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GİRİŞ

Kiçik Qafqazın (Azərbaycan ərazisində) təbiəti özünəməxsus 
gözəlliyə malikdir. Bu gözəlliyə səbəb mürəkkəb relyef, al-əlvan 
bitki örtüyü, müxtəlif iqlim və torpaq şəraitidir.

Bitki aləminin ekoloji dəyişkənliklər sayəsində flora və bitkili- 
yin fundamental tədqiqatı, mühafizəsi, səmərəli istifadəsi və bər
pası müasir dövrün ən vacib məsələlərindəndir. Azərbaycan flora
sında rəngarəng növ müxtəlifliyi olan bitki örtüyünün formalaş
masına baxmayaraq, faydalı, ətirli, vitaminli, dərman, yem bitki
lərinin öyrənilməsi hələ də tam başa çatmamışdır.

Qərbdən-Şərqə uzanan düzənlikdən başlamış axarlı-baxarlı dağ 
zirvələrinə doğru irəlilədikcə iqlim, torpaq və bitki örtüyü şaquli 
qurşaqlara görə qanunauyğun dəyişgənliyə məruz qalır. Düzənlik
də yayı isti, qışı az qarlı keçən nisbətən soyuq iqlim formalaşmış
dır. Düzənlikdə şoranlıq, şorakətli torpaqlar, dağ qurşaqlarında 
dağ-meşə, dağ-çəmən, dağ-çəmən-bozqır, dağ-meşə-qonur, dağ- 
qəhvəyi və s. torpaq tipləri yayılmışdır. Daha yüksəklikdə subalp 
və alp qurşaqlarda dağ-çəmən və ilkin əmələ gələn cılız (ibtidai) 
torpaq tipləri vardır. Daha yüksəkliklərdə qayalıqlar və nival qur
şaqlar mövcuddur. Torpaq və iqlim tiplərinin belə qanunauyğun 
dəyişməsi bitki örtüyünün dəyişməsinə də öz təsirini göstərmişdir. 
Fitosenozun qanunauyğun dəyişməsi onun tərkibcə zənginləşmə
sinə daha zəngin növ tərkibi formalaşmasına şərait yaratmışdır.

Belə ki, düzən zonada yovşanlı səhra bitkilərindən ibarət yaran
mış müxtəlif formasiyalar yayıldığı halda, yuxarı dağ qurşaqların
da yaşıl xalıya bənzər subalp və alp çəmənliklərinin təşkil etdiyi 
müxtəlif bitki formasiyaları yayılıb. Dünyada mövcud olan 
250.000 çiçəkli bitki növündən 4500 ali çiçəkli bitki növü Azər
baycan Respublikası florasında qeydə alınmışdır. Təbiətin bəzəyi 
olan bu bitkilərdən 1500 növü boyaq, 800 növ efır-yağlı, 600 al- 
kaloidli, 1800 dərman, bitkiləridir. Ümumən bitkilərdən 15%-i və 
ya 650 növdən artığı yem bitkiləridir. Əhalinin heyvandarlıq məh-
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şullarına artan tələbini ödəmək üçün yem ehtiyatının olması va
cibdir.

Heyvandarlığın inkişafında və məhsuldarlığın artırılmasında 
keyfiyyətli qış və yay otlaqlarının olması mühüm amildir. Hey
vandarlığın inkişafı vitaminlərlə zəngin olan yemlərin bol olma
sından çox asılıdır.

Respublikamızın biçənək və otlaqlarında vitaminlərlə zəngin 
olan yem bitkilərinin ehtiyatlarının öyrənilməsi və növ tərkibinin 
dəqiqləşdirilməsi çox vacibdir.

Xüsusən insan və heyvan orqanizmlərinin yaşayışı və sağlamlı
ğı üçün tərkibində “E”vitamini olan bitkilərin aşkar edilməsi xü
susi əhəmiyyət kəsb edir. “E” vitamini çatışmadıqda orqanizmdə 
“avitaminoz” baş verir ki, bu da daha çox heyvanların çoxalma
sında özünün mənfi təsirini göstərir. Bunlardan əlavə “E” vitami
nin çatışmamazlığı digər mənfi fəsadlar törədir.

Heyvandarlıq məhsullarının artırılmasını təmin edən mühüm 
amillərdən biri də yemin tərkibində qida maddələrinin o cümlədən 
vitaminlərin lazımı qədər olması və onların düzgün istifadə edil
məsidir. Çünki, yem bitkilərinin qidalılığını və yüksək keyfıyyət- 
liliyi yemin tərkibində olan vitaminlərdən də çox asılıdır. Deməli, 
heyvandarlığın inkişafı vitaminlərlə zəngin olan yemlərin əldə 
edilməsi, yem bazalarının hərtərəfli artırılması və genişləndirilmə
sini tələb edir.

Yemdə vitaminlərin çatışmaması və ya olmaması kənd təsərrü
fatı heyvanlarının orqanizmində maddələr mübadiləsinin pozul
masına, yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimətinin zəifləməsinə, 
böyümə və inkişafın ləngiməsinə, məhsuldarlığın aşağı düşməsinə 
və s. səbəb olur. Bu nöqteyi nəzərdən yem bitkilərinin tərkibində 
vitaminlərin tədqiqinin mühüm elmi və xalq təsərrüfatı əhəmiyyə
ti vardır.

Vitaminlərin A,D,E,C, və B qrupu vitaminləri heyvandarlıqda 
xüsusilə böyük rol oynayır. Buna görə də heyvanların vitaminlərə 
o cümlədən “E” vitamininə olan tələbatını müntəzəm sürətdə ödə
mək məsələsi heyvandarlığın qarşısında duran ümdə məsələlər
dəndir. Bu vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün yem 
bitkilərində vitaminlərin ətraflı öyrənilməsi, vitaminlə zəngin yem 
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mənbələrinin axtarılması və onlardan heyvanların qidalanmasında 
səmərəli istifadə edilməsini tələb edir. Bu həmçinin yemin təda
rük edilməsi və onun saxlanması məsələsi ilə sıxı əlaqədardır.

Respublikamızın biçənək və otlaqlarında vitaminlərlə zəngin 
olan yem bitkilərinin ehtiyatlarını üzə çıxarmaq sahəsində müəy
yən işlər aparılır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın 
xüsusilə yüksək dağ zonalarının bitki örtüyünə daxil olan yem bit
kilərinin vitaminliliyi az öyrənilmiş və ya heç öyrənilməmişdir.

Göstərmək lazımdır ki, respublikamızda yay biçənək və otlaq
larında bitən yem bitkilərinin tərkibində “E” vitaminin miqdarı bu 
vaxta qədər tədqiq edilməmişdir.E vitaminin həm insan və həm də 
heyvan orqanizmləri üçün böyük əhəmiyyəti vardır. “E” vitamini 
çatışmadıqda orqanizmdə avitaminoz əmələ gəlir ki, buda ən çox 
heyvanların cinsi vəzilərində böyük dəyişikliklərə səbəb olur. 
Avitaminoz nəticəsində dişi heyvanlarda vaxtından əvvəl doğum, 
abort, və ya ölü bala doğma, erkəklərdə isə toxum atrofıyası və 
spermaların degenerativ dəyişməsinə səbəb olur. Bunlardan başqa 
“E” vitamini çatışmadıqda orqanizmdə piy mübadiləsinin dəyiş
məsinə, əzələ distrofıyasına, qara ciyərdə “A” vitamininin azal
masına, oksidləşmə prosesinin anormal getməsinə səbəb olur. Son 
vaxtlar öyrənilmişdir ki, “E”vitamini süddə yağın əmələ gəlmə
sində iştirak edir. Gündə təqribən 25 mq “E” vitamininin orqaniz
mə verilməsi avitaminozun əmələ gəlməsinin qarşısım alır.

Məhz buna görə də bizim qarşımıza Kəlbəcər, Şuşa, Tər-tər, 
Xanlar, Daşkəsən kimi heyvandarlıq rayonlarının ərazisinə daxil 
olan yüksək dağ biçənək və otlaqlarında yem ehtiyatlarının üzə 
çıxarılması və yabanı yem bitkilərində taxıllarda paxlalılarda və 
müxtəlif otlarda “E” vitamininin ümumi miqdarının öyrənilməsi 
məsələsi qoyulmuşdur.

Aparılan tədqiqatlar zamanı yuxarıda göstərilən rayonların yay 
otlaqlarında Azərbaycan SSR EA Botanika İnstitutu tərəfindən 
təşkil olunmuş ekspedisiyalarda iştirak etməklə yem bitkilərinin 
tərkibində “E” vitamininin miqdarını öyrənmək üçün bitki nümu
nələri toplanmış, habelə təbii otlaqların və biçənəklərin bitki örtü
yü, yem dəyəri, məhsuldarlığı, istifadəsi və s. məsələlər öyrənil
mişdir.
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Toplanılmış bitki nümunələri Moskvada Ümumittifaq Vitamin 
İnstitutunda tədqiq edilmişdir. Mal-qara tərəfindən yaxşı, orta və 
pis yeyilən 48 növ müxtəlif bitkinin tərkibində “E” vitaminini və 
yağın miqdarı yuxarıda göstərilən İnstitutun laboratoriyalarında 
aşağıda göstərilən metodika əsasında öyrənilmişdir.

Əsərdə nəinki Kiçik Qafqazın yay otlaq və biçənəklərinin yem 
bitkilərinin tərkibindəki “E” vitaminin miqdarından, eyni zaman
da bitkilərin heyvanlar tərəfindən nə dərəcədə yeyilmələrindən və 
ümumiyyətlə mal-qaranın inkişafında “E” vitamininin rolundan 
bəhs olunur.

Əsərin tərtibində müəllif özünün şəxsi müşahidələrindən, tədqi
qat işlərindən geniş ədəbiyyat mənbələrindən istifade etmişdir.

Təcrübi hissənin yerinə yetirilməsində və metodikanın öyrənil
məsində həmçinin Moskva Ümumittifaq Vitamin İnstitutunun 
analitik-kimya laboratoriyasının müdiri, prof. V.A.Devyatnin və 
“E” vitaminin alınması ilə məşğul olan laboratoriyanın elmi işçisi, 
bioloji elmləri namizədi N.A.Şuqam yoldaşlar da məsləhət və kö
məkliklərini əsirgəməmişlər.

İşin yerinə yetirilməsində bəzi metodik məsələlərin araşdırıl
ması işləri Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun bitki ehti
yatları şöbəsində, bitkilərin təyin edilməsi isə həmin İnstitutun ali 
bitkilərin sistematikası şöbəsində aparılmışdır.

Yuxarıda adları çəkilən yoldaşlara və şöbələrin elmi əməkdaş
larına öz təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm.
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I FƏSİL

KİÇİK QAFQAZIN (AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ) 
FİZİKİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ

RELYEF - Ümumiyyətlə Kiçik Qafqaz dağları Zaqafqazi
yanın cənub hissəsini tutaraq Qara dənizdən Araz çayının aşağı 
axınına kimi uzanır. Kiçik Qafqazın şərq hissəsi Azərbaycanın 
ərazisinə daxildir. Azərbaycan daxilindəki hissəsini Murquz 
silsiləsinin kiçik bir hissəsi, qismən və ya tamamilə Şahdağ 
(3373m), Murovdağ (3419 m), Şərqi Sevan (2570 m), Mıxtö- 
kən (3514 m), Dərələyəz (3141 m), Zəngəzur (3917 m), Qara
bağ silsilələri (2743 m), Qarabağ yaylası (3000m) təşkil edir.

Şahdağın cənub-şərq yarısının şimal-şərq yamacı Azərbay
can ərazisində olub, cənub-qərbə tərəf yüksəlir. Silsilənin orta 
yüksəkliyi 2750 m-dir. Onun ən yüksək nöqtəsi Hinaldağ dəniz 
səviyyəsindən (3373 m), yüksəklikdədir. Silsilənin Azərbaycan 
daxilində qalan şimal-şərq yamacı maili olub, meşə, subalp və 
alp çəmənlikləri ilə örtülmüşdür.

Şahdağdan şimala uzanan ən böyük dağ-Qoşqardağdır. Bu 
dağ Hinaldağ yaxınlığından başlayıb şimal-şərq istiqamətində 
uzanır. Qoşqardağı Şamxorçay, Gəncəçay, Qoşqarçay tərəfin
dən parçalanmaqla bir çox hissələrə ayrılır.

Qoşqardağ zirvəsindən (3368 m), Bala Qoşqar dağı (2607 
m) adlanan yüksək zirvə ayrılır. Belə Qoşqar isə iki böyük sıra 
dağa ayrılaraq, biri Dəstəfurçayla, Qoşqarçaym yuxan axını 
(hamamçay) arasında, ikinci isə Şamxorçayın sağ qolları ilə 
Qoşqarçaym yuxarı hissəsi arasında suayrıcı təşkil edərək Daş
kəsənin ərazisinə kimi uzanır. Daşkəsənin qarşısındakı böyük 
dağ silsiləsi Yurtdağ adlanır. Yurtdağm təbii sərvəti Daşkəsən 
mədənləri üçün əsas xammaldır.

Şahdağ silsiləsinin şərqə davamı Murovdağ silsiləsinə ke
çir. Bu silsilədə Murovdağ (3419 m) və Kamışdağ (3722 m) 
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zirvələri geniş sahələrdə özlərinə məskən tapmışdır. Silsilənin 
orta Yüksəkliyi 3000 m-ə yaxındır. Murovdağın şimalında on
dan ayrılmış Kəpəz dağı (3065 m) yerləşmişdir.

Murovdağ silsiləsindən həm şimala, həm də cənuba bir sıra 
qollar ayrılır. Murovdağ silsiləsi üzərindəki 3172 m yüksəkliyi 
olan zirvədən şimala uzanan pant silsiləsi ayrıhr. Başlanğıc his
səsində 3000 m yüksəkliyi olan pant silsiləsi şimal-şərqə tərəf 
alçalır və əsasən Hacıkənd yaxmlığındal821 m (sarıyal) və 
1451 m yüksəklikdə qurtarır və bunun davamını təşkil edən al
çaq meşəli və meşəsiz dağlar uzanır. Murovdağın cənub yama
cı çox dik olub Tərtərçayın dərəsinə tərəf alçalır.

Şahdağ silsiləsi ilə Zəngəzur silsiləsi arasında şərqi Sevan 
sıra dağları yerləşir. Bu sıra dağlar Zəngəzur silsiləsindən xeyli 
alçaqdır, orta yüksəkliyi 2570 m-dir.

Şərqi Sevan silsiləsinin cənub qurtaracağından şərqə tərəf 
Dəlidağ massivi və Mıxtökən silsiləsi başlanır. Mıxtökən silsi
ləsi şərq qurtaracağındakı Alaqaya dağında Qarabağ silsiləsi ilə 
birləşir. Mıxtökən dağları Sarıyer-Sərçəli zirvəsindən başlayır. 
Qərbdən Tərtərçayın qolları ilə Əkərəçay və Bazarçay arasında 
suayrıcı təşkil edir. Mıxtökən silsiləsinin Gəlinqaya, Dəlidağ, 
Çilqiyas və başqa yüksək zirvələri vardır.

Qarabağ silsiləsi Muxtar Dağlıq Qarabağ vilayətinin qərb 
sərhəddi boyunca uzanır. Qarabağ silsiləsinin orta yüksəkliyi 
2100 m-dən artıqdır. Bu silsilədə Qızqala, Böyük Kirs (2743 
m), Ziyarət kimi böyük zirvələr vardır. Turşsu (JfbicoropcK 
2081 m) aşırımı da burada yerləşir.

Azərbaycan daxilində Kiçik Qafqaz sıra dağlarından başqa 
Qarabağ yaylasıda vardır. Qarabağ yaylası Zaqafqaziyada ən 
yüksək yayladır. Orta yüksəkliyi 2000 m-dən artıqdır.

İQLİMİ - Kiçik Qafqaz dağları, xüsusilə tədqiqat apardığı
mız rayonlar iqlimə görə çox xarakterikdir. Ədəbiyyat məlu
matlarına görə (Salayev 1966) Kiçik Qafqazın iqlimi coğrafi 
sərhəd daxilində aşağıdakı meteroloji göstəricilərlə xarakterizə 
olunur: orta illik temperatur 10°C-dən aşağı, orta illik yağıntıla
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rın miqdarı 600-800 mm-dir, ən az yağıntı qışda, ən çox yağın
tılar isə yazın axırlarında və yayın əvvəllərində olur.

Kiçik Qafqazın subalp zonası üçün aşağı temperaturun və 
qış dövründə (dekabr-fevral ayları) mənfi temperaturun olması 
xarakterikdir.

Subalp zonasını temperatura görə alimlər 2 yarım zonaya 
bölürlər: dağ çəmənləri və dağ bozqırları. Dağ çəmənliyi yarım 
zonası üçün payız-qış fəsillərində nisbətən aşağı temperatur xa
rakter olub, torpaq uzun müddət donur və yanvar ayında ha
vanın temperaturu -5-7°C olur. Dağ bozqır yarım zonası əv
vəlki zonadan temperaturun nisbətən yüksək olması 4-4,5°C 
(1V-IV,V) və bütün il ərzində mənfi temperaturun olmaması ilə 
xarakterizə olunur.

Dağ-meşə zonası nisbətən mülayim temperaturla xarakte
rizə olunur. Bu zona temperaturaya görə rütubətli və quru meşə 
yarım zonalarına bölünür. Rütubətli meşə zonası (Gədəbəy, 
Daşkəsən, Göy-göl) yuxarı yarım meşə qurşağına yaxındır, be
lə ki, temperatur quru meşə temperaturuna nisbətən aşağıdır. 
Ən yüksək temperatur 17,l°C-dən yüksək olmur, bu yarım 
zona üçün qısa müddətli donmalar xarakterdir (I-III).

Quru meşə yarım zonasına havanın aşağı yarım nisbi rütu- 
bətliyi və nisbətən yüksək temperaturlu olması xasdır, iyul 
ayında maksimum temperatur 23°C-dir.

Quru bozqır zonası yüksək temperaturla, kəskin ifadə olu
nan kontinental lığı və mənfi temperaturanm olmaması ilə xa
rakterizə olunur. Maksimum temperatura yaz-yay aylarında tə
sadüf olunur, iyulda orta temperatur 25-27°C olur. Nisbətən 
aşağı temperatur alp və subalp qurşağı çəmənlikləri üçün xa
rakterdir.

