələrdən ibarətdir. Meyvələri 3 yuvah qutucuqdan ibarət, 
yuxarı hissəsi dairəvi üçpərlidir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, sentyabr-oktyabr 
aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Mancuriya tipli areala daxildir. Uzaq Şərq, Amur vilayəti, Qərbi Sibir, 
Krasnodar vilayəti və Ukraynanın çay hövzələri ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimal-Şərqi Çin, Koreya, Şərqi Şibir, Baykalətrafı (Arqun, 
Urulyunqun çayı), Uzaq Şərq, Amur əraziləri (Amur vadisi, yeni Kumar, aşağı Böyük 
Bira) və Ussiriya çayının cənubu.
Ekoloji şəraiti: Orta dərəcəli qayalıq, quru yamac və dağ döşündə yaşayır.
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Toplanılması və qurudulması: Gövdənin oduncaq olmayan zirvə hissələri, 
çiçəkləmə və meyvə əmələgəlmə fazasında iyun-sentyabr aylarında toplanılmalıdır. 
Toplanılan xammal açıq, lakin kölgəli, yaxşı ventilyasiyalı (40°C) çardaqda 1-2 sm 
qalınlığında sərilməli və ya 40-50uC-də quruducu şkafda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: FS - 42-1637-81.
Xarici göstəriciləri: Yarpağın ölçüsü 1-5 sm olub, bitki çiçək və meyvələrə malikdir. 
Gövdələri qabırğalıdır. Yarpaqları qısa saplaqlı, bütövkənarlı və çılpaqdır. Çiçəkləri 
təkcinsli. uzunluğu çox kiçik. 0.2sm-ə bərabərdir. Meyvələri 3 yuvalı qutucuqlu 
toxumlardan ibarət, yuxarısı yastılaşmış, dairəvi üçpərli olmaqla, diametri 0.5 sm-ə 
bərabərdir. Toxumları kiçik, hamar və küt üçdənlidir. Çiçək saplağı sarımtıl-yaşıl və 
ya qırmızımtıl, toxumları isə qonur-yaşıl rənglidir. Zəif iyli olub, dadı müəyyən 
edilməmişdir (!).

Secıırinega suffruticosa (Pali.) Rehd. - Yarimkol sekurineqa
Kimyəvi tərkibi: Cavan gövdəsinin tərkibində 0.8% alkaloidlər, xinolizin törəmələri, 
yarpaqlarında isə sekurinin (0.15-0.4%) tapılmışdır. Sekurinin əsas tərkib hissəsini 
suffuruktikodin alkaloidi təşkil edir. Bundan başqa suffuruktikonin, allosekurinin. 
sekurineqin. sekurinol A, B, C vardır. Zoğunda, cavan budaqlarında aşı maddələri 
(4,84-7.59% ). flavonoidlər (rutin 2,18%). üzvi turşular və qatran vardır.
Saxlanılması: Xammal В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 4 ildir. 
Famakoterapevtik qrup: Analeptik və ümumi bədən möhkəmləndirici dərmandır. 
Farmakoloji tərkibi: Mədəni yarimkol bitki olan sekurineqamn gövdə, çiçək və 
meyvələri keyfiyyətli xammal və dərman hesab edilir. Mərkəzi sinir sistemini oyadır, 
onurğa beyninin reflektor həssaslığını yüksəldir. Tənəffüs mərkəzini oyadır, arterial 
təzyiqi və əzələ tonusunu artırır. Yüksək dozaları qıcolma yaradır. Zəif toksiki olsa 
da 8-10 dəfə istifadə etdikdən sonra toksiki xassəsin təsiri hiss olunmağa başlayır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammalından sekurinin 2-nitrat alınır ki, bu maddə 
sinir sistemini oyadır. Strixinin az toksikidir. Sekurinin nitrat müxtəlif astenonevrotik 
vəziyyətlərdə, hipotoniya. zəiflik, tez yorulma, sinir funksiyasının üstünlüyü ilə 
gedən impontensiyalarda. polimielitdən sonra yaranan parez və ifliclərin bərpa 
edilməsində və infeksion xəstəliklərin sağalmasında istifadə edilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlahkimilər
Genus: Plrysostigma Balf. - Fizostiqma
Fizostiqma cinsi Paxlakimilər fasiləsinə daxildir. Fizostiqma Qərbi Afrikanın tropik 
meşələrində bitir. Fizostiqma zəhərli lian olmaqla. 15 m uzunluğundadır. Üç hissədən 
ibarət olan mürəkkəb üçlü yarpaqlarıvwm/rtaıwz, 7-15 sm uzunluğunda olmaqla, 
zirvəyə doğru dartılmışdır. Çiçəkləri al-əlvan, açıq-qırmızı, başı aşağı əyilmiş, 
fırçadan ibarət olub. 15 sm uzunluğundadır. Meyvələri tünd-qəhvəyi paxlameyvə 
olub. 2-3 toxumludur. Toxumları azacıq böyrəkvari-oval, yanlardan basılmış, demək 
olar ki. qara, parlaq, 3 sm uzunluğu və 2 sm enindədir.
Plrysostigma venenosum Bulf. - Zəhərli fizostiqma

Plrysostigma venenosum Bulf. - Zəhərli fizostiqma
Sinonimləri: Fizostiqma. zəhərli iristiqma. mezopontik stiqma
Botaniki xarakteristikası: Tropik lian olub, şişkin silindrik gövdəsinin uzunluğu 15 
m-ə qədərdir. Üçər mürəkkəb yarpaqlarının uzunluğu 7-15 sm. növbəli, yumurtavari. 
itiuclu və çılpaqdır. Çiçəkləri açıq-qırmızı, başı aşağı əyilmiş, boş. tük qələm və ya 
fırçalarının uzunluğu 15 sm. meyvəsi 10-18 sm uzunluğunda, tünd-qəhvəyi 
paxlameyvəolmaqla. 2-4 toxumludur.
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Yayılması: Qərbi Afrikanın tropik meşələrində, xüsusən Qvineya körfəzində rast 
gəlinir. İlk dəfə Kalabar sahillərindən təsvir edilmişdir.
Coğrafi elementləri: Tropik Afrika.
Xarici göstəriciləri:Toxumları böyrəkvari-oval, kənarları azacıq basılmış, uzunluğu 
3 sm, eni isə 2 sm, demək olar ki, qara rəngli, parlaq, digər qabarmış kənarları isə 
uzunsov şırımlıdır. Dəriciyi sərt ağacşəkillidir.
Kimyəvi tərkibi:Toxumlarında indol qrupu alkaloidləri vardır. Başlıca alkaloid olan 
fizostiqminin (ezeriri) miqdarı 1,5%-ə qədərdir.
^Fizostiqminin (ezerin) salisilat göz damcısı, inyeksiyası 0,1%-dir. Antixolinestraza 
dərmandır.
Farmakoterapevtik qrup: Antixolinestraza dərmandır.
Farmakoloji tərkibi və qəbul qaydası: Fizostiqmin [ezerin) ilk vəziyyətə qayıtma 
qabiliyyətinə malikdir. Mioz (daraltma) qabiliyyətinə malik olmaqla, gözdaxili 
təzyiqi dəyişdirir. Atropinin antoqonistidir. Fizostiqminin salisilatı başlıca olaraq 
oftolmologiyada geniş tətbiq olunur. Bundan başqa başırsaq iflicində, sidik yollarının 
sinir-əzələ xəstəliklərində işlədilir. Kalabar paxlası adlanan bu bitki olduqca 
zəhərlidir. Keçmişdə afrika əsirləri bu bitkini məhkum olunmuşların paxlası və ya 
ezera adlandırırdılar. Ölüm hökmü verilənlərə bu bitkini dəmləyərək içirirdilər. 
Avropaya bu bitkinin toxumu 1850-ci ildə aparılmışdır.

Familia: NitrariaceaelÄndl. (Peganaceae Tiegh. Ex Takht.) - Şorgiləkimilər
Genus: Peganum L. - Üzərlik
Şərq yarımkürəsində Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən Monqolstana qədər və 
Meksikada yayılan 6 növündən Qafqaz və Azərbaycanda yalnız bir növü vardır. 
Respubilkanın əksər aran və dağətəyi rayonlarında, quraq və zibilli yerlərdə rast 
gəlinir. Çiçəkləri müntəzəm, ləçəkləri ağ və ya açıq sarı, erkəkcikləri 12-15, qutucuğu 
(meyvəsi) girdə, üst tərəfdən azca yastılaşmışdır. Kəskin xoşagəlməz iyi vardır. Elmi 
və xalq təbabətində və boya və texniki bitki kimi də faydalıdır. Ehtiyatı çoxdur.
Peganum harmala L,- Adi üzərlik
Sinonimləri: Qəbirsandıq otu, nəzərotu, nəfəsotu, çöl sədəfotu
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik çilpaq ot bitkisi olub, spesifik kəskin iyli, 
hündürlüyü 40-50 (70) sm-dir. Gövdəsində bir neçə şırım olmaqla, güclü budaqlanan, 
qollu-budaqlı, girintili-çıxıntılı və sıx yarpaqhdır. Yarpaqları oturaq, növbəli, 
uzunluğu 4-5 (7) sm, iki lələkvari yarılmış olmaqla, xətti seqmentlidir. Çiçəkləri 
çoxsaylı və ya tək, iri, düzgün, beşüzvlü, ikiqat çiçək yatağına malik olmaqla, azacıq 
sarımtıldır. Erkəkciyi 15 ədəd olub, üst yumurtalıqlıdır. Meyvələri şarşəkilli, 
qutucuğu 3-yuvalı və çox toxumludur. May-iyul ayında çiçəkləyir, iyundan avqust 
ayına qədər isə meyvələri yetişir.
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Yayılması:Azərbaycanda Xəzərsahili, Böyük Qafqaz (Qubanın aşağı dağ massivi), 
Samur-Şabran düzənliyi, Abşeron, Qobustan, Böyük Qafqazın şərqi, Kür-Araz 
düzənliyi, Kür düzü. Kiçik Qafqazın şimalı, Diabr və Naxçıvan MR-in 
düzənliklərində yayılmışdır.

Peganum harmala L. - Adi üzərlik
Coğrafi elementləri: Şərqi Aralıq dənizi, İran-Turan. Kserofil areal tipinə aid olub, 
Fələstin, Suriya, Cənubi Bolqarıstan, Qərbi Himalay, Tyan-Şan, Cənubi Altay, 
Sinszyan, Qaşqariya, Şərqi Aralıq dənizi əyaləti, Xəzər dənizinin cənubi-qərb 
sahilləri, Avropa. Atlantik sahilləri. Böyük Britaniya adaları. Şimal dənizinin 
sahilləri. Fin körfəzi və Baltik dənizinin cənub sahilləri.
Ekoloji şəraiti: Gilli və qumsal torpaqlarda, eyni dərəcədə yarımçöl. öndağlıq və 
2800 m dəniz səviyyəsi hündürlüyü olan dağlarda yayılmışdır. Mədən sevən 
(ruderal), otlaq-alaq bitkisidir.
Toplanılması və qurudulması: Yerüstü hissələri erkən yazda (aprelin ikinci 
yarısında), çiçəkləmə fazasında yalnız quru hava şəraitində toplanılmalıdır. 
Toplanılan bitkisi 8 sm-ə qədər kəsilərək 4-5 sm qalınlığında sərilməli və qısa bir 
zamanda qurudulmalıdır. Qurudulma günəş altında aparılır. Qurudulmya düzgün 
riayət edilməzsə, bitkinin qəbulu zamanı təngənəfəslik və baş ağrısı əmələ gəlir.
Qorunma tədbirləri: Bitkilərin, pöhrəliklərin normal bərpasını gözləməklə, 2 ildə 
bir dəfə toplanılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-879-79.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi gövdə, yarpaq, buton və çiçəkləri hesab olunur. 
Gövdəsi çılpaq, silindrik, qabırğalı, zəif şırımlı, sarımtıl-yaşıl rəngli, uzunluğu 5-80 
mm, eni isə 8 mm-ə bərabərdir. Yarpaq hissələrinin seqmenti müxtəlif formalı 
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böyüklükdə, paralel damarlı, çılpaq, sarımtıl və ya qəhvəyi-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri 
beşüzvlüdür. Çiçək tacı bölünmüş ləçəkli, kasacığı dərin 5-bölümlü, tüksüz, 
kasayarpağı və ləçəkləri sarımtıl rənglidir. Xammalı spesifik xoşagəlməyən iyli və 
dadı təyin olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün orqanlarında akaloidlər xinazolin və indol 
törəmələri vardır. Butonizasiya zamanı xinazolin törəmələrinin xüsusilə, L-peqaninin 
miqdarı 1,5-3% olur. Çiçəkləmə və mey və vermə vaxtı indol qrupundan olan 
akaloidlərdən harmin, harmalin daha çox toplanılır. Müxtəlif fazalarda bitkinin 
tərkibində müxtəlif qruplu maddələr toplanırlar. Akaloidlərdən başqa aşı maddələri, 
saponinlər və üzvi turşular vardır.
Saxlanması: Quru yerdə saxlanılma müddəti 2 ildir. В siyahısına daxildir.
Ç^Dezoksipeqanin hidroxloridin 1%-li məhlulu, 0,05 və 0,lq dozada həbi. 
Antixolinestraza dərmandır.
Famakoterapevtik qrup: Antixolinestraza dərmandır. Skelet əzələlərin tonusunu və 
bağırsağın motor funksiyasını artırır.
Famakoloji tərkibi: Xinazolin qruplu alkaloid. Antixolinestraza aktivliyi göstərərək, 
sinir-əzələnin keçiricilik qabiliyyətini bərpa edir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Adi üzərlik otundan antixolinestraza təsirli 
dezoksipeqanin hidroxlorid dərmanı almır. Periferik sinir sistemində baş verən 
müxtəlif xəstəliklərdə və beyin pozğunluqlarında işlədilir. Epilepsiya, mədə və 
onikibarmaq bağırsaq xorası, bronxial astma və hipertoniyada təyini əks göstərişdir.

Familia: Rutaceae Juss. - Sədokimilər
Genus: Pilocarpus Vahi - Pilokarpus
Həmişəyaşıl ağac və kol bitkiləri olub, Sədəfotu (Rutaceae) fəsiləsinə daxildir. 20 
növə qədəri tropik ölkələrdə Amerika (Braziliya) və Qərbi Hindistanda bitir. 
Çiçəkləri uzun sonluqlu və ya qoltuq tumurcuqlarında olmaqla, sünbül çiçək 
qrupunda toplanmışdır. Yarpağı qoşa lələkvari (1-4 qoşa) olub, üzərində yağ 
dənəcikləri nəzərə çarpır. Tərlədici, saçı uzatmaq və möhkəmləndirmək vasitəsi kimi 
istifadə edilir. Lələkyarpaq Qafqazın Qara dəniz sahillərində becərilir və 
yarpaqlarından pilokarpin alkaloidi alınır.
Pilocarpus pinnatifolius Lemaire (Paraguay Jaborandi) - Lələkyarpaq pilokarpus 
Sinonimləri: Lələkyarpaqlı
Botaniki xarakteristikası: Bu böyük olmayan, həmişəyaşıl, kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 3-4 m-ə qədər olmaqla, gövdə, yarpaq və budaqlardan ibarətdir. 
Yarpaqları növbəli, saplaqlı, tək-mürəkkəb lələkvaridir. Yarpaqların ölçüsü müxtəlif 
olmaqla, ellipsvari, zirvəsi böyük olmayan oyuqludur. Kənarları bütöv olub, 
yarpaqları damarlıdır. Çiçəkləri düzgün, beşdişcikli, 5 kasacıqlı, qəhvəyi-purpur 
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dəricikli çiçək tacının diametri bir sm-ə qədər, qırmızı sapcıqlardan ibarətdir. Açıq
san tozcuqltı 5 erkəkciyi, üst yumurtalıqlı dişiciyi, zirvəsində çiçəkləri sallaq 
olmaqla, fırçasının uzunluğu 40 sm-ə qədərdir. Meyvələri qabırğalı. qutucuğu sarı. 2- 
5 parlaq qara toxumdan ibarətdir.
Yayılması: Cənubi və Mərkəzi Amerikanın tropik meşələrində yaşayır. Müalicəvi 
məqsədlə tropik və subtropik iqlimə uyğunlaşan və mədəni şəkildə becərilən 
növlərindən istifadə edilir. Rusiyada botanika bağlarında becərilir.
Coğrafi elementləri: Braziliya. Paraqvay və Argentina.
Toplanılması: Mədəni şəkildə becərilən bitkinin yarpaqlarından istifadə edilir.

Pilocarpus pinnatifolius Lemaire - Lələkyarpaq pilokarpus
Kimyəvi tərkibi: Bütün növlərinin yarpaqlarının tərkibində pilokarpin (0.3Q) vardır. 
Pilokarpin N.A.Preobrajenski və onun əməkdaşları tərəfindən sintez edilmişdir.
sğfPilokarpin hidroxlorid. 1% toz və 2% məhlul, göz damcısı, göz məlhəmi. M- 
xolinemimetik dərmandır.
^Pilokarpin hidroxlorid və adrenalin hidrotartarat məhlulu.
vFotil. pilokarpin hidroxlorid və timol.
vProksoferin. pilokarpin hidroxlorid və proksodol.
Farmakoterapevtik qrup: M-xolinomimetik dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Pilokarpin. periferik M-xolinoreseptorları qıcıqlandırır, mədə- 
bağırsaq və bronxların sekresiyasının ifrazını gücləndirir, tər ifrazını artırır, gözdaxili 
təzyiqi aşağı salır, göz əzələlərinin trofikasını yaxşılaşdırır, bronx, bağırsaq, öd. 
sidikyolu və uşaqlığın saya əzələlərinin tonusunu yüksəldir. Pilokarpinin antoqonisti 
atropin və digər M-xolinoblokatrlardır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Oftolmologiya praktikasında, gözdaxili təzyiqi aşağı 
saldığından geniş şəkildə istifadə edilir, görmə sinirinin atrofilalaşmasında işlədəlir.
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Pilokarpin midriatik hərəkətləri dayandırmaq üçün atropin, skopolamin. qomatropin 
və digər M-xolinoblokatorlarm tətbiqindən sonra bəbəklərin genişləndirilməsində 
tətbiq olunur. Tərkibində purin qrupu vardır.

Familia: Lamiaceae Lindl. - Dalamazkimilər (Dodaqçiçəklilər)
Genus: Orthosiphon Benth. - Böyrəkotu
Böyrəkotu Cənub-Şərqi Asiyada və Avstraliyada bitən təxminən 192 növü özündə 
birləşdirən Dalamazkimilər fəsiləsinə daxil olan bitki növüdür. Bu cinsə daxil olan 
çoxillik ot bitkilərinin hündürlüyü 1,5 m-dir. Yarpaqları neştərəoxşar və ya uzunsov- 
ovalvari və kənarları dişciklidir. Çiçəkləri salxım çiçəkqrupunda toplanmışdır. 
Meyvələri fındıqçadır.
Orthosiphon stamineus Benth. - Böyrək çayı
Sinonimləri: Hind çayı, Yava çayı, dik istiqamətli böyrək çayı

Orthosiphon stamineus Benth. - Böyrək çayı
Botaniki xarakteristikası: Böyrək çayı böyük olmayan həmişəyaşıl kol bitkisidir. 
Gövdəsi dördtilli, budaqlanan, tünd-bənövşəyi olub, hündürlüyü 30-40 sm-dir. 
Yarpaqları qarşı-qarşıya, uzunsov-yumurtavari və ya rombvari, pazabənzər əsası və 
itiuclu zirvəsi vardır. Çiçəkləri monosimmetrik, qarşı-qarşıya düzülmüş çiçək köbəsi 
zirvədə kəsik-kəsik salxımşəkilli hamaşçiçəklərlə əvəz olunur. Kasacığı zəngşəkilli 
və ikidodaqlıdır. Çiçək tacı ikidodaqlı, əsası boruşəkilli olub, tutqun-bənövşəyidir. 
Erkəkciyi 4 ədəd olmaqla, boruşəkilli çiçək tacı vardır.
Yayılması: Bu bitkinin vətəni Cənub-Qərbi Asiyadır.
Coğrafi elementləri: Cənub-Şərqi Asiya, Malayziya, İndoneziya və Tayland.
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Toplanılması və qurudulması: Xammal kimi yarpaqları və gövdənin zirvə 
yarpaqlan bütün vegetasiya dövründə yay ərzində 5-6 dəfə toplanılır. Xammal nazik 
kəsilməli və günəş altında tez qurudulmalı, quruducu şkafda 30-35°C temperaturda 
qurudulmalı və ya kölgədə 3 gedişlə 24-36 saat ərzində fermentasiya edilməlidir.
Xarici göstəriciləri: Bütöv və ya sınmış yarpaqları qısasaplaqlı, rombabənzər- 
ellipsvari və ya uzunsov-yumurtavari, zirvəsi itiuclu və pazabənzər-itiuclu əsasa 
malik, qismən eşilmiş formalıdır. Yarpağının yuxarı tərəfi iridişcikli, əsası 
bütövkənarlı və çılpaqdır. Aşağı tərəfi damarlı və az tükcüklüdür. Damarları lələyə 
oxşayır. Gövdənin zirvəsində yarpaqlan qarşı-qarşıya yerləşir. Gövdəsi dördtilli, 
uzunluğu 3-5 sm, qalınlığı isə 2,5 mm-э bərabərdir. Çiçək yarpaqları sanmtıl-yaşıl, 
yuxarı tərəfi isə bənövşəyi-qonurdur. Zəif iyli, azacıq büzücü və acıtəhər dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində ortosifonin qlikozidləri, triterpen 
saponinlər, aşı maddələri, efirli yağlar və üzvi turşular vardır. Üzvü və mineral 
birləşmələr 0,5%, ekstraktiv maddələr isə 35%-ə qədərdir.
Saxlanılması: Quru, sərin və havası tez-tez dəyişilən yerlərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: İltihabsorucu və sidikqovucu dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində zəif sidikqovucu maddələr 
olduğundan pielonefrit, pielit, qlomerulonefrit və xolesistitlərdə təyin edilir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Böyrək çayı yarpaqlarının tərkibində zəif sidikqovucu 
maddələr olduğundan böyrək funksiyasının pozğunluqlarında və qaraciyər 
xəstəliklərində işlədilir.

Familia: Rubiaceae Juss. - Boyaqotukimilər
Genus: Coffea L. - Qəhvə ağacı
Qəhvə ağacı cinsi həmişəyaşıl bitki olub, yabanı şəkildə yaylalarda tropik Afrika və 
Asiyada ölkələrdə yayılmışdır. Əksər növlərinin hündürlüyü 8 metrə çatan, böyük kol 
və kiçik ağaclardır. Qəhvə ağacının 90-a qədər növü məlumdur. Bəzi növləri toxum 
almaq üçün istifadə edilir. Toxumlarını qovurmaqla məşhur içki olan qəhvə almır. 
Yalnız 2 növ bu istiqamətdə böyük maraq kəsb edir.
Coffea arabica L. - Ərəb qəhvə ağacı
Sinonimləri: Qəhvə ağacı, qəhvə
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl kol və ya ağac bitkisi olub,hündürlüyü 8-10 
m-dir. Yaşıl-sanmtıl qabığı vardır. Budaqları uzun, elastik, qol-budaqh və başı aşağı 
əyilmiş vəziyyətdə olur. Yarpaqlan qarşı-qarşıya, ellipsvari, bütövkənarlı və ya 
azacıq kələ-kötür olub, uzunluğu 5-20, eni isə 1,5-5 sm, qısa saplaqlı, dəricikli və 
tünd-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri ağ, ətirli, düzgün, beşüzvlü və çiçək yatağı ikiqatlı, 
qovuşuq ləçəkli, 3-7 ədəd qoltuq tumurcuqlarından ibarətdir. Meyvələri ikitoxumlu, 
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demək olar ki. şarşəkilli və ya oval formalı olmaqla, dərin şırımlıdır. Bütün ilboyu 
çiçəkləyir. Meyvəverməyə 3 yaşında başlayır, 200 il yaşayır. Orta məhsuldarlığa görə 
ildə bir kq toxum verir.
Yayılması: Təbii şəkildə kofe ağacı Şərqi və Qərbi Afrikada yayılmışdır.Mədəni 
şəkildə bütün tropik ölkələrdə, xüsusən Latın Amerikası və Hindistanda becərilir. 
Dünyada bu bitkinin 90%-i Ərəbistandan idxal edilir. İllik yağıntı ən azı 1300 mm 
olduqda daha yaxşı məhsul verir. Kiçik çay, dərə vadilərində 1200-1500 m d.s. 
hündürlüklərində yayılmışdır.

Coffecı arabica L. - Ərəb qəhvə ağacı
Coğrafi elementləri: Beliz. Boliviya, Braziliya. Kosta-Rika, Ekvador, Salvador, 
Efiopiya. Madaqaskar. Fransız Qvianası, Meksika, Honduras, Amerika Birləşmiş 
Ştatları. Panama. Peru. Guatemala, Nikaraqua. Surinam. Qayana, Səudiyyə 
Ərəbistanı. Çin. Keniya. Sudan. Kolumbiya və Venesuela.
Ekoloji şəraiti: Bitkinin 4 yaşı olduqda ilk məhsul toplanılır.
Toplanılması: Yetişmiş meyvələrini «quru» və ya «rütublətli» halda işləmək 
lazımdır. Quru halda işləmək üçün günəş altında və ya quruducu şkafda 50-60°C 
qurutduqdan sonra kövrək meyvəyanhğmı qoparmaq lazımdır. Rütublətli halda 
işləmək üçün isə təzə meyvələrini xüsusi maşınla topladıqdan sonra yuyulmalıdır.
Xarici göstəriciləri: Toxumları açıq-sarı. sərt, oval formalı olub, yastılaşmış hissəsi 
şırımlıdır. Toxumları nazik gümüşü və ya «perqament» qabıqlı olur.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində purin alkaloidləri, başlıca olaraq kofein 
vardır. Tərkibindəki kofein 0.7-2% arasında tərəddüd edir. Kofeinin çox hissəsi xlor, 
kofein və xinin tərkibli efirlərdən ibarətdir. Kofeindən başqa, aşı maddələri (10%). 
şəkər (8%) və piyli yağlar da vardır.



Ç^Kofein, psixostimullaşdırıcı, analeptik dərmandır. Kombinəedilmiş şəkildə 
Kofetamin, Askofen, Çitramon, Kofisil, Pentalqin dərman maddələri mövcuddur. 
Kofein-natrium benzoat maddəsinin toz və həbi 0,1 və 0,2 q (yeniyetmələr), 0,075 q 
(uşaqlar), 10% və 20% inyeksiyası (38-40% kofein) vardır. Psixostimullaşdırıcı, 
analeptik dərmandır.
Famako terapevtik qrup: Ümumitonuslandırıcı dərmandır.
Famakoloji tərkibi: Kofeinin fizioloji xüsusiyyətini İ.P.Pavlov və onun əməkdaşları 
tərəfindən öyrənilmişdir. Kofein mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini tənzimləyir, 
müvafiq dozaları şərti refleksləri, hərəkət aktivliyini əqli və fiziki qabiliyyəti artırır, 
yüksək dozaları yuxusuzluq törədər. Kofein yuxugətirici və zəif narkotik təsirə 
malikdir. Onurğa beyin, tənəffüs, ürək-damar mərkəzlərinin oyanıqlığını artırır və 
miokardın qan dövranı təchizini sürətləndirir və tezləşdirir. Böyrək kanalcıqları ilə 
reobsorbsiyanı artırır, trombositlərin aqreqasiyasını azaldır. Mədənin sekretor 
fəaliyyətini stimullaşdırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kofe toxumlarından kofein alınır. İndiki zamanda kofein 
kimyəvi yolla almır. Kofein və kofein-natrium benzoat infeksion və digər 
xəstəliklərdə mərkəzi sinir sistemini, ürək-damar sistemini stimullaşdırır, orqanizmi 
narkotik və digər zəhərlərdən azad edir, damar, sinir sistemi spazmlarmda, psixi və 
fiziki qabiliyyətin tənzimlənməsində, yuxusuzluqlarda istifadə edilir. Kofe xoşagələn 
içki kimi psixi yorğunluqlarda stimullaşdırıcı və baş ağrılarında 1-2 çay qaşığı (100- 
300 mq kofein) dəmləyərək qəbul edilməlidir. Kofein yüksək həssaslıqlarda, 
yuxusuzluqlarda, hipertenziya, ürək-damar və digər orqanların xəstəlikləri ilə birlikdə 
gedən aterosklerozda, qocalıq yaşlarında və qlaukomada qəbul edilməsi əks 
göstərişdir. Toxumları Britaniya farmakopeyasına daxildir.