Yağıntının miqdarı haqqında olan məlumat temperatur reji
mi qanunauyğunluqları ilə eynidir. Yağıntının miqdarının azal
ması ərazidə şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru yüksəkliyin də
yişməsi ilə baş verir.
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Dağ-çəmən və dağ-bozqır zonaları üçün iki maksimum 
temperatur xarakterdir (IX-XI), qış aylarında (XII-1I) dəyişilir. 
Bu vaxt yağıntının miqdarı minimuma enir.

Dağ-meşə zonasında yalnız bir maksimum yaz-yay (IV- 
VII) aylarında müşahidə olunur, payız müddətində (IX-XI) 
nisbətən havalar sərt keçir. Yağıntının minimum miqdarına qış 
fəslində təsadüf olunur (XII-II).

Quru bozqır zonada maksimum yağıntı yaz aylarında olur 
(1II-V). Belə ki, həmin vaxt yağıntının illik miqdarının 30- 
40%-i yağır, minumum yağıntı qış fəslində olur.

Rütubətli meşələr (Göy-göl, Gədəbəy, Daşkəsən) qış-yaz 
aylarında rütubətin çoxluğu ilə xarakterizə olunursa, quru me
şələrdə (Zumabad, Xanlar, Laçın və s.) rütubət azlığı bütün il 
boyu hiss olunur. Ümumiyyətlə Kiçik Qafqaz üçün 3 rütubət 
zonası xarakterdir. 1 .Kifayət qədər rütubətli, 2. Mülayim rütu
bətlilik, 3.Az rütubətli. Kifayət qədər rütubətlilik Kiçik Qafqa
zın yüksək dağ sahələrini Şahdağ, Murovdağ və Qarabağ silsi
lələrini əhatə edir. Bu sahələr alp və subalp çəmənlikləri ilə ör
tülüdür.

Mülayim rütubətlilik zonası Kiçik Qafqazın geniş dağ- 
meşə və dağ-bozqır zonalarını əhatə edir. Bu sahələr fıstıq, 
palıd-vələs meşələrilə, dağ-bozqır isə müxtəlif taxıl bitkiləri ilə 
örtülüdür.

Az rütubətlilik Kiçik Qafqazın bütün dağətəyi qurşağını 
əhatə edir. Bu sahələr meşə-göl, quru bozqır, yovşan ağ ot bit
kiləri ilə örtülüdür.

10
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Müəyyən edilmişdir ki, orta illik temperatur hər 100 m 
üçün 0,54° azalır. Yağıntının miqdarı isə hər 100 m-ə 26 mm 
artır.

Şəkil: - Dəniz səviyyəsindən olan yüksəklikdən asılı olaraq 
orta illik temperaturun və yağıntının dəyişməsi I-orta illik tem
peratur (T), II - orta illik yağıntı (W).

Rütubətli nisbətən soyuq iqlim (yüksək dağlıq subalp qur
şağı) tipi. Bu tip iqlim DS-dən 2150-2450 m yüksəkliklər arası 
sahəni əhatə edir. Orta illik temperatur 4,7-3,10°, yağıntıların 
miqdarı 1210 mm-dən artıq olub meşətundura iqlimi ilə analoq 
təşkil edir.

Bitki örtüyü şərq palıdından, Litvinov tozağacmdan, Trayt- 
vetter ağcaqayınından, keçi söyüdündən və s. ibarətdir. Bu me
şələr seyrək olub park şəkilli qruplaşmadır. Ot örtüyünü yüksək 
gövdəli subalp tipli bitkilər tutur.

Çox rütubətli soyuq iqlim (yüksək dağlıq alp qurşağı) tipi. 
Dəniz səviyyəsindən 2450 m-dən başlamış nival qurşağa qədər 
olan əraziləri tutur. Burada orta illik yağıntılar 1210 mm-dən 
artıqdır. Orta illik temperatur isə 4,2C°-dən aşağıdır. Kifayət 
qədər rütubətli iqlim Kiçik Qafqazın yüksək dağ sahələrini 
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Şahdağ, Murovdağ və Qarabağ silsilə dağları əhatə edir. Bitki 
örtüyü subalp və alp çəmənlikləri ilə örtülüdür. Bu qurşaqlar 
yay otlaqlarının əsasını təşkil edir.

Ümumiyyətlə müəyyən edilmişdir ki, Kiçik Qafqazda orta 
illik temperatur hər 100 m yüksəklikdə qradient 0,54C° aşağı 
düşür. Bu dəyişiklik iqlim tiplərində və bitki örtüyündə fitose
nozun formalaşmasında özünü aydın göstərir.

TORPAĞI - Kiçik Qafqazın torpaqları M.E.Salayev (1966), 
N.A.Ağayev (1994), Q.Ş.Məmmədov (2002), M.R.Babayev və 
b. (2006), S.Z.Məmmədova (2006), V.H.Həsənov, B.N.İsmayı- 
lov və b. (2007) və s. alimlər tərəfindən müxtəlif vaxtlarda təd
qiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, burada olduqca bir-bi
rindən fərqli torpaq tipləri formalaşmışdır. Torpaqların forma
laşmasında relyef, iqlim, bitki örtüyü, antropogen amillər mü
hüm rol oynayır.

Kiçik Qafqazın torpaq örtüyü əsasən şaquli dağ qurşaqlarına 
görə inkişaf etmişdir. Qurşaqlar dəyişdikcə torpaq tipləri də qa
nuna uyğun olaraq dəyişir.

Kiçik Qafqazın torpaq örtüyünün tədqiqatçılarından biri olan 
M.E.Salayev (1966) monoqrafik araşdırmada aşağıdakı torpaq 
tiplərinin olduğunu göstərir:

1. Dağ-çəmən torpaqları
2. Dağ-çəmən-bozqır torpaqları
3. Dağ-qaratorpaqları (meşədən sonra)
4. Dağ-meşə qonur torpaqları
5. Dağ-meşə karbonatlı - çəmən torpaqları
6. Dağ-qəhvəyi torpaqlar
7. Boz qəhvəyi torpaqlar
8. Çəmən - boz qəhvəyi torpaqları
9. Allüvial - çəmən torpaqları

M.E.Salayev (1966) Kiçik Qafqazın əsas yay otlaqları olan 
subalp və alp qurşaqları torpaqlarını 4 qrupa bölür:

1. Dağ-çəmən primitiv (ibtidai) torpaqlar
14



2. Dağ-çəmən torflu torpaqlar
3. Dağ-çəmən çimli torpaqlar
4. Dağ-çəmən qara torpaqlar

Bu torpaq tipləri Kiçik Qafqazı təşkil edən əzəmətli dağ zir
vələrindən başlamış aşağı dağ qurşaqlarına kimi cənub yamac
larda tala-tala yerləşir və yay otlaqlarında böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Kiçik Qafqazda dağ-çəmən torflu torpaqları dəniz səviyyə
sindən 2600-3000 m yüksəkliklər arasında yerləşir və çınqılla 
zəngin olub yamaclar boyu tam zolaq təşkil etmir.

Bu torpaqlarda mübadilə kationları arasında Ca mühüm yer 
tutur və ən çox alp qurşağında yayılmaqla geniş ərazi tutur. 
Zəngin bitki örtüyünə malikdir və yay otlaqları kimi yüksək 
qiymətə malikdir.

Dağ-çəmən çimli torpaqları xüsusən subalp qurşağı üçün sə
ciyyəvidir. Bu torpaq tipi alp çəmənliyi qurşağı ilə dağ-çəmən 
qurşağı arasında geniş otlaq sahəsini əhatə edir. Burada qida
lılıq baxımından zəngin olan yem bitkiləri yayılmışdır.

Dağ-çəmən çimli topraqları humusla zəngin olub, üst qatda 
humusun miqdarı 11-20%-ə qədərdir. Toprağm üst qatının 
çimləşməsi sayəsində torpaqların eroziyaya uğramasının qarşısı 
alınır və düşən yağış və qar suları qismən çim tərəfindən udu
lur və ya çim qatı sel sularının üst axınını təmin edir.

Dağ-çəmən qara torpaqları yuxarı-dağ meşə qurşağının yu
xarı sərhəddində yayılmışdır. Burada bitki örtüyü müxtəlif ot
lardan ibarət olan mezofıl çəmənliklərdən və kserofıl bitki (cə
nub yamaclarda) qruplaşmalardan ibarətdir.

B.B.Akimtsevə (1928) görə dağ-çəmən qara torpaqları 
dəniz səviyyəsindən 1200-1800 m yüksəkliklər arası qurşaqda 
yerləşir. Bu torpaq tipi Şahdağ, Murovdağ silsiləsinin Şimal- 
Şərq yamaclarında və Qarabağ yaylasının cənub-qərb hissə
sində geniş ərazi tutur. Zəngin subalp bitki örtüyünə malikdir.
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M.E.Salayevə (1966) görə dağ-çəmən qara torpaqlarının 
üst təbəqəsində humusun miqdarı 15-8,4% arasında dəyişir. 
Torpağın turşuluq reaksiyası zəif, turş və neytraldır. Bu torpaq 
sahələrindən bəzi rayonlarda (Tovuz, Gədəbəy, Kəlbəcər, La
çın və s.) taxıl və kartof əkinləri üçün istifadə edilir. Bununla 
bərabər dağ-çəmən qara torpaqlarda yayılmış bitkilikdən yay 
otlağı və biçənək üçün geniş istifadə olunur.

Kiçik Qafqazda mövcud olan subalp və alp qurşaqlarının 
bitkiliyini təşkil edən yem bitkilərinin növ tərkibi haqda gələ
cək bölmələrdə ətraflı məlumat veriləcəkdir.

HİDROLOGİYASI - Azərbaycanın hidroloji şəbəkəsi 
S.H.Rüstəmov (1960) tərəfindən tədqiq edilmişdir.

Kiçik Qafqazın özünə məxsus zəngin hidroloji şəbəkəsi var
dır. Bu zənginliyin yaranması sahənin mürəkkəb relyefindən, 
yağıntıların miqdarından, bitki örtüyündən və digər fiziki-coğ
rafi amillərdən asılıdır. Burada saysız-hesabsız bulaqlar, onla
rın yaratdığı kiçik çaylar Şimal-şərq və cənubi-şərq istiqamətli 
yamaclardan dərələr boyu axaraq Kürçayının sağ qolları olan 
daha iri və gür sulu çayları yaradır.

Şahdağ və Murovdağ silsilələri Kiçik Qafqazda Kür çayı 
hövzəsi ilə Sevan (Göycə) gölü hövzəsi arasında suayrıcıdır. 
Şahdağ silsiləsindən axan çayların şəbəkəsi sıxlığı daha çox
dur. Murovdağ silsiləsindən axan çayların şəbəkə sıxlığı isə 
nisbətən azdır. Yüksəkliyə görə ən çox çay şəbəkə sıxlığı dəniz 
səviyyəsindən 1000-2500 m-ə kimi yüksəkliyi olan sahələrdə 
inkişaf etmişdir. Kiçik Qafqaz çayları əsasən qar və yağış su
lan ilə qidalanır. Ərazinin əsas çaylan Ağstafaçay, Zəyəmçay, 
Şəmkirçay, Qoşqarçay, Kürəkçay, Tərtərçay, Xarınçay və s. 
ibarətdir.

Hidroloji şəbəkənin təşkilində Kiçik Qafqazda mövcud olan 
dağ gölləri də mühüm rol oynayır. Burada ən böyük Alagöl dağ 
gölüdür. Bu göl dəniz səviyyəsindən 2729 m yüksəklikdə yer
ləşir. Gölün sahəsi 4.75 m2, dərinliyi 8,2 m-dir. Bununla bə
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rabər Laçın rayonu ərazisində də bir çox göllər vardır. Bunlar
dan ən böyüyü vulkan mənşəli Qaragöldür. Bu gölün sahəsi 2,8 
km2, dərinliyi 7,8 m-dir. Kiçik Qafqazda Kürəkçay hövzəsində 
Göygöl, Maralgöl, Qaragöl, Ördəkgöl, Zəligöl, Ağgöl və s. 
vardır. Göllərin ən böyüyü olan Göygöl dəniz səviyyəsindən 
1576 m hündürlükdə yerləşir və sahəsi 0,79 km2, dərinliyi isə 
99 m-dir. Göl və çayların suyu fauna nümayəndələri, mal-qara 
və davarlar tərəfindən istifadə edilir. Ərazidə çoxlu bulaqlar və 
müalicə əhəmiyyətli mineral sular da çoxdur.

Kiçik Qafaz dağ silsilələrində mövcud olan zəngin meşələ
rin subalp və alp çəmənliklərinin mövcüdluğu bulaqların daima 
sulu olmasına şərait yaradır. Quraqlıq illərində belə bulaqların 
suyu azalsa da onlar qurumur və heyvan və quşların suya olan 
tələbatını ödəyir.

BİTKİ ÖRTÜYÜ - Kiçik Qafqazın bitki örtüyünün öyrə
nilməsi ümumən Qafqazın bitki örtüyünün tədqiqi ilə yanaşı 
aparılmışdır. Bilavasitə Kiçik Qafqazın florası A.A.Qrossheym 
(1932, 1939, 1952), L.İ.Prilipko (1947, 1954), Y.M.İsayev 
(1952), V.C.Hacıyev, Z.V.Bahabov, X.Q.Quliyeva, V.S.Xəli- 
lov (1968, 1969, 1970) Ə.X.Xəlilov (1972), C.Ə.Əliyev 
(1968), R.M.Abbasov(1971), K.S.Əsədov (1966) və b.müəllif- 
lər tərəfindən tədqiq edilmişdir.

Qeyd etdiyimiz ədəbiyyatlardan və apardığımız şəxsi mü
şahidələrdən məlum olmuşdur ki, Kiçik Qafqazın bitki örtüyü, 
flora tərkibinin zənginliyi, müxtəlifliyi və mürəkkəbliyi bu Zo
naya xas olan torpaq, iqlim və digər fiziki coğrafi şəraitlərdən, 
onların müxtəlifliyindən və vaxtaşırı dəyişməsi ilə izah olunur.

1968-1970-ci illərdə Kiçik Qafqaz dağlarında ekspedisiya
lar zamanı topladığımız və şəxsi müşahidələrimizdən, xüsusilə 
“E” vitamininə aid material toplamaqla bərabər, bitki örtüyü
nün müxtəlifliyi, onun fenoloji quruluşu, bolluğu və s. geniş 
öyrənilmişdir.
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Göstərilən ədəbiyyatlardan və apardığımız şəxsi müşahi
dələrdən məlum olmuşdur ki, Kiçik Qafqazın bitki örtüyü, 
flora tərkibinin zənginliyi, müxtəlifliyi və mürəkkəbliliyi bu 
zonaya xas olan torpaq, iqlim və digər fiziki-coğrafi şəraitlərin 
eyni olmaması, tez-tez dəyişməsi ilə izah olunur.

Məhz ona görə bu zonada nəzərə çarpan torpaq, iqlim və 
sair müxtəlif zonallıqlar, bitki örtüyünün coğrafi yayılmasında 
da üfuqi zonallıq qanunluğu müşahidə olunur.

I . Düzənliklər:
a) Yarımsəhralar (yovşan, yarımsəhraları)
b) Bozqırlar və yaxud yarımbozqırlar (yovşan, ağbığ ya- 

rımbozqırlığı və yaxud ağbığ bozqırhğı)

2 .Dağ meşə qurşaqları:
a) Aşağı dağ meşələri (kolluqlar, xırda qarışıq meşələr)
b) Orta dağ meşələri (palıdlıqlar, fıstıqlar)
c) Yuxarı dağ meşələri (park tipli meşələr, şərq palıdı, toz 

ağacları və s.)

3 .Yüksək dağ-çəmən və bozqır qurşaqları:
a) Subalp çəmənliyi və bozqırhğı
b) Alp çəmənliyi və bozqırhğı

4 .Nival qurşaqları - primitiv bitkiliklər, qayalıq, daşlıq yer
lərin bitkiliyi.

Ümumi zonallıq qanununa uyğun olaraq Kiçik Qafqazın 
dağ qurşağı, yəni 600 m-dən 1700-1800 m (2000m) hündür
lüklərində aşağı dağətəyi və orta dağ qurşaqlarının bitki örtüyü 

dağ meşəlikləri ilə əhatə olunmuşdur.
Aşağı dağ meşələrində əsasən xırda boylu vələslər (Carpi- 

nus oricnlalis Mili.), gürcü palıdı (Quercus iberica Stev.) üs
tünlük təşkil etməklə bərabər müxtəlif kol bitkiləri də geniş ya- 
yılmışdır.bu qurşağın aşağı zonalarında kserofit kolluqlar cən
gəllik təşkil edirlər. Bunlardan xüsusi ilə qara tikanı (Paliurus 

18



spina christi Mili.) göstərmək olar. Kollardan itburnu (Rosa 
L.), qarağat (Ribes L.), murdarça (Rhamnus L.), sumax (Rhus 
L.), fındıq (Corylus L.), əzgil (Mespilus L.), armud (Prunus 
Mili.), böyürtkən (Rubus L.) və s. bir çox cinsləri aşağı dağ 
qurşaqlarında özlərinə geniş məskən tapmışdır. Ardıcın ayn- 
ayrı növləri bu qurşağın cənub yamacında xüsusi formasiyalar 
yaradır. Azərbaycan florası üçün göstərilən 5 kərməşov (Evo- 
nymus L.) növünün hamısına Kiçik Qafqazın dağ meşələrində 
rast gəlinir. Yemişan (Crataegus L.) bu meşələrdə geniş yayıl
mış, ayrı-ayrı növləri xüsusi formasiyalar əmələ gətirir.

Yuxarı dağlara qalxdıqca kolluqlar hündür boylu dağ meşə 
ağacları ilə əvəz olunur, daha doğrusu kolların bəziləri enli yar
paqlı ağacların tərkibinə daxil olmaqla orta dağ qurşaqlarında 
mərtəbə (yarus) təşkil edirlər. Əksəriyyəti isə itburnu (Rosa 
L.), ardıc (Juniperus L.), böyürtkən (Rubus L.), kolluqların tər
kibindən yüksək dağ meşə qurşaqlarına kimi qalxırlar. Dağ
ların xarakterindən və yamacın cəhətindən mailliyindən asılı 
olaraq bu yerlərdə çoxlu miqdarda ot bitkilərinə də rast gəlinir.

Meşə talalarında isə bozqır tipli taxıllar bolluq təşkil edir
lər. Dağın xarakterindən və yamacın cəhətindən asılı olaraq, ol
duqca müxtəlif ot bitkiləri rast gəlir. Cənub yamaclarında ağbığ 
(Batrichloa ischaemum L.), topal (Festuca L.), şiyav (Stipa 
azovitsiana, S.meyeriana), ayrıq (Agropyrum causasicum, 
A.caninum, A.trichophorum), quramit (Lolium rigidum, L.pe- 
renne), qısaayaq (Brachipodium silvaticum) və s. bitir.

Taxıllarla bərabər bu quru yamaclarda paxlalılar və müx
təlif otların nümayəndələri yayılmışdır. Zaqafqaziya və Kür xa- 
şası (Onobrychis transcaucasica, O.cornuta, O.vaginalis'), qa
rayonca (Medicago caucasica, M.orbicularis}, paxladan kə- 
vənin (Aslragalus) bir çox tikanlı və tikansız növləri, lərgənin 
(Vicia) də birillik, çoxillik növləri bu zonalarda bolluq təşkil 
edirlər. Müxtəlif otlardan çöl nanəsi (Satureia), kəkotu (Thy- 
mus), dağ nanəsi (Ziziphord), başlıqotu (Scutellarici), güləvər 
(Centcıurea), tunika (Tunicd), bənövşə (Viola), dilqanadan (Ga- 
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Ilum), qulancar (Asparagus), sürvə (Salvia) pişiknanəsi (Ne
peta), qaytarma (Potentilla), boymadərən (Achillea), qanqal 
(Cirsium) və bir çox başqa müxtəlif cinslər rast gəlir.

Bəzən göstərilən cinslərin bir-ikisi bolluq təşkil etməklə kol 
bitkiləri ilə birlikdə formasiya yaradırlar.

Aşağı dağ meşə qurşağının bitkiliyinin nəinki xalq təsərrü
fatında hətta kənd təsərrüfatında, xüsusilə mal-qaranın inkişa
fında böyük rolu vardır. Meşə talalarında çox qiymətli yem bit
kiləri rast gəldiyi üçün və onun ot durumu çox məhsuldar 
olduğuna görə həmin sahələrdən biçənək və otlaq kimi geniş 
istifadə edilir. Biçənək və otlaqların ot tərkibi yem üçün çox 
qiymətli sayıldığına görə gələcəkdə həmin bitkilərin tərkibində 
olan vitaminlərin, xüsusilə “E”, “C” və sair vitaminlərinin öy
rənilməsini məqsədəuyğun saymaq olar.

Orta dağ meşə qurşağı geniş bir enli zolaq əmələ gətirmək
lə, əsasını enli yarpaqlı meşə ağacları, gürcü palıdı (Quercus 
iberica), şərq fıstığı (Fagus orientalis), şərq vələsi (Carpinus 
caucasica) təşkil edir. Bu meşə edifıkatorlarından başqa orta 
dağ meşə qurşaqlarında Acer platanoides, A.Lonerum, Tilia 
caucasica, Ulmus elliptica, U.scobra, Pinus sosnovskyie, Pop
ulus tremula və sairə rast gəlir.

Meşənin ot örtüyü taxıl və müxtəlif otların nümayəndələrin
dən ibarət olmaqla aşağıdakılardan ibarətdir: Asperula odorata, 
Festuca montana, Dryopteris filixmas, Athyrium filix femina, 
Sanicula europea, Struthiopteris fdicastrum, Brachipodium sil
vaticum, Salvia glutinosa, Calaminta umbrosa, Poa nemoralis, 
Fragaria vesca və başqaları. Bunlardan Asperula odorata, Fes
tuca montana, Dryopteris filixmas, orta dağ meşə qurşaqlarında 
bolluq təşkil edir. Əsas meşə edifikatorları ilə birlikdə meşə for
masiyası əmələ gətirirlər.

Orta dağ meşə qurşaqlarının böyük xalq təsərrüfat əhəmiy
yəti vardır. Yuxarı dağ meşə qurşağı orta dağ qurşağı ilə subalp 
qurşağı arasında ensiz bir zolaq təşkil edir. Dağların xarakte
rindən asılı olaraq bu qurşaq özünü geniş və yaxud ensiz bir 
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zolaq və ya da heç göstərmir. Kiçik Qafqazda bu qurşaq subalp 
qurşaqlarının orta sahələrinə kimi, yəni 2200-2400 m hündür
lüyünə qədər qalxırlar, əsasını dağların cənubunda park tipli 
şərq palıdlığı (Quercus macranthus), şimalında isə şərq fıstığı 
(Fagus orientalis) və əyri toz ağacları (Betula litwinovı), traut- 
vet ağcaqaymı (Acer trautvetterf) təşkil edirlər.

Bu meşənin yuxarı sərhəddini təyin etmək çox çətin olur, 
çünki subalp çəmənliyi bu sərhəddə bolluq təşkil etməklə meşə 
ağaclarının inkişafına, xüsusilə yeni əmələ gələn ağaclara 
(törəmələrə), meşənin bərpasına maneçilik törədirlər. Bu 
qurşağı Qafqaz botanikləri subalp meşələri adlandırırlar. Bu 
meşələrin tərkibində yüksək dağ kol cinslərindən başqa, çoxil
lik ot bitkiləri bolluq təşkil edir. Yüksək dağ meşə qurşağının 
bitki örtüyü meşəni təşkil edən ağaclardan başqa dağın xarak
terindən də çox asılıdır. Fıstıqlıq rast gələn şimal yamacda ən 
çox mezofil tərkibli hündür boylu palıd rast gələn dağların cə
nub yamacında taxıllara aid çoxillik otlar bolluq təşkil edir. Bu 
qurşağın ot nümayəndələrinin yan hissəsi meşə, yan hissəsi isə 
alp bitki nümayəndələrindən ibarətdir. Mal-qaranın inkişafında 
bu qurşağın böyük əhəmiyyəti vardır. Biçənək və otlaq kimi 
çox qiymətlidir.

Tədqiqat apardığımız rayonların ərazisində subalp qurşağı ge
niş bir zolaq təşkil edir. Subalp zonası bitkiliyinin tərkibində 
çəmən, bozqır tipli bitkilər rast gəlir. Meşə altından çıxmış 
hündür otlar da - baldırqanhq (Heraclieta) bu qurşağa mənsub
dur.

Müxtəlif bitki örtüyünə mənsub olan bu qurşağın çox zəngin 
florası vardır. Xarakter bitkilərdən Nardus stricta, Festuca va
ria, F.sulcata, Poa alpina, Phleutn alpinum, Centaurea fısche- 
ri, Scabiosa caucasica, Betonica grandiflora, Mysotis alpes- 
tris, Jnula grandiflora, Potentilla gelida, Ranunculus cau- 
casicus, Anthoxantium odoralum, Trifolium ambiguum, T.ca- 
nescens, Campanula tritentata, Veronica gentianoides və sair 
bu çəmənlərdə bolluq təşkil edirlər. Hər bir bitki formasiya
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sında 60-80 bitki nümayəndələri rast gəlir. Bu bitkilərin ək
səriyyəti də mal-qara tərəfindən həvəslə yeyilir. Subalp çəmən
liyindən biçənək və otlaq kimi istifadə edilir. Məhsuldarlığı 
çox yüksəkdir. Hər hektardan 25-30 sentnerə qədər quru ot 
məhsulu alınır. Hündür otluq bitki formasiyalarında isə 50-55 
sentnerdən çox quru ot məhsulu götürmək mümkündür.

Baldırqanhq çox yüksək məhsul verir, ondan silos üçün geniş 
istifadə etmək lazımdır. Subalp çəmən və bozqırlarda rast gələn 
bitkilərin əksəriyyəti mal-qara tərəfindən həvəslə yeyilir. Məhz 
ona görə onların vitamin tərkibi aydınlaşdırılıb, heyvanlar tərə
findən düzgün yedirilməsi məqsədə uyğun sayıla bilər.

Subalp qurşağında biçənək və otlaqların alağı sayılan və hey
vanlar tərəfindən pis yeyilən və yaxud yeyilməyən (Ranuncu- 
lus və Veratrum) cinsləri də geniş yayılmışdır ki, bunların da 
vitamin tərkibinin öyrənilməsi vacib məsələlərdən sayılmalıdır.

Kiçik Qafqazın alp qurşaqları bir zonallıq təşkil etməklə, ge
niş yayılmış uca dağların 2600 m-dən yuxarı zirvələrində yer
ləşmişdir. Otların boyları xırda olmaqla çox müxtəlif və zən
gindir.

Alp çəmənlərində və xalılarında rast gələn onlarca alp bit
ki formasiyalarının tərkibində yüzlərcə çox qiymətli bitkilər 
vardır ki, bunlar da artmaqda olan mal-qaranın inkişafında bö
yük əhəmiyyətə malikdir. Ot məhsuldarlığı yüksək olmasa da 
(hektardan 4-5 sentner quru ot) yem dəyərliliyi çox yüksəkdir.

Alp yem bitkilərindən: Festuca varia, F.ovina, Carex teris- 
tis, Poa alpina, Mysotis alpestris, Carum caucasicum, Taraxa- 
cum steveni, Ranunculus oreophilus, Trifolium ambiguııtn, Koe- 
leria caucasica, Sibbaldia procumbenus və s. göstərmək olar. 
Göstərilən bitkilərin əksəriyyəti alp çəmənlərində və xalıların
da xüsusi formasiyalar əmələ gətirir. Məsələn, Festuca varia 
ilə bozqırlaşmış alp çəmənliyi, ağbığm (Nardus) üstünlüyü ilə 
əmələ gələn nəmli çəmənliklər, şırımlı, topalın (Festuca sul- 
cata, F.ovina), tonqal otunun və qırtıcm (Poa) üstünlüyü ilə 
əmələ gələn alp bozqırlığı, dağ çili (Carex), müxtəlif alp bitki
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lərindən (Sibbaldietum, Campanuletum, Alchimilletuni) əmələ 
gələn alp xalıları və s. göstərilən bitkilərin çox faizinin vitamin 
tərkibi öyrənilmiş və əsərdə verilmişdir. Qalan bitkilərin də 
geniş öyrənilməsi məqsədə uyğundur.

Yüksək dağların (Kamış, Kəpəz, Şahdağ) uca zirvələrinin 
bitkilərinin primitiv olduğuna baxmayaraq, burada alp zonası
nın bitki nümayəndələri, sərt iqlimə uyğunlaşmış, introduksiya 
olunmuş bitkiləri də az deyildir. Qayalıqlarla, daşlıqlarla əhatə 
olunmuş sahələrdə bitki örtüyü yox olsada, bu zonada yüzlərcə 
bitki nümayəndələrinə rast gəlinir ki bunlardan: Draba, Çam
pamda, Sedum, Saxifraega, Cerastium, Minuartia, Alchimilla, 
Aspleum, Athyrium və başqa cinslərin bir çox növləri geniş 
yayılmışdır. Bu bitkilərin bəziləri alp qurşaqlarında geniş ya
yılmaqla ot durumunun tərkibində böyük rol oynayır.

Alp və subalp bitkilərinin əksəriyyəti mal-qara tərəfindən 
həvəslə yeyilir və onların kökəldilməsində böyük rol oynayır. 
Bu bitkilərin tərkibində orta hesabla 18-25% protein, 2-3 (4)% 
isə yağ vardır. Məhz ona görə yüksək dağ bitkiləri yem bitkisi 
kimi çox qiymətli sayılırlar.
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II FƏSİL
BİTKİLƏRDƏ “E” VİTAMİNİ VƏ 

ONUN FİZİOLOJİ XASSƏSİ

insan və heyvan orqanizmində vitamin, xüsusən “E” vita
mininin azlığı və olmaması bir sıra xoşagəlməz fəsadlar törə
dir. Odur ki tədqiqatçılar orqanizmlərdə vitaminlərin tədqiqi ilə 
məşğul olmuşlar və bir sıra uğurlar əldə etmişlər. Biz burada 
xüsusən “E” vitamini üzərində dayanacağıq. Tokoferol (vita
min “E”) barədə alimlərdən A.İ.Yermakov (1952), M.P.Zaxa- 
rova (1954), S.Ya.Olotnikova (1954), A.A.Zubrilin (1943), 
J.A.Kezeli (1966), B.A.Kudryaşov (1943), Q.M.Luşevekuz 
(1958),R.S.Mirsahatova(1955), V.S.Xəlilov (1969,1970,1971), 
M.S.Sipalov və S.A.Burnaşeva (1955), R.F.Şuxkova (1957), 
T.Baszynski (1961), C.J.Bouman, E.S.Slater (1956), W.Feld- 
hein (1956), J.Green (1958), E.A.Stroyel (1986) və başqala
rının əsərlərində məlumat vardır.

“E” vitamini 1922-ci ildə Evans və Bişaq (Evans, Bischop, 
1922) tərəfindən kəşf edilmişdir. “E” vitamininin adı altında 
“E” vitamininin xassələrinə malik bir sıra birləşmələr: a-Toko- 
ferol, P-tokoferol, y- tokoferol, 8- tokoferol və digər tokoferol- 
lar nəzərdə tutulur (Devyatnin, 1964).

Öz kimyəvi quruluşuna görə tokoferollar biratomlu spirtlər 
olub bir-birindən xroman nüvəsində metil qruplarının müxtəlif 
cür yerləşməsi ilə fərqlənir. Tokoferol molekulalarmın yan 
zənciri yüksək molekulyar spirt olan fıtola (C16H23) uyğun 
gəlir.
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Tokoferolların quruluş formulaları aşağıdakı kimidir:

a-Tokoferol

(5,7,8 trimetiltokol)

P-tokoferol 

(5,8 dimetiltokol)

8- tokoferola-Tokoferol

(7,8 dimetiltokol) (8- metiltokol)

CH3 CH3

(R- CH2 (CH2- CH2-CH-CH2)2-CH2-CH-CH3) olduqda

Tokoferolları suda həll olmayan, xloroformda, benzolda, efir
də, pctroleyn efirində yaxşı həll olan, spirt və asetonda isə pis 
həll olan açıq-sarı rəngli şəffaf mayelərdir.

ct-P-y-, və b. tokoferollar üçün spektrin ultrabənövşəyi sahə
sində maksimum udulması müvafiq olaraq 292, 295, 298, mq-a 
uyğun gəlir. Bütün tokoferollar təxminən eyni maksimum 
udulmaya malikdir.

“E" vitamini yüksək temperatura davamlıdır və oksigensiz 
mühitdə hərarəti 200°C qaldırdıqda belə parçalanmır. Ozon, 
KMnO4, Ag NO3, FeCl3, Br və C1 kimi oksidləşdiricilər “E” vi
taminini ani olaraq parçalayırlar (Kudryaşov, 1948). Tokofe
rollar turşulara qarşı davamlıdırlar. Xlorid turşusu otaq tempe
raturunda 24 saat müddətində tokoferollara təsir göstərmir. “E” 
vitamini qələvilərin təsirinə az davamlıdır:qələvi mühitdə 40°C 
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temperatura kimi qızdırdıqda aktivcizləşirlər (Bukin, 1941). Qə
ləvi mühitdə tokoferolların parçalanmasının qarşısını almaq 
üçün antioksidləşdircilərdən piroqalol və askarbin turşusunun 
əlavə edilməsini məsləhət görürlər (Nobile və Mur-Mobile, 
Moor,1954).

Tokoferolları həm sintetik yolla həm də təbii mənbələrdən al
maq mümkün olmuşdur, a-tokoferolu almaq üçün təbii mənbə 
bitki yağlarıdır. Ən yaxşı xammal 25-30% mq tokoferol olan 
buğda rüşeymləri hesab olunur. Onlardan alman yağda 0,3% 
tokoferol olur. Onun sabunlaşmayan hissəsindən tərkibində 
15%-ə qədər təmiz “E” vitamini olan konsentrat alınır.

“E” vitamininin aktiv preparatlarını almaq üçün ən əsas üsul 
molekulyar distillyasiya üsuludur (Embri-Embree, 1941, Ko- 
qan 1946, Koqan, Azarova, 1959).

Hal-hazırda bu sahədə xromotoqrafık metodlar da tədbiq olu
nur (Bent, Kuznetsova və başq. 1953).

y-tokoferol və onun bir neçə homoloqunun tam sintezi F.P.- 
Qrinberq, Q.P.Luşevskaya, B.Q.Savinov (1958), M.E.Mair, 
Q.V.Cmimova, E.A.Parfenov, P.N.Sarıçyeva və N.A.Preobra- 
jenski (1961) tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Ədəbiyyatda həmçinin tokoferolların sadə homoloqlarının 
sintezini aparmaq üçün metodlar təsvir edilir ki, bunlar müva
fiq dimetilhidroxinonlann fitol ilə kondensasiyasına əsaslanır, 
nəticədə p-y və b.tokoferolların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır 
(Karrer, Karrer, 1938, Şnaylman, 1950).

Tokoferollar təbiətdə geniş yayılaraq həm bitki, həm də hey
van orqanizmlərində rast gəlinir.

Heyvanların orqanizmində “E” vitamininin miqdarı bitki 
məhsullarına nisbətən xeyli azdır. Təbii məhsullarda “E” vita
mini habelə ayrı-ayrı tokoferolların miqdarı haqqında V.N.Bu- 
kinin (1940), V.A.Defyatnin (1948), Kvayfın-Quaife, (1949), 
M.P.Zaxarovanm (1954), V.M.Berezovskinin (1959) işlərində 
ətraflı məlumatlar verilmişdir.
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Q.M.Luşevskinin (1958) məlumatına əsasən “E” vitamininin 
miqdarı (mq%-lə) bitki yağlarında(10-13,4), taxıllarda (0,6-30), 
meyvələrdə (0,4-0,75), tərəvəzdə (0,1-40), heyvanların müxtə
lif orqanlarında (0,3-50), insanın müxtəlif orqanlarında (0,62- 
61,8) süd məhsullarında (0,02-55)-dir. Lakin təbiətdə “E” vita
mininin əsas mənbəyi bitkilərdir. Çünki, insan və heyvan orqa
nizmləri tokoferolları sintez etməyə qabil deyildir, ayrı-ayrı 
üzvlərdəki “E” vitamini qida vasitəsilə bədənə daxil olan toko- 
ferolların miqdarı ilə əlaqədardır.