Familia: Malvaceae Small. - Əməköməcikimilər
Subfamilia: Sterculiaceae Vent. - Sterkuliyakimilər
Genus: Theobroma L. - Teobrom
Teobrom (Theobroma) həmişəyaşıl ağac cinsidir. Bu bitki Cənubi Amerikanın 
subekvatorial regionlarında yayılmışdır. Toxumlarından dünyanın qənnadı və tibb 
sahəsində istifadə olunması üçün becərilir. Kakao və onlardan ahnan kakao tozu da 
ağacın toxumudur. Bu cinsə daxil olan Theobroma bicolor və Theobroma 
subincanum böyük ağac bitkisi olub, Meksika sahillərində Mərkəzi və Cənubi 
Amerikanın tropik meşələrində bitən yabanı növlərdir. Budaqlarının hündürlüyü 12 
metrə çatır və yarpaqları budaqlarının kənarlarında yerləşir. Yarpaqları həmişəyaşıl 
bütövkənarlı, uzunsov ellipsvari, növbəli və nazik olur. Çiçəkləri böyük olmayan, 
çəhrayı-ağ rənglidir. Meyvəsi iri, giləmeyvəyəbənzər, limona oxşayan formalı olub, 
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uzununa şırımdan ibarətdir. Meyvəsi iri xiyar və ya uzadılmış qovunu xatırladır, 4 ay 
ərzində tam yetişir.
Theobroma cacao L. - Kakao ağacı
Sinonimləri: Kakao kolu, kakao (şokolad ağacı)

Theobroma cacao L. - Kakao ağacı
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşil tropik ağac bitkisi olub, hündürlüyü 10-15 
m-dir. Yarpaqları iri, uzunsov və ya geniş ellipsşəkilli, zirvəsi itiuclu və 
bütövkənarlıdır. Çiçəkləri kiçik, çəhrayı olub, gövdə üzərində yoğun budaqları olur. 
Meyvələri uzunsov və ya tərsyumurtavari, uzunluğu 15-25 sm, eni 10-12 sm-dir. 
Şirəli, 10 ədəd dairəvi qabırğalı, hamar və ya təpəyəbənzər, sarı, sarı-qırmızı 
(zolaqlı), qırmızı və ya çəhrayı dilimləri sıx və qalın dəriciklidir. Toxumları 
beşyuvah, beşcərgəli, bir-birinə sıxılmış halda yerləşməklə, çəhrayı rəngli, turş və 
bəzən şirin olub, meyvədə toxumlarının sayı 50-60 ədəddir.
Yayılması: Təbii olaraq Cənubi Amerikanın tropik meşələrində, Orinoko və Amozon 
çayı sahillərində yayılmışdır. Bu bitkinin toxumları “şokalad ağacı” adı ilə artıq XII 
əsrdən Cənubi Amerikadan Braziliyaya gətirilərək mədəniləşdirilmişdir. İndiki 
dövrdə bu bitki Qərbi Afrika (Nigeriya, Nana, Qvineya), Şri-Lanka və İndoneziyada 
mədəni şəkildə plantasiyaları vardır. Meyvə verməyə 3-4 yaşından, tam 
məhsuldarlığa isə 8-10 yaşından başlayır.
Coğrafi elementləri: Meksika və Guatemala.
Toplanılması: İlin bütün vaxtlarında çiçək və meyvə əmələ gətirir. Yetişmiş 
meyvələrini saplaqla birlikdə yiğmaq lazımdır. Yeni çiçəklər əmələ gəldikdə 
bilavasitə, köhnə meyvələrə yaxın yerləşir. Meyvəsi açılan zaman dairəvi kəsikli 
görünür. Toxumu lətli hissəsindən çıxır. Bir ağac il ərzində 1-4 kq toxum verir.
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Toxumlar işləndikdən sonra bənövşəyi-qəhvəyi rəng alır, şirintəhər-yağlı dadh və 
aromalı olur. Qıcqırdıqdan sonra zəif temperaturda qurudulmalıdır.
Dərman xammalı:Təzə və tez qurudulmuş toxumları ağımtıl, büzüşdürücü, acı dadh 
və iysizdir.
Qorunma tədbirləri: Hazır toxumları oval-yastılaşmış formalı olub, uzunluğu 2-2,5 
sm, açılan, tünd-qəhvəyi rəngli, nazik, kövrək və oduncaqlı qabığı vardır. Toxumu 
qızardıldıqdan sonra kövrəkləşərək asanhqla çıxır. Toxumun 10-15% kakaovella 
adlanan qabıq təşkil edir ki, onun da tərkibində (0,5-1%) teobromin olur. Qabıqdan 
təmizlənmiş toxumun tərkibi 45-55% piyli yağlar, zülah maddələr və 1-2% 
teobromindən ibarətdir. Ovxalanan, əzilən və preslənən xammaldan kakao yağı ahnır. 
İsti yağ filtr olunduqdan sonra otaq temperaturunda soyudulur. Kakao yağı açıq-sarı 
rəngli, xoş iyli, 30-34°C temperaturda əriyən olub, tibbin bir çox sahələrində istifadə 
edilir. Yağın tərkibində triqliseridlər, laurin palmitin (25%), stearin (34%), araxin 
(izləri), olein (43%) və linol (2%) turşuları vardır. Yağsızlaşdınlmış hissəsindən 
alınan kakao tozundan qida sənayesində müxtəlif içkilər hazırlanır. Bitkinin xüsusi 
sortundan şokoladın hazırlanması zamanı az və ya çox miqdarda kakao yağı, şəkər, 
vanil və başqa inqrediyentlərdən istifadə edilir.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində purin alkaloidləri, 1-2% teobromin, kofein 
izləri, 45-55% piyli yağlar, sianidin qlikozidi, aşı maddələri, üzvi turşular və xolin 
maddəsinin izləri vardır.
Famakoterapevtik qrup: Ümumi tonuslandırıcı, bronxgenişləndirici və spazmolitik 
dərmandır.
Famakoloji tərkibi: Teobromin ürək fəaliyyətini stimullaşdırır, bronxları, beyin və 
ürəyin koronar damarlarını genişləndirir. Suyun, natriumun və xlorun kanalcıqlarla 
reobsorbsiya olunmasını azaldaraq diuretik effekt yaradır. Kofeinlə müqayisədə 
teobromin mərkəzi sinir sistemini zəif stimullaşdırır.
^Teobromin, toz, həb 0,25 q. Kombinəedilmiş Temin al, Teoverin, Teodibaverin adlı 
dərman maddələrindən ibarətdir.
istifadəsi və qəbul qaydası: Teobromin baş beynin spazmlannı götürür, ürək və 
böyrək çatmamazhqlarında olan ödemlərin orqanizmdən çıxarılmasında işlədilir. 
Kombinəedilmiş dərmanlardan bronxospazm və ürək-damar xəstəliklərində təyin 
edilir. Suppozitor əsasa malik olan kakao yağı tibbə və farmakopeyaya ilk dəfə 1710- 
cu ildə daxil edilmişdir. İlk dəfə bu bitkidən Cənubi və Mərkəzi Amerikada ispanlar 
tropik meşələrdə kakao toxumu əldə etdilər və bunun adını «kakauatıl» adlandırdılar. 
Qovurulmuş toxumları qabıqdan çixanr, suda bişirir, qurudaraq ovxalayır, 
narınlaşdınr, toz halına salır, qarğıdalı ununa qataraq aromalı vanil və lif alırdılar. Bu 
maddə hər gün yoxsul kəndlilərin qidası olmaqla «çekolatl», avropalılar isə bu 
maddəni «şokolad» adlandırırdılar. Avropada şokolad hindu qaydası ilə hazırlanır.
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Şöhrət qazanan kakao və şokolada K.Linney tərəfindən botaniki ad kimi yunanca 
“Theos" ilahi və "broma"- qida adlandırılmışdır.

Subfamilia: Sterculiaceae Vent. - Sterkuliyakimilər
Genus: Firmiana Marsili - Firmiyana
Yarpaqları tökülən dəyirmi ağac və ya çətirəbənzər olub, hündürlüyü 20 m-dir. 
Qabığı hamar qəhvəyi və ya açıq-sarı rənglidir. Yarpaqları növbəli, dərin yarılmış. 3- 
5 itiuclu pərli. açıq-yaşıl rəngli, çılpaq və ya kənarları tükcüklü. 35-45 sm-ə qədər 
uzunluğunda, saplaqlı, uzun lövhəcikdən ibarətdir. Çiçəkləri kiçik, yaşılımtıl-sarı, 
ayrı cinsiyylətli olmaqla, zirvədəki çiçəkləri süpürgəvarıdir. Birevli bitkidir. 
Meyvələri beşüzvlü, uzunluğu 3-10 sm-dir. Toxumları bozumtul-sarı, sferik, diametri 
təxminən bir sm, xoş dada malik olub, yağlıdır. İyulda çiçəkləyir, sentyabr-oktyabrda 
isə meyvələri yetişir. Ömrünün 6 yaşında toxum. 6-8 yaşında isə meyvə verir.
Firmiana simplex (L.) W.F. Wight (=Sterculia platanifolia L.) - Sadə firmiyana 
Sinonimləri: Uzun firmiyana. firmiyana

Firmiana simplex (L.) W.F. Wight (=Sterculia platanifolia L.) - Sadə firmiyana
Botaniki xarakteristikası:Yarpağı tökülən, dairəvi və ya çətirli ağac bitkisi olub, 
hündürlüyü 15-20 (30) m-dir. Gövdəsi düz olub, hamarlanmış qabığı vardır. 
Yarpaqları iri. dərin 3-5 barmaqvari-qanadlı və uzun saplaqlıdır. Çiçəkləri ayrı 
cinsiyylətli. kiçik, sadə, sarımtıl-yaşıl çiçək yatağından və 25 sm uzunluğunda olan 
süpürgəvan çiçəkqrupundan ibarətdir. Erkəkcikli çiçəklərində 10-15 ədəd erkəkciklər 
olmaqla, sapcıqlardan ibarətdir. Dişiciyi 5 ədəd olub, sərbəst əsaslı bitişik, qovuşuq 
olub, zirvədə yerləşmişdir. Meyvəsi dəricikli. çoxyarpaqlı olub, uzunluğu 3-10 sm-ə 
bərabərdir.
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Yayılması: Subtropik bitki olub, vətəni Çin və İndoneziyadır. MDB ölkələrində 
dekorativ ağac bitkisi kimi Krımın cənub sahillərində. Qafqazın Qaradəniz ətrafında, 
Türkmənistan, Özbəkstan və Tacikstanda mədəni şəkildə becərilir.
Coğrafi elementləri: Çin.
Qurudulması: Yaxşı havalanan çardaqda parça və ya kağız üzərində daimi çevirərək 
80°C-dən yüksək temperaturda qurudulmalıdır. Havada qurudan zaman yarpaqları 
nazik qatla sərilməlidir.
Qorunma tədbirləri: Bitkinin toplanılması ən azı 2 ildən bir aparılmalıdır.
Standartlaşdırılması: FS 42-534-89.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqları saplaqlı, alt hissəsi çılpaq və ya az tükcüklü, bəzən 
iri, enli yumurtavari olur. Yarpaq ayası dişli-qanadlı, 35 sm-ə qədər uzunluqda, 3-5 
itiuclu pərli olub, ürəkvari əsasa malikdir. Çiçəyi yaşıl və ya açıq-yaşıl rənglidir. 
Özünəməxsus zəif iyi olur.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında azot əsaslı xolin və betain (2,74-2,83%) maddələri 
vardır. Bu maddələr tonuslandırıcı firmian preparatlarını əlaqələndirir. Suda həllolan 
polisaxaridlər (3.38-3.94%). askorbin turşusu (0,9-1,14%), kondensləşmiş aşı 
maddələri (2,53-2,67%). flavonoidlər (rutin, kversetin). sərbəst aminturşular 
(asparagin turşusu 0.8%). üzvi turşular, qatran (4.20-4.63%) və alkaloid izləri (kofein 
və teobromin) vardır.
Saxlanılması: Xammalının saxlanılma müddəti 3 ildir.
ÇfSterkulin məhlulu. 1:5 nisbətində 70°-li etil spirtindəki məhlul. Ümumi 
tonuslandırıcı, adaptogen dərmandır.
Farmakoterapevtik qrup: Ümumi tonuslandırıcı, adaptogen dərmandır.
Farmakoloji tərkibi:Yarpaqlarmda olan firmian Qalen preparatı olub, ümumi 
tonuslandırıcı, adaptogen dərmandır. Yorğunluq zamanı işlədilir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqlarından ahnan məhlulla astenik sindromun, 
sinir-psixi və fiziki yükləmələrdə, ağır üzücü yorğunluqlarda, hipotoniyada və əzələ 
tonusunun zəifliklərində tətbiq edilir.

^amiXia'.Melanthiaceae Batsch - Melantkimilər
Genus: Veratrum L.- Asırqal
Asırqal çoxillik ot bitkisi olub, qısa kökümsovu və uzun yerüstü gövdəsi olmaqla, 
köhnə yarpaqları əsas qını əhatə edir. Gövdə yarpaqları çoxsaylı, çinli və 
ellipsvaridir. Gövdəsində süpürgəvan çiçəkqrupu yerləşməklə, çiçəkləri yaşılabənzər 
və ya tünd-qırmızı, çiçək yatağı tükcüklü yarpaqdan, 6 erkəkcikdən və dişiciyi 3 
yuvalı üst yumurtalıqlıdır. Meyvəsi qutucuq, toxumları yastılaşmış qanadlıdır. 
Tərkibində veratrin alkaloidi olduğundan zəhərlidir.
Veratrum album (=Veratrum lobelianum Bernh.) - Ağ asırqal
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Sinonimləri: Çoxsalxımlı dioskoreya, şamdanabənzər, dioskoreya
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovu qalın, şaquli və 
çoxsaylı uzun köklərdən ibarətdir. Gövdəsi qalın, uzunluğu 70-170 sm-ə bərabərdir. 
Yarpaqları növbəli, iri, qalın, ellipsvari, bütövkənarlı olub, uzun boruşəkiİlidir. 
Yarpaqlarında büzməli lövhəciklər yerləşir. Zirvədəki süpürgə çiçəklərinin uzunluğu 
20-60 sm-dir. Çiçəkləri görkəmsiz, yaşıl, sadə, 6 bölümlü və geniş kasa yarpağına 
malikdir. Meyvələri 3 yuvalı qutucuqdan və çoxsaylı toxumlardan ibarətdir. Bu bitki 
olduqca zəhərlidir!!). İyun-avqusta çiçəkləyir, avqust-sentyabrda isə meyvələri 
yetişir.
Yayılması: Avrasiya növüdür. Rusiyanın Avropa, cənubi Qazaxıstanda, şimal-şərqi 
Qırğızıstanda, Qərbi və cənub-şərqi Sibir, Baykal ətrafı ərazilərdə çox geniş 
yayılmışdır. Azərbaycanda Böyük Qafqazın qərbi və şimalında yayılmışdır.

Veratrum lobelianum Bernh. - Ağ asırqal
Coğrafi elementləri: Avrasiya növü olub, Avropa hissənin meşə və meşə-çöl 
zonaları (şimal-qərb rayonları), Qafqaz dağları, şərqi Qazaxıstan, şimal-şərqi 
Qırğızıstanı, Qərbi, Cənub-Şərqi Sibir və Baykal gölü ətrafı əraziləri.
Ekoloji şəraiti: Meşə zonalarında, meşə və subasar çəmənliklərdə, iynəyarpaqlı və 
qarışıq meşələrdə, tozağacı, meşə-bozqır və çay kənarlarında yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Xammal olaraq kökümsov və kökləri erkən yaz və 
payızda yığılmalı və tez bir zamanda qurudulmalıdır. Unutmaq olmaz ki, zəhərli 
olduğundan tənəffüs yollarının selikli qişasını güclü qıcıqlandıra bilər(!). Qurudulma 
təbii şəraitdə, daimi havalı yerlərdə və ya quruducu şkafda 60°C-də aparılmalıdır. 
Standartlaşma: FS 42-1051-89.
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Xarici göstəriciləri: Xammalı həm bütöv və həm də doğranmış kökümsov və kökləri 
ola bilir. Kökümsovunun kənarları dairəvi konusşəkilli, uzunluğu 2-8 sm, diametri isə 
1,5-3 sm-ə bərabərdir. Xaricdən bozumtul və ya tünd-qonur, kökləri isə sarımtıl-ağ 
rənglidir. Kökləri qaytanabənzər, uzunluğu 10-20 sm, qalınlığı isə 2-4 mm, sarımtıl- 
qonur və ya san-samanıdır. İysiz olub, dadı təyin edilməyəndir(!).
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün orqanlannda steroid alkaloidlər və qlikoalkaloidlər 
vardır. Yeraltı orqanlarında ifrazat alkaloidi, qlikoalkaloid və psevdoiervin 
alkaloidlərindən ibarətdir. Bu alkaloidlər köklərdə 2,4%, kökümsovlarda 1,3%, 
otunda isə 0,55%-dir. Otun tərkibindəki alkaloidlərin miqdarı yayda birdən-birə aşağı 
düşür, yazda isə əksinə artır.
Saxlanılması: Quru yerdə saxlanılır. В siyahısına daxildir. Saxlanılma müddəti 4 
ildir.
Famakoterapevtik qrup: Antipedikulyoz dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Yabanı çoxillik asırqahn yaz və payızda toplanan kökümsov 
və kökləri xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
ÇJAsırqalın 70°-li etil spirtində 1:10 nisbətində cövhəri və 1:10 nisbətində sulu 
məhlulu antipedikulyoz dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökümsov və köklərindən məhlul alınır ki, bu baytarlıq 
praktikasında parazit əleyhinə dərmanlar hazırlanır. Yüksək toksikidir(!).

Familia: Solanaceae Adans. - Badımcankimilər
Genus: Solarium L. - Quşüzümü
Bir və çoxillik bitkilərdir. Kasacığı 5 dişcikli, zəngşəkilli, tac olub, şinşəkilli, qısa 
borulu, 5 pərli və ya 5 bölümlüdür. Erkəkcikləri 5 ədəd olub, qısa saphdır. Meyvələri 
çox toxumlu yalançı meyvədir. Cinsin Azərbaycanda 6 növü yayılmışdır. 
Nümayəndələri balverən bitkilərdir.
Solanum laciniatum Ait. - Dilimli quşüzümü
Sinonimləri: Bataqhq mərcanı, quşüzümü
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 2,5 m, birillik 
kulturada isə bir m-ə qədər olur. Gövdəsi tək olub, hündürlüyü 40-60 sm, dişcikli- 
budaqlanandır. Gövdəsi üzərində bənövşəyi piqmentli düyüncüklü, aşağı yarpaqlan 
saplaqlı, uzunluğu 35 sm, tək, 3 hissəli parçalanan, yuxarı yarpaqları isə azalaraq 
sadələşən, kiçik, bütöv və neştərşəkillidir. Yarpaqları çılpaq, yuxarı hissəsi azacıq 
tünd-yaşıl, aşağı hissəsi isə açıq-yaşıl rənglidir. Çiçəkləri iri, qısa çiçəkqrupundan 
ibarət olub, 3-17 ədəddir. Kasacığı yaşıl, 5 yarpaqlı, çiçək tacı tünd-bənövşəyi, 
dairəvi, meyvələri şirəli olub, uzunluğu 3 sm-dir. Meyvələri nanncı-qırmızı oval 
giləmeyvə, uzunluğu 2-3 sm olub, toxumları kiçik və çoxsaylıdır. Butun növləri 
zəhərlidir (!).
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Yayılması: Bitkinin vətəni subtropik təbilətli ölkələr Avstraliya və Yeni 
Zelandiyadır.
Coğrafi elementləri: Peru. Yeni Zelandiya. Peru. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin.
Ekoloji şəraiti: Qazaxıstan və Orta Asiyada birillik kıılturada becərilir. Toxumlarla 
çoxalır.

Solatium laciııiatunı Ait. - Dilimli quşüzümü
Toplanılması və qurudulmadı: Xammalı kütləvi çiçəkləmə zamanı toplanılır. Yayda 
məhsulu 2 dəfə toplamaq mümkündür. Qurudulma təbii və süni yolla ola bilər. Bitki 
8-12 sm qalınlığında sərilməli və daimi olaraq qurudulmalıdır. Süni şəkildə quruducu 
şkafda 50-60°C temperaturda qurudulmalıdır.
Standartlaşma: DS 64-4-118-83.
Xarici göstəriciləri: Gövdəsinin uzunluğu 15 sm-ə qədər olub, yarpaqları, 
hamaşçiçəkləri və meyvələri vardır. Əsas xammal yarpaqları hesab olunur. 
Yarpaqlarının uzunluğu 15 sm, tək bölünmüş neştərşəkilli formalı, iri çiçəkləri 
olmaqla, tünd-bənövşəyi rənglidir. Çiçəkləri yaşd. tünd-yaşıl və ya yaşılımtıl- 
qəhvəyidir. Özünəməxsus zəif iyli olub, dadı təyin olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində qlükoalkaloidlər olan solasonin. solamarqin və 
solasodin aqlikon vardır. Solasodin alkaloidi steroid sırasının əsasını təşkil edir. 
Solasodin alkaloidləri yetişməmiş meyvələrdə 2.42-3,27%, yarpaqlarda 1.30-2,07%. 
gövdə və köklərdə isə az 0.33% olur.
Saxlanılması: Saxlanılma müddəti 5 il olmaqla, quru yerdə saxlanmalıdır. В 
siyahısına daxildir.
Famakoterapevtik qrup: Xammalı hormonal preparatların sintezində işlədilir.
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Farmakoloji tərkibi: Mədəni əkilən çoxillik quşüzümü bitkisi (otu) çiçək 
vəmeyvələrinin yetişməsi zamanı xammal kimi keyfiyyətli dərman bitkisidir.
ÇfProgesteron 1 % və 2.5% məhlulu. Bu hormon yarımsintetik yolla almır.
ÇfKortizon asetat. həb 0.025. 0.05q, inyeksiya üçün suspenziya.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Otundan solasodin maddəsi alınır ki. bu maddədən 
progesteron sintez olunur. Laboratoriyada həm də kortizon asetat maddəsi alınır. Bu 
maddə bronxial astma. revmatizm, revmatoid artrit. kəskin limfo və mieloblast 
leykozda. infeksion mononukleoz, neyrodermit, ekzema və digər xəstəliklərdə tətbiq 
olunur. Eyni zamanda böyrəküstü vəzin hormonal çatmamazlığı olan Addison-Brimer 
xəstəliyində, hemolitik anemiyada. qlomerulonefrit, kəskin pankreatit və virus 
hepatitinin müalicəsində istifadə edilir.

Familia: Ranunculaceae Adans. - Qaymaqçiçəkkimilər
Genus: Delphinium L. - Mahmızçiçək
Mahmızçiçək cinsinin 150 növü Şimal yarımkürəsinin mülayim qurşağında
yayılmışdır. Onlardan Qafqazda 23. Azərbaycanda isə 8 növü yayılmışdır.
Delphinium dictyocarpum DC. - Bəzəktoxum mahmızçiçəyi
Sinonimləri: Dərman xəndəkotu. mahmızlı, tünd göy buynuzaoxşar. əkin 
mahmızçiçəyi. mahmızçiçək, tünd göy mahmızçiçək
Famakoterapevtik qrup: Mioreleksant. qanqlioblokatr dərman bitkisidir.

Delphinium dictyocarpum DC. - Bəzəktoxum mahmızçiçəyi
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 60-100 sm-ə 
bərabərdir. Yarpaqları növbəli, uzunsaplaqlı. dairəxi-böyrəkşəkilli. uzunluğu 5-10 
sm. eni isə 6-13 sm. dişli-yarılmış, 5-7 rombşəkilli. çılpaq və ya seyrək tükcüklüdür.
Çiçəkləri sıxlaşmış çoxçiçəkli fırçalı olub, uzunluğu 40 sm-ə qədərdir. Çiçəkləri 
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qeyri-düzgün, kasacığı tacvarı, 5 tünd-göy yarpaqcıqlı, yuxarı yarpaqlan əsasından 
tam mahmızlaşmış, zeh əmələ gətirmişdir. Ləçəkləri qısa kasa yarpağından 
nektarlıqdan, mahmızdan ibarət hamar, ağımtıl, bükük və yarısına qədər yarılmışdır. 
Erkəkcikləri çoxdur. Meyvəsi çoxyarpaqlı, üç çoxtoxumlu yarpaqcıqlardan ibarət, 
uzunluğu bir sm-ə qədər olub, yarpaqcıqları dimdiklidir. İyun-avqust aylarında 
çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Cənubi Ural, Cənub-Qərbi Sibir və Şərqi Qazaxıstanın yüksəkdağlıq 
çəmənliklərində yayılmışdır. Cunqar-Altayın şimal zonalarından toplanılır.
Coğrafi elementləri: Qərbi və Şərqi Qazaxıstan, Cənubi Ural, Altay, Tarbaqat, 
Cunqar Altay əyalətləri və Çin.
Toplanılması və qurudulması: Gövdəsinin uc hissəsindən 70 sm aralı kəsilməlidir. 
Kölgəh və havalı yerlərdə qurudulmalıdır. Süni qurudulma 45-50°C-də aparılmalıdır. 
Bitki zəhərli olduğundan toplama və qurutma zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır (!).
Qorunma tədbirləri: Bitkinin hər bir pöhrəsi toxum əmələ gətirənə qədər 
qorunmalıdır. Təkrar toplanılma 2 ildən sonra aparıla bilər.
Standartlaşma: FS 42-315-72.
Xarici göstəriciləri: Yarpaqh gövdəsinin uzunluğu 40-70 sm olub, buton və 
çiçəklərə malikdir. İy siz olmaqla, dadı təyin olunmay andır (!).
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində 0,1-0,7% diterpen, başlıca olaraq mellikakonitin 
alkaloidi tapılmışdır. Bundan başqa izoxinolin alkaloidi də vardır.
Saxlanması: Xammal В siyahısında saxlanılır.
Famakoloji tərkibi: Mellikakonitin alkaloidi kurareyəbənzər təsir etməklə, 
antidepolyarlaşmış mioreleksant və zəif qanqlioblokatr dərmanlardan ibarətdir.
ФМеШкйп həbi, 0,02 q (hidroyod mellikakonitin alkaloidi). Mioreleksant, 
qanqlioblokatr dərmandır.
istifadəsi və qəbul edilməsi: Xammalından Millektin adh keyfiyyətli mioreleksant 
preparatı ahmr ki, bu dərman əsəb sistemini sakitləşdirməklə, yüksək əzələ tonusunu 
azaldaraq radikuhtin müalicəsində təyin edilir.

Familia: Ranunculaceae Adans. - Qaymaqçiçəkkimilər
Genus: Aconitum L. - Akonit, Kəpənəkçiçək
Akonit cinsinin Şimal yarımkürəsinin mülayim zonalarında yayılmış 60 növündən 
Qafqazda 6, Azərbaycanda isə 3 növünə rast gəlinir.
Aconitum leucostomum Worosch. - Ağbığcıqh akonit
Sinonimləri: Akonit, zəhərli akonit, kəpənəkçiçək
Botaniki xarakteristikası: İri bitki olub, hündürlüyü 120-200 sm, möhkəm olub, 
şaquli və dik istiqamətdə yerləşən kökümsova malikdir. Aşağı yarpaqları 
uzunsaplaqlı, kökümsov ətrafında rozet əmələ gətirən və gövdə yarpaqları 
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qısasaplaqlıdır. Bütün yarpaqları sıx, dəricikli, böyrəkvari-dairəvi, dərin kəsilmiş, 
yuxarı hissəsi çılpaq, güclü damarlı olub, qısa əyilmiş tükcükləri vardır. 
Hamaşçiçəkləri adətən qol-budaqlı, çılpaq və çoxçiçəkli olur. Çiçəkləri qeyri-düzgün, 
kasacığı tacabənzər, 5 sərbəst kasaşəkilli. yuxarı kasayarpaqları dəbilqəyə bənzərdir. 
Ləçəkləri nektarla örtülü, mahmızları nazik spiralşəkilli burulub bağlanmış olur. 
Çiçəkləri tutqun-bənövşəyidən, sarı rəngə qədər dəyişir. Meyvəsi üçyarpaqlı, 
metalabənzər tükcüklüdür. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr 
aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Qərbi Sibir (Altay). Orta Asiya (Cunqar Altay, Tyan-Şan) ərazilərində 
yayılmışdır. Əsas toplandığı yerlər Qırğızstan və Qazaxıstandır.