Bitkilərdə tokoferollann biosintezi, funksiyası və miqdarının 
tədqiqi həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmasına bax
mayaraq həmin məsələ bu vaxta kimi kifayət qədər öyrənilmə
mişdir. Xüsusilə bitkilərdə tokoferollann miqdarı haqqında 
ədəbiyyatda məlumat azdır.

Tokoferollann quruluşu aydın göstərir ki,onların əmələ gəl
məsində fıtol spirti mühüm rol oynayır. Çünki, hələ 1938-ci il
də Karrer (Karrer) ilk dəfə olaraq trimetilhidroxinon ilə, fıtol 
spirtinin kondensasiyası nəticəsində tokoferolu sintez edə bil
mişdir. Belə fikir yürüdülür ki, bitkilərdə tokoferollann biosin
tezi prosesi də eyni qayda ilə gedir. Fitol spirti xlorofılin tərki
binə daxil olub onun molekul çəkisinin 1/3 hissəsini təşkil edir. 
Bir çox bitkilərdə hidroxinonun olması təsdiq olunmuşdur.

T.N.Qodnyevin (1947) fikirinə görə fıtol karotin zəncirindən 
əmələ gəlir. Digər tərəfdən Karrer (1938) belə bir mülahizə 
irəli sürmüşdür ki, karotinoidlər, fıtolun polimerləşməsi və de- 
hidratlaşması yolu ilə əmələ gəlir. Bu iki nöqteyi nəzərdən heç 
biri eksperimental şəkildə kifayət qədər təsdiq olunmamışdır.

M.P.Zaxarova (1954) göstərir ki, “E” vitamininin biosinte- 
zinin güclənməsi bir tərəfdən xlorofıl parçalandıqda fıtolun 
azad olunması ilə, digər tərəfdən fıtolun iştirakı ilə gedən karo- 
tinin və xlorofılin biosintezi proseslərinin qaranlıqda dayan
ması ilə əlaqədardır. Fişer və Bonna (Fischer, Bohn, 1958) 
görə xloroplastlarda fıtolun sintezi üçün xlorofılin sintezində 
olduğu kimi günəş enerjisi lazımdır.
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Bosse, Hobson-Frok (Booth, Hobson-Frohock,1961) müşa
hidə etmişdir ki, zəif böyüyən pomidor yarpaqlarında tokofero
lun miqdarı sürətlə böyüyən yarpaqlara nisbətən xeyli çoxdur.

Qrin (Green, 1958) buğdanın, arpanın, qarğıdalının və noxu
dun işıqda və qaranlıqda habelə bütün vegetasiya dövründə bö
yümə prosesində tokoferolların yığılmasını öyrənərək belə bir 
nəticəyə gəlir ki, bitkilər böyümə prosesində əsasən a-toko- 
ferolu sintez edirlər.Tokoferolların digər formaları əsasən to
xumun əmələ gəlməsi vaxtında və onların yetişməsi prosesində 
əmələ gəlirlər. Yetişən toxumlarda a-tokoferol larin digər for
malara çevrilməsi onların antioksidləşdirici xassələri ilə bila
vasitə əlaqədardır. German və b.(Hermann u and., 1962) müəy
yən etmişlər ki, noxud yetişərkən onda a-tokoferolun miqdarı 
azalır, y-tokoferol isə artır, yetişmiş toxumlarda ancaq y-to- 
koferol olur. Noxud cücərtilərində a-tokoferolların sintezi me
xanizmini müəyyənləşdirməyə çalışan Başinski (Baszynski, 
1961) göstərir ki, a- tokoferolun sintezi y- tokoferolun metil- 
ləşməsi yolu ilə əmələ gəlir. O, vaakum infıltrasiya üsulu ilə 
noxud cücərtilərində ATF və Mg iştirakı ilə a-metioninin daxil 
etmiş və müəyyən etmişdir ki, həmin maddələri cücərtilərə da
xil etdikdə onlarda a- tokoferolun miqdarı bir neçə dəfə artır.

Müəyyən edilmişdir ki, tokoferolların miqdarı bitkinin fizio
loji vəziyyətindən də asılıdır. Feldheymin (Feldheim, 1956, 
1957) məlumatına görə yetişmiş toxumlarda “E” vitamininin 
miqdarı, yetişməmiş toxumlara nisbətən çoxdur. Tokoferolların 
miqdarı bitkinin sortundan asılı olaraq da ciddi dəyişilir. Toko- 
ferollarm bitki hüceyrələrində paylanmasına aid ədəbiyyat mə
lumatı azdır.

M.P.Zaxarovanın (1954) tədqiqatlarına görə yonca yarpaqla
rının hüceyrələrində “E” vitamini sitoplazma ilə xloroplastlar 
arasında bərabər paylanmışdır, baxmayaraq ki,plastidlərdə onun 
miqdarı bitki şirəsinə nisbətən 10-11 dəfə çoxdur. A.S.Veçerin 
(1961) fikrinə görə “E” vitamini fotosintez prosesi getməyən 
yerdə əmələ gəlir. Ancaq onların toplanması yağların əmələ 
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gəlməsi ilə müəyyən əlaqədardır, məsələn, (buğda rüşeymlə
rində və s.). Xloroplastlarda və leykoplastlarda “E” vitamininin 
miqdarı və onun toplanması plastidlərdəki çoxlu lipidlərlə əla
qədardır.

Vitaminlərin zülali maddələrlə əlaqədə olması haqqında bir 
çox məlumatlar vardır. Belə ki, V.N.Bukin, N.A.Vodalazskaya 
(1950) və V.N.Bukin, A.Y.Areşkina (1950), göstərmişlər ki, 
heyvan orqanizmində “A” və “D” vitamini habelə, “D” provi- 
tamini proteidlərin kompleksi şəklində mövcuddur. M.P.Za- 
xarova (1954) öz tədqiqatları ilə “E” vitamininin zülallarla əla
qəsi olduğunu və bu əlaqənin xarakterinin müxtəlifliyini müəy
yən etmişdir. “E” vitamininin bir hissəsi zülalda elə zəif əlaqə
də olur ki, onu efirlə sadə ekstraksiya yolu ilə bitkidən ayırmaq 
mümkündür. “E” vitamininin qalan hissəsi isə zülalla davamlı 
birləşmə əmələ gətirir və materialı işlədikdən, zülalar spirtlə 
denaturasiya edildikdən və ya fermentativ hidrolizə uğratdıq
dan sonra ayırmaq mümkündür. Təzə otdan zülal-vitamin pas- 
tası hazirlanması tokoferolların, zülallarla birləşmə əmələ gətir
məsi xassəsinə əsaslanır (Zubrilnin, Zafren, 1943).

Tokoferolların bitki yağlarının metabolizmdə rolu tam aydın 
deyildir. Kungelin (Kunkel, 1951) işlərindən məlum olur ki, 
tokoferollar yağların oksidləşməsinə tormozlayım təsir göstərir.

Qrin və b. (Green a oth. 1956) görə buğda cücərtiləri və buğda 
kəpəyindən, arpa cücərtilərindən alınan yağlar “E” vitamininin 
zənginliyi ilə digər yağlardan seçilir. Yer kökünün toxumlarından 
alınan yağın tərkibində tokoferolların miqdarı buğda rüşeymlərin
dən alınan yağın tərkibindəki tokoferollardan 3 dəfə artıqdır.

Taxıl bitkilərinin toxumlarında tokoferollar əsas etibarilə rü
şeymdə və toxumun qabığında yerləşirlər (Başinski-Baszynski, 
1959). Unda tokoferolların miqdarı unun üyüdülməsindən ası
lıdır, un nə qədər xırda üyüdülərsə tokoferolların itkisi də bir o 
qədər az olacaqdır (Tomas və b.-Thomasa a oth. 1957, Pelşenk- 
Pelschenke,1960).
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Son vaxtlarda taxıllardan alınan yağlarda demək olar ki, to- 
koferolların bütün izomerləri tapılmışdır (Qrin-Green, 1958, 
Başinski- Baszynski, 1959).

Taxıl məhsullarının çoxusunda 2,1 mq-dən 4,5 mq%-ə qədər 
“E” vitamini olur. Tokoferollann çiçəklərin tozcuğunda tapıl
ması faktı da diqqəti cəlb edir. E.M.Qrunt, V.A.Devyatnin və 
b. (1948) görə südotu tozcuğunda 17 mq%, qarabaşaq tozcu
ğunda isə 21mq% “E” vitamini olur.

Başinski (Baszynski, 1961), çəmən bitkilərinin çiçəyini və çi
çək yanhğını tokoferollann miqdarına görə tədqiq etdikdə 
müəyyən etmişdir ki, tokoferolla daha çox zəngin olanlar, He- 
liantheum ovatum Dum., Leontodon autumnalis L., Violatrico- 
lor L., Valeriana officinalis L.-dir.

Taxıllar fəsiləsindən olan bitkilərin çiçək yanlığında da az 
miqdarda tokoferol tapılmışdır.

Cənubi Qafqaz florasının yabanı və mədəni bitkilərində “E” 
vitamininin öyrənilməsinə dair aparılmış tədqiqat işlərindən 
belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, “E” vitamininin miqdarı əsa
sən mürəkkəbçiçəklilərin, laləkimilərin, xaççiçəklilərin, zeytun 
kimi fasilələrin yağı çox olan növlərində daha çoxdur.

Dodaqçiçəklilər və paxlalılar fasiləsinin nümayəndələrinin 
toxumlarında yağın faizi yüksək olan cinslərində məsələn, 
sürvə, soya və şairədə da “E” vitamininin miqdarı artıqdır.

Ədəbiyyatda belə bir fikir mövcuddur ki, hansi bitkilərdə hidro- 
xinon, arbutin və metilarbutin kimi tokoferollara yaxın olan mad
dələr varsa, həmin bitkilərdə “E” vitamini vardır (İvanov, 1940).

Heyvan orqanizmində gedən maddələr mübadiləsinə göstər
diyi çoxcəhətli təsirinə görə digər vitaminlərə nisbətən “E” 
vitamini böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Mettill (Mattill, 1954), göstərir ki, vitaminlərdən heç biri “E” 
vitamini kimi geniş miqdarda bioloji proseslərdə iştirak etmir 
və onun kimi çoxlu fizioloji, kimyəvi reaksiyalarla funksional 
əlaqəyə girmir. “E” vitamini antioksidləşdirici xassəyə, habelə 
antisterilləşdirici və antistrofik aktivliyə malikdir. Təbii tokofe- 
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rolların antioksidləşdirici xassələri onların bioloji (antisteril) 
aktivliyi ilə tərs mütənasibdir.

“E” vitaminin ən mühüm xassələrindən biri “A” vitaminini 
oksidləşmədən qorumaqdır (Xayq-High, 1956,Zaxarova, 1954).

Müəyyən edilmişdir ki, molekulyar-distillyasiya üsulu ulə 
“A” vitaminin konsentratlannın alınmasında “E” vitamini ən 
yaxşı stabilləşdirici maddə rolunu oynayır (Şipalov və Buma- 
qoba, 1955). Tokoferollann antioksidləşdirici təsiri yalnız “A” 
vitamininə və karotinə aid olmayan, biotin və sair maddələrə 
də aiddir (Vaqel, Knoblok - Vogel-Knobloch, 1950).

Ayrı-ayrı tokoferollann antioksidləşdirici aktivliyi müxtəlif 
temperaturalarda eyni deyildir, temperatur artıqca y-tokoferolun 
nisbi aktivliyi a və y-tokoferollara nisbətən xeyli artır (Hofe-Ho- 
ve, 1944). Tokoferollann bioloji aktivliyi də eyni deyildir: a-,ß- 
,y- və b.tokoferollann aktivliyi aşağıdakı nisbətdədir. 100:30:20:1 
(Braun-Brown, 1952). Feldheym (Feidheim, 1956) göstərir ki, e- 
tokoferolunun bioloji aktivliyi ß-tokoferola uyğun gəlir.

“E” vitamini kəşf edildiyi vaxtdan antisteril vitamini kimi tanı
nır. Ancaq, aparılan çoxlu miqdarda tədqiqatlar nəticəsində mə
lum olmuşdur ki, orqanizmdə “E” vitamini çatışmadıqda nəinki 
dölsüzlük, habelə sinir və əzələ sistemində ciddi pozğunluqlar baş 
verir. Həmçinin orqanizmdə zülal, yağ və qismən şəkər mübadi
ləsində dəyişikliklər əmələ gəlir. Deməli “E” vitamininin çatışma- 
ması heyvanlarda orqanizmin bütün funksiyalarının pozulmasına 
səbəb olur. Birinci növbədə əzələ distrofıyası müşahidə olunur.

A.A.Fcrdman və b.(1958) müəyyən etmişlər ki, “E” vitamini 
çatışmadıqda skelet əzələlərinin qidalanması dəyişilir. Bu dəyi
şikliklər şəkər-fosfor, azot mübadiləsinə və zülali maddələrin di
namik vəziyyətinə aiddir. Antisteril və antidistrofık funksiyala
rından başqa “E” vitamini qana və endokrin sisteminə normallaş- 
dırıcı təsir göstərir, qara ciyəri nekrozlardan qoruyur, orqanizmdə 
zülalların və “A” vitamininin mənimsənilməsini artırır, lipid və 
şəkər mübadiləsində iştirak edir. Hal-hazırda təsəvvürlərə görə 
“E” vitamininin biokimyəvi proseslərdə oynadığı rol 2 əsas cəhət
dən ibarətdir. Birincisi o, yağları və digər asan oksidləşən maddə
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ləri parçalamaqdan qoruyan hüceyrədaxili bir faktordur, ikincisi, 
tənəffüs siklinə daxil olaraq oksidləşdirici fosforlaşmada iştirak 
edir (Dinninq və b. Dinning a oth., 1956, Neyson və əməkdaş. - 
Nason a oth., 1957, Bauman və Sleyter-Bauman, Slater, 1956).

“E” vitamini kənd təsərrüfatı heyvanlarının nəinki normal ço
xalması və onlarda dölsüzlüyü aradan qaldırmaq, habelə, yeni 
doğulmuş heyvan orqanizmlərinin normal inkişafı üçün də la
zımdır. V.N.Kitayev və A.D.Artyomov (1954) görə cavan do
nuzların yemləndirilməsində “A”,“D”,”E” vitaminlərinin birgə 
tədbiqinin böyük iqtisadi effektivliyi vardır. “E” vitamini pre
paratları baytarlıqda bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
olunur. Bu maddə ilə inəklərdə brüselloz xəstəliyinin müalicə 
edilməsi (Maus-Maus, 1956), inəklərdə və atlarda dölsüzlüyü 
aradan qaldırmaq, (Boyer-Bayer 1956) hallan öyrənilmişdir.

Quzularda və buzovlarda “E” vitamininin çatışmamazlığı ilə 
əmələ gələn arxa ətrafların paraliçini həmin heyvanlara 3 gün 
ərzində gündə 500-800 mq “E” vitamini verməklə sağaltmaq 
mümkündür (Klussendorf-Klussendorf, 1955). Atlarda bala sal
manın qarşısını almaq üçün mühüm tədbirlərdən biri onların 
cücərmiş taxılla yemləndirilməsidir (Safonov, 1953).

R.F.Şuxnova (1957) təcrübələrlə göstərmişdir ki, südlü inək
ləri “E” vitamini ilə zəngin olan buğda rüşeymləri ilə yemlə
dikdə onların südündən alınan yağda “E” vitamininin miqdarı 
və keyfiyyəti yüksəkdir. Qurto (Gurto, 1957) müşahidə etmiş
dir ki, sağılan inəyin - tokoferolsuksinat ilə hər gün qidalan
dırılması südün yağ faizini artırır.

Yumurtlayan toyuqların yem rassionunda “E” vitamini çatış- 
madıqda cücə çıxımının faizini azaldır və rüşeymin inkişafının 
ilk mərhələlərində ölümün artmasına səbəb olur.

A.M.Trufanovun, F.E.Polyarkinin (1952), B.A.Kudryaşovun 
(1948) məlumatlarına görə yumurtlayan toyuqların tokoferol 
preparatları ilə yemlədikdə yumurta vermə və cücə çıxımı artır.

Qeyd etmək lazımdır ki, heyvandarlıqda və quşçuluqda “E” 
vitamininin tədbiqinin effektivliyi yem rassionunda digər vita-
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minlərin xüsusilə “A” vitamininin olması ilə sıxı sürətdə əlaqə
dardır (Hikman və əməkdaş. Hickmank a oth., 1944).

Son vaxtlarda ədəbiyyatda “E” vitamini preparatlarının tib
bidə müalicəvi kimi tətbiqi haqqında çoxlu materiallar dərc 
olunmuşdur. “E” vitamini təbabətdə bir çox müxtəlif xəstəlik
lərin müalicəsində işlədilir. Bu maddə öz tədbiqini geniş şəkil
də, mamaçılıqda tapmışdır (Astaxov 1954, Mirsaqatova 1955).

H.H.Hacıyevanın (1968) məlumatına görə dəniz səviyyəsindən 
yüksəklərə qalxdıqca itburnu bitkisində “C” vitamini miqdarı ar
tır. Bizim tədqiqatlara görə də dəniz səviyyəsindən yüksəklərə 
qalxdıqca yabanı yem bitkilərində “E” vitaminin miqdarı artır.

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, “E” 
vitamininin tibbdə mal-qaranın inkişafında tətbiqinin çox bö
yük əhəmiyyəti olduğuna baxmayaraq, təbii bitkiliyin, ayrı-ay
rı yem bitkilərinin tərkibində olan “E” vitamini ümumiyyətlə 
lazımı qədər öyrənilməmiş, Azərbaycanda isə heç öyrənilmə
mişdir.

Məhz ona görə də məqsədimiz girişdə göstərildiyi kimi Kiçik 
Qafqazın yay otlaqlarında təbii halda bitən yabanı yem bitki
lərinin tərkibində olan “E” vitamininin miqdarını öyrənməkdir. 
Eləcə də gələcəkdə Azərbaycan florasında yayılmış bütün yem, 
yemə daxil olmayan bitkilərin tərkibində “E” vitaminləri geniş 
öyrənilməlidir.
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III FƏSİL

TƏDQİQATIN METODİKASI VƏ MATERİALI

a) Bitkilərin yığılması üsulu - Tədqiqatlar Kiçik Qafqazın 
yüksək dağlarında alp və subalp otlaqlarında və biçənəklərində 
yayılmış yemlik cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edən, taxıllar 
fasiləsindən 22 növ, paxlalılardan 11 növ, müxtəlif fəsilələrə 
aid olan bitkilərdən 15 növ üzərində aparılmışdır. Həmin bitki
lər nümunələr 1968-1970-cu illərin iyul və avqust aylarında yığıl
mışdır. Bunun üçün biz Botanika İnstitutunun Kiçik Qafqazın 
bitki ehtiyatını tədqiq etmək üçün təşkil etdiyi ekspedisiyalarda 
iştirak etmiş və tədqiqat üçün lazım olan materialları yuxarıda 
göstərdiyimiz kimi Kiçik Qafqazın Murovdağ, Şahdağ, Kəpəz, 
Qoşqar dağlarının ərazisindən toplanılmışdır. Günün müxtəlif 
vaxtlarında tədqiq edilməsi nəzərdə tutulan bitkilərdən 400-500 
qram (yaş çəkidə) yığılmış, 2-3 gün müddətində kölgədə quru
dulmuşdur. Həmin bitki növlərinin herbarisi də düzəldilmişdir.

b) TOKOFEROLLARIN TƏYİNİ ÜSULLARI - Bitkilər
də “E” vitaminini təyin etmək üçün bioloji üsullardan başqa 
ədəbiyyatlarda bir sıra fıziki-kimyəvi metodlar də işlənib hazır
lanmışdır. Mövcud olan bütün kimyəvi metodlar isə tokoferol- 
ların oksidləşdirici - bərpaedici xassələrinə əsaslanırlar. Ən ge
niş yayılmış üsul kolorometrik analiz üsuludur (Nair və Maqar 
- Nair, Magar, 1954, 1956).

Furter və Meyer (Further, Meyer, 1939) tərəfindən irəli sürülən 
azot-turşu metodu qatı azot turşusu ilə tokoferolları qırmızı rəngli 
ortoxinona oksidləşməsinə əsaslanır. Tokoferollar üçün bu reak
siya az spcsifıkdir, belə ki, tokoferollarla birlikdə onların oksid- 
ləşmə məhsulları xüsusilə “E” vitaminin aktivliyinə malik olma
yan tokoferil-xinonlar da təyin olunur.

Emmer və Enqel (Emmerie, Engel, 1938) təklif etdiyi dəmir- 
dipridil metodu ona əsaslanır ki, tokoferollar dəmir 2-xloridin iş
tirakı ilə oksidləşərək onu dəmir 3-xloridə qədər bərpa edir. Axı
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rıncı a, X-dipridil məhlulu ilə kompleks ion əmələ gətirir ki, bu
nun da rənginin intensivliyi nümunədə olan tokoferolların miqdarı 
ilə mütənasibdir və kolorometrik yolla ölçülür.

Son zamanlarda tokoferolları təyin etmək üçün daha mükəm
məl kolorometrik metodlar meydana çıxmışdır. Bu metodlardan 
biri (Nair və Maqarın təklif etdiyi metoddur.) Bu metod fosfor- 
molibden turşusunun tokoferollarla verdiyi spesifik rəngli reak
siyaya əsaslanır (Mair, Magar, 1954, 1956).

V.P.Vendt və İ.Y.Drokova (1958) yuxarıda göstərilən metod
ların spesifikliyini və həssaslığını müqayisə yolu ilə öyrənərək 
belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, tokoferollar üçün daha dəqiq üsul 
fosformolibden üsuludur. Göstərilən kimyəvi metodlar tokoferol- 
larm ümumi miqdarını təyin etməyə imkan verir. Onların ayrı-ay
rılıqda təyin etmək üçün Skudi və Buş (Scudi, Busch, 1942) nit- 
roz reaksiyasını və Knoblox (Knobloch, 1956) poliqrafik metod 
irəli sürmüşlər. Skudi və Buşun (Scudi, Busch, 1942) üsulu P-,y-, 
5-tokoferolların nitrat turşusu ilə rəngli reaksiyasına əsaslanır ki, 
bu da spirtli məhlulda sarı rəngli nitrotörəmələri verir. Bu me
todun bir çox modifikasiyaları mövcuddur (Kvayf- Quaife, 1948, 
Leman-Lehman, 1955, Devyatnin və Solunin, 1959).

Ayrı-ayrı tokoferolları xromotoqrafık yolla ayırmaq üçün ən 
çox aktivləşdirilmiş AL2O3-dən istifadə edirlər. Tuzik, Mur (To- 
sic, Moote, 1945) tokoferolların ayrılması və elyuasiyası üçün bir 
sıra həlledicilər təklif olunmuşdur (Zaxarova və Kostomıx, 1959).

Qeyd etmək lazımdır ki, tokoferolların homoloji sırasının ayrı- 
ayrı nümayəndələri müxtəlif adsorbsion qabiliyyətinə malikdirlər 
(Kollcr-Koller, 1948, Emmeri-Emmerie, 1949), 5-tokoferol daha 
güclü, (i-tokofcrol isə zəif adsorbsiya olunurlar.

Kağız xromotoqraflya üsulu ilə tokoferolların keyfiyyətcə tə
yini ilk dəfə Broun (Brown, 1952) tərəfindən irəli sürülmüşdür. 
Sonralar həmin metod Eqqitt və Uord (Eggitt, Word, 1953) 
tərəfindən təkmiləşdirilmişdir.

Göstərilən metodlar ancaq tokoferolların təmiz və yüksəkqatı- 
lıqlı preparatları üçün tətbiq olunur. Bitki materialının analizi 
üçün isə onları tətbiq olunan reaktivlər ilə rəngli reaksiyanı verə 
bilən hər cür qarışıqlardan təmizləmək lazımdır. Bunun üçün sa- 

35



bunlaşma molekulyar distilyasiya, hidratlaşdırma, xromotoqrafik 
adsorbsiya və sair üsullar tətbiq edilir.

Tokoferol ekstraktlannı təmizləmək üçün molekulyar distil- 
lyasiya daha effektiv üsuldur (Qlavinq, Heslet, Pranqe, - Gla- 
ving, Heslet, Prange, 1943) görə bu üsulla sabunlaşmayan his
sədən karotin, psevdotokoferollar kimi maddələri asanlıqla çı
xarmaq olar. Molekulyar distillyasiya və xromotoqrafik metod
ların birgə tətbiqi tokoferolları təyin etmək üçün mane olan 
bütün qarışıqları çıxarmağa imkan verir.

Uoll, Kelli (Wall, Kelley, 1946) qurudulmuş bitkilərdən to- 
koferolları çıxarmaq üçün asetonun 33%-li suda məhlulundan, 
(Dann, Qlabinq, Pranqe (Dann, Glaving, Prange, 1941) isə 
90%-li asetonun efirlə və petroley efirlə qarışığından istifadə 
etməyi təklif etmişlər. B.Q.Savinov və Q.M.Luşevskaya (1950, 
1952) təzə və quru bitki nümunələrindən tokoferolları çıxar
maq üçün benzoldan istifadə etmişlər.

Tokoferolları təyin etməzdən əvvəl yağları sabunlaşdırmaq və 
sabunlaşmayan fraksiyadan karotinoid piqmentlərini kənar etmək 
üçün bir çox maddələr tətbiq edilir. Tokoferollar qələvilərin təsi
rinə qarşı kifayət qədər davamlı olmadığı üçün sabunlaşma inki- 
bitor əlavə etməklə aparılır. Belə inkibitorlardan biri piroqal- 
loldur. B.Q.Savinov, Q.M.Luşevskaya, L.B.Musiyko (1954) sa- 
bunlaşmanı piroqallolun işritakı ilə KON-ın metil spirtində 12%- 
li məhlulunu tətbiq etməklə təsirsiz qaz axınında aparmışlar.

B.Q.Savinov və Q.M.Luşevskaya (1952) sübut etmişlər ki, 
təzə bitki materiallarını analiz edərkən əgər ekstraktların xro
motoqrafik təmizlənməsi üçün təbii adsorbent tətbiq olunarsa, 
onda sabunlaşmanı aparmaq zəruri deyildir.

Son vaxtlar təbii adsorbent kimi diatomitdən daha geniş istifadə 
edilir (Savinov, Svişuk, 1952), Savinov və Luşevskaya, (1952) və 
s. Biz öz təcrübələrimizdə də adsorbent kimi diatomitdən istifadə 
etmişik.

Bitkilərdə tokoferolların ümumi miqdarını təyin etmək üçün 
V.A.Devyatnin və İ.A.Solunin (1964) üsulundan istifadə edilmiş
dir. Toplanmış materialda “E” vitamininin ümumi miqdarı Ümu
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mittifaq Vitamin İnstitutunda (Moskva) təyin edilmişdir. Analiz 
üçün götürülmüş quru bitkinin 60-100 qram miqdarında müxtəlif 
çəkilərdə aparılmışdır. 1968-1969-cu illərdə toplanılmış nümunə
lər 3-4 ay keçdikdən sonra, analiz edilmiş, yağların ümumi miq
darı isə Sokslet üsulu ilə təyin edilmişdir (L.İ.Yermakob, 1952).

Bitki nümunələri narın üyüdülür, boş patrona doldurulub ana
litik tərəzilə çəkilir, sonra bitki ilə dolu patron Soksilet cihazına 
salınır və nümunədəki xlorofıl rəngsizləşənədək efirlə ekstraksiya 
edilir. Alınan məhsuldan efir qovulduqdan sonra kolbada bitki 
yağı qalır ki, onun üzərinə 15 ml 10%-li KON-ın spirtli məhlulu 
əlavə edilir və 30-60 mq piroqalol iştirakı ilə 45 dəqiqə müd
dətində 80(|C temperaturası olan su hamamında sabunlaşdırılır. 
Sabunlaşma qurtardıqdan sonra kolbadan işərisində iki həcm su 
olan ayırıcı qıfa tökülür və sabunlaşmayan fraksiyanı dörd dəfə 
30 ml su, 35 ml (hissə-hissə) efirlə ekstraksiya edilir. Efir ekst- 
raktları KON-dan təmizlənənə qədər (fenolftaleinə görə neytral 
reaksiyası alinana qədər) destillə edilmiş su ilə yuyulur. Ekstraktı 
sudan təmizləmək üçün Na2SO4 ilə qurudulur. Qurudulmuş eks- 
trakt kolbaya tökülür və həlledici (efir) qovulur. Bu məqsədlə qa- 
zometr və vaakumdan istifadə edilir. Efir qovulduqdan sonra 
kolbada qalan maddənin üzərində hissə-hissə olmaqla 10 ml ben- 
zol əlavə edilir. Sonra həmin məhluldan 5 ml götürüb içərisində 
(3,5 sm hündürlükdə və 15 mm diametri olan) aktivləşdirilmiş 
diatoınit təbəqəsi olan adsorbsiya kolonkasından keçirilir. Diato- 
mit karotinoidləri özündə saxlayır “E” vitaminini isə keçirir. Ad
sorbsiya kolonkası 10 ml benzolda yuyulur. Adsorbsiya sorma 
nasosunun iştirakı ilə gedir. Alınan cluyat 25 ml-lik ölçü silin
drinə tökülür və cizgiyə qədər benzolla doldurulur. Eluyatdan 1-2 
ml. 25 ml-lik kolbaya tökülür, üzərinə 10-20 ml benzol əlavə edi
lib yaxşı qarışdırıla-qarışdırıla 1 ml ortofenontrolin sonra isə 1 ml 
l lClı tökülür, ölçü kolbasının cizgisinə qədər benzol əlavə olunur. 
I ləmin maddə 10 dəqiqə müddətində qaranlıq yerdə saxlanılır.

Sonra kontrol hazırlanır. Bunun üçün 25 ml-lik kolbaya 1 ml orto
fenontrolin və 1 ml FICI3 tökülür və cizgiyə qədər təmizlənmiş ben- 
zolla doldurulur. 10 dəqiqə keçdikdən sonra 490 mm - sfetofiltrlə öl
çülür. Əvvəl təmiz benzol ölçülərək sıfır nöqtəsi tapılır. Sonra kon
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trol ölçülür və alınan rəqəmlə qeyd olunur. Alınan həmin rəqəmlər 
xüsusi ekstinsiya cədvəlində tapılır. Təcrübənin ekstinsiyasmdan 
kontrolun ekstinsiyası çıxılır. Alınan rəqəmin kalibrli qrafıkdə qiy
məti tapılır. Tokoferolların mq%-lə miqdarı aşağıdakı düstura görə 
hesablanır:

X= C.25.25.100
a.Y.Yı

C-kalibrli qrafik üzrə tapılan tokoferolların mq-la miqdarı.
25-ml-lə birinci durulaşdırma
25-ml-lə ikinci durulaşdırma
100-faizə görə hesablama
a-nümunənin çəkisi qramla

Y-adsorbsiya kalonkasına götürülmüş əsas məhlulun ml-lə miqdarı 
Yı-reaksiyanın aparılması üçün götürülən tədqiq olunan məhlulun 
ml-iə miqdarı.

Kalibrli qrafıkin tərtib edilməsi - 50 ml miqdarda təmiz a- 
tokoferolu 250 ml-lik kolbada benzolda həll edilir. Alınan 
məhluldan miqdarı ardıcıl olaraq artmaq şərti ilə bir neçə nü
munə götürülür bə 25 ml-lik ölçü kolbalarında FeCl3 və orto- 
fenontrolin ilə reaksiya aparılır. Alınan rəngli məhlulları 490 
mm işıqsüzgəci olan elektrofotokolorimetrlə ölçülür. Cihazda 
alınan göstəricilərə görə ekstinsiyanın qiymətini qrafıkin ordi
nat oxunda, X-tokoferolun mq-la müvafiq miqdarı isə absis 
oxunda götürülür. Cihazı sıfıra gətirmək üçün benzoldan istifa
də olunur.
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IV FƏSİL

YABANI YEM BİTKİLƏRİNDƏ “E” VİTAMİNİ

a) TAXILLAR-Bu qrup bitkiləri A.A.Qrosheym (1939), 
V.D.Aleksandrova (1941), İ.V.Larin (1950), Y.M.İsayev və b. 
(1965), Ə.l.Mayılov (1965), S.H.Musayev (1980), V.S.Xəlilov 
(1971) və s. tədqiqatçılar öyrənmişlər. Azərbaycan florasında 
taxılların 306 növü məlumdur. Taxıl fəsiləsinin nümayəndələri 
yabanı halda səhralarda, yarımsəhralarda, bozqırlarda, meşələr
də, meşə kənarlarında, çəmənlərdə, xüsusilə dağ çəmən fitose
nozlarının tərkibinə daxil olmaqla, özlərini fitosenozun kompo
nenti, bəzi növləri isə edifikator olmaqla, fitosenozun formalaş
masında əsas iştirakçılarından sayılırlar. Taxılların əksəriyyəti 
mal-qara tərəfindən istər yaş və istərsə də quru halında yaxşı 
yeyilir. Bu qrup bitkilərin yem əhəmiyyəti, kimyəvi tərkibləri 
tədqiqatçılar tərəfindən qismən öyrənilmişdir. Vitamin tərkib
ləri isə, xüsusilə “A” və “C” vitaminləri, yalnız bəzi mədəni 
yem bitkilərində öyrənilmişdir. Mal-qaranın inkişafında və ço
xalmasında böyük əhəmiyyəti olan “E” vitamini isə öyrənilmə
mişdir. Ona görə də Kiçik Qafqazın (Azərbaycan ərazisində) 
yay otlaqlarında yayılan yabanı yem bitkilərinin tərkibində “E” 
vitaminini aşkar etmək üçün tərəfimizdən tədqiqat işləri aparıl
mışdır.

Aşağıda Kiçik Qafqazın çəmənliklərində bitən 22 yabanı 
taxıl növlərinin qıssa botaniki təsviri, yayılma arealı əhəmiy
yəti, kimyəvi tərkibləri, məhsuldarlığı, tərkiblərində tədqiq 
olunmuş “E” vitamini və yağın miqdarı, eləcə də digər xüsu
siyyətlər haqqında məlumatlar verilir.
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TARLAOTU - (Agrostis L.) - taxılkimilər fasiləsindən olub 
Azərbaycanın təbii florasında 8 növü yayılmışdır. Bunlardan tük- 
vari tarlaotu - Agrostis capillaris L., saçaqlı kökümsovlu seyrək 
çimli çoxillik otdur, iyun ayından başlayaraq avqust ayına qədər 
çiçək açıb toxum verir. Azərbaycanda xüsusilə Kiçik Qafqazın 
dağ rayonlarında, aşağı dağ qurşağından başlamış yuxarı dağ qur
şağına qədər dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəkliyədək yayıl
mışdır. Alp çəmənliklərində rast gələn tükvari tarlaotunun hündür
lüyü 10-15 sm, subalp çəmənlərində isə 50-60 sm olur. (Şəkili.)

Quruvari çəmənliklərdə, meşələrdə, kolluqlarda, çayların sahil
lərində, subalp və alp otlaqlarında üstünlük təşkil etməklə mezofıl 
müxtəlifotlu - taxılotlu çəmən qruplaşmalarının təşkilində bir kom
ponent kimi iştirak edir və bəzən də özünü edifıkator kimi aparmaqla 
Agrosticetum - taxıl müxtəlifot çəmən fıtesenozu əmələ gətirir.