Aconitıım leucostomum Worosch. - Ağbığcıqlı akonit
Coğrafi elementləri: Mərkəzi Asiyanın yüksək dağlıqları, Orta Asiyanın Cunqar, 
Alatay, Tarbaq əraziləri, Qazaxıstan, Çin. Rusiya. Qırğızıstan və Monqolstan.
Ekoloji şəraiti: Dağ-meşə və subalp çəmənliklər, kolluqlar.
Toplanılması və qurudulması: Yerüstü hissələri may-iyun aylarında, çiçəkləri isə 
vegetasiya fazasında toplanılır. Xammal torpaqdan 4-5 sm hündürlükdə yığılmalıdır. 
Toplanılmış xammal sutqa ərzində 3-10 sm ölçüdə hissələrə kəsilməli və 
qurudulmaya hazırlanmalıdır. Günəş altinda 3-5 sm qalınlıqda sərilməklə və ya 80°C 
temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Xammal qurudulduqdan sonra 
qablaşdırılmalıdır. Bu zaman bütün qaydalara riayət etmək lazımdır (!).
Qorunma tədbirləri: Bitkini ehtiyatla toplamaq lazımdır. Yeni yaranan pöhrələrinin 
məhv edilməsinin qarşısını almaq lazımdır. Xammalın təkrar toplanılması 3 ildən 
sonra mümkündür.
Standartlaşma: FS 42-1666-95.
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Xarici göstəriciləri: Gövdə hissəcikləri, saplaq və yarpaq lövhəcikləri hesab olunur. 
Gövdə və saplaqları zəif tükcüklü. qabırğalı olub, uzunluğu 10 sm-ə qədərdin 
Gövdəsi içiboş, oyuqlu olub, qalınlığı 0.8 sm-ə bərabərdir. Yarpaq hissəcikləri 
müxtəlif formalı, kənarları aztükcüklü və bütövkənarhdır. Çiçəkləri saplaqlı, 
yarpaqları açıq-yaşıldan, yaşıl-qonura qədər rəngi dəyişir. Zəif iyli və dadı təyin 
olunmayandır (!).
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissələrinin tərkibində 0,5-4% deterpen alkaloidləri 
(lappakonitin, lappakonidin), vegetasiya müddəti qurtardıqdan sonra isə yeraltı 
orqanlarında bu alkaloidlərin miqdarı 4.9% olur. Bundan başqa izoxinolin alkaloidləri 
koridin. saponinlər. kumarin və aşı maddələri vardır.
Saxlanması: Xammal В siyahısında saxlanılmaqla, saxlama müddəti 5 ildir.
ÇfAllapinin həbi 0,025 q. 0,5% məhlulu (lappakonitin hidrobromid alkaloidi). 
Antiaritmik. yerli keyləşdirici və sedativ tərkiblidir.
ÇfAklezin həb 0.025 q. Bundan başqa Karaol (Aconitıım karcıcolicum Rapaics) və 
Cunqar (Accmitum soongaricum Stapf) növləri vardır ki, bu növlər Tyan-Şanın 
rütublətli dağ meşələrində rast gəlinir. Bu növlərdə diterpenin zəhərli alkaloidləri 
vardır. Cunqar akonitini (FS 42-269-72) çiçəkləmə dövründə toplayaraq cövhəri 
almır. Cövhərindən e.xinop adlı dərman maddəsi hazırlanır ki, bundan angina, xalq 
təbabətində isə xərçəng əleyhinə dərman kimi istifadə edilir. Güclü zəhərdir (!).
Famakoterapevtik qrup: Antiaritmik və analgetik maddədir.
Qəbul edilməsi: AUapinin və Aklepn dərmanlan antiaritmik xassəyə malikdir.
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TƏRKİBİNDƏ MÜXTƏLİF BİOLOJİ AKTİV MADDƏLƏR 

OLAN BİTKİLƏR

Fanıilia: Brassicaceae Burnett - Kələmkimilər
Genus: Brassica L. - Kələm
Ləçəkləri san. buynuz xətt-silindrik, aydın orta və tam aydın olmayan yan damarlı 
olub, yuxarısı bizvari buruncuqlu. toxumla və ya toxumsuz qurtarır. Cinsin 
Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır.
Brassica juncea (L.) Czern. (=Sinapis juncea L.) - Cığabənzər xardal
Sinonimləri: Bataqlıq xardalı, köpmüş xardal, göyümtül xardal, rus xardalı

Brassica juncea (L.) Czern. - Cığabənzər xardal
Botaniki xarakteristikası: Birillik ot bitkisi olub, gövdəsi budaqlanan olmaqla, 
hündürlüyü 150 sm-ə qədərdin Yarpaqları növbəli, çılpaq, aşağı hissəsi-liraşəkilli. 
yarılmış və ya bölümlü. orta hissəsi neştərvari, kənarları girintili-çıxıntılı. yuxarı 
hissəsi isə bütövkənarlı və ellipsşəkilli formalıdır. Hamaşçiçəkləri fırçaşəkillidir. 
Çiçəkləri kiçik, qızılı-sarı, tipik xaççiçəkli quruluşundadır. Meyvələri silindrik, 
çılpaq, qınşəkilli bizəoxşar olub, gövdəsi əyilmişdir. Toxumları demək olar ki. 
şarşəkilli. diametri bir mm-ə qədər, sarımtıl-göy. qəhvəyi və ya açıq-sarı, aydın 
görünən deşik-deşikdir. May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyun-iyul aylarında isə 
meyvələri yetişir. Qara xardalın toxumları (Brassica nigra (L.) Koch.) xarakterik 
möhkəm sıxılmış qınşəkilli olur. Ağ xardal (Sinapis alba L.) isə qalınlaşmış və sıx. 
sərt tükcüklərlə örtülmüşdür. Hər 2 növ birillikdir. May-iyun aylarında çiçəkləyir, 
iyun-iyul aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Yabanı bitki olaraq Rusiyanın Avropa hissəsinin cənub rayonlarında 
yayılmışdır. Mədəni halda geniş şəkildə quraqlığa davamlı bitki olmaqla. Aşağı 



Povolje və Şimali Qafqaz, daha sonra Belorus, Ukrayna, Qazaxıstan və Qırğızstanda 
yayılmışdır. Azərbaycanda Kiçik Qafqazın cənubunda, Lənkəran düzənliklərində 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Beliz, Braziliya, Kosta-Rika, Salvador, Çin, Guatemala, 
Honduras, Nikaraqua, Panama və Meksika.
Ekoloji şəraiti: Yabanı şəkildə yayılan bu bitki çırlaşaraq mədənlərin kənarlarında, 
yaşayış məntəqələrində, yol kənarlarında, alaq və əkin sahələrində, bostan və 
bağlarda yaşayır.
Toplanılması: Bitki tam yetişdikdə toxumları toplanılır.
Qorunma tədbirləri: Bitki məhvolma ərəfəsindədir. Ona görə də bitkini qorumaq 
vacibdir.
Standartlaşma: DF X.
Xarici göstəriciləri: Toxumları qırmızımtıl-qəhvəyi, tutqun-qəhvəyi və ya qara- 
qonur rəngli, bəzən sarı və göyümtül olur. Lupa ilə baxdıqda toxumun yuxan hissəsi 
torvari deşiklidir. Suda toxumlar seliklənmiş olub, xarakterik dadlı və yandırıcı olur. 
İsti suda toxumlar xarakterik xardal dadı verirlər.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində qlikozinolatlar-triqlikozidlər vardır. 
Başlıca olaraq siniqrin qlikozidi, ikili efir olan allil izotiosianid, kalium bisulfat və 
qlükoza (1,4%) vardır. 30-40°C temperaturda mirozin fermenti təsir edərək, xardalın 
toxumları siniqrin komponentinə parçalanır. Hidroliz 2 etapla gedir. İlk olaraq 
siniqrin kalium bi sulfata, sonra isə qlikozid əlaqəsi kükürd atomuna təsir edərək, 
qlükoza və allil izotiosianidə çevrilir ki, bundan da xardal iyi əmələ gəlir. 
Toxumlarında bolluca miqdarda efirli yağlar (40%), zülal və selik maddələri vardır.
Saxlanması: Saxlanılma yeri quru olmalıdır. Saxlama müddəti 2 ildir.
Dərman preparatları: Xardal yaxması. Yerli qıcıqlandırıcı, yayındırıcı dərmandır. 
Efkamon məlhəmi (xardalın efir yağı).
Famakoterapevtik qrup: Yerli qıcıqlandırıcı, yayındırıcı və analgetik dərman olub, 
eyni zamanda iştahartıncıdır.
Famakoloji tərkibi:Toxumları təsirli maddə olub, saniqrin qlikozidi şəkəri 
parçalayaraq kalium bisulfata, allil yağma və suya çevrilir. Bu yağ spesifik iyli və 
yandırıcı olduğundan dəriyə sürtülən yeri qızardaraq istiləşdirir.
П Xardal listi 8x12,5 sm. Yerli keyləşdirici və yayındırıcıdır.
ÜiEfkamon məlhəmi. Efiryağlı komponentdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Toxumundan sənaye xammalı üçün xardal yağı alınır. 
Bütün toxumları qabığından azad edildikdən sonra doğrama dəzgahı ilə üyüdülür və 
xardal yaxması hazırlanır. Qalıq olan jımıx farmakoloji xammal hesab edilir. 
Üyüdülmüş xardal kauçuk yapışqanının köməyi ilə kağız üzərinə yapışdırılır. Xardal 
kağızından iltihabi proseslərdə və revmatizmdə istifadə edilir. Bunun üçün dəri isti su 
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ilə silinir, xardal yaxması isti suya salınaraq nəzərdə tutulan yerə yapışdırılır. 5-15 
dəqiqə qaldıqdan sonra yaxma qoparılır, yaxmanın yeri nəm dəsmalla silinir. Bronxit, 
ağ ciyər iltihabı, plevrit, miozit, nevrit, radikulit, revmatizm və digər soyuqdəymə 
xəstəliklərində tətbiq edilir. Xardal yağının çoxkomponentli məlhəmi olan efkamon 
artrit, poliartrit, miozit, lümbaqo, revmatizm, miqren və digər xəstəliklərin 
müalicəsində işlədilir.

Familia: Datiscaceae R. Br. ex Lindl. - Dəliçətənəkimilər
Genus: Datisca L. - Dəliçətənə
Yarımkol, ümumi görünüşü yarpaq formasına, həm də çətənə koluna çox bənzəyən 
bitkidir. İtaliya tibbində bu bitkidən bütünlüklə mədə pozğunluqları və növbələnən 
qızdırma xəstəliyinə qarşı tətbiq edir. Kök və yarpaqlarında xüsusi qlikozid (şirin 
maddə) olan datissin olur. Onlardan yun boyamaq üçün sarı boyayıcı maddə alırlar.
Datisca cannabina L. - Kənaf dəliçətənə
Sinonimləri: Dəliçətənə, gülxətmi dəliçətənə, gicitkan dəliçətənə, çətənə
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, ikievli ot bitkisi olub, kökümsovu yoğun 
budaqlanandır. Gövdəsi düzqalxan, çılpaq, hündürlüyü 2-3 m-ə bərabərdir. 
Yarpaqları tək lələkli, iri, uzunluğu 10-35sm olub, növbəli, yalançı zoğu olmayan, 
saplağının uzunluğu 3-7 sm-dir. Çiçəkləri yaraşıqsız, tutqun, kiçik, düzgün, ayrı 
cinsiyylətli, yuxarı yarpaqları fırçayabənzər, uzunluğu 3-20 sm-dir. Gövdəsinin 
zirvəsindəki çiçəkləri süpürgə çiçək qrupunda toplanmışdır. Meyvələri uzunsov- 
ellipsşəkilli olub, orta ölçülü qutucuqludur. Qafqazda iyundan avqusta qədər, Orta 
Asiyada isə iyun-iyul aylarında çiçəkləyir. Meyvələri avqust-sentyabrda yetişir.
Yayılması: Yabanı növü Qafqazın demək bütün rayonlarında rast gəlinməklə, 
Dağıstan, Orta Asiyanın Sırdərya, Pamir-Altay və Tyan-Şan regionlarında 
yayılmışdır. Azərbaycanda (Qubanın dağ massivi), Böyük Qafqazın şərqi, qərbi, 
Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, cənubu, Naxçıvan MR və Lənkəran dağlıqlannda 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Qədim Aralıq dənizi, Mərkəzi Asiya və Qədim areal tiplərinə 
daxil olub, Qədim Aralıq dənizi vilayəti, Qədim Holarktik hökmranlığı, İspaniya, 
Mərakeş, Sinszyan, Qobi və Qərbi Himalay.
Ekoloji şəraiti: Özünəməxsus dağ silsiləsi və dağ dərələrində yaşayır. Çətənə ilkin 
olaraq dayaz sucaq, yerlərdə zəif inkişaf edir, sonradan böyüyərək yatır. Çətənə təbii 
şəraitdə əhəmiyylətli pöhrəliyə çevrilərək qrup hahnda yayılır.
Toplanılması və qurudulması: Çətənənin xüsusən toxumlarından ehtiyath olmaq 
lazımdır. Tənəffüslə qəbulu olduqca təhlükəlidir. Qurudulma 40-50°C temperaturda 
quruducu şkafda aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-1582-85.
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Xarici göstəriciləri: Xammalı yarpaq, gövdə, saplaq və çiçəkqrupu hesab olunur. 
Gövdəsi çılpaq, dairəvi və ya yastılaşmış. azacıq qabırğalı. uzunluğu 50 sm. eni isə 5 
sm-ə qədərdir. Yarpaqları incə, zərif, kənarları qeyri-bərabər dişli, çılpaq, damarlı 
lələkli, aşağı hissənin yarpaq lövhəciklərinin baş və yan damarları aşkar görünür. 
Çiçəkləri kiçik, qısa saplaqlı və ayrı cinsiyylətlidir. Yarpaqları qonur-yaşıldır. Zəif 
iyli və acı dadlıdır.

Datisca cannabina L. - Kənaf dəliçətənə
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissələrinin tərkibi flavonoidlər (10%): datissin, 
qalanqinozid. datinozid. kannabin, rutin, datiskanin maddələrindən ibarətdir. 
Tərkibində alkaloidlər. triterpenoidlər. steroidlər və aşı maddələri (2.9%) vardır.
Saxlanması: Havası dəyişilən yerlərdə saxlanılır. Saxlama müddəti 3 ildir.
-% Datiskan həbi 0.05 q. Spazmalotik dərmandır.
Famakoterapevtik qrup: Spazmalotik xassəli dərmandır.
Famakoloji tərkibi və qəbul edilməsi: Bu bitkinin əsasən ödqovucu və iltihabsorucu 
təsiri vardır. Datiskan adlı dərman maddəsi alınır ki. yaraəleyhinə və spazmalotik 
təsir göstərir. Yoğun bağarsağın saya əzələlərinə və öd yollarına təsir edir. Toksiki 
təsiri azdır. Ödqovucu kimi xolesistitlərdə, hipoasit qastritlərdə, mədə və 
onikibarmaq bağırsağın xorasında təyin edilir.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Solidago L. - Qızılsəbət
Çoxillik, yapaqları növbəli, səbətləri xırda olub, süpürgə çiçək qrupunda 
toplanmışdır. Kirəmitvari yarpaqcıqlardan ibarət sarğısı zəngşəkillidir. Çiçək yatağı 
pərdəsiz, çılpaq, çuxurlu pərdəlidir. Çiçəkləri sarı, dişi dilcik çiçəkləri kənarda tək 
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cərgəli, boruşəkilli çiçəkləri ortada olmaqla, ikicinslidir. Cinsin Azərbaycanda 2 növü 
yayılmışdır.
Solidago canadensis L. - Kanada qızılsəbəti
Sinonimləri: Qızılsəbət, qızıl çubuq, canlandırım ot. xənazirli, sarıçiçək, dovşan 
pərğu (tiftik)
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 1.5 m-ə bərabərdir. 
Gövdəsi düzqalxan. yuxarı hissədən budaqlanan. bütün hissələri sıxyarpaqlı olub, 
əsası odunlaşmışdır. Gövdəsinin rəngi tünd-yaşıldan, açıq-yaşıla qədər dəyişir. 
Yarpaqları növbəli, xətti-neştərvari, zirvəsi uzun itiuclu və uzunsov damarlıdır. Aşağı 
yarpaqlarının kənarları boyunca itidişcikli, qısasaplaqh olub, uzunluğu 5-12 sm-ə 
bərabərdir. Yuxarı yarpaqları bütövkənarh. oturaq və uzunluğu 2-8 sm-dir. 
Səbətcikdəki çiçəkləri xırda, diametri 3-5 mm, kənarlarında 4-6 yalançı dilcik və 5-8 
ədəd boruşəkilli çiçəkləri vardır. Bütün çiçəkləri qızılı-sarı olur. Yalançı dilcikli 
çiçəkləri bir cərgədə yerləşir. Səbətdə birtərəfli toplanmış, qövsşəkilli, əyilmiş, 
bükülmüş, qatlanmış fırçaları qollu-budaqlı, piramidşəkili və süpürgəvan çiçəkləri 
yerləşmişdir. Meyvələri ensiz silindrik, toxumları qabırğalı. uzunluğu 1-1.5mm, 
kəkilli ağ tükcüklüdür. Birinci il budaqlanan kökümsovtı və yan kökcüyü olur. İyul- 
avqust aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Vətəni Şimali Amerikadır. ABŞ-ın dağlıq və subalp qurşaqlarında geniş 
yayılmışdır. Rusiyada mədəni, dekorativ bitki və yabanı növü rast gəlinir. Tibbi 
məqsədlə Ukraynada becərilir.

Solidago canadensis L. - Kanada qızılsəbəti
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz, Orta Asiya. Kanada, Çin, Meksika və 
Amerika Birləşmiş Ştatları.
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Toplanılması və qurudulması: Çiçəkləmə başlayan zaman bitkinin yerüstü hissəsini 
silos yığan kombaynla hündürlüyü 36 sm olmaq şərti ilə toplamaq lazımdır. Bu üsulla 
kəsilmə uzunluğu 10-15 sm ölçüdə xammalı doğramaq və qurutmaq lazımdır. 
Qurudulma yaxşı havalanan yerlərdə və ya 50-60°C temperaturda quruducu şkafda 
aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2777-91.
Xarici göstəriciləri: Yerüstü hissələri, yarpaqları, çiçəkləri, yetişməmiş meyvələri və 
kəkilləri xammal hesab olunur. Gövdəsi silindrik olub, tükcüklüdür. Yarpaqlan xətti - 
neştərvari, zirvəsi itiuclu, kənarları itidişcikli və ya bütöv kənarh, uzun damarlı 
olmaqla, bütün lövhəcikləri və damarları tükcüklüdür. Səbətciyi kiçik, 3-4 mm 
uzunluqda, fırçaları birtərəfli, süpürgəvan, qını 2-3 cərgəli, tutqun-yaşıl, bütün 
çiçəkləri meyvəverən, kənar çiçəkləri yalançı dilcikli, orta çiçəkləri isə boruşəkilli 
olub, qızıh-san rənglidir. Meyvələri ensiz silindrik, toxumları kəkilli, nazik ağ 
tükcüklüdür. İysiz, acı dadlı olmaqla, azacıq büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissəsində flavonoidlərdən aqlikon (kversetin, kempferol, 
izoramnetin), qlikozidlər, kumarinlər (skopoletin, umbelliferon), kofein və çoxlu 
miqdarda triterpen saponinləri vardır.
Saxlanması: Yaxşı hava axını olan quru yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 5 
ildir.
Famakoterapevtik qrup: Diuretik, iltihabsorucu və spazmolitik dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Hipoazotemik və diuretik dərman bitkisi olub, iltihabsorucu 
və spazmolitik vasitə kimi orqanizmdən sidik konkrimentlərini çıxanr. Böyrəkdaşı və 
sidikyolu xəstəliklərində təyin edilir. Prostanorm preparatı xroniki prostat vəzinin 
adenomasında işlədilir.
^fSolidar məhlulu (ekstrakt). Daxilə qəbul edilir. Diuretik, iltihabsorucu və 
spazmolitik dərmandır.
ФМагеНп, həb (komponent ekstrakt). Spazmolitik, diuretik, iltihabsorucu dərman 
olub, sidik konkrimentlərini çıxarır və böyrək sancısını azaldır.
mjrol'hıks, toz (komponent ekstrakt). Diuretik və iltihabsorucu dərmandır. 
^Prostanorm, duru ekstrakt, daxilə qəbul edilir. Həb 0,2 q, (komponent ekstrakt). 
Prostatotrop və diuretik dərmandır.

FarmliatGrossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Genus: Kalanchoe Adans. - Kalanxo
Kalanxo cinsi əsasən sukkulent bitkilərdir. Məlum olduğu kimi tərkibinə 200 çox 
növü özündə birləşdirən Cənubi Afrika, Cənub və Cənub-Şərqi Asiya, Cənubi 
Amerika tropiklərində bitən növlər daxildir. Bəzi növləri populyar otaq bitkiləridir. 
Çılpaq və ya tükcüklü sukkulent bitkilər olub, hündürlüyü 3-4 metrə qədər olan epifit 
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və lianlar aiddir. Bir çox növləri vardır ki, yarpaq və çiçəkləri böyrəkvari 
quruluşdadır. Yarpaqları formasına görə müxtəlif formalı olmaqla, adətən qarşı- 
qarşıya, saplaqlı, şirəli, sadə, bütövkənarlı və ya dişcikli, pərli, lələkvari bölümlüdür. 
Çiçəkləri adətən, 3 hissəli, süpürgəvan tipli olub, yalançı çətirdən ibarətdir. Çox vaxt 
çiçəkləri 4 üzvlü, düzqalxan və ya əyilmiş, iri, ağ, çəhrayı, bənövşəyi, yaşıl, san, 
qırmızımtıl rənglərdən ibarət olmaqla, yuxarı doğru getdikcə seyrək yarpaqlarla 
örtülmüş olur. Ləçəkləri az və ya çox qovuşuqdur. Borulu çiçəkləri tükcüklü, 
zəngşəkilli olub, quşlarla tozlanırlar. Səkkiz erkəkcikləri iki dairələrdə yerləşməklə, 
müxtəlif dərəcədə qovuşuqdurlar. Meyvələri çoxtoxumludur. Toxumlarla və 
qələmlərlə çoxalır.
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (=Bryophyllum pinnatum Lam.) - Lələkvari 
kalanxo
Sinonimləri: Kalanxo, lələkvari, doktor
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik, həmişəyaşıl, sukkulent ot bitkisi olub, 
hündürlüyü 50-150 sm-dir. Gövdəsi düzqalxan, möhkəm olub, ağac əsaslıdır. 
Yarpaqları üz-üzə dayanan, saplaqlı, şirəli, yoğun, açıq-yaşıl və ya qırmızı rəngə 
çalan, ellips və ya yumurtavari, dişcikli-çəpərli, vegetasiya başladıqda sadə, 
qurtardırda yuxan hissəsi bərabər olmayan-lələkli, 3-5 (7) ellips və ya yumurtavari 
yarpaqlı olub, qısa saplaqlı və ya oturaq olur. Çiçəkləri ikicinsli olmaqla, süpürgəvan 
çiçək qrupunda formalaşmışdir. Meyvələri kiçiktoxumlu və çoxyarpaqlıdır. Həyatının 
ikinci ilində qeyri-müntəzəm formada çiçəkləyir və zəif meyvə əmələ gətirir. 
Toxumla və vegetativ orqanlarla çoxahr.
Yayılması: Vətəni məlum deyildir. Tropik Afrikada, Madaqasqarda, tropik Asiyada, 
Avstraliya, cənubi və mərkəzi Amerikada yayılmışdır. Otaq şəraitində geniş inkişaf 
edir. Plantasiya şəklində Gürcüstanda (Acarıstan) becərilir.
Coğrafi elementləri: Afrika və Madaqaskar.
Toplanılması: Birinci toplanılma avqustun başlanğıcında, ikinci isə oktyabnn 
sonunda apanlır. Oktyabr ayının sonunda cavan budaqların üzərində çıxan yarpaqları 
kəsilərək yeşiklərə qoyulur, ventilyasiyah anbarlara yığılır və emal ediləcək 
zavodlara göndərilir ki, bundan da sok (şirə) alınır.
Standartlaşma: FS 42-1782-82.
Xarici göstəriciləri: Xammal kimi gövdə yarpaqlarıdır. Gövdəsi şirəli, çılpaq, aşağı 
hissəsi silindrik, yuxarı hissəsi isə dördtilli, uzunluğu 50 sm-ə qədər, yarpaqları qarşı- 
qarşıya, uzun saplaqh, uzunluğu 20 sm, eni isə 16 sm, çəpərli-dişcikli, bəzən yuxan 
hissəsi bərabər olmayan lələkli, 5 ədəd yumurtavari yarpaqcıqlardan ibarətdir. Zirvə 
yarpaqları girdələşmiş, dəyirmiləşmiş, pazşəkilli olur. Yarpaq lövhəcikləri çılpaq, 
lələkləri damarlarıdır. Kənar yarpaqlarında çıxarıcı, ayırıcı tumurcuqlar yerləşir.
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Gövdəsi açıq-yaşıl, yarpaqlarının yuxarı hissəsi yaşıl, aşağı hissəsi isə göyümtül-yaşıl 
olur. Zəif iyli, turş dadlı olmaqla, azacıq büzücüdür.
Kimyəvi tərkibi: Gövdə və yarpaqlarında 40% polisaxaridlər. flavonoidlər 
(kversetin, kempferol və qlikozidlər), katexinlər, aşı maddələri, üzvi turşular alma, 
oksalat, limon, sirkə, fernıentlər, askorbin turşusu, mikro və makroelementlər: Al, 
Mg, Ca. Cu. Si və Mn olur.
Saxlanılması: Toplandıqdan ən geci 20 saat sonra emal zavoduna göndərilməlidir. 
Xammal işlənilməli. 5-10°C temperaturda qaranlır yerdə 7 sutqadan çox olmamaqla 
saxlanıla bilər.

Kalanchoepinnata (Lam.) Pers - Lələkvari kalanxo
Faınakoterapevtik qrup: İltihab əleyhinə dərmandır. Toxuma regenerasiyasını 
stimullaşdırır.
Farmakoloji tərkibi: Bitkidən ahnan sok iltihabsorucu olmaqla, eksudasiya fazasım 
aktivləşdirir. Yaralanmalarda, yanıqlarda, donvurmalarda. antıbakterıal hallarda, 
irinin təmizlənməsində, epitelizasiyada işlədilir. Şokunun təsirindən orqanizmdə virus 
əleyhinə interfermentativ maddələr hasil olur. Antivirus zamanı polimielitdə və 
enteroviruslarda təyin edilir. V.P.Filatov metodu ilə bakterisid effektli, qrammüsbət 
və qrammənfi mikroorqanizmlərə qarşı biogen stimulyator hazırlanır. Bitkinin soku 
az toksikidir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Xammal olaraq keyfiyyətli dərman bitkisi kimi istifadə 
edilir. Təzə gövdəsindən hazırlanan şokdan yerli iltihabsorucu. toxumaları saflaşdırıcı 
vasitə kimi tətbiq edilir. Eyni zamanda irinli nekrotik proseslərin, trofik yaraların, 
yataq yaralarının, infiltrativ yaraların, dəri transplantasiyaların və yanıqların 
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müalicəsində təyin edilir. İrinli yaraların, abses, dolama, furunkulyoz zamanı 
tamponların qoyulmasında istifadə edilir. Eyni zamanda qızılyel iltihabında, göz 
xəstəliklərində, yanıq, travma, keratitdə və gözün digər xəstəliklərində təyin edilir. 
Qranulası mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabında, qastritdə, qastrodiodenitdə və 
xroniki enterokolitdə işlədilir.