Tükvari tarlaotu yaxşı yem bitkisi sayılır. Bir çox müəlliflər tük
vari tarlaotunu qiymətli yem bitkisi kimi yaxşı yeyilən bitki hesab 
edirlər. A.A.Qrossheym (1939) göstərir ki, istər otlaqlarda, istərsə 
quru ot halında tükvari tarlaotu yaxşı yemdir. O, bu bitkinin mədəni 
halda becərilməsini təklif etmişdir. V.D.Aleksandrova (1941) görə 
şimalda iribuynuzlu heyvanlar tərəfindən yaxşı yeyilir. İ.M. Kotov 
(1941) göstərir ki, tükvari tarlaotu bir dəfə biçildikdən sonra yaxşı 
xora verir. Yüksək keyfiyyətli yem bitkisi olduğuna görə İ.M.Kotov 
da tükvari tarlaotunun mədəni halda becərilməsini təklif edir.

Çiçəklənmə dövrünə qədər tükvari tarlaotu qiymətli yem bitkisi 
hesab olunur. Xüsusilə iribuynuzlu qaramal və atlar tərəfindən yaxşı 
yeyilir. Bunlara baxmayaraq alimlər tərəfindən öyrənilmişdir ki, tük
vari tarlaotu istər otlaqda, istərsə də quru ot halında orta yem əhə
miyyətinə malikdir. Cənubi Qafqazda yay otlaqlarının yem bitkili- 
yində tükvari tarlaotunun heyvanlar tərəfindən pis yeyilməsi gös
tərilməyinə baxmayaraq, tədqiqatçılarda bəzi subalp çəmənlərində 
bitən tükvari tarlaotunu xüsusilə çəmən otlaqlarında becərilməsini 
məsləhət görür.

Y.M.isayev, V.C.Hacıyev, Ə.R.Əliyev və başq.(1965) tükvari 
tarlaotunun yaxşı yem bitkisi olduğunu qeyd etməklə yay otlaqla
rının məhsuldarlığını artırmaq üçün, az məhsuldar otlaqları əsaslı 
sürətdə yaxşılaşdırmaq üçün pisikquyruğu, topal, üçyarpaq yonca 
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ilə birlikdə qarışıq əkilməsini məsləhət görürlər. Tükvari tarlaotu 
ilə bol olan çəmənlər xüsusilə subalp çəmənləri I hektardan 22,5- 
27,5 sentnerə qədər quru ot məhsulu verir.

Tükvari tarlaotunun kimyəvi tərkibi İ.V.Larin və b. (1950), Ə.İ.- 
Mayılov (1965) və V.S.Xəlilov (1971) tərəfindən öyrənilmişdir. 
Ə.İ.Mayılova görə çiçəklənmə dövründə Böyük Qafqazın Qonaq- 
kənd yaylaqlarından götürülmüş nümunələrin tərkibində, (mütləq 
quru çəkidə, %-lə) 9,76 hiqroskopik nəmlikdə 8,17% protein, 2,6% 
yağ vardır. Tükvari tarlaotunun tərkibində “E” vitaminini öyrənmək 
üçün Şuşa yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 1800 m yüksəklikdə 
subalp çəmənliyindən çiçəkləmə fazasında götürülmüş nümunələrin 
tərkibində (quru çəkiyə görə) 6,6 mq% “E” vitamini və 2,9% yağ 
olduğu müəyyən edilmişdir. Başqa mənbəydə yaş halında tükvari 
tarlaotunun tərkibində 9,20 mq% “E” vitamini olduğu göstərilir.

Cədvəl 3.
Tükvari tarlaotunun (A.capillaris L.) tərkibində 

“E” vitamininin miqdarı mq %-lə
Bitkinin toplandığı 

rayon və yer
Analiz olunmuş hissə Mütləq quru çəkidə 

mq%-lə
Şuşa ətrafından Yerüstü quru 6,6
Laçın ətrafından Yerüstü yaş 9,20

Bu rəqəmlərdən məlum olur ki, tükvari tarlaotunun tərki
bində “E” vitamininin və yağın faizlə miqdarı çox olduğuna 
görə döl vaxtı mal-qaraya daha çox yedirilməsi məsləhətdir.
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ƏTİRLİSÜNBÜL - (Anthoxanthum L.) - taxıllar fəsiləsinə 
aid olub Azərbaycanda yalnız 1 növü ətirlisünbül Anthoxant- 
hum odoratum L. yayılmışdır. (Şəkil 2.) Seyrək çimli, çoxillik 
bitkidir. Azərbaycanın yüksək dağ yamaclarında Kiçik və Bö
yük Qafqazın orta və yuxarı dağ qurşağında, alp çəmənlərində, 
qayalıqda, zəif, struktursuz, turş-podzollu torpaqlarda və sair 
yerlərdə bitir, iyun-iyul aylarında avqust ayına kimi çiçəkləyir 
və toxum verir. Alp çəmənlərində hündürlüyü 10-15 sm, su- 
balp çəmənlərində isə 40-50 cm-ə çatır. Gövdəsi çılpaq, zəif 
dirsəkvari əyilmişdir. Kök sistemi dərinə (İm) işləyən, erkən 
yazda oyanan taxıl bitkisidir. Təmiz halda kumarin iyinə görə 
mal-qara tərəfindən pis yeyilir. Quru ot şəklində, qarışıq halda 
bütün heyvanlar tərəfindən kifayət qədər yaxşı yeyilir. Otlaq
larda yaz və yayda başqa otlarla qarışıq şəklində ev heyvanları 
tərəfindən həvəslə yeyilir. Marallar bu bitkini çox acgözlüklə 
yeyirlər (A.S.Salazkin, 1934). Azərbaycanın yay otlaqlarında 
qoyunlar tərəfindən (Serdyukov, 1930) yaxşı yeyilir. Pavlov 
(1947) göstərir ki,bu bitkinin otunu yeyən qoyunların əti dadlı 
olur. Yaz və yay aylarında iribuynuzlu heyvanlar və atlar tərə
findən yaxşı yeyilir (İ.V.Larin və Ş.M.Larina, 1932,V.D.Alek- 
sandrova,1940).

Təbabətdə təngnəfəsliyə qarşı və döş xəstəliklərində istifadə 
olunur. Yem əhəmiyyəti azdır. Otlaq və biçənək bitkisidir. 
Azərbaycanın yay otlaqlarında qoyunlar, iribuynuzlu mal-qara 
və atlar tərəfindən yaş halda və quru ot halında kafi yeyilir. 
Ətirlisünbül bitən otlaqların məhsuldarlığı hər hektardan 15-30 
sentnerə bərabərdir. Bu bitkinin tərkibində 7-8%protein vardır. 
V.S.Xəlilov (1971), 1969-cu ildə Xanlar rayonu Maral gölünün 
yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəklikdə subalp 
qurşağından toplanmış ətirlisünbülün tərkibində (quru çəkiyə 
görə) 1,82 mq% “E” vitamini, 1,66% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir. Qoşqar dağından toplanmış ətirlisünbülün tərkibin
də 1,9 mq% “E” vitamini vardır.
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Cədvəl 4.
Ətirlisünbülün (A.odoratum L.) 

tərkibində “E” vitamininin miqdarı mq %-lə

Bitkinin toplandığı 
rayon və yer

Analiz olunmuş hissə Mütləq quru çəkidə 
mq%-lə

Xanlar rayonu ərazisi, 
Maral gölü ətrafı

Yerüstü quru 5 ay sonra 1,82

Qoşqar dağı Yerüstü quru 4 ay sonra 1,9
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TÜLKÜQUYRUĞU - (Alopecurus L.) - taxılkimilər fa
siləsindən olmaqla Azərbaycan təbii florasında 11 növü yayılmışdır. 
Bunlardan şişkin tülküquyruğu - Alopecurus ventricosus Persl. Çox
illik bitkidir. Gövdəsi 40-140 sm hündürlüyündə olur. May ayından 
başlamış iyul ayına kimi çiçəkləyir və toxum verir. Azərbaycanın 
yaylaqlarında, (xüsusən Kiçik Qafqazın yaylaqlarında) dağ ətəklərin
də, düzənlikdə, bataqlıq yerlərdə, rütubətli, sulu çəmənliklərdə yayıl
mışdır. Kiçik sahələrdə sərbəst cəngəlliklər əmələ gətirir. Əksərən 
yulğun, qarğı cəngəllikləri və digər bitki qruplaşmaları otluğunun 
tərkibində rast gəlir. Torpağın şorakətliyinə və zəif şorlaşmasına 
qarşı dözümlüdür. (Şəkil 3.)

Yaxşı yem bitkisidir. Bütün heyvanlar tərəfindən, daha çox iri
buynuzlu mal-qara və atlar tərəfindən yeyilir. Çiçəklənmənin sonun
da gövdəsi kobudlaşır, bu vaxt heyvanlar yalnız yarpaqlarını yeyir. 
Quru ot halında da bütün heyvanlar tərəfindən yaxşı yeyilir.

Azərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat bağından toplanmış şişkin 
tülküquyruğunun tərkibində, Ə.İ.Mayılova (1958) görə (mütləq quru 
çəkidə), 89% protein 3,05% yağ vardır. Kiçik Qafqazda Göygöl 
(Xanlar) rayonu Maral gölü yaxınlığından dəniz səviyyəsindən 2100 
m yüksəklikdən subalp çəmənliyində toxum vermə dövründə toplan
mış şişkin tülküquyruğunun tərkibində (quru çəkiyə görə) 9,8 mq% 
“E” vitamini, 4,09% yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

Kimyəvi tərkibinə aid rəqəmlər onun yaxşı yem bitkisi olduğunu 
göstərir. Tərkibində olan “E” vitamininin miqdarından görünür ki, bu 
bitki orta dərəcədə “E” vitamini ilə zəngindir. Bitkinin quru halda da 
heyvanların yemlənməsi dölsüzlüyün azalmasına və hətta tam aradan 
qalxmasına kömək edər.

Şişkin tülküquyruğu rütubətli şorakətli torpaqlarda istifadə edil
məsi üçün perspektivli bitkidir.
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Şəkil 1. Tükvari tarlaotunun - 
A.capillaris L.

Şəkil 2. Ətirlisünbül - 
A.odoratum L.

Şəkil 3. Şişkin tülküquyruğu • 
Alopecurus ventricosus Pers.

Şəkil 4. Ala topal - F.varia 
Haenke



TOPAL - (Festuca L.) - taxılkimilər fəsiləsindən olub 
Azərbaycanın təbii florasında 14 növü geniş yayılmışdır. Bun
lardan ala topal - Festuca varia Haenke. iri, seyrək çim əmələ 
gətirən, 40-80 (100) sm hündürlüyü olan, çoxillik bitkidir, iyun 
ayından başlayaraq avqust ayına kimi çiçəkləyir və toxum ve
rir. Azərbaycanın yaylaqlarında o cümlədən Kiçik Qafqazın 
bütün yaylaqlarında xüsusən mərkəzi və şimali hissələrinin 
dağlarında geniş yayılmışdır. (Şəkil 4.)

Geniş massivlər tutaraq yüksək dağlıq yerlərdə, çəmənliklər
də, bozqırlaşmış çəmənlərdə və dağ bozqır formasiyalarında 
bitir. Yüksək dağlarda çox vaxt subalp və alp qurşaqlarında 
sərbəst bozqırlaşmış çəmənliklər əmələ gətirir. Ala topallı boz- 
qırlaşmış çəmənlər yüksək dağlarda bir çox assosiyasiyalar ya
radır. Ala topal pis yeyilən bitkidir. Bu bitkinin yeyilməsi ilk 
növbədə yerindən, otarılma müddətindən və heyvanların nö
vündən asılıdır. Vegetasiyanın ilk fazalarında mal-qara və atlar 
tərəfindən yaxşı yeyilir, qoyunlar isə kafi yeyir. Daha sonrakı 
fazalarda isə qoyunlar tərəfindən yeyilmir, iribuynuzlu mal-qa- 
ra tərəfindən pis, atlar tərəfindən kafi yeyilir. Odur ki, mal-qa
ranı ala topallı otlaqlara erkən sürmək lazımdır. Ala topalın üs
tünlük etdiyi otlaqların məhsuldarlığı son dərəcə müxtəlifdir. 
Alp çəmənləri qurşağında onun məhsuldarlığı hektardan 6-10 
sentner, subalp çəmənlərdə isə hektardan 30 sentnerə qədər ça
tır.

Ə.Z.Hüseynov (1957) göstərir ki, Qonaqkənd regionundan 
toplanmış ula topalın tərkibində vegetasiya dövründə (mütləq 
quru maddəyə görə) 8,20% protein, 2,85% yağ vardır. Vitamin 
tərkibi öyrənilməmişdir. 1969-cu ildə Kiçik Qafqazda Daşkə
sən rayonu Xoşbulaq yaylaqlarından dəniz səthindən 2200 m 
yüksəklikdə subalp çəmənliyindən toplanmış ala topalın tərki
bində (quru çəkiyə görə) 3,00mq% “E” vitamini, 3,84% yağ ol
duğu V.S.Xəlilov tərəfindən müəyyən edilmişdir.
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Ala topalın (F.varia Haenke)
Cədvəl 5.

tərkibində “E” vitamininin miqt arı.
Bitkinin toplan

dığı rayon və yer
Analiz olunmuş 

hissə
Dəniz səthindən 

hündürlüyü
Mütləq quru 
çəkidə mq%- 

lə
Azərbaycan 
Daşkəsən r-nu 
Xoşbulaq yaylası.

Yerüstü quru 5 
ay sonra

2200 m 3,00

Laçın dağları Yerüstü quru 4 
ay sonra

3600 m 3,97

V.S.Xəlilov tərəfindən Şahdağının alp qurşağından 2600 m 
yüksəklikdən toplanmış ala topalın tərkibində 3,97 mq% “E” 
vitamini olduğu öyrənilmişdir.

Aşağı yem dəyərinə malik olsa da, deqradasiyaya uğramış 
yerlərin bərpasında yaxşı cimləşdirici hesab edilir. Respublika
mızın yüksək dağlarının dik yamaclarında ala topallı otlaqlar 
olarılmağa son dərəcə davamlıdır.
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ŞIRIMLI TOPAL - (Festuca sulcata E.Hack.) - çoxillik, 
sıx çim əmələ gətirən kserofıt bitkidir. Gövdələri 30-50 sm 
hündürlüyündə olub, düz, hamar və ya bir qədər kələ-kötürdür. 
Aprel ayından başlamış avqust ayına qədər çiçəkləyir və toxum 
verir. (Şakil 5.)

Azərbaycanın bütün rayonlarında, xüsusilə yay otlaqlarında 
geniş yayılmışdır. Şırımlı topal Kiçik Qafqazın dağ ətəklərin
dən başlamış yüksək dağ qurşağına qədər geniş sahələrdə rast 
gəlir. Başlıca olaraq otlaq kimi istifadə edilən dağlıq və yüksək 
dağlıq bozqır formasiyalarında bitir.

Kiçik Qafqaz dağlarında çox vaxt geniş sahə tutan şırımlı to- 
palh bozqır assosiasiyaları əmələ gətirir. Aşağı və orta dağ qur
şaqlarında şiyav bozqır və quru bozqırlarının tərkibinə daxil 
olur. Orta dağ qurşağında, əksərən skeletli torpaqlı cənub ya
maclarda, şırımlı topal və digər bozqır taxıl bitkiləri tüklü ayrıq 
- Agropyrum trichophorum, daraqsünbül ayrıq - Agropyrum 
crisfatum, uzuntüklü arpa - Hordeum crinitum və s. ilə müxtəlif 
otlu bozqırlarda təsadüf olunur və bəzən də üstünlük təşkil 
edir.

Kiçik Qafqazda şırımlı topal bozqır və quru bozqırlarının ən 
yaxşı yabanı otlaq bitkilərindəndir. iribuynuzlu mal-qara, atlar 
və qoyunlar üçün yaxşı yem bitkisi hesab edilir. Atlar tərəfin
dən kollaşma mərhələsindən toxum vermə mərhələsinə qədər 
yaxşı, toxum vermə mərhələsində isə kafi yeyilir. Dağətəyi 
otlaqlarda qışda qoyunlar və mal-qaranın digər növləri tərə
findən yaxşı yeyilir.

O.Z.Hüseynov (1957) göstərir ki, şırımlı topalın Azərbayca
nın mərəzə rayonundan çiçəklənmə mərhələsində toplanmış 
nümunələrində mütləq quru çəkiyə görə 5,05% protein, 4,45% 
zülal, 2,18% yağ vardır. Bu bitkinin tərkibində həll ola bilən 
şəkərlərin miqdarı Ə.Z.Hüseynova (1957) görə (çiçəklənmə fa
zasında (1 qram quru maddədə) 18,70 mq monoza, 43,80 mq 
saxanıza) vardır.
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Müəllif 1957-1958-ci illərdə Azərbaycanın Mərəzə rayonun
dan toplanmış yabanı şırımlı topalın tərkibində çiçəklənmənin 
əvvəlində 14,1 mq%, tam çiçəkləndikdə isə 15,35 mq% “C” vi
tamini olduğu müəyyən olunmuşdur. Şırımlı topalın tərkibində 
“E” və başqa vitaminlər isə öyrənilməmişdir. Məhz, ona görə 
V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin iyul ayında Murovdağdan 
dəniz səviyyəsindən 1900 m yüksəklikdən çiçəkləmə dövründə 
toplanmış şırımlı topalın tərkibində (quru çəkiyə görə) 4 mq% 
“E” vitamini, 2,28% yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

Tərkibində olan qida maddələrinin miqdarı, eləcə də “E” vi
taminin çox olması şırımlı topalın yüksək keyfiyyətli yem 
bitkisi olduğunu göstərir. Ona görə bu bitkinin nəinki yalnız 
otlaqlarda heyvanlar tərəfindən otarılmasını təşkil etmək, eləcə 
də quru ot halında payız və qış aylarında mal-qaraya daha çox 
vermək məsləhətdir. Bu, heyvanlarda ölü bala doğmanın, vax
tından əvvəl doğumun və dölsüzlüyün qarşısının alınmasında 
da mühüm əhəmiyyət kəsb edər.
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QIRMIZI TOPAL - (Festuca rubra L.) - Çoxillik bitki
dir. Gövdəsinin hündürlüyü 20-70 sm olub, seyrək kollu və 
kökümsovludur. May ayından avqust ayına kimi çiçəkləyir və 
toxum verir. (Şəkil 6.)