Familia: Ericaceae Juss. (Vacciniaceae Adans.) - Gordəvərkimilər
Genus: Oxycoccus Hili - Mərcanı, (quşüzümü)
Dünyada 4 növ quşüzümü yayılmışdır ki, bunlar tundra, Avropanın meşə-tundra 
zonası. Asiya və Şimali Amerika meşə zonasında yayılmışdır. Rusiyada təbii şəraitdə 
2 növü yayılmışdır (bataqlıq və xırda meyvəli) və çox böyük forma rəngarəngliyinə 
(böyük giləmeyvə və Amerika irimeyvəli quşüzümü) məxsusdur. İri qırmızı 
giləmeyvələri, sfaqnum və cil-sfaqnum mamır bataqlıqlarında tundrada, meşə-tundra 
və Avropanın meşə-tundra zonasında, Sibir, Uzaq Şərq, Saxalin adalarında və 
Kamçatkada yayılmışdır. Həmişəyaşıl düzqalxan, budaqlanan kol olub, uzun, incə 
oduncaqdan ibarət olmaqla, tünd-boz gövdəli, diametri təxminən bir mm və uzunluğu 
75 sm olan və azca qalxaraq çiçək verən tüklü, birillik, qısa, sapaoxşar, zoğlardan 
təşkil olunmuşdur. Yarpaqlar qısa saplaqlı, dəricikli, uzunsov-yumurtavari, uzunluğu 
1,6 sm, eni 0,6 sm, zirvəsi iti, kənarları bütöv, yuxarıdan tünd-yaşıl, parlaq, aşağıdan 
göyümtül, mum təbəqəli və orta damarılıdır.
Oxycoccus palustris Pers. - Bataqlıq mərcanı, (quşüzümü)
Sinonimləri: Mərcanı, quşüzümü, bahar nəğməsi, durna balası, dördpərli bataqlıq 
quşüzümü
Botaniki xarakteristikası: Həmişəyaşıl kolcuq olub, döşənən, sürünən vegetativ 
gövdəli, uzunluğu 80 sm-ə qədər olmaqla, üzərində çiçəklər və çətirşəkilli çiçəkqrupu 
vardır. Yarpaqları növbəli, qısasaplaqlı. dəricikli. aşağı kənarları bükülərək uzunsov- 
yumurtavari. yuxarı hissəsi parlaq, tünd-yaşıl, aşağıdan isə ağımtıl-göydən, mum 
rənginə qədər dəyişir. Çiçəkləri düzgün dördtilli olub, çiçək tacı çəhrayıdır. 
Meyvələri şirəli, tünd qırmızı rəngli olub, müxtəlif formalı (şarşəkilli, uzunsov- 
yumurtavari, armudşəkilli) göyümtül çalarh və turş dadlıdır. İyun-iyul aylarında 
çiçəkləyir. Meyvəsi avqustun sonundan, oktyabrın ortalarına qədər yetişir və yaza 
qədər bitkinin üstündə qalır.
Yayılması: Rusiyanın Avropa hissəsinin meşə və tundra zonalarında, Sibir, Uzaq 
Şərq, Kamçatka və Saxalində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Holarktik areal olub, Orta Asiyanın şimal sərhədlərini əhatə 
edir. Qafqaz, Uzaq Şərq əraziləri, Karpat dağlarından başlayıb, Kiyevin cənubuna, 
Dnepropetrovsk!, Saratov, Volqa, Cənubi Ural, Qazaxıstan və Altay mədənlərinə 
qədər ərazilər, eyni zamanda ABŞ və Kanada.
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Ekoloji şəraiti: Sfaqnum, torf və cil-tüklücə-sfaqnum bataqlıqlarında, seyrək meşə, 
bəzən bataqlaşmış yerlərdə yaşayır.
Toplanılması: Meyvəsi yetişməyə başlayandan (avqustun sonu) qar yağana qədər, 
yazda isə qar əriməyə başladıqda əl ilə toplamaq lazımdır. Əgər xammal yetişməmiş, 
yan tərəfi qırmızıdırsa keyfiyyəti və təsiri aşağı hesab olunur. Bunun saxlanılması 
mümkün hesab edilmir. Xammal toplanıldıqdan sonra təmizlənir və çeşidlərə ayrılır.

Oxycoccus palustris Pers. - Bataqlıq mərcanı, (quşüzümü)
Qoruma tədbirləri: Bütünlüklə pöhrəlikləri xüsusən ərsinəbənzər və ya daraq 
formalı quşüzümünün qorunması məqsədəuyğundur.
Standartlaşma: DS 19215-73.
Xarici göstəriciləri: Təzə və ya bitkinin üzərinə yapışmış giləmeyvələri saplaqsız. 
uzunsov-yumurtavari olub, diametri 10-18mm. çəhrayıdan tünd qırmızı rəngə qədər, 
rütublətli və şirəlidir. Zəif iyli və turş dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində bol üzvi turşular (2-5%): xinin. limon, alma və 
benzoy turşuları vardır. Meyvələrinin tərkibində şəkər (qlükoza. fruktoza. saxaroza). 
pektin maddələri (1.5%). efir yağları, azacıq askorbin turşusu (12-29 mq%), В qrup 
vitaminlər, flavonoidlər (kversetin, rutin, hesperidin), aşı maddələri (4,9%), sərbəst 
katexin, antosian, triterpen birləşmələr, kalium, fosfor, kalsium, manqan və yod 
duzları, toxumların da isə 16-28% piyli yağlar olur.
Saxlanması: Xammalı hörülmüş səbətə çəkisi 30-60 kq olmaqla. 10°C-dən yüksək 
temperaturda, quru, yaxşı havalı olan yerlərdə saxlanılmalıdır. Payızda toplanılan 
giləmeyvələrini bütün qışı saxlamaq mümkündür.
Farmakoterapevtik qrup: Mikrobəleyhinə və diuretik dərmandır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Meyvələri qiymlətli qida və diuretik məhsuldur. 
Tərkibində çoxlu miqdarda olan benzoy turşusu mikrobəleyhinə, diuretik dərmandan 
başqa, müxtəlif böyrək, sidikyolu xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında istifadə 
edilir. Təzə giləmeyvələri mədə və mədəaltı vəzi sekresiyasını artırır. Temperatur 
hallarında tərqovucu vasitə kimi işlədilir. Sidiyin tərkibindəki urat və oksalat 
duzlarını əridərək yaxşı təmizləyir.

¥ami\ia:Scrophulariaceae Juss. - Keçiqulağıkimilər
Genws'.Verbascum L. (Celsia L.) - Keçiqulağı, Sığırquyruğu
İki və ya çoxillik, tükcüklü bitkilərdir. Kasacığı 5 bölümlü, tacı dairəvi, sarı, nadir 
halda bənövşəyi, qeyri-bərabər paylı olub, alt payları iridir. 5 erkəkcikdən ibarətdir 
ki, arxadakı 3 ədədi yumşaq tükcüklüdür. Aşağıdakılar daha iri olur. Cinsin 
Azərbaycanda 27 növü yayılmışdır.
Verbascum phlomoides L.- Çətiri keçiqulağı
Sinonimləri: Keçiqulağı, çar şamı, uca keçiqulağı
Verbascum speciosum Schrad. - Parlaq keçiqulağı
Sinonimləri: Adi keçiqulağı, keçiqulağı
Verbascum thapsus L. - Ayıqulağı keçiqulağı
Sinonimləri: Çar şamı, seyrəkyarpaq keçiqulağı, hündür keçiqulağı, adi dərman 
keçiqulağı
Verbascum densiflorum Bertol. (=V.thapsiforme Schrad.)-Sıxçiçəkli keçiqulağı 
Sinonimləri: Çar şamı, seyrəkyarpaq keçiqulağı, sığırquyruğu, ayıqulağı, dəvəcik, 
heyrətə salan, hökmdar əsası, zərli çiçək
Botaniki xarakteristikası: Sıxçiçəkli keçiqulağı iriçiçəkli keçəyəbənzər tükcüklü, 
birinci il inkişaf edərək kök üstündə olan çətir və yarpaqlar, ikinci il isə generativ 
gövdə əmələ gətirir. Gövdəsi budaqlanmayan hündürlüyü 2 m-ə qədərdir. Kök 
üstündə olan yarpaqları oturaq və ya qısasaplaqlı, uzunsov və ya uzunsov- 
ellipsşəkilli, iriçəpərli kənarları, gövdəsi növbəli, bütün uzunluğu boyu sallanmış 
buğumarasmdan, aşağı hissəsi uzunsov, yuxarı hissəsi yumurtavari, itiuclu olub, 
kənarları dişlidir. Çiçəkləri sarı, azacıq qeyri-düzgün və beşüzvlü, olub, 3-4,5 sm 
diametrinə bərabərdir. Meyvəsi qutucuqdur. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir.
Yayılması: Sıxçiçəkli keçiqulağı Avropa və Qafqazda geniş yayılmışdır. Tüklü və 
parlaq keçiqulağı yalnız Avropanın cənub ərazilərində, Qafqazda, adi keçiqulağı isə 
demək olar ki bütün Avropada, Cənub, Qərbi Sibirdə və Orta Asiyanın bəzi 
rayonlarında yayılmışdır. Bütün bu növlər sarı və ya çəhrayı rəngli, erkəkcik 
sapından ibarət olmaqla, aydın görünən tükcüklərdən ibarətdir.
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Coğrafi elementləri: Avropa arealına daxil olub, şimal sərhəddi Litva, Belorus, 
cənub-şərqdən Moquleva. Bryanski. Voronej əraziləri, cənub sərhəddi Moldova, 
Krımın cənub sahilləri. Qara və Azov dənizləri və Çili.
Ekoloji şəraiti: Çəmənliklərdə, meşənin kənarında, qumluqlarda, dağ yamaclarında, 
dəmir yollarının kənarlarında, istifadəsiz və təzə meşə salınan yerlərdə rast gəlinir. 
Bəzən xüsusilə meşə salman yerlərdə və çöllüklərdə bir neçə hektar uzanan 
pöhrəlikləri yayılır.
Toplanılması və qurudulması: Xammal iyul-avqust ayında aydın günəşli gündə, 
günün birinci yarısında şeh çəkilməmiş toplanılmalıdır. Açıq-sarı çiçəkləri 
toplanılmalı, çiçək tacı seçilərək götürülməlidir. Xammalı toplanan zaman kasacıq və 
digər hissəcikləri atılmalıdır. Toplanılan çiçək tacı dərhal, gecikdirmədən 
qurudulmalı, bir sm-ə qədər qatlara sərilməli, çardaq və yaxşı ventilyasiyah yerlərə 
yerləşdirilməlidir. Qurudulma 40-50°C-də aparılmalı, sonra quruyan xammal 
paketənməli və taxtadan düzəldilmiş rəflərə yığılmalıdır. Yaxşı qurumuş xammal 
qızılı-sarı rəngdə olur.

Verbascum deusiflorum Bertol. - Sıxçiçəkli keçiqulağı
Qorunma tədbirləri: Toplayan zaman pöhrəliklərdə bitkinin məhv edilməməsinə 
maksimum çalışılmahdır.
Standartlaşma: FS 14144-69.
Xarici göstəriciləri: Çiçək tacı kasacıqsız. diametri 0,5-4 sm olub, qeyri-düzgündür. 
Çiçək tacının daxili tərəfi çılpaq, xarici tərəfi isə sıx tüklüdür. Erkəkciyi boruşəkilli 
olur. Üç erkəkcik sapcığı sarı tükcüklü. ikisi isə sıx yerləşmişdir. Parlaq çalarlı olan 5 
erkəkciyin hamısı ağtükcüklüdür. Çiçəkləri açıq-sarı, zəif iyli, ədviyyəli və şirintəhər 
dadlıdır.
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Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində 2,5%-ə qədər selik, 11%-ə qədər şəkər, Ş- 
karotin, kumarin, saponinlər (verbask saponin), flavonoidlər (apigenin, lyuteolin, 
rutin, kempferol), dihidrolakton, iridoid (aukubin, katalpol, metilkatalpol), fenol 
(0,5%), efirlər, piyli turşular və boyayıcı maddə olan a-krosetin vardır.
Saxlanması: Olduqca hiqroskopik olduğundan asanlıqla nəm, rütubət çəkir və 
kiflənir. Ona görə də xammal quru saxlama məntəqələrində rəflər və yeşiklərdə, 
perqament döşəmələrdə, apteklərdə isə şüşə bankalarda quru yerlərdə saxlanılmalıdır. 
Saxlama müddəti 2 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici dərmandır.
Famakoloji dərman və qəbul edilməsi: Xammal kimi çiçəkləri eksport olunur. 
Öskürəkkəsici, yumşaldıcı və bürüyücü kimi sinə qarışıqlarının tərkibinə daxildir.

Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Filipendula Miller - Quşqonmaz
Yarpaqlan kəsikli-lələkvari yarılmış, çiçək qrupu qalxanvari-süpürgədir. Ləçək və 
kasayarpaqlan 5-6, erkəkcikləri çox, dişiciyi 5-15, meyvəsi açılmayan toxumcadır. 
Cinsin Azərbaycanda 2 növü yayılmışdır.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Qarağacyarpaq quşqonmaz
Sinonimləri: Alaf, ağbaşlıqlı, ballıca (öfkəotu), ladan, xiyarcıq, quşqonmaz
Botaniki xarakteristikası: Kökümsovlu çoxillik ot bitkisi olub, hündürlüyü 2 m-ə 
qədərdir. Kök sistemi saçaqlı, nazik, incə sapaoxşar olmaqla, kök yumruları 
qalınlaşmışdır. Yarpaqları kəsik-kəsik, lələkvari 2-3(5) hissəyə bölünməklə, 
neştərvari, kənar seqmentləri mişarabənzər, yuxarı hissəsi yaşıl, aşağı hissəsi 
ağımtıldan keçəvari tükcüyə qədər dəyişir. Çiçəkləri sarımtıl-ağ, ətirli, süpürgəvarı 
çiçəkqrupunda toplanılmışdır. Meyvələri çoxyarpaqlı 6-10-a qədər olub, yapaqları 
burulan spiralşəkillidir. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında 
isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Azərbaycanda Böyük Qafqaz (Qubanın dağ massivi), Naxçıvan MR və 
Lənkəran dağlıq ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boreal, Qərbi Palearktik areal tipinə daxil olub, Avropa, Asiya 
və Afrikanın Holarktik, mülayim və subtropik vilayətləri, Palearktika dağlıq və meşə 
vilayətləri, qumid vilayətlər, subarid və arid regionlar (Orta Asiya, Aralıq dənizi və 
Kiçik Asiya) və Avrasiyanın boreal vilayətləri.
Ekoloji şəraiti: Çaybasar çəmənliklərdə, nəmişlik, rütublətli yerlərdə, bataqlıqlarda, 
çay sahillərində, doğranmış, kəsilmiş meşələrdə, orta dərəcəli kolluqlarda yaşayır. 
Pöhrəliklər şəklində rast gəlinir.
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Toplanılması və qurudulması: Çiçəklərini yarpaqsız olmaqla bıçaqla, çapacaq \ə 
dəhrə ilə kəsərək səbətə toplamaq lazımdır. Yaxşı ventilyasiyalı çardaqda nazik qatla 
sərərək qurudulmalıdır. Quruducu şkafda 40°C-də qurutmaq lazımdır.
Standartlaşma: FS 42-1777-87.

Xarici göstəriciləri: Bütöv orqanları xammaldır. Çiçəkləri, inkişaf etməxən 
meyvələri, nazik çiçək saplağı (bir mm) və kiçik budaqcığı xammaldır. Çiçəklən 
düzgün, beşüzvlü olub, diametri 6-8 mm-dir. Kasacığı 5-pərli, kənarları hamarlaşmış, 
üçbucaq-yumurtavari kürəkli və xarici hissəsi zəif tükcüklüdür. Çiçək tacı bölümlü- 
ləçəkli olub, 2-2,5 dəfə kasacıqdan uzundur. Erkəkciyi çoxsaylı olmaqla, uzun 
ləçəklərdən ibarətdir. 3 mm-ə qədər uzunluğunda olan spiralvari burulmuş və 
inkişafdan qalmış meyvələri, tək və ya birlikdə olan kasacıqdan ibarətdir. Çiçəyin 
rəngi sarımtıl-ağ. butonları yaşılımtıl-sarı, kasacığı, çiçək saplağı və budaqcıç 
şaxəciyi tünd-yaşıl, meyvələri isə tutqun-yaşıldır. Bal qoxulu, acı dadlı və büzücüdür.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Qarağacyarpaq quşqonmaz
Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində askorbin tuşusu, kumarinlərin izi, fenol 
birləşmələri olan fenol qlikozidlər, aşı maddələri və xalkon flavanoidi vardır. Yerüstü 
hissələrində fenol karbon turşusu (kofein və ellaq), katexinlər, çiçəklərində 0,2% efir 
yağı, aromah birləşmələr (vanilin. metil salisilat, salisil aldehid), steroidlər. kamfora 
və ali yağ turşuları vadır.
Saxlanması: Quru və işıqdan qorunan yerlərdə (3 il) saxlanılmalıdır.
Famakoterapevtik qrup: Hemostatik. hemorroy əleyhinə, diuretik və iltihabsorucu 
dərman bitkisidir.
Farmakoloji dərmanlar: Çiçəklərindən iltihabsorucu, hemostatik, diuretik. 
hemorroy, yara və yanıq əleyhinə dərmanlar hazırlanır.
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İstifadəsi və qəbul qaydası: Çiçəkləri bişirmə (1:20 və 1:50) və dəmləmə 
formasında (1:50 və 1:100) işlədilir. İltihabsorucu, büzücü, yarasağaldıcı, bürüyücü, 
vanna şəklində, sulu yaralar zamanı quruducu sarğıların qoyulmasında istifadə edilir. 
Bundan başqa ağız-boğazm qarqara edilməsində, ekzema, trofik yaralarda, qaşınan 
dermatozlarda və bədənin bişmiş yerlərində istifadə edilir. Hemarroyda imalə kimi 
olduqca effektlidir. Qarağacyarpaq quşqonmazın çiçəkləri və xırdalanmış hissəcikləri 
xammaldır. İltihabəleyhinə və büzücü dərmandır.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlahkimilər
Genus: Lespedeza Michx. - Lespedeza
Ot bitkiləri, yarımkollar və ya yarpağı tökülən ağac bitkiləri olub, sürünən və ya 
sallanan gövdəyə malikdir. Gövdənin yuxarı hissəsi bəzən yumşaq tüklərlə 
örtülmüşdür. Yarpaqları tək lələkli olub, qarşı-qarşıya yerləşir. Hamaşçiçəyi 
fırçayabənzər salxım kimi, sallanandır. Gövdənin kənarında ən azı 2 kiçik çiçək 
yerləşir. Ziqomorf çiçəkləri 5 üzvlü ikiqat çiçək yatağından ibarətdir. Beş 
kasayarpaqları qovuşuq olmaqla, zəngəbənzər kasacıqda formalaşmışdır. Çiçək tacı 
kəpənəkçiçəklilər üçün səciyyəvidir. Uzun yelkəni tərsyumurtavari formalıdır. 
Qanada doğru daralan, uzunsov, qulaqcığabənzər qanadları ilə qayıqla qovuşuqdur. 9 
və ya 10 erkəkcikləri qovuşuq, meyvəsi açılmayan, birtoxumli paxlameyvədir.
Lespedeza hedysaroides (Pali.) Kitag. - Qəpikvari lespedeza
Sinonimləri: Lespedeza, tibbi lespedeza
Botaniki xarakteristikası: Lepideza çoxillik ot bitkisi olub, qısa kökümsovu 
sıxılmış və basılmış düz gövdəsi 50 sm hündürlüyündədir. Yarpaqları uzunsov və ya 
uzunsov-ellipsşəkilli, sonu tikanlı, üçərmürəkkəb, sapvari-iynəli olub, yalançı 
zoğludur. Hamaşçiçəkləri qoltuq tumurcuqları fırçalı, kəpənəkçiçəkli tipində, sarımtıl 
və ya ağ-bənövşəyidir. Meyvəsi təktoxumlu, ellipsvari və ya dairəvi-yumurtavari 
paxlameyvədir. İyul-avqust ayında çiçəkləyir, sentyabr ayında isə meyvələri yetişir. 
Yayılması: Lepideza Rusiyanın Baykal və Amur ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Şimal-Şərqi Çin, Koreya, Yaponiya, Şərqi Sibir (cənub-şərqi 
Baykal əraziləri, Xada-Bulak), Uzaq Şərq: Amurətrafı (Amur çayı, Sofiyka şəhəri), 
Primorye, Cənubi Saxalin (Şimaldan Uqleqorski şəhərinə qədər) və Kuril adaları 
(Kunaşir, Şikotan, İturup).
Ekoloji şəraiti: Lepideza quru yerlərdə, otlu kolluqlarda, çınqıllı torpaqlarda, çay 
kənarlarında, qumlu-çınqıl daşlı yerlərdə daha yaxşı inkişaf edir.
Toplanılması və qurudulması: İti bıçaq və ya oraqla torpaqdan 5-10 sm 
hündürlüyündə toplanılmalıdır. Yaxşı havalanan çardaqlarda, parça və ya kağız 
üzərində daimi çevrilərək qurudulmalıdır. Quruducu şkafda qurudulması 40-50°C 
temperaturda aparılmalıdır.
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Standartlaşdırılması: Otları FS 42-1719- 87. gövdəsi FS 42-1942-89.
Xarici göstəriciləri: Bütun yarpaqlı gövdəsi, çoxsaylı hamaşçiçəklərin qoltuq 
tumurcuqları və meyvələri buraya aiddir. Çiçəkləri sarımtıl-yaşıl, spesifik iyli və zəif- 
büzücü dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində flavonoidlər (2.5%). kempferol. kversetin. 
orientin. homoorientin. viteksin. saponaretin, biokversetin və lespedin vardır. Cavan 
budaqlarında flavonoidlərdən kempferol. kversetin. izokversetin orientin və lespedin 
vardır.

Lespedeza hedysaroides (Pali.) Kitag. - Qəpikvari lespedeza 
Saxlanılması:Yaxşı havalanan quru yerlərdə, rəflərdə saxlanılmalıdır. Saxlama 
müddəti 5 ildir.
-ÇfXelepin. həb. O.lq; məhlul 0,2%; məlhəmi 1% və 5% (flavonoidlərdən ibarət 
təmizlənmiş ekstrakt). Virus əleyhinə (herpes) dərmandır.
ÇfLespeflan. məhlul (gövdəsinin təmizlənmiş ekstraktı). Hipoazotemik. diuretik və 
natrium qovııcu təsirlidir.
Farmakoterapevtik qrup: Virus və herpes əleyhinə dərmandır. Hipoazotemik. 
diuretik və iltihabsorucu təsirlidir.
Farmakoliji tərkibi və qəbul qaydası: Bu bitkidən ahnan Xelepin virus əleyhinə 
təsir edərək, p-interferonun sintezini aparmaqla, immun stimullaşdırıcı, hüceyrələrdə 
humoral immunitet yaradır. Preparat herpes, dəmirov. otit və hətta adenovirus 
konyuktivitdə əvəzsiz sayılır. Bu bitkidən ahnan Lespeflan iltihab əleyhinə, 
hipoazotemik və diuretik dərmandır. Yumaqcıq filtrasiyasını gücləndirməklə, qanda 
azot qahğıni aşağı salır. Xroniki böyrək çatmamazlığında və nefropatiyada işlənilir.
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Fransada anoloji olaraq şimali Amerika növünün gövdə və yarpaqlarından 
(Lespedeza capitala Michx.) Lespenefril adlı preparat hazırlanır.

Familia: Asteraceae Dumort. - Asterkimilər
Genus: Arctium L. - Atpıtrağı
İkillik. səbətləri ancaq boruşəkilli çiçəkləridir. Ümumi çiçək yatağı tikanlıdır. Sarğısı 
kirəmitvari. yarpaqcıqların yuxarısı əyri qarmaqlıdır. Cinsin Azərbaycanda 4 növü 
yayılmışdır.
Sinonimləri: Ayıpəncəsi. hörümçək toruna bənzər qızılyarpaq. ayıpəncəsi-pıtraq. 
babacıq, itcik
Arctium tomentosum Milk(A. transcaucasicum Sosn.) - Keçətüklü atpıtrağı 
Sinonimləri: Ayıpəncəsi-pıtraq. ayıpəncəsi. torabənzər qızılyarpaq

Arctium lappa L. - İri atpıtrağı
Botaniki xarakteristikası: Böyük pıtraq ikiillik iri ot bitkisi olub, yoğun, lətli əsas 
kökümsovlu və düzqalxan. qırmızımtıl qabırğalı gövdəyə malik hündürlüyü 60-180 
sm-dir. Yarpaqları saplaqlı, gövdənin zirvəsinə doğru tədricən azalan, ürəkvari- 
yumurtaşəkilli. dişcikli. arabir yuxarıya doğru qısa tükcüklü və ya çılpaq, yaşıl, aşağı 
tərəfdən sarımtıl-keçəvari olmaqla, uzunluğu 50 sm-ə bərabərdir. Çiçək səbətləri 
şarşəkilli olub. 3-3.5 sm diametrində. qalxanvari və ya süpürgəx aridir. Yarpaqcıqları 
çılpaq və ya hörümçək toruna bənzəyən naxışlı, kirəmitvari düzülmüş, xətti, sərt, 
qarmaqşəkilli və əyilmiş olur. Çiçək qrupunun yatağı sıx. qalın, sərt yerləşdirilmiş 
xətti və bizəoxşar çiçək altlığından ibarətdir. Bütün çiçəkləri boruşəkilli. ikicinsli, 
göyümtül-purpurşəkilli çiçək tacından ibarət olmaqla, kasacığı kəkillidir. Meyvəsi iri. 
sarımtıl-qonur toxumları 5-7 mm uzunluğunda, uzunsov və ya uzunsov -qabırğalı. 
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çılpaq olmaqla, toxumları qısa kəkillidir. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir, iyul- 
sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir. Keçəvari pıtraq hörümçək toruna bənzəyən 
tükcüklü və gövdəli, kiçik pıtraq xırda səbətcikli (1,5-2,5 sm diametrli), hörümçək 
torundan məhrum edilmiş fırçaya bənzəyir.
Yayılması: Avropa, Qərbi və Cənub-Qərbi Sibirdə yayılmışdır. Azərbaycanda 
Samur-Şabran düzənliyi, Böyük Qafqazın şərqi, Kiçik Qafqazın şimalı, mərkəzi, Kür 
düzü, Naxçıvan MR və Lənkəran dağhqlarmda yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Arealı müəyyən olunmamışdır.
Yaşayış şəraiti: Zibilli yerlərdə, boş məndəcərlərdə, yaşayış yerlərinə yaxın 
ərazilərində, bostan və bağlarda yayılmışdır.
Toplanılması və qurudulması: Bitkinin yaşayışının birinci ilində payızda kökləri 
toplanılır. Kökləri qazılaraq çıxarılır təmizlənir və soyuq suda yuyulur. Sonra 
hissələrə kəsilir, qurutmaq üçün 3-5 sm qatlara sərilir, çardaq və yaxşı ventilyasiyah 
yerlərdə qurudulur. Peçlərdə qurudulma 50-60°C-də aparılmalıdır.
Standartlaşma: FS 42-2878-97.
Xarici göstəriciləri: Bütöv və kəsilmiş kök hissəciklərinin uzunluğu 40 sm, eni isə 
3,5 sm-ə bərabərdir. Əsas kökü az budaqlanan, konusşəkilli formalı, dərin uzunsov- 
qınşıqh və spiralvari-qıvrılmışdır. Çiçəkləri xaricdən qonur-qəhvəyi, sındırıldıqda 
sanmtıl-qonur rəngli olur. Özünəməxsus zəif nişastah dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kökün tərkibində inulin (45%), selik, piyli turşular, fıtosterin, polin 
(arktinal), seskviterpenoidlər, liqnan, efirli yağlar (0,06-0,18%), fenol turşuları (1,9- 
3,65%), kalsium və maqnezium duzlan vardır.
Saxlanması: Xammal quru saxlama məntəqələrində rəflər və yeşiklərdə, perqament 
döşəmələrdə, apteklərdə isə şüşə bankalarda quru yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlama 
müddəti 4 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Diuretik, ödqovucu və iltihabsorucu dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Pıtrağın kökü diuretik, ödqovucu, tərlədici, zəif 
iltihabsorucu və yarasağaldıcı dərmandır. Bu bitki proteolitik fermentlərin 
sekresiyasını artınr, mədəaltı vəzi fermentini stimullaşdınr. Qaraciyərin qlikogen 
ehtiyatını artırır, qanın və sidiyin tərkibini normallaşdınr.
^Pıtrağın kökü. Diuretik və ödqovucu dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Kökünün dəmləmə və bişirməsi revmatizmdə 
sidikqovucu, ödqovucu, tərlədici, podaqra, xolesistit, xolangit və digər durğunluq 
xəstəliklərində əvəzsiz vasitədir. Bundan başqa furunkulyoz, ekzema, dəri səpkiləri, 
trofik yara və yanıqlarda işlədilir. Xaricə yuma, islatma, furunkulyozda ekzema, 
səpkilərdə, trofik yaralarda və yanıqlarda sulu islatma şəklində işlədilir. Kökünün 
dəmləməsi zeytun və ya şaftalı yağı ilə birlikdə tüklərin bərkidilməsində tətbiq edilir. 
Yarpaqları oynaq ağrılarında kompres kimi işlədilir.
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Familia: Rosaceae Adans. - Gülçiçəklikimilər
Genus: Rubus L. - Moruq
Tkanlı kol bitkisi olub, sadə və ya əsasən barmaqvari, nadir hallarda lələkvari 
mürəkkəb yarpaqlıdır. Kasayarpağı və ləçəkləri 5. erkəkcik və dişicikləri çoxsaylı, 
meyvəsi çəyirdəklidir. Cinsin Azərbaycanda 16 növü yayılmışdır.
Rııbus idaeus L. - Adi moruq
Sinonimləri: Moruq, giləmeyvə, at meyvəsi, ayı meyvəsi, qıllıca

Rubus idaeus L. - Adi moruq
Botaniki xarakteristikası: Adi moruq budaqlanan tikanlı kol bitkisi olub, 
hündürlüyü 1-2 m-dir. Kökümsovu uzun və sürünəndir. İnkişafının birinci iii gövdə 
əmələ gətirir, ikinci ili isə gövdə, çiçək qrupu, meyvə əmələ gətirir və sonra 
quruyaraq məhv olur. Yarpaqları növbəli. 3 hissədən ibarət olan qovuşuq və ya tək 
lələkli olmaqla, 5(7) yarpaqcıqdan ibarətdir. Yarpaqları uzunsov-yumurtavari, 
uzunluğu 5-10 sm, zirvəsi itiuclu, dairəvi və ya ürəkşəkilli əsasa malik olmaqla, 
sonluğu uzun saplaqlıdır. Yan yarpaqları demək olar ki, oturaq olmaqla, enlidir. 
Yarpaqlarının üst tərəfi yaşıl, aşağı tərəfi isə sarımtıl-tükcüklüdür. Çiçəkləri 
yaşılımtıl-ağ rənglidir. Meyvəsi moruğıı-qırmızı rəngli, 30-60 ədəd, dişiciyi 
konusşəkilli olub, çiçək yatağından ayrılır. Meyvələri şarşəkilli açılan zərif, incə 
tükcüklü olub, sütuncuğun zirvəsində yerləşir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, iyul- 
avqust aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Avropa, Qərbi Sibir və Azərbaycanın əksər yerlərində yayılmışdır.
Ekoloji şəraiti: İşıqlanmış yerlərdə, məhv olmuş meşə sahəsində, rütublətli və qida 
maddələrlə zəngin torpaqlarda yaşayır.
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Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa hissəsində (şimal və cənub rayonlar sərhəddi), 
Krım, Qafqaz, Qərbi və Şərqi Sibir: Yenisey çayı hövzəsi, Qazaxıstan: şimal və 
cənub əraziləri, Saur, Tarbaqatay, Cunqar Altay, Orta Asiya: Ketmen, Kunqey Altau, 
Qırğız Altau, Susamırtau və Çatkal.
Toplanılması və qurudulması: Yalnız quru hava şəraitində meyvələrinin tam 
yetişməsi şəraitində saplaqsız toplanılmalıdır. Meyvələrinin əzilməməsi üçün dərin 
olmayan səbət və ya emal edilmiş vedrəyə yığılmalıdır. Yarpaq, budaq, yetişməmiş 
meyvələrdən ayrılmalı və tezliklə qurudulmalıdır. Xammal yaxşı ventilyasiyah 
yerlərdə və ya 30-50-60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulmalıdır. Qurumanı 
əl ilə yoxlamaq lazımdır.
Standartlaşma: DS 3525-75.
Xarici göstəriciləri: Meyvələri mürəkkəb çəyirdəkli dairəvi və ya konusşəkilli 
formalıdır. Çoxsaylı (30-60) və tək çəyirdəklidir. Meyvələrin ölçüsü 7,5-12 mm-dir. 
Çəyirdəkləri kiçik, şarşəkilli və ya ellipsşəkilli olub, yuxarısı batıqdır. Yuxan 
çiçəkləri bozumtul-moruğu, çəhrayı lətli olub, çəyirdəyi tünd-sarı rənglidir. Spesifik 
xoş ətirli iyi və turşa-şirin dadı olur.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində üzvi turşular (alma, limon, salisil, çaxır), 
askorbin turşusu 0,45mq%, karotinoidlər, B2, P, E vitaminlər, şəkər 7,5%, pektin 
maddələr 0,45-0,73%, aşı maddələri, antosian və digər maddələr vardır. 
Yarpaqlarının tərkibində limon, kapron, qarışqa, alma, askorbin turşulan 45mq%, az 
miqdarda В qrup vitaminlər, saxaroza, fruktoza, azot maddələri, sterinlər, mineral 
duzlar, sianid-xlorid, benzaldehid və aşı maddələri, toxumlarının tərkibində 15% 
piyli yağlar və manqan mikroelementi vardır.
Saxlanılması: Xammal saxlama məntəqələrində rəflər və yeşiklərdə, həşəratlardan 
qorumaqla quru yerlərdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup: Tərqovucu dərmandır.
Farmakoloji tərkibi: Moruq əsas olaraq müalicəvi yabanı bitki hesab olunur. Əsasən 
yetişmiş meyvələri, çiçək və saplaqsız çiçək yatağı xammal hesab edilir.
Ç$Moruq meyvəsi və tərqovocu qarışıq. Tərqovucu dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Bitkinin istifadə orqanı yarpaq və meyvələridir. Moruq 
yaxşı tərqovucu olduğundan, bir çox yolxucu xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
edilir. Yarpaq və meyvələrinin tərkibi vitaminlərlə zəngin və ətirli olduğundan 
qarışıqların tərkibinə daxil edilir. Nevrasteniya və nevrozlarda, ishalda isə qankəsici 
maddə kimi maddələr mübadiləsi pozğunluğunda, hipertoniya xəstəliyi və 
aterosklerozda istifadə edilir. Meyvələrinin dəmləməsi soyuqdəymə, qrip və angina 
xəstəliklərində təyin edilir. Bolqar həkimləri moruğun yarpaqlarını iltihabsorucu 
maddə kimi mədə-bağırsaq xəstəliklərində, mədə qanaxmasında, diarreyada və 
tənəffüs orqanları xəstəliklərində istifadə edirlər. Angina və dəri xəstəliklərində 6 q 
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xammala 250 ml su əlavə edilərək qarqara edilir və ya yuyulur. Tibet təbabətində 
yarpaq, meyvə və gövdəsi nevrasteniyada istifadə edilir. Avstriya həkimləri yarpaq 
və meyvələrini vitaminli içki kimi öskürək əleyhinə, Alman həkimləri yarpaqlarını 
büzücü maddə kimi ishalda, boğaz xəstəliklərində istifadə edilməsini məsləhət 
bilirlər.
Ф2-3 xörək qaşığı meyvə və yarpaqları 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək içmək 
(sutkalıq doza) məsləhətdir. Bu tərkib həm də xaricə tətbiq edilə bilər. Meyvələrindən 
hazırlanan dəmləmə tərqovucu qarışıqlarının tərkibinə daxildir.
Xalq təbabəti: Təzə meyvələri alkoqol zəhərlənmələrində, hipermenorreyada, 
hemorroyda və dəri səpkilərində istifadə edilir.
ÇiBir xörək qaşığı kökünün 2 stəkan suda həll edərək qəbul edilməsi bronxitin 
müalicəsində yaxşı səmərə verir. Yarpaqlarının dəmləməsi ağız və boğaz 
xəstəliklərində qarqara, dərinin qızartı və səpkilərində, konyuktivitdə səmərəlidir.
ÇfMeyvələri tərlədici və hərarətsalıcı maddə kimi, yarpaqlan isə büzücü dərman kimi 
ishal və qanaxmalarda tətbiq edilir. Yarpaqlarının dəmləmə və bişirməsi öskürək və 
anginada yumşaldıcı kimi, yarpaqlarının və çiçəklərinin dəmləməsi babasil və qadın 
xəstəliklərində istifadə edilir.
ÇfMoruğun təzə yarpaqlarından dərinin sızanaq və səpkilərində məlhəm hazırlanır. 
Çiçəklərinin dəmləməsi qızılyeldə və konyuktivitdə tətbiq edilir.
ÇfMoruğun çiçək, meyvə və yarpaqlarından antisklerotik, iltihabsahcı, 
temperatursahcı və bol vitaminli maddə kimi hipertoniya və ateroskleroz 
xəstəliklərində istifadə edilir.
ÇfHəm təzə və həm də quru meyvələrindən piroq, mürəbbə hazırlanmasında və 
şirniyyat sənayesində sok, kvas, sirop, tinktura və şirəsindən içkilər hazırlanır.

¥ami\ia:Grossulariaceae DC. - Rusalçasıkimilər
Genus: Hylotelephium H.Qhba -Hiletelefium
Birillik və ya çoxillik, yarpaqları lətli bitkilərdir. Çiçəkləri 5, nadir halda 4-9 üzvlü, 
ləçəkləri sərbəst və ya əsasında birləşmişdir. Sarı, ağ, çəhrayı və ya qırmızı rənglidir. 
Erkəkcikləri ləçəklərdən iki dəfə çox olur və ya eyni saydadır. Meyvələri 
çoxtoxumludur. Cinsin Azərbaycanda 18 növü yayılmışdır.
Hylotelephium H.Qhba - Böyük hiletelefium (dovşan kələmi)
Sinonimləri: Meksika kələmi, dovşankələmi, qayaotu
Botaniki xarakteristikası: Çoxilhk sukkulent ot bitkisi olub, hündürlüyü 80 sm-ə 
qədər, qısa kökümsov və qalınlaşmış iyşəkilli, milşəkilli kökdən ibarətdir. Gövdəsi 
tək, düzqalxan, 40-80 sm hündürlüyündədir. Yarpaqları növbəli və qarşı-qarşıya, 
oturaq, ellipsşəkilli, ürəkvari, bütövkənarlı, bəzən 1-2 dişcikli olub, lətlidir. Çiçəkləri 
kiçik, ağımtıl-çəhrayı, 6-10 sm diametrində, sıx, qalın, qalxanşəkilli-süpürgəvarı 
çiçək qrupunda toplanmışdır. Meyvələri çoxyarpaqlı olub, düz və yaşıl yarpaqlardan 
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ibarətdir. Toxumları uzunsov-yumurtavari, uzunluğu 0.5 mm-ə qədərdir. İyul-oktyabr 
aylarında çiçəkləyir, yayın ortalarından payızın sonuna qədər meyvələri yetişir.
Yayılması: Ukrayna, Rusiya. Belorus və Litvada yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Avropa. Şərqi, Qərbi Asiya, Şimali Amerikanın cənubi-qərb 
hissəsi, Meksika. Aralıq dənizi. Cənubi Amerika. Şimali və Mərkəzi Afrika. 
Madaqasqar. Şərqi. Qərbi Qafqaz, Qərbi Sibir və Kiçik Asiya.
Ekoloji şəraiti: Kolluqlarda, talalarda, meşə kənarında, yarğanlarda, qayalarda, quru 
qumsal və daşlı-xırlı torpaqlarda bitir.
Toplanılması: Bitki çiçəkləyən zaman (avqust) təzə halda yığılır və xammal 
işləndikdən sonra preparat hazırlanır. Bu zaman bitkinin tərkibində maksimal 
miqdarda bioloji aktiv maddələr olur. Bitkinin yalnız quru havada, yaxşı olar ki. səhər 
şeh çəkildikdən sonra toplanılması məqsədəuyğundur. Bitki bıçaqla kəsildikdən sonra 
yığılmalı və dərhal işlənilməlidir.

Hylolelephium H.Qhba - Böyük hiletelefium (dovşan kələmi)
Qorunma tədbirləri: Bitkinin köklərinin toplanılması yolverilməzdir.
Standartlaşma: FS 42-2385-85.
Xarici göstəriciləri: Xammala butonla birlikdə yarpaqlı gövdəsi, çiçək və 
yetişməmiş meyvələri aiddir.
Kimyəvi tərkibi: Yerüstü hissələrinin şirəsinin tərkibində oksalat. limon və alma 
turşusu, flavonoidlər (kversetin, izoramnetin, kempferol, mirsetin və qlikozidlər) və 
alkaloid izləri vardır.
Famakoterapevtik qrup: Biostimulyator. tonuslandırıcı və iltihabəleyhinə 
dərmanlar.

5 86



£ffltihabəleyhinə, ümumi tonuslandırıcı dərmandır. Toxumaların regenerasiyaedici 
stimulyatorudur.
Farmakoloji maddələr: Bitkinin sulu ekstraktı biostimulyator xassəyə malikdir. Bu 
maddələr mübadiləsi və regenerasiya proseslərini sürətləndirir, ümumi tonuslandırıcı 
və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Biosed adh preparatını bir neçə dəfə əzələ daxilinə 
yeritdikdən sonra qanda zülalın ümumi miqdarı artır, albumin və qlobulin 
fraksiyasının normal münasibəti bərpa olur, qalıq azotun miqdarı normallaşır və 
qanda fibrinogenin miqdarı artır. Bitkinin dəmləməsini qəbul etdikdə borulu 
sümüklərin regenerasiyası stimullaşır. Eksperimental yolla öyrənilmişdir ki, bitkinin 
tərkibindəki fenol birləşmələri qanda adrenalinin miqdarını artırır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tibb sənayesində bitkinin sulu ekstraktı olan Biosed 
preparatı keyfiyyətli biogen biostimulyator kimi süstlük, kəsalət baş verən hallarda, 
ağır travmalarda və qanitirmələrdə istifadə edilir. Preparatın təyini zamanı zülal 
mübadiləsi stimullaşır, yanıqlarda və göz xəstəliklərində toxuma regenerasiya edir, 
mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, sümüklərin sınıqları və 
paradontoz zamanı işlədilir. Yeni törəyən şişlərdə əks göstəriş sayılır.

Familia: Primulaceae - Novruzçiçəyikimilər
Genus: Primula L. - Novruzgülü
Novruzçiçəyi cinsinin Yer kürəsində yayılmış 600-ə qədər növündən Qafqazda 23, 
Azərbaycanda isə 8 növü vardır.
Primula veris L. - Bahar novruzgülü
Sinonimləri: Dərman bahar xoruzgülü, fıstıq, qıvnmcıq, Petra qızıl çiçəyi
Botaniki xarakteristikası: Çoxillik ot bitkisidir. Qısa kökümsovları şaquli, dik 
yerləşib, uzunluğu 6-8 sm olmaqla, çoxillik şirəli, qaytanabənzər köklərə malikdir. 
Kök üstündə olan yarpaqlan rozetşəkilli, uzunsov-tərsyumurtavari, qırışıq, kənarlan 
çəpərli, yumşaq tükcüklü, mərkəzi damarı aydın görünən, şirəli və qanadlı saplağı 
vardır. Gövdəsi yarpaqsız, şirəli, hündürlüyü 15-30 sm, çiçəkqrupunun sonunda sadə 
birtərəfli çətirləri başı aşağı əyilmiş açıq-sarı rəngli çiçəkləri vardır. Meyvələri 
çoxtoxumlu olmaqla, qutucuqda yerləşir. May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyul-avqust 
aylarında isə meyvələri yetişir.
Yayılması: Avropa ölkələrinin meşə və meşə-bozqır zonalannda yayılmışdır. 
Qafqaz, Ural, Cənub-Qərbi Sibirdə iri kasacıqlı növü - Primula macrocalyx Bunge, 
yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya, Tacikistan, 
Türkmənistan, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları.
Yaşayış şəraiti: Enliyarpaqh, qanşıq və seyrək meşələrdə, orta dərəcəli kolluqlarda, 
meşə çəmənliklərində və talalarda yaşayır.
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Toplanılması və qurudulması: Yarpaqlarını, bitki çiçəkləmə başladıqda əl ilə və ya 
bıçaqla toplamaq lazımdır. Qurudulma tez olmaqla, quruducu şkafda 100-120°C-də 
çardaqda isə nazik qatla kölgəli yerlərdə sərilməklə qurudulmalıdır.
Qorunma tədbirləri: Bitkini köklə birlikdə qopararaq çıxarmaq yolverilməzdir. 
Standartlaşma: DS 3166-76.
Xarici göstəriciləri: Xammalı sarımtıl-yaşıl, uzunsov-tərsyumurtavari yarpaqlı, 
qanadlı, yastı saplaqdan ibarətdir. Spesifik iyli və şirintəhər-acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində 5,9%-ə qədər askorbin turşusu, 
flavonoidlər, karotinoidlər və triterpen saponinlər vardır. Yeraltı orqanlarının 
tərkibində triterpen saponinlər, flavonoidlər, karotinoidlər və efir yağı vardır.

Primula veriş L. - Bahar novruzgülü
Saxlanması: Kisələrdə qablaşdıraraq quru yerdə saxlamaq lazımdır. Saxlama 
müddəti bir ildir.
Famakoterapevtik qrup: Öskürəkkəsici və iltihabsorucu dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Alınan preparatın tərkibindəki saponinlər bronx vəzilərinin 
sekresiyasını artırır, öskürəkkəsici və iltihabsorucu təsir göstərir.
^Yarpaqlarının tərkibində çoxlu miqdarda askorbin turşusu vardır.
-qfBahar xoruzgülü şərbəti. Öskürəkkəsici, iltihabsorucu dərmandır.
iQSinupret draje. damcı. Öskürəkkəsici və iltihabsorucu dərmandır.
<zBronxikum, eliksir. Öskürəkəleyhinə şərbət. Öskürəkkəsici, iltihabsorucu 
dərmandır.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Yarpaqlarının tərkibində sinqa xəstəliyi əleyhinə çoxlu 
miqdarda vitaminlər (xüsusən askorbin turşusu) vardır. Kökümsov və köklərində 
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tənəffüs yollarının infeksion iltihab xəstəliklərində, bəlğəmin çətin çıxması və 
tutmaşəkilli öskürəklərdə əvəzedilməz dərmandır.

Familia: Cucurbitaceae Juss. - Balqabaqkimilər
Genus: Cucurbita L. - Balqabaq (Boranı)
Çiçəkləri birevli, iri, tək və ya dəstəlidir. Erkəkcikli çiçəklərinin kasacığı zəngşəkilli, 
yarıyaqədər və ya ondan artıq beşbölümlüdür. Erkəkcikləri 3, erkəkcik sapları 
sərbəst, tozcuğu S-ə bənzər, əyilmiş və ya başcığı bitişikdir. Dişicik çiçəkləri 3 
üçbucaqvari, yumurtalığı aşağı və ya yarımalt, 3-5 yuvalı, tək sütuncuqlu, qısa 3-5 
ikipərli dişicik ağızcığmdan ibarətdir. Meyvəsi iri, yumşaq, müxtəlif formalıdır. 
Toxumları çoxsaylı, yastı, yumurtavari və ya uzunsovdur. Bir və ya çoxillik ot 
bitkiləri olub, dırmaşan gövdəyə malikdir. Bığcıqları iki və ya çoxbölümlüdür. 
Yarpaqları növbəli, bütöv və ya barmaqvari-pərlidir.
Cucurbita maxima Duch. - İri balqabaq
Sinonimləri: Balqabaq, boranı, qabaq
Cucurbita moschata (Duch.) Poir. - Muskat (ətirli) balqabaq
Sinonimləri: Balqabaq, boranı, qabaq, ətirli qabaq, kabak
Cucurbita pepo L. -Adi balqabaq
Sinonimləri: Balqabaq, boranı, qabaq, kabak, Yunan qabağı, qarbuz
Botaniki xarakteristikası: Birillik mədəni birevli ot bitkisi olub, gövdəsinin 
uzunluğu 10 m, spiralvari burulan bığcıqları vardır. Adi balqabaq gövdəsi 
rəndələnmiş, yonulmuş, tikanh və sərt tükcüklü, yarpaqları tikanlı kələ-kötür, 
ürəkşəkilli, beşpərli və itidir. Çiçəkləri bircinsiyylətli, sarı, iri, tək və ya erkəkciyi 
dəstəlidir. Çiçək tacı zəngşəkilli, 5-10 sm diametrli, itiuclu və düzqalxandır. Meyvəsi 
iri, diametrli, 15-40 sm, şarşəkilli və ya ellipsvari formalı, çoxsaylı sarımtıl-ağ 
toxumlardan ibarətdir. İyun ayında çiçəkləyir. Muskat balqabağın gövdəsi küt, 
yumşaq tükcüklü, yarpaqları dəyirmi-böyrəkşəkilli və 5-7 ədəd iti pərlidir. Tacı iti 
qatlanmışdır. Meyvələri uzunsov, adətən yastılaşmış-şarvari olmaqla, müxtəlif 
rənglərdə olur. Toxumları tutqun-ağdır. Balqabaq iri silindrik olub, gövdəsi yumşaq 
tükcüklüdür. Yarpaqlan 5 pərli, böyrəkşəkilli, küt, dəyirmi pərli olmaqla, sərt 
tükcüklüdür. Tacı girdə, dəyirmi formalıdır. Toxumları iri, ağ və ya sarımtıldır. İyun 
ayında çiçəkləyir.
Yayılması: Balqabağın vətəni Cənubi Amerikadır. Mədəni şəraitdə əkilən 3 növü də 
cənub çöl rayonlannda becərilir. Toxumlarının toplanıldığı ölkə Ukrayna hesab 
olunur. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.
Coğrafi elementləri: Boliviya, Kanada, Çin, Kosta-Rika, Ekvador, Qabon, Afrika, 
Madaqaskar, Honduras, Meksika, Nikaraqua, Panama, Amerika Birləşmiş Ştatları, 
Kolumbiya və Venesuela.
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Toplanılması və qurudulması: Toxumları payızda meyvələri yetişən dövrdə 
toplanılır. Meyvələri əl ilə yığılır, toxumları lətli meyvəyanlığından seçilir. 
Meyvələrinin ümumi kütləsinin 10%-ni toxumlar təşkil edir. Meyvələrinin lətli 
hissəsindən karotin alınır. Toxumlarını qızdırılmadan yaxşı ventilyasiyalı çardaqda 2 
sm-ə qədər qalınlığında kağız və ya parça üzərində sərilərək qurudulmalıdır. 
Quruducu şkafda qurutmaq (!) məqsədəuyğun sayılmır.
Standartlaşma: DF XI. buraxılış 2. səhifə 78 və dəyişiklik № 1 və 2.
Xarici göstəriciləri: Toxumları ellipsvari. sıx, azacıq daralmış, bir sırada yerləşən, 
kənarları nazik haşiyə ilə dövrələnmişdir. Toxumları yuxarı hissədən parlaq və ya 
tutqun, azacıq kələ-kötür olmaqla, nahamardır. Toxumunun qabığı 2 hissədən: bərk 
və daxili hissəsi sıx. rüşeymə bitişik, bəzən isə qabığı olmayan sortları məlumdur. 
Rüşeymi 2 sarımtıl-ağ ləpəli və böyük olmayan kökcükdən ibarətdir. Toxumunun 
uzunluğu l,5-2,5sm, eni 0.8-1.4 sm, qalınlığı isə 0.1-0.4 mm olur. Toxumu ağ. 
ağımtıl olub, üzərində sarı və sarımtıl ləkəlidir. Bəzən yaşılımtıl-sarı və ya sarımtıl 
rəngdə olur. İysiz. yağlı və şirintəhər dada malikdir.

Cucurbita pepo L. - Adi balqabaq
Ekoloji şəraiti: Adi balqabaq mötədil, mülayim yerlərdə daha məhsuldar olur.
Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində 50%-ə qədər piyli yağlar, triqliseridlər, 
palmitin və stearin (30%-ə qədər), olein (25%-ə qədər), linol (45%-ə qədər) turşuları 
olur. Çoxlu miqdarda (80%-ə qədər) qeyri-təbii yağ turşuları vardır. Balqabaq 
toxumunun başlıca olaraq farmakoloji aktiv maddələri antihelment effekti 0.1-0.3% 
onun tərkibindəki kukurbitin aminturşusu (3-amino-3-karboksi pirrolidin) ilə 
əlaqədardır. Bundan başqa toxumlar tərkibində qatranlı maddələr, aminturşular. B. C.
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E vitamin qrupları, karotinoidlər və üzvi turşular saxlayırlar. Lətli hissəsində şəkər 
(4-11%), vitamin C, karotinoidlər (16 mq%-qədər), Bb B2 və nikotin turşusu vardır. 
Saxlanması: Ventilyasiyalı, quru yerlərdə (3 il) saxlanılalıdır.
Famakoterapevtik qrup: Antihelmint, ödqovucu və antiseptik dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Xalq təbabətində toxumlarının müalicəvi təsiri çoxdan 
məlumdur. Bundan başqa elmi təbabətdə eksperimental və kliniki cəhətdən ətraflı 
öyrənilmişdir. Son zamanlar aparılan tədqiqatlar nəticəsində toxumdan ahnan lipofil 
tərkibli bioloji aktiv maddələr hepatoprotektor, ödqovucu, xoraəleyhinə, 
iltihabqovucu, antiaterosklerotik dərmanlar alınmışdır. Toxumlarından ahnan yağ bir 
çox hüceyrələrinin proliferasiyasını azaldır, dizuritik simptomların qarşısını almaqla, 
prostat vəzinin iltihab və adenomasında istifadə edilir.
■ftTıkveol (toxumunun piyli yağı). Ödqovucu, xoraəleyhinə, antiseptik, 
hepatoprotektor, antiaterosklerotik dərmandır.
фРеропеп, kapsulu 0,3 q (toxumunun yağı). Antidizuritiv, hipolipidemik və 
immunomodulyator dərmandır. Aterosklerozun profilaktikası zamanı istifadə edilir. 
■ftProstavit, kapsulu. Antidizuritik dərmandır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Qabıqlardan təmizlənmiş toxumları ex tempore 
emulsiya hazırlanır ki, bu da helmintlərin müalicəsində işlədilir. Əsasən lentşəkilli 
(donuz zəncirvarisinin, cırtdan, uzun lentşəkilli) və bizquyruq qurdların müalicəsində 
müvəffəqiyyətlə işlədilir. Toxumlarının yağından hepatotrop və ödqovucu dərman 
kimi hepatitdə, qaraciyərin piy distrofıyasmda, öd yollarının diskenziyasında, qastrit, 
mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyində iltihabqovucu dərman kimi istifadə 
edilir. Prostat vəzinin adenomasında keyfiyyətli antidizuritiv vasitə kimi işlədilir. 
Toxumlarından hazırlanmış yağdan uşaqlıq boynunun eroziyasında dermatit, ekzema 
və yanıqlarda olduqca yaxşı təsir göstərir. Meyvəsinin lətindən sidikqovucu, 
ödqovucu və yüngül işlədici dərman hazırlanır. Bağırsaq funksiyasını artırır, 
qəbizlikdə, orqanizmdən xloridlərin ayrılmasında, diurezin artırılmasında işlədilir.