Qırmızı topal Kiçik Qafqazın xüsusilə şimali və mərkəzi 
hissələrinin orta və yüksək dağ qurşaqlarında rast gəlir. Bu bit
ki çəmənlərdə, meşələrdə, kolluqlarda, meşələrin kənarlarında, 
meşədən sonrakı subalp çəmənliklərində bitir.

Qırmızı topal başlıca olaraq və qismən biçənək bitkisidir. 
Otlaqlarda təmiz cəngəlliklər əmələ gətirmir, müxtəlif otlu ta- 
xılotlu və müxtəlifotlu - paxlalı taxılotlu qruplaşmaların tərki
bində bitir.Otarıİmaya yaxşı dözür və tez əmələ gələrək göyə
rir. Otlaqlarda otunun məhsulu hektardan 100 sentnerə qədərdir.

Qırmızı topal sünbülləşmə fazasına qədər heyvanlar tərəfin
dən, xüsusən atlar və qoyunlar tərəfindən yaxşı yeyilir.

N. V.l’avlova (1947) görə Qazaxıstanda ən yaxşı yem bitkisi 
sayılır V.D.Aleksandrova (1940) da bu bitkinin uzaq şimalda 
ən yaxşı ycın bitkisi olduğunu göstərir.

I I Ryııhova və A.I’.Savcrkin (1937) isə Uzaq Şərqdə xallı 
ııııııallnı tələfindən pis, yalnız 1-3% yeyilməsini göstərirlər.

VS,Xəlilov tərəfindən Kiçik Qafqazda bu bitkinin heyvan
ini tərəfindən vegetasiyanın əvvəlində yaxşı yeyildiyi, inkişa
fının daha gcc fazasında isə yalnız yarpaqlarının yeyildiyi mü
şahidə olunmuşdur.

V.S.Xəlilov tərəfindən Şuşa şəhərinin kənarlarından çiçələ- 
mə dövründə toplanmış qırmızı topalın tərkibində 9,8% xam 
protein, və 2,4% xam yağ olduğu öyrənilmişdir.

Qırmızı topalın tərkibində olan vitaminlər isə öyrənilməmiş
dir. 1968-ci ilin iyununda Kiçik Qafqazda, Şahdağın subalp çə
mənliyindən dəniz səviyyəsindən 1800m yüksəklikdən çiçəklə
mə dövründə toplanmış qırmızı topalın tərkibində (quru çəkiyə 
görə) 2,9 mq% “E” vitamini və 2,6% yağ olduğu öyrənilmişdir.
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AMEA Nəbatat bağından toplanmış yaş halında qırmızı topa
lın tərkibində 19,79 mq%, Murov dağından avqust ayında top
lanmış və 4 aydan sonra tədqiq edilmiş nümunədə isə 2,8 mq% 
“E” vitamini vardır. Tərkibində olan maddələrin miqdarı da 
qırmızı topalın yüksək qida keyfiyyətinə malik bitki olduğunu 
göstərir. Mədəni halda bu bitki süni çoxillik otlaqların yaradıl
ması üçün istifadə edilir. Y.M.İsayev, V.C.Hacıyev, R.Ə.Əli- 
ycv və b. (1965) görə qırmızı topal Azərbaycanda yuxarı dağ 
rayonlarında qazonların quruluşu üçün istifadə oluna bilər.

Cədvəl 6.
Qırmızı topalın (F.rubra L.) tərkibində “E” vitamininin 

miqdarı
Bitkinin toplandığı rayon Analiz olunmuş hissə Mütləq quru 

çəkidə mq%-lə
Azərbaycan Ağdərə r-nu. Yerüstü quru 4 ay sonra 2,9
Nəbatat bağı ərazisi Yerüstü yaş 19,79
Murovdağda Yerüstü quru 4 ay sonra 2,8
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ÇOBANTOXMAĞI - (Dactylis L.) - taxıllar fəsiləsindən 
olub, Azərbaycanda yalnız bir növü yayılmışdır. Gövdəsi qısa, 
sürünən kökümsovlu, çoxlu saçaqlı nazik kökləri olan çoxillik 
bitkidir. Gövdəsinin hündürlüyü 40-120 sm-dir. May-iyun ay
larında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında toxum verir.

Kiçik Qafqazda (Azərbaycan daxilində) arandan başlamış 
yüksək dağ subalp çəmənlərinə qədər rast gəlir. Meşələrdə, 
meşə kənarlarında, talalarda, subalp çəmənlərində, kolluqlarda, 
çəmənli bozqırlarda və s. fitosenozlarda geniş yayılmışdır. Sey
rək çim əmələ gətirən və kök sistemi yaxşı inkişaf etmiş taxıl 
bitkisidir. Əlverişli ekoloji şəraitdə güclü kollaşır və çoxlu yar
paq verir.

Bu bitki dağ çəmənlərinin və həmçinin dağ bozqırlarının xa
rakter elementi sayılır. Yastı yarpaq tarlaotu (Agrostis planifo- 
lia) çəmən pişikquyruğu (Phleum pratense), çəmən qırtıcı (Poa 
pratensis), çəmən qarayoncası (Trifolium pratense) və s. növlə
rin iştirak etdiyi subalp mezofıl taxıllı və taxıllı - müxtəlifotlu 
çəmənlərin otlaqlarında bir komponent kimi iştirak edir.

Kiçik Qafqazın yay otlaqlarında və çəmənlərdə, çox qiymətli 
yem bitkisi olmaqla yüksək yem dəyərinə malikdir. Meşə və 
çəmənlərdə hündürlüyü 1,5 m-ə çatan uca boylu formalarla bə
rabər, alçaq boylu, güclü kollaşan, çoxlu yarpaq kütləsi verən, 
otlaq istifadəsi üçün yararh formaları da var. istər otlaqlarda, 
istərsə quru ot halında mal-qaranın bütün növləri tərəfindən 
çox yaxşı yeyilir. Quru otu iribuynuzlu mal-qaranın və atların 
yemlənməsi üçün daha yararlıdır. Xırdabuynuzlu davarlar onu 
valın/ kolaşma fazasında və sünbülləşmənin əvvəlində həvəslə 
vcyiı ( avım vaxtı yem dəyəri çox yüksəkdir. Mədəni halda 
XIX ənin əvvələrindən becərilir. Yabanı çobantoxmağının be- 

< <ı ıln> > .ın > dnıı Azərbaycanda təcrübələr aparılmışdır. Res
publikanın bəzi yerlərində ot əkinində biçənək bitkisi kimi is
tifadə edilir.

Mədəni şəkildə ikinci və üçüncü ilində sünbülləşmə fazasın
da hektardan orta hesabla 33 sentnerə, çiçəklənmə fazasında isə 
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hektardan 17,7sentner ot alınmışdır(Ə.Z.Hüseynov,1955).Sün- 
bülləşmə fazasında 1957-ci ildə hektardan 19 sentner, 1958-ci 
ildə isə 16,4 sentner ot toplanmışdır (R.Ə.Əliyev, 1958).

Ə.Z.Hüseynovun (1955) məlumatına görə Azərbaycanın Mə
rəzə rayonundan toplanmış çobantoxmağının tərkibində (müt
ləq quru maddəyə görə) müxtəlif inkişaf mərhələlərində 4,22 
%-dən 27,71%-ə qədər protein, 1,16%-ə qədər yağ alınmışdır.

Ən məhsuldar və qidalı yem bitkisi hesab olunur. Əlverişli 
şəraitdə 2-3 dəfə biçilə bilər. Biçildikdən sonra tez boy atır 
təzələnir və xora verir. Xora halında ikinci dəfə çiçəkləyir. Əl
verişli şəraitdə 2 dəfə biçildikdə hektarda 60 senterə qədər 
quru ot verə bilir. Bu da məhsulun həcminə görə bir sıra taxıl 
otlarından üstün olduğunu göstərir.

Ə.Z.Hüseynovun (1957-1958) məlumatına görə yabanı ço- 
bantoxmagı bitkisinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində tərkibin
də kollaşma dövründə 100,3mq%, 6,7 mq% “A”, sünbülləşmə 
dövründə 46,88 mq% “C”, 5,9 mq% “A”, çiçəklənmə döv
ründə isə 23,25 mq% “C”, 16,7 mq% “A” vitaminləri vardır.

Kiçik Qafqazda, Murovdağdan dəniz səthindən 1750 m yük
səklik topladığımız çobantoxmağı bitkisinin tərkibində quru 
çəkiyə görə 2,00 mq% “E” vitamini, 4,3;%yağ olduğu müəy
yən edilmişdir.

Y.M.İsayev, V.C.Hacıyev, R.Ə.Əliyev və b. (1965) Azərbay
canın quraqlıq dağ rayonlarında yaxşı yem bazası yaratmaq 
üçün mədəni halda becərilməsinin böyük əhəmiyyəti olduğunu 
göstərirlər.
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QIRTIC - (Poa L.) - Taxılkimilər fəsiləsindən olmaqla 
Azərbaycanın təbii florasında 16 növü yayılmışdır. Bunların 
bir növü Alp qırtıcı - Poa alpina L. çoxillik, sıx cim əmələ gə
tirən ot bitkisidir. Gövdələri düz, dayanan çılpaq, az yarpaqlı, 
hündürlüyü alp qurşağında 5-30 sm, subalpda isə 20-50 sm-ə qə- 
dərdir. İyun ayından oktyabr ayına kimi çiçəkləyir və toxum verir.

Alp qırtıcı Kiçik Qafqazın subalp və alp qurşaqlarında geniş 
yayılmışdır. Dənavər torpaqlarda və daşlı yamaclarda, qayalıq
larda və sair yerlərdə bitir. Mezofıl bitkidir. Bütün yüksək dağ 
bitki qruplaşmalarında rast gəlir.

Ilo/qırhışıniş taxılot, müxtəlif otlu çəmənlərin tərkibində bir 
komponent kimi iştirak edir. Subalp qurşağında kiçik sahələrdə 
İon əmələ gətirir. Bu bitkinin yayıldığı çəmənlərin məhsul
darlığı yüksək olur. Alp qırtıcı yayılan taxılot müxtəlifotlu çə
mənlərin məhsuldarlığı ildən asılı olaraq hektardan 15-35 sen
tnerə qədər olur.

Alp qırtıcı alp və subalp otlaqlarının, yaxşı yem bitkisi sayıl
maqla otlaq bitkisi hesab olunur. Otlaqlarda alp qırtıcı iribuy
nuzlu heyvanlar, atlar və qoyunlar tərəfindən yaxşı yeyilir. 
A.A.Qrossheymə (1932) görə Azərbaycanın Gəncə ətrafı sahə
lərdə yayılmış alp qırtıcımn çiçəklənmə dövründə tərkibində 
(mütləq quru çəkidə) 10,7% protein və 2,6% yağ vardır. Bu bit
kinin tərkibində olan vitaminlər isə öyrənilməmişdir. V.S.Xə- 
lilov 1968-ci ilin iyul ayında Kiçik Qafqazda dəniz səviyyə
sindən 2750 m yüksəklikdə Murovdağının alp qurşağından çi
çəkləmə dövründə toplanmış alp qırtıcımn tərkibində (quru 
çəkiyə görə) 7,2mq% “E” vitamini və 4,45% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir.

Tərkibində olan yağın və “E” vitamininin miqdarından görü
nür ki, yüksək qida dəyərinə malik bitkidir.

Alp qırtıcı mədəni halda becərilməyə layiqdir və yüksək dağ 
qurşağında, məsələn ağ və ya çəhrayı üçyarpaq yonca ilə qa
rışıq halda əkilməsi məsləhətdir.
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ÇƏMƏN QIRTICI - (Poa pratensis L.) - seyrək gövdəli, 
çoxillik bitkidir. Gövdələri çılpaq, hündürlüyü 30-90 sm-dir. 
May ayından başlamış iyul ayına kimi çiçək açıb toxum verir. 
Azərbaycanın dağ yamaclarında, xüsusilə Kiçik Qafqazın yay
laqlarında, Arandan başlamış subalp qurşağına qədər, meşələr
də, meşədən sonrakı çəmənlərdə, subalp və alp çəmənlərində 
rast gəlir. Yay otlaqlarında bitki qruplaşmaları tərkibinə daxil 
olur, özünü taxılların komponenti olmaqla az hallarda isə mik- 
rosenoz təşkil edir və özünü edifıkator kimi aparır. Əsasən ot
laq bitkisidir. Otarılmadan sonra yaxşı təzələnir və göyərir. Bi
çənəklərdə 1 hektardan 27 sentnerə qədər ot məhsulu götürmək 
mümkündür, bir bəzən də iki dəfə biçilir. Müxtəlif təbii şərai
tində aparılan müşahidələrin çoxu həmin bitkinin yüksək 
yeyilmə dərəcəsinə malik olmasını göstərir. Dağ rayonlarında 
çəmən qırtıcı müxtəlif otlarla qarışıq halda otlaqlardan və quru 
ot halında, mal-qaranın bütün növü tərəfindən yaxşı yeyilir 
(E.V.Nikitina, 1940). (Şəkil 7.)

Zaqafqaziya respublikalarında ən yaxşı yem bitkisi hesab 
olunur (Troitski, Qrossheym, 1934): marallar tərəfindən yaxşı 
yeyilir (Larin və Palamarçuq, 1947).

Yüksək qida dəyəri olan yem bitkisidir. (M.K.Barışnikov 
1933) tərəfindən aparılan tədqiqatlarda çiçəkləmə fazasında 
toplanmış 100 kq otun tərkibində 3,8 kq həzm olunan zülal və 
50,0 yem vahidi olması müəyyən olunmuşdur.

Respublikamızda çəmən qırtıcı bitkisi tarla və çəmən ot əki
nində, xüsusilə süni otlaqların yaradılmasında istifadə olunmaq 
üçün böyük perspektivə malikdir.

Bu bitkinin çəmənliklərdə mədəni halda becərilməsi məslə
hətdir.

Çəmən qırtıcınm kimyəvi tərkibi alimlər tərəfindən geniş öy
rənilmişdir. Larinə (1950) və Ə.İ.Mayılova (1958) görə bu bit
kinin tərkibində (mütləq quru çəkidə %-lə) 9,84 protein, 2,69 
yağ vardır. Vitaminin tərkibi öyrənilməmişdir. Bizim Daşkəsən
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Şəkil 5. Şırımlı topal - Festuca 
sulcata E.Hack.

Şəkil 6. QIRMIZI TOPAL - 
Festuca rubra L.

Şəkil 8. Bənövşəyi arpa - 
Hordeum violaceum Boiss.ct

Huet.

Şəkil 7. ÇƏMƏN QIRTICI 
Poa pratensis L.



rayonu, Xoşbulaq yaylaqlarından dəniz səviyyəsindən 1800 m 
yüksəklikdən toxum vermə dövründə topladığımız çəmən qırtı- 
cının tərkibində quru çəkiyə görə 2,83 mq% “E” vitamini, 
3,00% yağ olduğu müəyyən edilmişdir. Murovdağdan dəniz 
səthindən 2600 m yüksəklikdən toplanmış nümunənin tərkibin
də isə 5,32 mq% “E” vitamini olduğu müəyyən edilmişdir. Çə
mən qırtıcının tərkibində “E” vitamini başqa taxıl bitkilərinə 
nisbətən az olmasına baxmayaraq yüksək yem əhəmiyyətli bit
ki olduğu üçün onu heyvanlara başqa otlarla qarışıq halda ver
mək məsləhətdir.
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ARPA - (Hordeum L.) - Taxılkimilər fəsiləsinə aiddir. Azər
baycanın təbii florasında 8 növü yayılmışdır. Bunlardan bənöv
şəyi arpa H.violaceum Boiss.et Huet. Çoxillik bitkidir. Göv
dəsi seyrək kollu, hamar olmaqla, yaxşı yarpaqlanandır. iyun 
ayından başlamış avqust aylarına kimi çiçəkləyir və toxum 
verir. (Şəkil 8.)

Azərbaycanın yaylaqlarında, xüsusən Kiçik Qafqazın şimali 
və mərkəzi hissələrində, subalp və alp çəmənlərində, meşə kə
narlarında və sair yerlərdə bitir. Gövdəsinin hündürlüyü alp çə
mənlərində 40-60 sm, subalp qurşağında isə 60-95 sm-ə çatır.

Yay otlaqlarında çox vaxt biçənək kimi istifadə olunan sıx 
təmiz cəngəlliklər əmələ gətirir. Adətən paxlalı müxtəlif ot ta- 
xılotlu çəmənlərdə otluğun tərkibində bitir. Bənövşəyi arpa 
yaxşı otlaq və biçənək bitkisi olmaqla ev heyvanlarının bütün 
növləri tərəfindən hətta çiçəklənmə və sünbülləşmə dövrlərində 
belə yaxşı yeyilir.

Ə.İ.Mayılov (1957) göstərir ki, Qonaqkənd rayonundan top
lanmış bənövşəyi arpanın (mütləq quru çəkidə) sünbüllərinin 
tərkibində 13,38% protein, 12,63% zülal və 3,05% yağ vardır. 
Bənövşəyi arpanın yüksək qidalılığını və yüksək yem dəyərinə 
malik olmasını bir daha onun tərkibində olan “E” vitamininin 
miqdarından da görmək olar.

1969-cu ilin iyulunda Göygöl rayonu Kəpəz dağının ətəklə
rindən dəniz səviyyəsindən 2100 m hündürlüyündə subalp çə
mənliyindən çiçəklənmənin sonu və toxum vermənin əvvəlində 
topladığımız və tədqiq etdiyimiz bənövşəyi arpanın tərkibində 
12,6 mq% “E” vitamini, 2,22% yağ olduğu müəyyən edilmiş
dir.