Familia: Fabaceae Lindl. - Paxlalıkimilər
Genus: Phaseolus L. - Lobya
Kasacığı zəngşəkilli və ikidodaqlıdır. Qayıqcığı spiralvari bükülmüşdür. 
Erkəkciklərin yuxan hissəsi sərbəstdir. Sütuncuğun daxili hissəsi tükcüklüdür. 
Paxlameyvəsi xətti, demək olar ki, silindrik və ya yastılaşmış, toxumları nazuk 
arakəsmə ilə ayrılmışdir. Birillik ot bitkisi olub, sarılan, sarmaşan gövdəyə malik 
olmaqla, qovuşuq yarpaqlan uzun saplaqlı və yalançı zoğlardan ibarətdir.
Phaseolus vulgaris L. - Adi lobya
Sinonimləri: Maş, lobya, lobu, qapayıcı paxla
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Botaniki xarakteristikası: Adi lobya becərilən, birillik, gövdəsi (kolşəkilli formalı, 
hündürlüyü 50 sm), sarılan, sarmaşan ot bitkisidir. Yarpaqları yumurtavarı, 
uzunsaplaqlı. üçər mürəkkəb, kənarları bütöv, yarpağın əsası eyni dərəcədə olmayan 
və zirvəsi itiucludur. Çiçəkləri ağ. çəhrayı və ya bənövşəyi rəngli, kəpənəkçiçək 
tipindədir. Meyvəsi paxla, düz, yastılaşmış və ya silindrik, köndələn istiqamlətli. 3-7 
müxtəlif forma və rəngli olur. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir, avqust-sentyabr 
aylarında isə meyvələri yetişir.Yabanı növü məlum deyildir. Ehtimal edilir ki. vətəni 
Mərkəzi Amerika və Meksikadır. Bir çox ölkələrdə taxıl-paxlalı və tərəvəz bitkisi 
kimi becərilir. İstisevən və quraqlığa davamlıdır. Ukrayna. Belarusiya. Moldova. 
Özbəkistan və Qafqazda becərilir.
Yayılması: Yabanı növü məlum deyildir. Ehtimal ki. vətəni Mərkəzi Amerika və 
Meksikadır. Bir çox ölkələrdə paxlalı və tərəvəz bitkisi kimi geniş yayılmışdır. 
İstisevən və quraqlığa davamlı bitkidir. Ukrayna. Moldova. Özbəkistan və Qafqazda 
yayılmışdır. Azərbaycanın əksər ərazilərində yayılmışdır.

Phaseolus vulgaris L. - Adi lobya
Coğrafi elementləri: Şərqi Avropa. Qafqaz. Qərbi Sibir. Uzaq Şərq. Orta Asiya 
Argentina. Beliz, Boliviya. Kanada. Çin. Kolumbiya, Kosta-Rika, Ekvador. Salvador. 
Peru. Guatemala, Panama. Karib dənizi. Amerika Birləşmiş Ştatları. Meksika. 
Honduras. Surinam, Fransız Qvianası, Qayana. Hindistan, Venesuela və Nikaraqua. 
Toplanılması və qurudulması: Xammalı avqust-sentyabr aylarında meyvələri 
yetişdikdə, yetüstü hissələri məhv olduqda, toxumları qabığından azad edilir. 
Toxumları qida məhsulu kimi istehlak edilir. Meyvələri təbii yolla qurudulur və ya 
50-60°C temperaturda quruducu şkafda qurudulur. Qurudulduqdan sonra xammal 
lazımsız hissəciklərdən təmizlənir.
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Standartlaşma: FS 42-2942-93.
Xarici göstəriciləri: Bitki uzunsov, spiralvari eşilmiş, meyvələri taylı, novşəkilli və 
düzdür. Xarici tərəfi hamar, bəzən azacıq qırışıqlı, tutqun, açıq-sarıdan, sarı rəngə 
qədər dəyişən, qonur zolaqlı və ya bənövşəyi rəngli olur. Daxili tərəfi parlaq, ağ və ya 
sarımtıl-ağ olur.
Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində flavonoidlər kversetin törəmələri və 
kempferol: rutin, robinin, kempferol 3-qlikoronozid, kversetin 3-qlikoronozid, 
izokversitrin, oksikumarin, fenol turşusu, |3-sitosterin və onun qlikozidləri, triterpen 
qlikozidləri fazeolozid, xolin və aminturşular vardır.
Saxlanması: Quru ventilyasiyalı yerlərdə (rəflərda) saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 
3 ildir.
Famakoterapevtik qrup: Hipoqlikemik, diuretik və hipotenziv dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Tərkibindəki arginin aminturşusu hesabına hipoqlikemik və 
diuretik təsirə malikdir. Bundan başqa zəif hipotenziv, iltihabsorucu və hipoazotemik 
aktivliyə malikdir.
£fAdi lobya meyvəsi. Hipoqlikemik və diuretik dərmandır.
■^Qarışıqlarının tərkibi Arfazetin və Mirfazin preparatından ibarətdir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Tərkibi qarışıqlardan ibarət Arfazetin xsMirfazin 
preparatları yüngül və otra ağır diabet xəstəliyində keyfiyyətli hipoqlikemik 
dərmandır. Dəmləməsi böyrək, revmatizm, hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc 
mərhələsində və duz mübadiləsi pozğunluqlarında təyin edilir.

Regnum: Fungi - Göbələklər
Phylum: Basidiomycota
FamiiiaıHymenochaetaceae Imazeki & Toki - Himenoxetakimilər 
Genus:7nonotM5 P.Karst - Qov göbələyi (İnonotus)
Ağaclar üzərində təsadüf edilən qov göbələklərin meyvə cisimləri daha gec, bitki 
xəstələndikdən bir neçə il sonra əmələ gəlir. Belə ki, həqiqi qov göbələyi adlanan 
Fomes fomentarius-\ın meyvə cismi 3-5 ildən sonra inkişaf edir.
İnonotus obliquus (Pers.) Pil - Çəp qov göbələyi
Sinonimləri: Qara tozağacı göbələyi, qovğa göbələyi, qov göbələyi, çaqa
Botaniki xarakteristikası: Çaqa göbələyi canh ağacların üzərində, başhca olaraq 
tozağacı üzərində parazitlik edir. Sporları qabıqdan nüfuz etməklə (günəş yanığı, 
sinmiş budaq görüntüsü) dağıdıcı təsir edərək, orada inkişaf edir. İnkişaf etdiyi yerdə 
dairəvi şişkinlik uzunluğu 30-40 sm, qalınlığı 10-15 sm nəzərə çarpır. Çox vaxt 
tozağacı qabığında bu şişkinlik qat həmişəlik saxlanılır. Kəsik, yarıq, oyma, kəsilmiş 
yer 3 qatlı: xarici qat qara rəngli, qalınlığı 1-2 mm, orta qat qahn, möhkəm, kip, 
qonur-qəhvəyi rəngli, müxtəlif qalınhqh, daxili qat yumşaq, boş, bəzən qonur və ya 
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sarımtıl, ağacın dərin qatı çürük, iylənmiş və kiflənmiş olur. Bu göbələk bəzən 
qızılağacda, təsadüfü hallarda quşarmudunda inkişaf edir.
Yayılması: Şimal yarımkürəsinin bütün ərazilərində, tozağacı meşəliyində yayılır.
Avropanın mərkəzi zonasında. Ural və Qərbi Sibirdə çox rast gəlinir.
Coğrafi elementləri: Şimal yarımkürəsinin mötədil, mülayim qurşaqlarında, Rusiya, 
Koreya, Şərqi və Şimali Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Şimali Karolina dağları 
və Kanada.
Ekoloji şəraiti:Tozağacı və qarışıq meşələrdə daha çox müşahidə edilir.
Toplanılması və qurudulması: Çaqa göbələyini bütün il boyu toplamaq 
mümkündür. Topladıqdan sonra 10 sm ölçüdə kəsilməli, quruducu şkaf və ya 
peçlərdə 60°C temperaturda qurudulmalıdır. Yayda yaxşı hava olduqda çardaqda, 
hava axını olan yerlərdə nazik kəsərək qurutmaq mümkündür.

İnonotııs obliquııs (Pers.) Pil - Çəp qov göbələyi
Standartlaşma: DF XI, buraxılış 2, səhifə 63.
Xarici göstəriciləri: Xammal 10 sm ölçüdə kəsilməlidir. Xarici qatı qara, cadarlı- 
çatlaq. daxili qatı tünd və ya bozumtul-qəhvəyi olub, kiçik sarı damarlıdır. Göbələyin 
toxuması sıx və sərtdir. İyi yoxdur və acı dadlıdır.
Kimyəvi tərkibi: Kifayət qədər öyrənilməmişdir. Xammalın tərkibində piqmentlər. 
polifenolkarbol kompleksi, qatran və digər maddələr vardır. Qravimetrik metodla, 
xromogen kompleksinin suda ekstraktının çıxarışı 25%, rütubət 14%, ümumi kül 
14%. üzvü birləşmələr isə ən azı 1%-dir.
Saxlanılması: Quru anbarlarda yaxşı havası dəyişilən yerlərdə, rütubətdən tam uzaq 
şəraitdə kisələrdə saxlanılmalıdır. Saxlanılma müddəti 2 ildir.
Farmakoterapevtik qrup:Şiş əleyhinə olmaqla, həm də tər ifrazını azaldır.
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Farmakoloji tərkibi:Orqanizmin müdafiə qabilliyyətini yüksək dərəcədə təmin edir, 
beyin toxumasında maddələr mübadiləsini aktivləşdirir və beyin kötüyünün 
bioelektrik xassəsini gücləndirir. Tsiklofosfan kimi sitostatik effektə malikdir.
Ф Qəbul etdikdən 1,5-3 saat sonra hipoqlikemik təsir edərək qanda şəkərin miqdarını 
15,8-29,9% azaldır.
istifadəsi və qəbul qaydası: Möhkəmləndirici və iltihabsorucu dərman kimi mədə- 
bağırsağın müxtəlif lokalizasiyah şiş xəstəliklərində simptomatik dərman kimi 
işlədilir. Tinkturası mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında təyin edilir. Ağrı 
sindromlarında, dispeptik vəziyyətlərdə və bağırsaq tonusunu artırmaq üçün istifadə 
edilir. Çaqadan alınan befunqin adh ekstraktdan psorioz, ekzema və digər dəri 
xəstəliklərində, qastrit, ödyolu sistemi və qaraciyərin iltihabında təyin edilir. Bu 
preparatla müalicə olunan zaman südlü-bitkili yeməklərdən daha çox istifadə etmək, 
ət və yağlardan, konservlərdən, hisdə qurudulmuş ərzaqlardan, sous, şirə, ədviyyat və 
xuruşdan pəhriz olmaq lazımdır.

FamiVvatAmaryllidaceae J. St.-Hil. - Nərgizçiçəyikimilər
Genus: Allium L. - Soğan
Soğan cinsinin mülayim şimal yarımkürədə yayılmış 300 növündən Qafqazda 72, 
Azərbaycanda 47 növünə rast gəlinir ki, onlardan da 3 növü (soğan, kəvər və 
sarımsaq) becərilir.
Allium sativum L. - Əkin sarımsaq-soğanı
Sinonimləri: Sarımsaq-soğan, soğan, sarımsaq
Botaniki xarakteristikası:Yabanı halda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad 
rayonunun (Pəzməri), Şahbuz rayonunun (Dərəyeri) və Kəngərli rayonunun 
(Çalxanqala) ərazilərində yayılmışdır. Çoxillik soğanaqlı ot bitkisi olub, spesifik 
kəskin iylidir. Soğanaqları “dişcik”lərdən ibarət, qabığı dəricikli, ağ və ya yasəməni, 
pərdəli, zarlı örtüklə əhatə olunmuşdur. Gövdəsi düzqalxan, hündürlüyü 70 sm, aşağı 
hissəsinin yarpaqlan qınhdır. Gövdəsi son dərəcə yastılaşmış qınlıdır. Yarpaqlarının 
aşağı hissələri dəbəlik şişkinlikli, zirvəsində çətirəbənzər xırdaçiçəkli çiçəkqrupu, 
dövrələnmiş təkyarpaqh, örtüklü, uzun dimdikli olub, lüləklidir. Çiçəkləri xırda, 
uzunsaplaqlı, çiçək yatağı 6-yarpaqlı tacvari olub, tutqun-ağımtıl və ya tutqun- 
göyümtül rəngli, 6-erkəkcikli və üst yumurtalıqhdır. Meyvəsi qutucuqdur. İyul- 
avqust ayında çiçəkləyir, şəraitdən asılı olaraq müxtəlif vaxtlarda, hətta payızda 
soğanaq əmələ gətirir.
Yayılması: Sanmsağın vətəni Azərbaycan (Naxçıvan MR) hesab olunur. Bir neçə 
min il bundan əvvəl sarımsaq əksər dünya ölkələrində becərilməyə başlanılmışdır. 
Azərbaycanın əksər ərazilərində becərilir.
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Coğrafi elementləri: Qərbi Avropa, Qafqaz, Qərbi, Şərqi Sibir, Uzaq Şərq, Orta 
Asiya, Avropa. Şimali Amerika, Beliz. Kanada, Ekvador. Qvatemala, Honduras, 
Meksika. Çin. Kosto-Rika və Kolumbiya.
Toplanılması: Soğanaqları payızda topandır.
Standartlaşma: DS 7977-87.
Xarici göstəriciləri: Soğanağı yumurtavari. 6-30 kiçik “dişcik”lərdən ibarət ümumi 
ağımtıl və ya yasəməni, pərdəli örtüklə əhatə olunmuşdur. Soğanaqlarının kəskin 
xarakterli iyi və yandırıcı dadı vardır. Tərkibindəki uçucu maddələr göz və burunun 
selikli qişasını qıcıqlandırır.

Allium sativum L. - Əkin sarımsaq-soğanı
Kimyəvi tərkibi: Tərkibində fitonsidlər. efir yağı (0,4%), kükürd birləşmələri olan 
disulfidlər tiosianat ailin, fitosterin, azotlu birləşmələr, askorbin turşusu, В qrup 
vitaminlər, selen konsentratı və digər bioloji aktiv maddələr vardır. Allisin vacib 
bioloji aktiv komponent olub, ailinə çevrilir.
Famakoterapevtik qrup: Orqanizmdə şirəqovucu, antiseptik, öskürəkkəsici və 
ümumi tonuslandırıcı dərmandır.
Farmakoloji maddələr: Sarımsaq iştah artırmaqla, mədə-bağırsaq sistemində 
ferment ifrazını gücləndirir, qidanın həzm edilməsinə güclü təsir edir. Tərkibindəki 
efir maddələr bakterisid təsir etməklə, dizenfeksiyaedici əhəmiyylətlidir. Son 
zamanlar aşkar edilmişdir ki, bu preparat qanda xolesterinin miqdarını aşağı salır, 
yüksək konsentrasiyalı lipidlərin miqdarını azaldır. Hipotenziv, hipolipidemik. 
hipoxolisterinemik və ümumi tonuslandırıcı dərmandır.
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Ф 90% etil spirtli sarımsaq ekstraktı 1:5 nisbətində.
ÖrAlisat. Alisat-150. Alisat-super. Alisat-ekstra. kapsulu. Antiaterosklerotik. 
antiaqreqant. fibrinolitik və hipotenziv maddədir.
ÜfAllikor. Allikor-150 həb. Allikor-ekstra kapsul. Antiaterosklerotik, antiaqreqant, 
fibrinolitik və hipotenziv maddədir.
ÜfAllitera. Kapsul (sarımsaq yağı ilə iki illik eşşəkqulağı bitkisinin yağı (1:1).
ÜfÜmumtonuslandırıcı. antiaqreqant, hipotenziv. iltihabəleyhinə və 
immunstimullaşdırıcı maddədir.
ÜfRevaytl. sarımsaq incisi, kapsul. Ümummöhkəmləndirici. hipoxolisterinemik və 
hipolipidemik maddədir.
■ğ^Kvay (sarımsaq tozu). Ümummöhkəmləndirici. antiaterosklerotik və hipolipidemik 
maddədir.
ÜfAterosklerozun müalicə və profilaktikasında, postinsult və postinfarkt 
vəziyyətində, soyuqdəymə və infeksion xəstəliklərinin müalicəsində təyin edilir.
ÜfAlloxol (sarımsağın quru ekstraktı) həb. Ödqovucu və mədə-bağırsaqda həzmedici 
maddədir.
İstifadəsi və qəbul qaydası: Ekstraktı yuxarı tənəffüs yollarının soyuqdəymə 
xəstəliklərində (bronxit. traxeit) kompleks terapiyanın tərkibinə daxil olmaqla, 
bağırsaq atoniyasında da işlədilir. Başlıca olaraq tozu və yağı arterial hipertenziya. 
ateroskleroz. hiperlipidemiya və orqanizmin soyuqdəymə xəstəliklərinə qarşı 
rezistentlik qabiliyyətinin artırılmasında istifadə edilir. Soğanağının qatı 
ekstraktından kompleks preparat olan AlloxoJ hazırlanır ki. bu effektli ödqovucu 
dərman kimi xolesisitit, hepatit. xolangit və digər qaraciyər-öd xəstəliklərində 
həzmedici və qəbizlik əleyhinə dərman kimi istifadə edilir.
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HEYVAN MƏNŞƏLİ DƏRMAN XAMMALLARI
Qədim təbabətə aid yazıların birində belə deyilirdi: «Yerdə gəzən, göydə uçan, suda 
üzən bütün heyvanlar müalicə məqsədilə istifadə edilə bilərlər». Bunu əsas götürərək, 
orta əsr Azərbaycan həkimləri 150 növ heyvanların orqanlarını təbabətdə tətbiq 
etmişlər. Orta əsr farmakopeyaları heyvanları o qədər dəqiq təsvir edirlər ki, bəzən 
zoologiya aid sorğu kitabçasını xatırladırdı. Uzaq keçmişin alimləri, fauna 
nümayəndələrinin müalicəvi əhəmiyyətindən xəbər verərək, heyvanların adlarını 
müxtəlif dillərdə yazırdılar, onların xarici görünüşlərini təsvir edərək, öz kitablarına 
quş və heyvanların illüstrasiyalarını belə daxil edirdilər.
Heyvanlara aid daha geniş təsvirləri biz: Yusif İbn İsmayıl Xoyinin «Cəmül-Bağdadi 
(1311), Mirməhəmməd Möminin “Töhfətül-möminin” (1669), Hacı Süleyman 
İrəvaninin «Fəvaidül-Hikmət» (XVIII), Məhəmməd Hüseyn xan Ələvinin 
“Məxzənül-ədviyyə” (1777) tərtib etdikləri daha fundamental kitablarda rast gəlirik. 
Aşağıda heyvanlardan hasil olan bəzi orqanların məhsullarının müalicəvi 
xüsusiyyətləri orta əsr və eləcə də müasir elmin çıxartdığı dəlillər əsasında 
ümumiləşdirilmişdir.
Ağ ciyər. Hacı Süleyman İrəvaniyə görə çəpiş və quzunun ciyərləri daha faydalıdır. 
Heyvanın təzə ağ ciyərlərilə kompres etmək göz şişini yatırır. Dəvənin ağ ciyərini 
isti-isti sıyrıntı üzərinə qoyduqda onun şişini azaldır, müalicə edir. Müasir alimlər 
müəyyən etmişlər ki, ağ ciyərin tərkibində qanı durulaşdıran maddə (heparin) vardır. 
Buna görə də, o, trombozlarda, damar genişlənməsində və miokard infarktında qarşı 
profilaktik əhəmiyyətə malikdir.
Bal. Qədim Misir fironlarının məqbərələrində içi bal ilə dolu küplər tapılmışdı. Bu 
balın 4000 il yaşı olduğu sübut olunmuşdur. Bu bal hələ də öz ətrini və tamını 
itirməmişdir. Bal damağı və dişləri möhkəmləndirir, damarların vəziyyətini 
yaxşılaşdırır tutulan damarları açır, ürək döyünməsini normallaşdırır, orqanizmdəki 
şlakları çıxarır. Bağırsaq xoralarında bağırsağı bal və bağayarpağı həlimi 
ilə imalə etmək olduqca faydalıdır. Bundan əlavə, xalq təbabətində bal hipertoniya, 
bronxit,göyöskürək,qaraciyər və öd kisəsi xəstəliyində, revmatizm, ürək əzələsinin 
zəifliyi, damar genişlənməsi və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir.
Bezoar (tiryək) daşı. Qədimdə heç bir hökmdar və ya adlı-sanh əyan bezoar daşlı 
üzüksüz və ya medalyonsuz dolanmazdılar. Qonağın ev yiyəsinə inamı olmadıqda, 
ona təklif olunmuş içkini (şərabı) içməzdən əvvəl içərisinə bezoarı salardılar. Bir 
qədər onu orada saxladıqdan sonra, belə şərbətin içərisində zəhər olsaydı belə 
zərərsiz sayılardı. Gövşəyən heyvanların, xüsusilə dağ keçilərinin, bağırsağında 
əmələ gələn bu qəribə daş haqqında Yusif İbn İsmayıl Xoyi, Həsən İbn Rza Şirvani, 
Hacı Süleyman İrəvani və başqa orta əsr Azərbaycan müəllifləri yazmışdılar. Müasir 
tədqiqatlar bezoar daşının ən təhlükəli zəhər olan zərnixi zərərsizləşdirmək 
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xüsusiyyətini dəqiqliklə təsdiq etmişdir. Bunu Dəniz Biologiyası və Sahilboyu 
Tədqiqatlar İnstitutunun (Kolumbiya, ABŞ) professoru Arenius müəyyən etmişdir. 
Aşkar edilmişdir ki, bezoar daşını və ya onun tozunu zərnix olan içkiyə salınsa, 
bezoara zəhərli birləşmə hopur və zərərsizləşir.
Qara ciyər. Qaraciyər gözə, qaraciyərə, bağırsağa yaxşı təsir göstərir və qanın əmələ 
gəlməsinə kömək edir. Bunun üçün toyuq ördək və qaz ciyərləri daha faydalı sayılır, 
keçi ciyəri isə yüksək qiymətləndirilir. Ciyərin nisbətən çətin həzm olunmasına görə 
onu abqora (yetişməmiş üzümün şirəsi) və ya sirkə ilə yemək məsləhətdir. Bağırsaq 
xoralarında ciyər yemək faydalıdır. Mütəmadi ciyər yedikdə, qanın əmələ gəlməsinə 
təkan verir, anemiya və ürək döyünməsində faydalıdır.
Müasir tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, ciyərdə olan A vitamini gözə müsbət 
təsir göstərir. Hal-hazırda ciyərdən bir sıra dərman vasitələri: vitohepat (tərkibində 
çoxlu B12 vitamini vardır), neoperhepar, ferkupar, hepazon, abion hazırlayırlar. Bu 
dərmanlar qaraciyər, mədəaltı vəzi xəstəlikləri zamanı təyin edilir. Ciyərin tərkibində 
qanı durulaşdran heparin vardır, buna görə də ciyər yemək tromboflebitdə faydalıdır. 
Mum. Qaşınma zamanı dəriyə ərimiş mum sürtürlər. 50 q mum, 70 q bal, bir ədəd 
zanbaq soğanağının şirəsini saxsı qabda yerləşdirir və zəif odda isidirlər. Alınmış 
yağı çatlamış dəriyə sürtməklə onu sağaldırlar.
Arı mumu hüceyrələrin normal inkişafı üçün vacib olan A vitamini ilə zəngindir. 
Mum, sürətlə dəriyə hoparaq onu yumşaldır və incə şəklə salır. Müasir təbabətdə və 
ətriyyat istehsalında tətbiq edilir, plastır, məlhəm, kosmetik və ağardıcı vasitələrin 
tərkibinə daxildir.
Od. Qədim zamanlarda öd göz ağrısına qarşı təsirli vasitə sayılırdı. Xüsusilə inək ödü 
daha geniş istifadə edilirdi. Lakin, kəklik, ayı, keçi və qoyun ödləri daha yüksək 
qiymətləndirilirdi. Hesab olunurdu ki, vəhşi heyvanların və quşların ödü daha tünd və 
yeyicidir. Ödün göz ağrısını yox etmək qabiliyyəti müasir alimlər tərəfindən 
yoxlanmamış və təsdiq edilməmişdir. Bizim dövrümüzdə iribuynuzlu mal-qara 
ödündən enzim preparatlar - festal, digestal, mezim, alloxol, panzınorm hazırlanır. 
Bundan əlavə tibbi konservləşdirilmiş öd kompres şəklində əzələ və radikulit 
xəstəliklərində ağrıkəsici vasitə kimi istifadə edilir.
Piy. Təzə (hələ isti) qoyun quyruğu öskürək, sinə ağrıları və astmada yeyilir. Porsuq 
piyini qaynadıb, isti südlə qarışdıraraq içmək ağciyər iltihabında, astma və vərəm 
xəstəliklərində çox faydalıdır. Müasir tətqiqatlarla sübut edilmişdir ki, heyvanların 
piyi yaraları müalicə edir. Məsələn, payızda ovlanmış ayı və sünbülqıranın piyini 
yaraya sürtmək effektli nəticə verir. Piy yüksək temperaturda qaynadılarsa, müalicəvi 
xüsusiyyətləri itir.
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Süd. Angina və dildə şiş olduqda boğazı südlə (xüsusilə qoyun və keçi südü ilə) 
yaxalamaq faydalıdır. Qoyun südü qan qusma zamanı daha faydalıdır. Ağ ciyər 
xorasında və vərəm xəstəliyəndə süd müalicəvi dərmanlardan biri sayılır.
Zəli. Son illər hirundoterapiya (zəli ilə müalicə) yenidən öz əvvəlki şöhrətini özünə 
qaytarmışdır. Zəli ancaq «zərərli qanı» sormur, o tüpürcəyi ilə, insan orqanizminə 
yüzlərlə müalicəvi maddələr daxil edir ki, onlar tromboflebitə, hipertoniyaya və 
qanda xolesterini azaltmağa kömək edir. Bu maddələr sinir sistemi hüceyrələrinin 
bərpasına effektli kömək edir, uşaq serebral iflicinə qarşı xeyirlidir. Hipertoniya 
xəstəliyinə tutulan və beyində qan dövranının pozulmasına məruz qalan xəstələrin 
qulaqlarının arxasına, insult zamanı isə peysərinə və büzdümünə zəli qoyulur. Adətən 
4-12-20 zəlinin qoyulması məsləhətdir.
Ürək. Quş və qoyun ürəyi daha xeyirli sayılırdı. Adətən onu zeytun yağında 
hazırlayırlar və sirkə ilə yeyirdilər. Ürəyin bişirilən kababının şirəsini götürərək, 
ondan katarakta xəstəliyində məlhəm kimi istifadə edirdilər. Qədimdə hesab edirdilər 
ki, ürəyin mütamadi yeyilməsi, ürək-damar xəstəliklərində və taxikardiyada 
faydalıdır.
Macarıstanda son zamanlara qədər buzov ürəyinin ekstraktından kohormon dərmanı 
istehsal edilirdi. O, ürək əzələsinin zəifləməsində mübadilə proseslərinə təkan verən 
bir dərmandır. Rusiyada iribuynuzlu qaramalın ürəyindən sitoxrom C dərmanı 
hazırlanır. Onu astma, ürək çatışmamazhğı, stenokordiya, hepatit və zəhərlənmədə 
istifadə edirlər. Ürəkdən hazırlanan bu dərmanın göz xəstəliklərinə qarşı da effektli 
olması müasir təbabət tərəfindən sübut edilmişdir: sitoxrom C kataraktanın müalicəsi 
üçün nəzərdə tutulmuş damcıların tərkibinə daxildir.

MİNERAL MƏNŞƏLİ DƏRMAN XAMMALLARI
Məlumdur ki, gümüş metal yaranı sağaldır, neft əzələlərə faydahdır, qır şişləri yatırır, 
dəmir isə qanazlığını və ishalı müalicə edir. Qədim əsərlərin tədqiqatı göstərir ki, 
heyvan və bitkilərlə yanaşı bizim ata-babalarımız müalicə məqsədilə 115 növ 
müxtəlif minerallardan da istifadə edirdilər. Burada onlardan ancaq bir neçəsi 
haqqında məlumat veririk.
Dəmir. Dəmir suyu (yəni, dəmirçinin közərmiş dəmiri saldığı su) ishalda, qaraciyər 
şişində, həzmin pozulmasında və mədə zəifliyində, müxtəlif şişlərdə, həmçinin 
qızdırmada faydalıdır. Közərmiş dəmiri suya və ya ayrana salmaqla onu içmək 
lazımdır. Dəmirli içki xroniki ishalda, babasildə, bağırsaq xoralarında və dalaq 
şişində faydalıdır. Köhnə, çox paslanmış dəmirin pası yığılaraq sirkə ilə qarışdırılır və 
iltihablı şişin üzərinə qoyularsa onu sağaldır.
Qızıl. Qədim əczaçılar belə hesab edirdilər ki, qızıl nəinki gözü oxşayır, o həmçinin 
bədəni müalicə edir. Ona görə də həkimlər padşah və əyanların müalicəsində onlann 
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bahalı dərmanlarına qızıl əlavə etməyi faydalı hesab edirdilər. Keçmiş mənbələrə 
görə qızıl tozu qəbul edildikdə ödqovucu, kamfora ilə qarışdırılarsa zəhərlənməyə 
qarşı təsirə malikdir. Müalicəvi dağlama qızıl mil ilə həyata keçirilirdi. Kipriyə sürmə 
(kosmetik boya) çəkmək üçün kosmetik qələmin ucunu da qızıldan hazırlayırdılar.
Neft. Qədimdən Azərbaycanda neft ancaq yanacaq vasitəsi kimi yox, həmçinin 
dərman kimi də istifadə edilirdi. Neftdən hazırlanan məlhəmlə şişlər müalicə edilirdi. 
Həmçinin kataraktaya qarşı göz damcıları, qulaq ağrısına qarşı da damcılar 
hazırlanırdı. Neft astma, kolit, ishal və qurdlara qarşı hazarlanan dərmanların 
tərkibinə daxildir. Dərini neftlə sürtmək onu qaşınma və qoturdan xilas edir. Neft, 
xüsusilə ağ neft, əzələ ağrılarında kömək edir. Hal-hazırda Azərbaycanda Naftalan 
kurortunda müalicəvi ağ neft geniş istifadə edilir, benzin isə dünyanın bir çox 
farmakopeyalarma daxildir.
Kükürd. Əsrin ortalarında kükürd zəhərlənməyə və müxtəlif xəstəliklərə qarşı 
dərman kimi istifadə olunurdu. Onu saçların rəngini zəifləşdirmək üçün işlədirdilər. 
Kükürd (1 hissə), tərxun kökü (1 hissə), bal (2 hissə) və sirkə (1 hissə) qarışığından 
hazırlanan ilıq kompres səpki və bədəndə olan sızanaqların müalicəsində məsləhət 
görülürdü. Bərabər miqdarda kükürd və xınanı bir-biri ilə qarışdıraraq, dəriyə 
sürtmək qoturluğu və ləkələri təmizləyir.
Gümüş. Əgər gümüş qabda yemək yeyilərsə, bu yoluxucu xəstəliklərə tutulmaq 
riskini azaldır. Gümüş tozu qaşınma və xoranı müalicə edir. Gümüş tozundan və 
sirkədən hazırlanan qarışıq şişlərə və babasilə qarşı faydalıdır.
Duz. Yun parçanı duz və sirkəyə batıraraq yaranın üstünə qoymaq faydalıdır. Duz və 
zeytun yağının qarışığı od və günəş nəticəsində baş verən yanıqların müalicəsi üçün 
istifadə edilir. Duz, sirkə və bal qarışığı ilə edilən kompres arı və başqa həşaratların 
sancması zamanı fayda gətirir.

YIĞINTILAR
Orta əsr Azərbaycan mənbələrində çoxkomponentli dərman vasitəliri (yığıntılar) 
mürəkkəb dərmanlar (ərəbcə mürəkkəbat) adlanırdı. Onların arasında məcunlar, 
cuvarşilər (bal, sirop, yumurta sarısını qarışığından ibarət dərman tərkibləri), 
iyarəclər (ödqovan və işlətmə vasitələri), tiryəklər (zəhərlənməyə qarşı dərmanlar) və 
digər dərmanlar vardır. Qədim əlyazmaların tədqiqi nəticəsində 866 nüsxə müəyyən 
edilmişdir, onlardan bəziləri haqqında məlumat veririk.

QƏDİM MƏCUNLAR
Məcuni-Süleyman adlanan dərman çox faydalıdır, orqanizmi yaxşı möhkəmləndirir. 
Onun tərkibi eyni miqdarda (3 q) götürülən: ağ soğan toxumları, kübabə istiotu (qara 
istiot ilə əvəz etmək olar), göyrüş toxumları, hind qozu, muskat fındığı, akvilariya 
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(mixəklə əvəz etmək olar) ədviyələrdən ibarətdir. Bu ədviyələri əzərək yumurta sarısı 
ilə yaxşıca qarışdırmaq lazımdır.
Zəncəfil məcunu. Zəncəfil məcunu adlanan dərman qarışığı aşağıdakı faydalı 
xüsusiyyətlərə malikdir: o böyrək ağrılarında, sidik saxlamamazlığmda xeyirlidir və 
həmçinin başqa faydalı xüsusiyyətlərə malikdir.
Kf Tərki bi: zəncəfil - 80 q, qabıqlı badam - 80 q, mixək- 20 q, məstəki ağacının kitrəsi 
(şam ağacı kitrəsi ilə əvəz edilə bilər) - 12,5 q, çətənə (şahdanə) toxumu- 15, 5 q, 
çoğaq -15,5 q, zəfəran - 3 q, darçın -12,5 q.
£fAdı çəkilən maddələri əzərək ələkdən keçirirlər. Sonra 717 q bal götürərək, onu 
zəif odda bişirərək tərkibinə ədviyyələri qatırlar. Məcunu yaxşıca qarışdıraraq 
içərisinə bir-iki qaşıq su əlavə edərək qıcqırmaq üçün bir ay saxlayırlar. Hər dəfə 3-6 
q qəbul edilir.
Yaddaşsızlığa qarşı məcun.
^Tərkibi: zəncəfil - 32 q, qara istiot - 43 q, mixək - 43 q, sünbül çaşırı (nanə ilə əvəz 
etmək olar) -16 q, bozalaq (ot) - 16 q, anasiklüs (razyana ilə əvəz etmək olar) - 16 q, 
muskat cəvizi - 32 q, zəfəran - 3,2q, anakardium (bəladər- onu fındıqla əvəz etmək 
olar) - 43 q, vən (göyrüş) toxumu - 16 q, çoğan (ot) - 16 q.
Adı çəkilən ədviyələri əzərək üzərinə 829 q bal əlavə edərək tərkibi yaxşıca 
qarışdırmaq lazımdır. Sonra bu qarışığı zərurət tələb edilərsə gündə 1-2 dəfə çay 
qaşığı ilə qəbul edilir.
Nadir məcun. Həzmə kömək edir, göz nurunu gücləndirir, məni (spermanı) artırır, 
sidikqovuculuq xassəsinə malikdir, yaddaşı gücləndirir, həmçinin başqa xəstəliklər 
üçün də xeyirlidir.
£fTərkibi: muskat cəvizinin qabığı - 4,5 q, quluncan (ədviyə) - 4,5 q, anasiklüs 
(razyana ilə əvəz etmək olar) - 22,5 q, muskat cəvizi - 22,5 q, qaraçörəkotu - 4,5q. 
Yuxarıda adı çəkilən ədviyyələri ayrı-ayrı əzərək ələkdən keçirir və üzərinə 176 q bal 
əlavə edərək saxlayırlar. Gündə 1-2 dəfə bir çay qaşığı qəbul etmək lazımdır.
Odqovucu məcun. Bu qarışıq ödqovucu, sidikqovucu və başqa faydalı 
xüsusiyyətlərə malikdir.
i^Tərkibi: zəfəran - 10 q, nanə - 10 q, darçın - 20 q, mastik ağacının kitrəsi (şam 
ağacının kitrəsi ilə əvəz etmək olar) - 19 q, ətrli qatran (mirra) (muskat cəvizi ilə əvəz 
etmək olar) - 10 q, əzvay -19 q, bal - 500 q. Ədviyələri əzərək, onlara bal əlavə 
edərək yaxşıca qarışdırılır. Sonra qarışıq şüşə və ya çini qabda saxlanılır. Zəruri 
hallarda istifadə edilir.
Baş ağrısına qarşı məcun. O, xroniki baş ağrısını, soyuqdan baş vermiş miqreni və 
başqa xəstəlikləri aradan qaldırır. Bəlğəmgətirici təsirə malikdir. Mədəni 
möhkəmləndirir, ürəyi qüvvətləndirir, sidik saxlamamazlıqda, sidik kisəsi iltihabında 
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faydalıdır, yaralan sağaldır, cinsi fəaliyyəti qüvvətləndirir, göz nurunu fəallaşdınr, 
babasil və başqa xəstəliklərdə xeyirlidir.
Ф Tərkibi: qara istiot - 16 q, darçın - 16 q, zəncəfil - 23 q, mastika ağacının kitrəsi 
(şam ağacı kitrəsi ilə əvəz etmək olar) - 19 q, mixək (ədviyə) - 16 q, şəkər - 23 
q, anasiklüs (razyana ilə əvəz etmək olar) - 19 q, hil - 23 q. Bu ədviyələri yaxşıca 
əzib üzərinə 465 q bal əlavə edərək qanşdırılır və mütamadi olaraq gündə 1-2 dəfə bir 
çay qaşığı miqdannda qəbul edilir.

MÜXTƏLİF XƏSTƏLİKLƏRƏ QARŞI YIĞINTILAR

Bu yığıntılar ənənəvi Şərq təbabətinin zəngin irsi əsasında tərtib olunmuş və müasir 
xalq şəfavericiləri və fitoterapiya sahəsində çahşan mütəxəssislər tərəfindən 
yoxlanılmışdır.

ANGİNA
^Adaçayı (yarpağı) - 2 q, evkalipt (yarpağı) - 15 q, çobanyastığı (çiçəyi) -10 q, nanə 
(yarpağı) - 10 q, şam (tumurcuğu) -10 q, andız (kökü) - 20 q, kəklikotu 10 q. Bir 
xörək qaşığı bu qarışığa bir stəkan qaynar su əlavə edərək, 30 dəqiqə saxladıqdan 
sonra boğazı yaxalamaq üçün istifadə edilir.
ÇJMeşə əməköməçisi (çiçəyi) - 2 hissə, çobanyastığı (çiçəyi) - 2 hissə, qaraqınıq (otu) 
- 1 hissə, adaçayı (yarpağı) - 1 hissə. Bir xörək qaşığı bu qarışığı bir stəkan qaynar 
suda dəmlədikdən sonra, 30 dəqiqə saxlayaraq süzürlər. Bu isti cövhərlə xəstə boğazı 
4-5 dəqiqə ərzində yaxalayırlar.
^■Çobanyastığı (çiçəyi) - 5 hissə, limonotu (tumurcuğu) - 5 hissə, adaçayı (yarpağı) - 
5 hissə, dəvədabanı (yarpağı) - 2 hissə. 2 çay qaşığının üzərinə bir stəkan soyuq su 
əlavə edərək, 2-3 dəqiqə qaynadılır, 1,5-2 saat saxlayır və süzürlər. Həlimini isti 
halda gündə 2 dəfə yeməkdən qabaq 1/4 stəkana bir çay qaşığı bal qataraq içirlər.
ÇfQaraqınıq (ot) - 40 q, gülxətmi (kökü) - 20 q, palıd (qabığı) - 60 q, 2 xörək 
qarışığın üzərinə bir stəkan qaynar su əlavə edərək, 20 dəqiqə saxlayır, süzərək ev 
temperaturu dərəcəsinə qədər soyudurlar, boğaz və qırtlaq xəstəliklərdə istifadə edilir.

QİDAYA BİOLOJİ ƏLAVƏLƏR
£$Yovşan (yarpağı) -1 hissə, üçyarpaq yonca (yarpağı) - 1 hissə. Bir xörək qaşığı bu 
qarışığı bir stəkan qaynar suda dəmləyərək 20 dəqiqə saxladıqdan sonra, tənzifdən 
süzülür. İştah üçün gündə 3-4 dəfə yeməkdən əvvəl bir çay qaşığı qəbul edilir.
Ф Sədəfotu (ot) - 2 hissə, mələkotu (kökü) - 1 hissə, adaçayı (yarpağı) - 1 hissə, 
qızılçətir (yarpağı) - 2 hissə. 3 xörək qaşığı bu qarışığın üzərinə 3 stəkan qaynar su 
əlavə edərək termosda səhərə qədər saxlayır və sonra qəbul edilir.
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BƏZİ TƏSİREDİCİ MADDƏLƏR
Alkaloidlər - üzvi azotsaxlayan birləşmələrin böyük qrupu olub, bitki orqanizmində 
fizioloji əhəmiyyətə malikdir. Alkaloid sözü 2 sözdən “alkali" (alçali) - turşu, “eydos" 
yunanca ətraflı deməkdir. Alkaloidlər əsasən bitki mənşəlidirlər. Alkaloidlərin 
molekulyar quruluşu çox müxtəlif olmaqla, olduqca çətindir. Azot adətən 
heterotsiklyar quruluçlu olub, bəzən yan zəncirində yerləşir. Ən ümumi alkaloidləri 
bu heterotsikillər struktur əsasında təsnif və ya onların biogenetik prekursorlarına 
görə amin turşuları yerləşirlər. Alkaloidlərin aşağıdakı əsas qrupları: pirrolidin, 
piridin, piperidin, pirrolizidin, xinolizidin, xinazolin, xinolin, izoxinolin, indol, 
dihidroindol (betalain), imidazol, purin, diterpen, steroid (qlikoalkaloidlər), 
alkaloidlər və heterotsiklik (protoalkaloidlər) birləşmələr vardır. Bir çox alkaloidlər 
spesifik, xüsusi, təbabətdə əksər hallarda unikal fizioloji təsir etdiyindən dərman 
vasitəsi kimi geniş istifadə edilirlər. Bəzi alkaloidlər güclü zəhərdir (kurare 
alkaloidləri).

pirrolizidm
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Antrasen törəmələri- təbii fenol birləşmələri olub, quruluşunun əsasını (nüvəsini) 
antrasen təşkil edir. Antratsen birləşmələr - antrasen struktura əsaslanan sarı, narıncı 
və ya qırmızı rəngli, təbii birləşmələrin bir qrupudur. Onlar orta halqa (antron, 
antranol və antraxinon törəmələri) və karbon skeleti (monomer, dimer və 
kondensləşmiş mürəkkəb) strukturdan ibarətdir. Oksidləşmə dərəcəsi müxtəlif ola 
bilər (əksər halda xrizasin törəmələri- 1,8-dihidroksiantraxinon). Bitkilərdə antrasen 
törəmələrinin sərbəst forması {aqlikon) və ya qlikozidlər (antraqlikozidlər) şəklində 
ola bilər.
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R- qKikoza - barbaloin 
R - arabinoza - aloin ruberitrin turşusu

Vitaminlər - yüksək bioloji aktiv maddələr təbii birləşmələr olub, başlıca olaraq 
bitkilər və heyvanlar tərəfindən sintez olunurlar. Latın dilində adlandırmaya gorə A, 
B, C, D, E və kimyəvi quruluşuna görə: alifatik (C, B3, F), aromalı (K) və 
heterotsiklik (E, P, PP, В qrup) və digər vitaminlər mövcuddur. Vitaminlər - üzvi 
maddələrin xüsusi qrupu olub, canlı orqanizmlərdə əhəmiyylətli, mühüm, vacib 
bioloji və biokimyəvi funksiyalar yerinə yetirirlər. Təbiətdə başlıca olaraq müxtəlif 
kimyəvi sintez proseslərini bitkilər, habelə, mikroorqanizmlər həyata keçirirlər. İnsan 
və heyvanlarda sintez edilən vitaminlər qida maddələri (zülallar, karbohidratlar, 
piylər) ilə müqayisədə çox kiçik miqdarlarda tələb olunurlar. Vitaminlərin kimyəvi 
adları, xarakteristikası və fizioloji xüsusiyyətləri vardır. Təsnifatına görə vitaminlər
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suda həll olanlar (askorbin turşusu, tiamin, riboflavin, pantoten turşusu, piridoksin, 
fol turşusu, çiakobalamin, nikotinamid, biotin) və yağda həll olanlara (retinol, 
filloxinon, kalsiferol, tokoferol) bölünür. Vitaminəbənzər maddələr də vardır ki, 
bunlara flavonoidlər, panqamat turşusu, xolin və inozit aiddir. Vitaminlərin bioloji 
rolu müxtəlifdir. Vitaminlər və fermentlər arasında sıx əlaqə vardır. Məsələn, əksər В 
qrup vitaminlər koenzim və kofermentlər arasında əlaqə yaradırlar.

diketoqulon turşusu

A vitamin

Vitamin Bİ (tiamin)

Vitamin Bc (fol turşusu)
Vitamin В 6 (piridoksin)
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Qlikozidlər - təsnifatına görə homoqlikozidlər (polisaxaridlər) və heterozidlər 
olmaqla 2 yerə bölünürlər. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir.
Qlikozidlər şəkər və aqlikon təşkil edən asetat hidroksil anomer (qlikozid) atomu ilə 
karbohidratın şəkər, hidrogen və digər funksional qruplarla: -OH, -SH, -NH, = CH 
əlaqələndirir. Təbiətdə əsasən O, N, S və ya C atomları ilə əlaqə şəklində rast gəlinir.

- O- qlikozid 

- N - qlikozid 

- S- qlikozid 

- C- qlikozid 

harada R- aqlikon varsa (= radikal, = genin)

Qlikozidlər - geniş yayılmış təbii birləşmələr olmaqla, bu parçalanma zamanı 
müxtəlif maddələrin təsiri (turşu, qələvi və ya ferment) karbohidrat və aqlikon 
(genin) hissəsindən ibarət olur. Şəkər və aqlikon arasında atomun O, N və ya S ( O- , 
N- və ya S- qlikozidlər ) və -C-C- atomu (C - qlikozidlər) iştirakı ilə yaradıla bilər. 
Dünyada ən geniş yayılmış bitkilərdə olan qlikozidlər O-qlikozidlərdir. Qlikozidlər, 
aqlikon və şəkər zəncir struktur quruluşunu bir-birinə dəyişə bilərlər. Karbohidrogen 
komponentləri monosaxaridlər, disaxaridlər, oliqosaxaridlər, qlikozidlər müvafiq 
olaraq monozid, oliqozid və biozid adlanırlar. Təbii birləşmələrin unikal qrupu 
sianoqlikozidlər və tioqlikozidlər (qlikozinolat) adlanırlar. Sianogen qlikozidlər olan 
a-hidroksinitril törəmələrinin tərkibində sianid turşusu vardır. Başlıca olaraq, 
Rosaceae fəsiləsinin Prunoideae yarımfəsiləsinin toxumlarında (Amygdalus 
communis L., Armeniaca vulgaris Lam.), amiqdalin və prunazin qlikozidləri vardır. 
Tioqlikozidlərin (qlikozinolat) hazırda hipotetik anion törəmələri olan - qlikozinolat 
hesab edilirlər.
Kardiotonik və ya ürək qlikozidləri - heterozid, aqlikon və steroidlərdən ibarət, yan 
zəncir molekulunda Сп doymamış lakton həlqəsi, beşüzvlü butenolid (kardenolid) və 
altıüzvlü kumalin (bufadineolid) həlqəsindən ibarətdir.Kardiotonik qlikozidlərdə olan 
bütün aqlikonlar C3 və C14 hidroksil qrupundan və C13 metil qrupundan təşkil 
olunmuşdur. CıOa-yönümlü metil, aldehid və ya karbonil və karboksil qrup ola bilər. 
Bundan başqa, onlar Cb C2, C5, Сц əlavə hidroksil qrup ola bilər. Cı2 və Cı6 ikinci, 
bəzən asetil qanşqa, sirkə və ya izovalerian turşusu ola bilərlər. Kardiotonik 
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qlikozidlər miokard əzələsini stimullaşdırır və diuretik təsir göstərirlər. Ksanton- 
dibenzo-p pironun tərkibi əsasən fenol birləşmələrndən ibarətdir. Bu molekulun 
tərkibində bir alternativ kimi hidroksi-, metoksi-, asetoksi-, metilendioksi- və digər 
radikallar vardır. Bu birləşmələrin tərkibində piran həlqəsi olur. Əsasən ksanton olub, 
tərkibində xlor saxlayan törəmədir. Ksantonun tərkibi sərbəst O - və C qlikozidlərdən 
ibarətdir. Başqa sözlə ksantonun tərkibi ilk dəfə təbabət təcrübəsindən keçən C 
qlikozidi olan manqıferindən ibarətdir.

он OH

O-o
НО—CH ə tH]

6h;oh 
vitamin C 
(askorbin turşusu)

dehidro askorbin turşusu

—► 2C6H,2Gfc 

qlükoza
+ C6HscCu * Hf.N

П

benzaldehid hidrogen sianid

Acı maddələr- azotsuz, zəhərsiz maddələr olub, terpenoidlər qrupuna daxil 
olan, acı dadh, yüksək iştah artıran və mədə-bağırsaq traktmda həzmi gücləndirən 
maddələrdir. Klassifikasiya baxımından bu maddələr kimyəvi tərkibinə görə bir neçə 
yerə bölünürlər.
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1. Monoterpenoidlər - (iridoidlər) (C5H8)2. Bu qrupa daxil olan acı maddələrə 
böyük bağayarpağı (aukubun), üçyarpaq yonca (loqanin), boymadərən 
(hensiopikrin, mentifolin) və dərman valerianı (yaltrat) daxildir.

2. Seskviterpenoidlər - Acı maddələrin bu qrupuna qvayan birləşmələrini (acı 
yovşan, boymadərən), akoron (gecəvər), evdesman (zəncirotu) aiddir.

3. Diterpenoidlər - (C5H8)4. Bu qrupa heperazma və kvassin maddələri aiddir.
4. Triterpenoidlər (CsH8)6. Bu qrupa kukıırbitasin (zəhərli), taraksasin, 

taraksaserin (zəncirotu) daxildir.

evdesman

Piyli yağlar - qliserinin mürəkkəb efiri və ali yağ turşularından ibarət olmaqla, 
ümumi quruluşu aşağıdakı formuladan ibarətdir.

CH—O — CO—R

CH-O—CO-R 
I 1

CH-O—CO-R, 
yağların ümumi quruluşu

C17H33COOH ------> CH3 - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - COOH
olein turşusu

C17H31COOH CH3 - (CH2)4 - CH = CH - CH2 - __ £H = CH - (CH2)7 - COOH
linol turşusu

C17H29COOH ________kCH3 - CH2 - CH = CH - CH2 - CH =CH - CH2 - CH = CH -
(CH2)7 - COOH

linolein turşusu

Karotinoidlər - bitkilərdə rast gəlinən piyli-yağlı piqmentlərdir ki, rəngi sarı, 
narıncı və ya qırmızı rəngli olub, əsası vitamin A (provitamin A) hesab olunur.
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Tetraterpenlərin ümumi formulu СдоНбд-сШг. Bitkilərdə oc-, |3- və y- karotin, likopin, 
zeaksantin, violaksantin, flavoksantin maddələri geniş yayılmışdır. Bioloji aktivliyə 
malik olan Ş-karotin oksidləşmə-parçalanma proseslərinin aparılması zamanı iki 
molekul A vitaminindən bir molekul qalır. Provitamin A kökümeyvəli bitkilərdə, 
kök, pomidor, yaşıl soğan, cəfəri, qarağat, itburnu, ərik, qaragilə, böyürtkən, 
balqabaq, çaytikanı meyvələri və adi quşarmudunda rast gəlinir. Mühitin temperatur 
və rütubət həddi bitkilərdə karotinoidlərin miqdarının dəyişilməsinə səbəb olur.

Tetraterpenoidlər - yağda həll olan sarı, narıncı və qırmızı rəngli 
karotinoidlərdən və provitamin A ibarət bitki piqmentləridir. Onlar karotinoidlər 
(doymamış karbohidrogenlər, oksigeni olmayan) və ksantofilldən (oksigenli 
karotinoidlər-xüsusən hidroksi-, metoksi-, karboksi-, keto- və epoksiqrup olanlar) 
ibarətdir. Tərkibində a-, Ş- və ц-karotin, likopin, zeaksantin, violaksantin olan 
maddələr bitkilərdə daha çox yayılmışdır. İzoprenoid tərkibli (C5H8)n sonuncu qrup 
olan politerpenoidlər təbii kauçuk və quttadan təşkil olunmuşdur.

b- karotin

Nişasta (Amylum) - təbiətdə yaşıl bitkilərin yarpaqlarında fotosintez 
nəticəsində yaranır. Bu maddə 96,1-97,6% 2 polisaxariddən: amiloza və 
amilopektindən ibarətdir. Amiloza homopolisaxarid olub, xətti quruluşdadır.

Nişasta hidroliz edərək D qlükozaya çevrilir. 
(СбНюОзА—> (СбНюОзА—> C12H22O11—> C6Hı2O6 
nişasta dekstrin maltoza D-qlükoza
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Polisaxaridlər (homoqlükozidlər)

homopoEsaxaridlər 
(homopoümerlər)

heteropoEsaxaridlər 
(heteropohmeriər)

Homopolisaxaridlərə - nişasta, sellüloza, heyvani polisaxaridlərə, qlikogen, xitin, 
heteropolisaxaridlərə - inulin, pektin maddələri, selik və qatran aiddir.

Ksantonlar - təbii fenol birləşmələri olmaqla, dibenzo-y-piron quruluşuna 
malikdir. Ksanton yunanca sarı rəngli təbii birləşmələr adlanır. İlk dəfə bu sıranın 
nümayəndəsi olan hensizin 1921-ci ildə tədqiqatçı alim Henri tərəfindən aşkar 
edilmişdir. Ksantona aid tədqiqatlar 1969 cu ildə Yaponiya, Fransa, ABŞ, İsveçrə, 
Hindistan və keçmiş SSRİ ölkələrində aparılmışdır.

O 
piranoksanton (xətti)
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Kumarinlər - təbii fenol birləşmələri olmaqla, 9,10-beno-a-piron quruluşuna 
malikdir. Bu maddələrin quruluşu haqqında ilk məlumat 1877-ci ildə alim Perkin 
tərəfindən verilmişdir. Tədqiqatçı göstərmişdir ki, bu maddələr arasındakı əlaqəni o- 
kumarin turşusu təşkil edir. Kumarinlərin tərkibi həmçinin orto-hidroksikumarin 
(orto-kumarin) törəmələrindən ibarətdir. Bu maddələr oksi- və metoksi törəmələrə, 
furo və piranokumarinlərə. 3.4-benzokumarinlərə və kumestana (kumestrol) bölünür.

kumarin tursusu3
kumarin 

(9,10-benzo-a-piron) psoralen

eskuHn qlükoza

dihidros amidin \-isnadin
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umbeffiferon skopoletm

Liqanlar - fenol birləşmələri olub, ikinci fenol-propan fraqmenti (C6-C3), Ş- 
karbohidrat atomunun yan zəncirinə birləşir. İlk dəfə liqan termini 1936-cı ildə 
tədqiqatçı Xeyorzsom tərəfindən işlənilmişdir. Ümumi formulu aşağıdakı kimidir.

fenil propan

615



ОСНз СНзО

sxizandrin
СНзО

Üzvi turşular - alifatik və ya aromalı olmaqla, funksional qrupunda bir və ya 
bir neçə karboksil qrupu olan üzvi turşulara deyilir. Bitkilərdə miqdarı, özünəməxsus 
strukturu və boloji roluna görə rast gəlinirlər. Alifatik üzvi turşulara uçucu {qarışqa, 
sirkə), uçucu olmayan (qlikol, alma, limon, oksalat, piroüzüm, kəhraba, oksalat-sirkə, 
fumarin, izolimon, 5Z5-akonit, izovalerian) turşular daxildir.

COOH — CH -СИОН —COOH COOH — СИОН СИОН —COOH

alma turşusu Ç axır turşusu

COOH —CH —СОН —CH —COOH 
2 I 2

COOH
limon turşusu
COOH—COOH

oksalat turşusu

CH3
CH —CH —CH —COOH

CH/

izovalanan turşusu

Aşağıdakilar aromatik turşulara daxildir.

COOH

benzoy turşusu darçm 
turşusuturşusu
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Pektin maddələri (q li kono qalla kt ur onlar) - heteropolisaxaridlər olub, əsas 
strukturu başlıca olaraq, OL-D-qallakturon turşusundan (83-90%) ibarətdir. 
Qallakturon turşusu az miqdarda D-qalaktoza, L-arabinoza, L-ramnoza və digər 
neytral monosaxaridlərdən ibarətdir. Bu maddələr 1825-ci ildə pektin maddələri 
adlanmışdır. Yunan sözü olub, pectos - bürünmək, soyumuş, donub qalmış deməkdir. 
D-ksilozaya yan zəncirlərin, L-arabinozanın, D-qalaktozanm və D-qlükozanm 
formasında əsas makromolekula bağlanılır və zəncir əsasən L-ramnozanı özündə 
saxlayır. Bitkilərdə pektin maddəsi xətti polimer olan həll olunmayan protopektin 
poliqallakturon metoksil turşusu, qallakton və arabon ilə hüceyrə divan arasında 
poliuronid zəncirlər arasında Ca2+ və Mg2+ ionlarını birləşdirir. Polisaxaridlərdən 
olan poliuronid maddəsi dəniz yosununda rast gəlinir.

a-D- qalakturon turşusu

Tibbi təcrübədə dəniz yosunları olan Ahnfeltia, Laminaria, Fucusdan daha çox 
istifadə edilir. Dəniz yosunu olan ahnfeltiya yosunundan aqar-aqar hazırlanır. 
Laminariya dəniz yosununun tərkibində algin turşusunun analoqu olan pektin 
maddəsi vardır. Bunlar P-qlükozid əlaqəsi olan D-mannuron və D-quluron 
turşularının qalıqlarından ibarətdir.

Saponinlər (saponizidlər) - qlikozidlər (heterozid), steroid törəmələri və 
triterpenoidlər yüksək hemolitik aktivliyə malik olmaqla, soyuqqanlı heyvanlar üçün 
zəhər hesab olunur. Steroid və triterpenoidlər aqlikonun (sapogenin) kimyəvi 
quruluşundan asılı olaraq təsnif edilirlər. Tərkibi aqlikondan (sapogenin), steroiddən 
və triterpenoidlərdən ibarətdir. Saponinlərin karbohidrat hissəsi 1-dən 11-ə qədər 
monosaxaridlərdən ibarətdir. Daha çox D-qlükoza, D-qalaktoza, D-ksiloza, L- 
ramnoza, D-qallakturon və D-qlükuron turşularından ibarətdir. Onlar xətti və şaxəli 
həlqədən ibarət hidroksil və ya karboksil qruplu aqlikondan təşkil olunmuşdur.

(3- amirin 
R-COOH- olein turşusu a-amirin
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Rı -H-protopanaksidiol
Rı-H- protopanaksitriol

R-H-panaksidiol
R-OH- panaksitriol
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Triterpen saponinlər - rəngsiz, bəzən sarı kristal və ya amorf hiqroskopik 
maddələr olub, yüksək temperaturda əriyirlər. Bu saponinlər təbiətdə geniş 
yayılmışlar. Adətən uzun karbon zəncirində 10 və daha çox monosaxarid saxlayır. 
Aralia, qərənfılçiçəklilər, göycəçiçək, paxlalılar, gülçiçəklilər, şabalıd fəsiləsi 
bitkilərində rast gəlinir. Bu qrup saponinlər aralozid (mancuriya araliyası), qlisirrizin 
turşusu (biyan), panaksozid (jenşen) olmaqla qeyd edilən bitkilərdə rast gəlinir.

Steroid saponinlər - xaşxaş, aqava, dioskoreya fəsiləsi bitkilərində rast gəlinir. 
Bu qrup saponinlər diossin (dioskoreya), digitonin (üskükotu), parillin (sarsaparil) 
müvafiq qeyd edilən bitkilərdə rast gəlinir. Steroid saponinlər adətən 1-5 şəkər olan 
3-O-qlikozid saxlayırlar.

Selik (Mucilagines) - hidrofil heteropolisaxarid olub, hüceyrə divarında yaranır. 
Seliklə yaranan sürüşkənlik xüsusi hüceyrələrdə (gülxətmi kökü, bənövşə bitkisi) və 
ya bütün qatlarında (bağayarpağı, kətan) rast gəlinir. Kimyəvi quruluşuna görə selik 
2 qrupa bölünür.

1. Neytral selik - monosaxaridləri polimerləşdirən D-qalaktoza, D-mannoza, L- 
arabinoza, D-qlükoza (qallaktomannan, arabinoqallaktan) maddələridir. Neytral 
seliyə süsən, xaş-xaş və paxlalılar fəsiləsi bitkilərində rast gəlmək olar.

2. Turş selik - turşluq dərəcəsi onların tərkibindəki turşuların olması ilə 
əlaqələndirilir. Bu selik bağayarpağı, kətan və gülxətmi köklərində müşahidə edilir.

Xammal kimi selik təbabətdə iltihab əleyhinə (gülxətmi, bağayarpağı, 
dəvədabanı), işlətmə (kətan toxumu) və bürüyücü kimi istifadə edilir.

Bundan başqa selik radioprotektor və immunomüdafiə xüsusiyyətlərə də 
malikdir.O, qida və toxuculuq sənayesində yapışqan və rənglərin istehsalında geniş 
istifadə olunur.

Kitrə (Gummi) - heteropolisaxarid olub, uron turşuların iştirakı ilə (d-qlükuron, 
D-qallakturon) yaranır. Uron turşuları ilə karboksil qrupu arasında əlaqəni Ca2+, K+, 
Mg2+ ionları yaradırlar.

Kitrə hüceyrələrinin içindəki və hüceyrə divarlarının başqalaşması nəticəsində 
müxtəlif maddələrdən əmələ gəlir. Bu zaman hüceyrələr dağılır selik və kitrə təbii 
çatlardan çıxır və ya süni kəsikləri olan ağac gövdələrində nahamar, lentşəkilli 
şəklində donub qalırlar.

Kitrələrin kimyəvi tərkibi çox mürəkkəbdir. Məsələn, ərik kitrəsində qlükuron 
turşusu - 16%, qalaktoza - 44%, arabinoza isə 41%-ə qədər təşkil edir. Kitrə - bərk 
amorf maddə olub, müxtəlif rənglidirlər. Suya qarşı münasibətinə görə 3 növə 
bölünür:

1. Arabin, suda yaxşı həll olan (ərik və araviy kitrəsi);
2. Suda pis həll olan (gəvən kitrəsi);
3. Suda az qabaran və pis həll olan serazin (albah kitrəsi).
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Qatran (Resinae) - təbii mənşəli məhsullar olub, terpenoidlər sinfinə aid olan 
sələf kimi izopren və efir yağılarının qarışıqlarından ibarətdir.

Qatran əsasən ağac və ot bitkilərinin müxtəlif orqanlarında yerləşirlər. Bəzi 
qatranlar müxtəlif mikroorqanizmlərin bitkilərə zərər verməsinin qarşısını alaraq 
onlan qoruyurlar. Qatran eyni zamanda efir yağlan, kitrələrlə, aşılayıcı maddələrlə və 
bəzən kauçukla birlikdə rast gəlinirlər. Bəzi qatranlar maye halda qalır, bəzi qatranlar 
isə havada bərkiyir, kristal və amor/kütləyə çevrilirlər.

Steroidlər - təbii birləşmələrin xüsusi bir qrupunu təşkil edirlər ki, burada əsas 
xətti əlaqədə tsiklopentan-perhidro fenantren dayanır. Steroidlər biologiya, təbabət 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Ümumi formulu aşağıdakı kimidir.

ster o idlərin ümumi quruluşu

Steroid birləşmələri normada insan orqanizmində saxlanılır: cinsi hormonlar 
(androgen, progesteron estrogen,) kortikosteroid hormonlar (kortikoidf eləcə də 
çoxalmanı tənzimləyən steroid hormonlardan ibarətdir. Kortikoid (kortizon və 
digərləri) zülallar, yağlar, karbohidratlar mineral mübadilərini tənzimləyir və 
orqanizmi şok və stress fəsadlarından qoruyur. Bitkilərdə steroid birləşmələr: ürək 
qlikozidləri, steroid saponinlər, steroid qlikoalkaloidlər, fitoekdizon və ya 
ekdisteroidlər mövcuddur. Onlardan bəzilərinin steroid saponinlərin,
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qlikoalkaloidlərin kortikosteroid hormonların sənayedə alınması mənbəyidir. Üzvi 
birləşmələrin bir qrupu olan steroidlər biosintez yolu ilə karbon skeletinin quruluşu 
və izopren məhsullarının polimerləşməsi yolu ilə yaranırlar.

başcıq

quyruq

H3C ÇH3

C-CH/JPP + H^C-CHgCH^PP

dime tilallilpiro fo s fat izopentilpirofos fat
H3C

Yarımsinif Formul Təbiətdə yayılması Oksidləşdirici forma
İzopren C5H8 Təbiətdə geniş yayılır İzopentilpirofosfat
Monoterpen C10H16 Efir yağı tərkibində, qatran Terpen spirti, aldehid. keton
Seskviterpen c15h24 Efir yağı tərkibində.qatran Spirt, keton. lakton
Di terpen C20H32 Efir yağı tərkibində, qatran C20-terpenol, fitol. vitamin

A.xlorid turşusu
Triterpen C30H48 Bitkilərlə birlikdə, skvalen Sterinlər. saponinlər. lupeol
Tetraterpeno 
idlər

C4||HÖ4 Karotinlər. fitoin Ksantofill

Politerpenlər (C5H8)n Kauçuk, qutta Yoxdur

Fenol birləşmələri - bitkilərin xarakterik xüsusiyyəti olub, onların çox böyük 
miqdarda toplanmasından, sintez, təbii birləşmələrindən və fenol məhsullarından 
ibarət deyildir. Aromah birləşmələr sinfi maddələrin öz molekuluna bir və ya bir neçə
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hidroksil qruplarını benzol nüvəsinə birləşdirməsindən ibarətdir. Fenol birləşmələri 
təbiətdə mono-, di, oliqo- və polimer şəklində ola bilərlər.

OH

OH

floroqlyusin salisil tursusu

COOH

vanil aldehid salisil spirt

Flavanoidbr - polifenol birləşmələri olmaqla, bu qurumun əsasında skelet, 2 
həlqə benzoldan ibarət olan bir qrup (A və B) öz aralarında üçkarbonlu zəncirlə 
(propanol körpüsü') birləşirlər. Bunun vasitəsilə əsas xəttə heterosiklik flavonoidlərin 
əksəriyyətində piran və ya qamma piran əlaqəsi əmələ gəlir. Çoxlu sayda 
flavonoidlərə 2-fenilxromon (flavon) və 2-fenilxromana (flavan) törəməsi kimi 
baxmaq olar.
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flavan

Müasir təsnifatına görə 3 karbohidrogen fraqmentinin oksidləşmə vəziyyətinə 
görə yan radikalda böyük heterosiklik və digər əlamətləri olan yan radikal 
yaradılmışdır.

1. Flavonoidlərin yan radikalının mövqeyinə görə onlan bir neçə yerə bölmək 
olar: Flavon və flavan törəmələrini - fenil radikalının vəziyyətinə görə C2
xromana və ya C2 xromona bölmək olar.

2 fenil xromon

3 fenil xroman nanngenin

Flavanoidlərin əksəriyyəti bərk kristallik maddələr olub, sarı rəngli (kitrələr, 
flavonolər, auron xalkon) boyanmış və ya rəngsiz (katexin, leykoantosianid, 
izoflavonlar flavanonlar) maddələrdir. Ən parlaq boyalı antosiana xas olan bitkilər 
qırmızı, göy və ya bənövşəyi rəng verirlər. Qlikoliz olunmuş formaları, bir qayda 
olaraq suda yaxşı həll olunmayan və ya az həll olan, üzvi həlledicilərdə (benzol, 
xloroform, efir və digər) də zəif həll olan maddələrdir. Aqlikon aşağı həlledici 
qabiliyyətinə malik olan spirtlərdə (etil spirti və metil spirti) və asetonda, etilasetatda 
və qələvidə yaxşı həll olurlar.

Ümumiyyətlə, bitkilərdə flavonoidlər çox geniş yayılmışdır. Onlar bitkilərin 
yerüstü hissələrində daha çox toplanırlar (yarpaq, çiçək və meyvə). Bitkilərdə 
flavonoidlərə (kempferol, izoramnetin kversetin), kitrələrə (apigenin, lyuteolin və 
onlann törəmələri) və antosianidinə (sianid qlikozidı, delfinidin və pelarqonidin) 
daha tez-tez rast gəlinirlər. İzoflavon, auron və xalkon bitkilərdə məhdud şəkildə 
yayılmışdır. Məsələn, izoflavonlar paxlalılar fəsiləsi bitkilərinin nümayəndələrində 
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aşkar (yanmfəsilə Papiloinoideae'), edilmişdir. Auron və xalkon isə süsən və 
gülçiçəklilər fəsiləsi növlərində daha geni, yayılmışdır.

Leykoantosianidin əsasən ağac bitkilərdə rast gəlinirlər (tozağacı, fısdıq, söyüd, 
ayıdöşəyi və iynəyarpaqlılar').

o
auron

Xromonlar - təbii birləşmələr olub, benzolun kondensasiyası nəticəsində y- 
piron həlqəsində saxlanılır. Təbiətdə bu birləşmələr flavonoidlərlə kumarinlər 
arasında aralıq mövqe tuturlar.
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о ОСНз о ОСН3 О

О Y О СНз о 
ОСНз

xromon (benzo v-piron) keffin

О' СН1

visnaqin

Efir yağı (Olea aetherea) - uçucu yağlı üzvi maddələr olub, kəskin iylidirlər. 
Su və buxar hamamında distillə etməklə almaq mümkündür. Efir yağlarının 
tərkibində karbohidrogenlər, spirtlər, mürəkkəb efirlər, keton, lakton, aromalı 
komponentlər daxildir. Hazırda 1000-ə qədər birləşmələri olan efir yağı ayrılmışdır. 
Lakin terpenoid birləşmələrinin yarımsinifləri monoterpenoidlər, seskviterpenoidlər 
diterpenoidlər üstünlük təşkil edirlər. Təbii monoterpenoidlər bir neçə yanmqruplara 
ayrılır. Birləşmələri alifatik (asiklik) sayılır. Bu qrupun çox tanınmış nümayəndəsi 
mirsen yağının əsas komponenti mayaotu yağı, eləcə də, linalool, heraniol (çəhrayı 
yağ, ətirşah, evkalipt) birləşmələri, linalool (keşniş meyvəsi yağı, may inciçiçəyi 
sitronellol (qızılgül yağı, sitrus meyvələri yağı) şəklində tez-tez rast gəlinirlər.

mirsen heraniol linalool sitronellol

Monotsiklik monoterpenoidlər olan ikirabitəli limonen - karbohidratı skipidarda, 
kəklikotu və şüyüd yağında vardır. Nanə yarpaqlarında oksigen törəmələri olan 
mentol, sineol birləşmələri, evkalipt və adaçayı yarpaqlarının tərkibində də vardır.

limonen sineol

Orta dərəcəli yayılmış bitsiklik monoterpenoidlər kamfen və pinen oksigenli 
birləşmələri olan borneol (ağ şam, valerianın kökümsov və köklərinin mürəkkəb
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efirləri) kamfora (sidr ağacından alman), fenxon (razyana) və tuyon (acı yovşan) efir 
yağına aiddir.

selman (evdesman)
alantolakton

bizabolol

qvayan psevdoqvayan xamazulen

anetol

Efir yağlarının sakitləşdirici, antiseptik, spazmolitik, nefrolitik, insektisid və 
digər xassələri məlumdur.
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BİTKİLƏRİN CİNS VƏ NÖVLƏRİNİN LATIN DİLİNDƏ 
ƏLİFBA GÖSTƏRİCİLƏRİ

Erysimum canescens Roth 95
Erysimum diffusum Ehrh. 95
Erythroxylon coca Lam. 91,499
Eucalyptus viminalis Labill. 95,261
Ficus carica L. 93,395
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 93,577
Firmiana simplex (L.) W.F. Wight 95,556
Foeniculum vulgare Mill. 101,288
Fragaria vesca L. 94, 221
Frangula alnus Mili. 93,448
Glaucium flavum Crantz 90,519
Glycyrrhiza echinata L. 92,342
Glycyrrhiza glabra L. 92,342
Gnaphalium uliginosum L. 99,434
Hamamelis virginiana L. 91,481
Hedysarum alpinum L. 92,440
Hedysarum flavescens Regel et Schmalh. 
93,440
Helichrysum arenarium (L.) Moench. 100,409
Hippophae rhamnoides L. 93,225
Humulus lupulus L. 93,315
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.
Mart. 87,511
Hyoscyamus niger L. 99,493
Hypericum perforatum L. 91,430
İnonotus obliquus (Pers.) Pil 593
İnula helenium L. 100,277
İris germaniaca L. 89,295
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 90,571
Quercus robur L. 93,464
Ledum palustre L. 96,282
Leonurus cardiaca L. 98,403
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 100, 
271
Lespedeza hedysaroides (Pali.) 92,579
Linum usitatissimum L. 91,248
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. 90,523
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde 90,522
Matricaria recutita L. 100,273
Melilotus altissimus Thuill. 92,386
Melilotus officinalis (L.) Pali. 92,386
Melissa officinalis L. 98,254
Mentha piperita L. 98,257

Menyanthes trifoliata L. 100,317
Nuphar luteum (L.) Smith 88,509
Oxycoccus palustris Pers. 96,573
Ononis arvensis L. 92,421
Oplopanax elatus Nakai 101,348
Origanum vulgare L. 98,294
Orthosiphon stamineus Benth. 98,550
Padus avium Mill. 94,475
Paeonia anomala L 91,371
Panax ginseng C.A. Mey. 101,352
Papaver somniferum L. 90,516
Passiflora incamata L. 91,539
Pastinaca sativa L. 101,393
Peganum harmala L. 95,546
Persicaria hydropiper (L.) Spach 96,416
Phaseolus vulgaris L. 92,591
Phlojodicarpus sibiricus (Steph, ex Spreng.) 
K. Pol. 101,397
Physostigma venenosum Bulf. 92,545
Picea abies (L.) Karst. 88,302
Pilocarpus pinnatifolius Lemaire (Paraguay
Jaborandi) 95,548
Pimpinella anisumL. 101,286
Pinus sylvestris L. 87
Plantago major L. 98,240
Plantago squalida Salisb. 99,242
Podophyllum peltatum L. 90,381
Polemonium caeruleum L. 97,346
Polygonum aviculare L. 96,418
Potentilla erecta (L.) Raeuschel 94,466
Primula veris L. 97,587
Psoralea drupacea Bunge 92,392
Punica granatum L. 94,482
Rauwolfia serpentina Benth. 97,534
Rhamnus cathartica L. 93,450
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin
99,361
Rheum palmatum L. 96,452
Rhodiola rosea L. 90,369
Rhus coriaria L. 95,462
Ribes nigrum L. 90,219
Rosa acicularis Lindl. 94,215
Rosa beggeriana Schrenk. 94,215
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Rosa canina L. 94.217
Rosa corymbifera Borkh. 94
Rosa davurica Pall. 94.216
Rosa fedtschenkoana Regel. 94,215
Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz. 94, 215
Rosa majalis Herrm. 94.215
Rosa micrantha Borrer ex Smith. 94,215
Rosa rugosa Thunb. 94. 216
Rosa tomentosa Smith 94,216
Rosa zangezura P. Jarosch. 95
Rosmarinus officinalis L. 98,270
Rubia iberica (Fisch, ex DC.) C. Koch 97,457
Rubia tinctorum L. 97,457
Rubus idaeus L. 94,583
Rumex confertus Willd. 96,455
Saccharina japonica (Laminaria japonica
Aresch.) 86,249
Sambucus nigra L. 100,438
Sanguisorba officinalis L. 93,470
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 88,376
Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. 91,543
Hylotelephium maximum (L.) Holub 90 
Senecio platyphylloides Somm. et Levier 99, 
501
Silybum marianum (L.) Gaertn. 99,383
Solanum laciniatum Ait. 99,559
Solidago canadensis L. 100,569
Sophora pachycarpa C. A.Mey. 92,405
Sorbus aucuparia L. 94,223

Stephania glabra (Roxb.) Miers 90,527
Strychnos nux-vomica L. 97,541
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 92,507
Tanacetum vulgare L. 100,411
Taraxacum officinale Wigg. 100,321
Theobroma cacao L. 95,554
Thermopsis lanceolata R. Br. 92,505
Thymus serpyllum L. 92,289
Tilia cordata Mill. 95,246
Tilia platyphyllos Scop. 95,246
Tribulus terrestris L. 91,359
Tussilago farfara L. 100,244
Ungemia victoris Vved.exArtjushenko 89,529
Urtica dioica L. 94,229
Vaccinium myrtillus L. 96,477
Vaccinium vitis-idaea L. 96,367
Valeriana officinalis L. 100,267
Veratrum album L.88,557
Verbascum densiflorum Bertol. 98,575
Verbascum phlomoides L. 98,575
Verbascum speciosum Schrad. 98,575
Verbascum thapsus L. 98.575
Viburnum opulus L. 100,235
Vinca minor L. 97,537
Viola arvensis Murr. 91,436
Viola tricolor L. 91,436
Zea mays L. 89,231
Zingiber officinale Roscoe 89,284

643



BİTKİLƏRİN CİNS VƏ NÖVLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 
ƏLİFBA GÖSTƏRİCİLƏRİ

Acı qırmızıbaş subibəri 416
Acı yovşan 310
Adi atşabalıdı 340
Adi ayıqulağı 365
Adi balqabaq 589
Adi boymadərən 308
Adi cirə 286
Adi çaytikanı 224
Adi dəlibəng 496
Adi dəvədabanı 244
Adi əncir 395
Adi xanımotu 491
Adi jenşen 352
Adi kəcəvər 305
Adi kəklikotu 292
Adi küknar 301
Adi qaraqmıq 294
Adi qırmızı başınağacı (Qaraca) 235
Adi quşarmudu 223
Adi quşəppəyi 233
Adi lobya 591
Adi mayaotu 315
Adi meşəgilası 475
Adi mollabaşı 273
Adi moruq 583
Adi nar 482
Adi palıd 464
Adi razyana 288
Adi şam 128
Adi üzərlik 546
Adi yovşan 313
Adi zəyərək 248
Adi zirə 263
Adi zirinc 525
Ağ asırqal 557
Ağac şəkilli əzvay 446
Ağbığcıqlı akonit 562
Alman süsəni 295
Alp qəpikotu 440
Aptek zəncəfili 284
Aromalı mixək ağacı 299
Aşı sumağı 462

At əvəliyi 455
Ayıdöşəyi 123
Ayıqulağı keçiqulağı 575
Bahar novruzgülü 587
Bahar xoruzgülü 331
Bataqlıq mərcanı 96
Bataqlıq gordəvəri 282
Bataqlıq qurucası 434
Batbat (Bəngotu) 493
Begger itburnu 216
Beşyuvalı yemişan 401
Bəzəktoxum mahmızçiçəyi 561
Birə bağayarpağı 242
Birillik bibər 485
Biryuvalı yemişan 400
Bostan şüyüdü 265
Boyayıcı boyaqotu 457
Bozumtul isitməotu (sarılıqotu) 336
Böyrək çayı 550
Böyrəkotu 550
Böyük dəmrovotu (ziyilotu) 520
Böyük dişqurtlayan 389
Böyük hiletelefium 583
Cığabənzər xardal 565
Adi dağtərxunu 411
Çəhrayi katarantus 535
Çəhrayi radiola 369
Çəp qov göbələyi 593
Çətiri keçiqulağı 575
Çəyirdəkli psoralea 392
Çin cır limonu 376
Çoxdamarlı öküzboğan 414
Çovdar mahmızı 530
Çöl bənövşəsi 436
Çöl keşnişi 253
Çöl qatırquyruğu 422
Çubuqşəkilli evkalipt 261
Dağ öküzotu 275
Darçın ağacı 297
Daur itburnu 215
Dərman bədrənci 254
Dərman bəlğəmotu(gülxətmi) 95
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Dərman gülümbaharı 227 Kokand itburnu 215
Dərman xəşənbülü 386 Kombe strofantı 329
Dərman kinə ağacı 513 Kökəbənzər dişqurtlayan 390
Dərman rozmarini 270 Qafqaz inciçiçəyi 334
Dərman sincanotu (qaraçörəkotu) 470 Qalxanabənzər podofil 381
Dərman sün əsi 259 Qalxancıqlı itburnu 94
Dərman zəncirotu 321 Qanqımızı yemişan 401
Enliyarpaq üskükotu 327 Qara batbat 493
Əkin güləvəri (Göyçiçək-peyğəmbərçiçəyi) 425 Qara qarağat 219
Əkin xımısı 393 Qaragilə, mərcanı 477 -_
Əkin ononisi 421 Qarağacyarpaq quşqonmaz 577
Əkin sarımsaq-soğanı 595 Qarameyvə aroniya 407
Ərəb qəhvə ağacı 551 Qarğabükən 542
Ətrəng bistort 468 Qarğıdalı 231
Əyilən tozağacı 280 Qatırquyruğunabənzər acılıq 487
Fedçenko itburnu 215 Qəpikvari lespedeza 579
Gözəl vaxtsızot 489 Qəşəng qızılçətir 319
Gürcü boyaqotu 457 Qımızı qızılçətir 319
Hamar stefaniya 527 Qımızıbaş (bibər) 484
Həvəsçiçək qonaqotu 539 Qızılağacı mürdəşər 448
Hind dəlibəngi 497 Qumluq solmazçiçəyi 409
Huperziya (Qurdayağı) 120 Quş qırxbuğumu (Quş qızılcığı) 418
Hündür xəşənbül 386 Quzu plaunu 511
Hündür oplopanaks 348 Lələkvari kalanxo 572
Xallı alaqanqal 383 Lələkyarpaq pilocarpus 548
Xaşxaş (Yuxugətirici lalə) 516 Mancuriya araliyası 350
Xırdameyvə makleya 522 May inciçiçəyi 334
İkievli gicitkan 229 Meşə çiyələyi 221
İlan raufolfiyası 533 Meşə gilası 94
İri bağayarpağı 240 Meyillənmiş pion 371
İri atpıtrağı 581 Muskat (ətirli) balqabaq 589
İriçiçək üskükotu 326 Nelufər (Su zanbağı) 509
İrimeyvə sofora 405 Neştərşəkilli temopsis 505
İriyarpaq bergeniya 472 Nippon dioskoreyası 357
İşlətmə murdarçası 450 Orta acılıq (Bozqır acılıqotu) 487
İt itburnu 94 Ovucabənzər Tanqut rəvəndi 452
İtiyarpaq (aleksandriya səna) səna 443 Pişikotu 267
İyli lepidoteka 271 Purpur exina 373
Kakao ağacı 554 Purpur üskükotu 323
Kanada qızılsəbəti 569 Sadə fimiyana 556
Keçətüklü atpıtrağı 581 Saflorabənzər levzeya 361
Keçətüklü itburnu 94 Sarağan 460
Keçiqulağı, sığırquyruğu 575 Sarı buynuzlalə 519
Kələkötür biyan 342 Sarı qızılağac 474
Kiçik qıfotu 537 Sarılıq qəpikotu 440
Kokain kolu 499 Sərilən dəmirtikan 359
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Sibir şişmeyvəsi 397
Soğan (dəniz soğanı) 338
Strixnos 541
Sürünən kəklikotu 289
Şarbaşcıqlı toppuztikan 514
Şəkərli laminariya 249
Şizandra (Cır limon) 376
Tikancıqlı eleuterokokk 379
Tikanlı itburnu 94
Tükcükçiçəkli gəvən 355
Uca andız 277
Üçbölümlü yatıqqanqal 428
Üçrəng bənövşə 436
Üçyarpaq su yoncası 317
Ürək damotu 403

Ürəkşəkilli çökə 246
Viktor ungemiyası (Amankora) 529
Virciniya hamamelisi 481
Yapon laminariyası 249
Yapon stifnolobium (Sofora) 507
Yarımkol sekurineqa 543
Yarpaqsız öldürgən 503
Yarpız 257
Yastıyarpaq xaçgülü 501
Yırtıq dazı 430
Zəhərli fizostiqma 545
Zəngəzur itburnu 215
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