Cənubi Qafqazda isə bənövşəyi arpanın göy halında tərkibin
də dəniz səviyyəsindən yüksəklikdən asılı olaraq quru çəkidə 
13 mq% “E” vitamini vardır.
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Cədvəl 7.
Bənövşəyi arpanın (H.violaceum Boiss.et Huet.) 

tərkibində “E” vitamininin miqdarı

Bitkinin 
toplandığı rayon

Toplandığı yer Analiz 
olunmuş 

hissə

Quru 
çəkidə 

mq%-lə
Azərbaycan 
Kəpəz dağ ətrafı

Alp çəmənliyi Yerüstü quru 
5 aydan sonra

12,6

Murovdağ Meşə ətrafı Yerüstü quru 13

Bənövşəyi arpanın iştirak etdiyi çəmənlər hektardan 20 
sentner quru ot, 80 sentnerə qədər yaşıl kütlə verir. Bu bitkinin 
bütün müsbət keyfiyyətləri onu respublikanın yüksək dağ və 
yuxarı meşəlik rayonlarında çəmən, biçənək otlaqlarında istifa
də edilmək üçün mədəni halda becərməyə imkan verir.
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SOĞANAQLI ARPA - (Hordeum bulbosum L.) - Çoxillik, 
seyrək kollu kserofıt bitkidir. Gövdəsi 70-100 sm hündürlü- 
yündədir, qaidəsindən soğanaqvari şişkinləşmiş olub düz və 
hamardır, yaxşı yarpaqlanır. May ayından başlamış iyul ayına 
kimi çiçəkləyir və toxum verir. Soğanaqlı arpa, aran və dağlıq 
yerlərdə Kiçik Qafqazın mərkəzi və cənubunda geniş yayılmış
dır. Çəmənliklərdə, meşə kənarlarında, kolluqlarda, dincə qo
yulmuş torpaqlarda, əkinlərin kənarlarında, yolların ətrafların
da və sair yerlərdə bitir. (Şəkil 9.)

Qidalılığına və həzm olunmasına görə orta keyfiyyətli yem 
bitkisi hesab olunur. Ə.Z.Hüseynov tərəfindən 1950-ci ildə 
Kürdəmir rayonu, Kərrar otlaq stasionarında daimi təcrübə sa
həsi mədəni becərilən soğanaqlı arpanın, müxtəlif inkişaf fa
zasında mütləq quru çəkidə tərkibində 13,19-32,06% protein, 
1,09-4,23% yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

Soğanaqlı arpanın tərkibində “A”(karotin) və “C” vitamini 
öyrənilmişdir. Ə.Z.Hüseynovun (1957-1958) məlumatlarına 
görə yabanı soğanaqlı arpanın çiçəklənmə dövründə tərkibində 
34,0 mq% “C” vitamini, mədəni becərilən soğanaqlı arpanın 
tərkibində isə 7,1 mq% “A” vitamini vardır.

Biz Göygöl rayonu yaylaqlarında dəniz səviyyəsindən 2000 
m yüksəklikdən toxum vermə dövründə toplanmış nümunədə 
yabanı soğanaqlı arpanın tərkibində 11,7 mq% “E” vitamini, 
3,75% yağ olduğu müəyyən etmişik (V.S.Xəlilov, 1971).

Tərkibində olan vitaminlərin və yağın miqdarından aydın 
olur ki, bu bitkinin başqa bitkilərlə qarışıq şəkildə quru halda 
da heyvanlara verilməsi məsləhətdir.

Soğanaqlı arpa otlaqlarda yazda iribuynuzlu heyvanlar, atlar, 
dəvələr tərəfindən yaxşı, qoyunlar tərəfindən isə pis yeyilir.

Soğanaqlı arpanın ən çox məhsul verməsi onun çiçəkləmə fa
zasına təsadüf edir. Yonca və xaşa ilə qarışıq əkilərkən, təmiz 
halda əkildiyinə nisbətən məhsulu çox olur. Kollaşma fazasm- 
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da dəmyə şəraitdə biçildikdə 3-5 dəfə, suvarma şəraitində 5-7 
dəfə təzələnir və xora verir.

Sünbülləşmə fazasında biçildikdən sonra soğanaqlı arpa tə
zələnir - 2-3 və 4 dəfə xora verir ki, bunlar da yaxşı keyfiyyətli 
otlaq yemi hesab olunur.

Təbii yayılmaqla otluğun əsas kütləsini təşkil edir. Dağətəyi 
zonada əlverişli şəraitdə 6-7 xora verə bilir.
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QURAMİT - (Lolium L.) - taxılkimilər fəsiləsindən olub 
Azərbaycanın təbii florasında 6 növü yayılmışdır. Bunlardan 
biri bərk quramit Lolium rigidum Gaud. Birillik bitkidir. Aprel- 
may aylarında çiçək açır, may-iyun aylarında toxum verir.

Kiçik Qafqazın düzənlik rayonlarından başlamış orta dağ 
qurşağına qədər geniş sahədə yayılmışdır. Gövdələrinin hün
dürlüyü 20-50 sm olur. (Şəkil 10.)

Bərk quramit düzənlikdə, dağ ətəklərində quru, gilli, qumlu 
torpaqlarda, otlu yamaclarda, dincə qoyulmuş torpaqlarda bitir. 
Yaz efemeri olmaqla erkən yazda inkişaf edir.

Azərbaycanın qış otlaqlarının efemer bitkiliyinin nümayən
dəsidir. Tez-tez digər efemerlərin üzərində üstünlük təşkil edə
rək müxtəlif bitki qruplaşmalarının tərkibinə daxil olur. Xüsu
silə henzen yovşanı və ətirli yovşanın iştirakı ilə yovşan və 
onlarla qarağan, gəngiz və kövrənin iştirakı ilə yovşanlı-şo- 
ranotu bitkiliyi tipli otlaqlarda mühüm rol oynayır.

Bərk quramit birillik süpürgəvari yovşanla qumlu torpaq
larda, göyül-taxılotlu efemer yarımsəhrasında rast gəlir. Dağ 
ətəklərində çoxillik çimli taxıl bitkiləri ilə (şiyav, şırımlı topal, 
daşdayan, ayrıq) birlikdə bitir. Eyni zamanda, palıd və saq
qızdan ibarət tuqay meşəsinin ot örtüyündə rast gəlir.

Bərk quramit mal-qaranın bütün növləri tərəfindən nəinki 
vegetasiyanın ilk mərhələsində, həm də çiçəkləmə və toxum 
vermə zamanı belə yaxşı yeyilən əsas yaz otlaqlarındandır. 
Yüksək qidalılığa malikdir. Qış otlaqlarının yem fondunda mü
hüm rol oynayır.

Rütubətli illərdə yaxşı inkişaf edir və 50-60 sm-ə qədər hün
dürlüyə çatır. Bu sahələr ot çalımı üçün çox sərfəlidir.

R.Ə.Əliyevin (1954) məlumatına görə çiçəkləmə fazasının 
başlanmasında tərkibində 14,87% protein, 3,00% xam yağ var
dır. Bu bitkinin vitamin tərkibi öyrənilməmişdir. Buna görə də 
1968-ci ildə Murovdağın orta dağ qurşağından dəniz səthindən 
1700 m yüksəklikdən toxum vermə dövründə topladığımız 
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bərk quramitin tərkibində (quru çəkiyə görə) 11,00 mq% “E” 
vitamini, 3,84% yağ olduğu müəyyən olunmuşdur. Tərkibində 
olan “E” vitamininin və başqa maddələrin miqdarca çoxluğu da 
bu bitkinin qiymətli yem bitkisi olduğunu göstərir. Bu bitkinin 
quru ot halında heyvanlara verilməsi dölsüzlüyün aradan qalx
masına imkan yaradır.
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TİTRƏK - (Briza L.) - Taxılkimilər fasiləsindən ibarət olub 
Azərbaycanın təbii florasında 3 növü yayılmışdır. Bunlardan 
uzun titrək Briza elatior Sibth.et Sm. Çoxillik bitkidir. Sürünən 
kökümsovlu seyrək çimli taxıl otudur, iyun-iyul aylarında çi
çəkləyir və toxum verir. (Şəkil 11.)

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin orta və yuxarı dağ qurşa
ğında geniş yayılmışdır. Gövdəsi 20-100 sm hündürlüyündə düz 
dayanan, çılpaq, kələ-kötürdür.

Uzun titrək bitkisi mezofil subalp çəmənliklərində və otlaqla
rında yayılaraq, kiçik sahələrdə assosiasiyaları əmələ gətirir.

Yaxşı yem bitkisidir. Xüsusən iribuynuzlu heyvanlar yaxşı 
yeyir. A.A.Qrossheym (1946) görə heyvanlar yaxşı yeyir və 
quru ot üçün yaxşı qarışıq verir. E.A.Doyarenko (1948) tərə
findən Krasnadar ölkəsinin otlaqlarında heyvanlar tərəfindən 
yaxşı yeyilməsi göstərilir.

Subalp qurşağında və meşə kənarlarında biçənək sahələrində 
otluğun tərkibində tez-tez müşahidə edilir. Otluqda titrəyin bol
luğu 2 bal olan meşə kənarlarında məhsuldarlıq hektardan 45 
sentner təşkil edir.

V.S.Xəlilovun 1968-ci ildə Murovdağın subalp çəmənliyin
dən dəniz səviyyəsindən 1750 m hündürlükdən, bitkinin toxum 
vermə dövrünün əvvəlində toplanmış nümunələrdə uzun titrə
yin tərkibində 7,3 mq% “E” vitamini, 2,5% yağ olduğu müəy
yən edilmişdir. Bu bitkinin heyvanlara quru halda başqa ot 
bitkiləri ilə qarışıq şəkildə vermək lazımdır.
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Şəkil 9. Soğanaqli Arpa - 
Hordeum bulbosum L.

Şəkil 10. Bərk quramit - Lolium 
rigidum Gaud.

Şəkil 11. Uzun titrək - Briza 
elatior Sibth.et Sm.

Şəkil 12. MEŞƏ QISAAYAQI - 
Brachypodium silva Beauy.



QISAAYAQ - (Brachypodium Beauy.) - Taxılkimilər fəsi- 
ləsindəndir. Azərbaycanin təbii florasında 3 növü yayılmışdır. 
Bunlardan meşə qısaayağı B.silvaticum (Huds.) Beauy. çoxillik 
bitkidir. Gövdəsi 35-100 sm hündürlüyündə olub nazikdir, yar
paqları uzun, sivri, enli və üzəri tükcüklə örtülüdür. May-iyul ay
larında çiçəkləyir, iyun-sentyabr aylarında toxum verir. (Şəkil 12.)

Azərbaycanın bütün rayonlarında, o cümlədən Kiçik Qafqa
zın mərkəzi və cənub hissələrində geniş sahələrdə rast gəlinir.

Arandan başlamış orta dağ qurşağınadək, meşələrdə, meşə 
kənarlarında, talalarda, qırılmış meşələrdə, çəmənlərdə, bağlar
da, az halda alaq kimi əkinlərdə bitir. Dağlıq meşə qurşağında 
çox vaxt vələs, palıd-vələs meşələrinin bəzi tiplərində ot örtüyü 
əmələ gətirir və meşə tiplərinin təyinində indiqator bitkilərin 
tərkibində rast gəlir. A.X.Rollov (1902) və E.A.Doyarenko 
(1948) tərəfindən Qafqazın meşə otlaqlarında yaxşı yeyildiyi 
göstərilir. İ.V.Vıxodsevin (1933) yazdığına görə Qırğızıstanda 
mal-qara tərəfindən yaxşı yeyilmir. E.P.Matveyevə (1940) görə 
Altayda heyvanlar tərəfindən kafi yeyildiyi göstərilmişdir.

istər quru ot halında, istərsə otlaqlarda mal-qaranın bütün 
növləri tərəfindən yaxşı yeyilir. Sünbülləşmədən sonra tez ko
budlaşır və pis yeyilir. Buna görə də meşə qıssayağı ilə zəngin 
olan otlaqlara mal-qaranı erkən yazda sürmək lazımdır.

Ə.İ.Mayılov tərəfindən 1959-cu ilin iyun ayında Qusar rayo
nundan (dəniz səviyyəsindən 100 m yüksəklikdə) toplanmış 
meşə qıssayağının sünbülləşmə fazasında tərkibində (mütləq 
quru çəkidə) 16,60% protein, 5,38% yağ olduğu öyrənilmişdir. 
Vitamin tərkibi öyrənilməmişdir. Ona görə də Daşkəsən rayo
nu, Xoşbulaq yaylağından çiçəkləmə dövründə dəniz səviyyə
sindən 2100 m yüksəklikdən topladığımız meşə qıssayağının 
tərkibində 5,07 mq% “E” vitamini, 4,85% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir.

Tərkibində istər yağın, istərsədə “E” vitaminin kifayət qədər 
olması bu bitkinin yaxşı yem bitkisi olduğunu göstərir. Hey
vanların bütün növləri bu bitkini yaxşı yeyir.
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TONQALOTU - (Zerna Panzer) - Taxılkimilər fəsiləsin- 
dəndir. Azərbaycanın təbii florasında 11 növü vardır. Bunlar
dan biri qılçıqsız tonqalotu - Z.inermis (Parl.)Grossh. Çoxillik 
bitkidir. Gövdəsi 80-100 sm, hətta bəzi subalp çəmənliklərində 
130 sm hündürlüyündə olan kökümsovlu bitkidir, iyun ayından 
avqust ayına kimi çiçəkləyir və toxum verir. Kiçik Qafqazın 
mərkəzi hissəsində geniş yayılmışdır.

Qılçıqsız tonqalotu Kiçik Qafqazın yaylaqlarında - orta və yu
xan dağ qurşaqlarında xüsusən alp və subalp çəmənliklərində bi
tir.

Müxtəlif çəmən assosiasiyalarının formalaşmasında iştirak 
edir, bəzi yerlərdə dominant bitki hesab olunur. Biçənək bitkisi 
kimi istifadə olunur, lakin süni otlaqlar yaradılması üçün də ya
rarlıdır. Tapdalanmaya davamlıdır və otanldıqdan sonra yeni
dən yaxşı uzanır. Çiçəkləmə fazasından sonra çox kobudlaşır 
və heyvanlar tərəfindən yeyilməsi nisbətən azalır.

Həm quru ot halında, həm də otlaqlarda iribuynuzlu mal- 
qara və atlar tərəfindən yaxşı yeyilir. Bu bitki yüksək qidalılığa 
malikdir. Murovdağda dəniz səviyyəsindən 2200 m yüksəklik
dən tam çiçəkləmə mərhələsində toplanmış qılçıqsız tonqalotu- 
nun tərkibində (mütləq quru maddəyə görə) 11,53% protein, 
4,47% yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

A.A.Qrossheym (1946) görə qılçıqsız tonqalotunda çiçəkləmə 
dövründə dəniz səviyyəsindən yüksəklikdən asılı olaraq “C” vita
mininin miqdarı 10,57 mq%-dən 22,1 mq%-ə qədər olur.

Qılçıqsız tonqalotunun tərkibində “E” vitamininin tərkibi 
öyrənilməmişdir. Buna görə də 1968-ci ildə Kiçik Qafqazda 
Murovdağdan dəniz səthindən 1700 m yüksəklikdən çiçəklə
mənin sonunda toplanmış qılçıqsız tonqalotunun tərkibində 
(quru çəkiyə görə) 6,4 mq% “E” vitamini və 4,32% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir. Tərkibində olan “E” vitamininin və yağın 
miqdarı da bu bitkinin qiymətli yem bitkisi olduğunu bir daha 
göstərir.
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Kulturada becərilən qılçıqsız tonqalotunun məhsuldarlığı 
müxtəlif ekoloji şəraitdə hektardan 25-135 sentnerə qədər olur.

Respublikamızın yüksək dağlarında qılçıqsız tonqalotu mədəni 
halda ilk dəfə Zaqatala yüksək dağ otlaq stasionında dəniz səviyyə
sindən 2400 m yüksəklikdə sınaqdan çıxarılmışdır (Hacıyev, 1954).

Təcrübələr göstərir ki, Qılçıqsız tonqalotu həyatının 2-3-cu 
ilində tam inkişafa çatır, ikinci il məhsuldarlıq hektardan 22 
sentner, üçüncü il isə hektardan 27,5 sentnerə qədər olur.

Azərbaycanda qılçıqsız tonqalotu bitkisi müasir dövrdə süni 
olaraq becərilməmişdir və onun təbii ehtiyatları da son dərəcə 
məhduddur. Otlaq və biçənək bitkisi kimi respublikanın Böyük 
və Kiçik Qafqazdakı dağ çəmənliklərində və dağ-bozqır sahə
lərində mədəni halda becərilməyə layiqdir.

BENEKEN TONQAL()ri (Z./«’tt£'cAc/ı/ (Lange) Lindnı. 
- Çoxillik bitkidir. Çim əmələ gətirəndir. Gövdələri adətən 
düz, 60-80 sm hündürlüyündə olur, iyul ayında çiçəkləyir, av
qust ayında toxum verir.

Kiçik Qafqazın şimali, mərkəzi və cənubunda otlaqlarda 
daha çox rast gəlinir.

Beneken tonqalotu Kiçik Qafqazda arandan başlamış orta 
dağ qurşağına qədər, nəmli yerlərdə, meşələrdə, tarlalarda, çə
mənlərdə, kolluqlar arasında və sair yerlərdə bitir.

Bu bitki qarışıq halda aran və dağ meşələrinin və çəmənlərin ot 
örtüyünün tərkibində iştirak edir. Orta yem dəyərinə malik taxıl 
oludur. Çiçəkləmə dövründə heyvanların bütün növləri tərəfindən 
yııxşı yeyilir. Daha sonra kobudlaşır və yeyilmir.

Yabanı Beneken tonqalotunun kimyəvi tərkibi və yem əhə
miyyəti az öyrənilmişdir. Məhz buna görə də 1968-ci ilin iyul 
ayında Dağlıq Qarabağdan meşə talasından dəniz səviyyəsin
dən 1800 m yüksəklikdən çiçəkləmə dövründə toplanmış Be- 
ııekcıı tonqalotunun (quru çəkiyə görə) tədqiqi göstərir ki, 
tərkibində 7,5 mq% “E” vitamini və 4,13% yağ vardır.

Tərkibində olan yağın və “E” vitamininin miqdarından ay
dın olur ki, bu bitki yem əhəmiyyətli bitkidir.
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ALA TONQALOTU - (Z.variegata (Bieb.)Nevski) - Ki
çik Qafqazın yaylaqlarında geniş sahələrdə rast gəlinir. Çoxil
lik, seyrək gövdəli, 40-70 sm-ə qədər hündürlüyündə, yaxşı 
yarpaqlanmış gövdəyə malik taxıl otudur, iyul ayından avqust 
ayına kimi çiçəkləyir və toxum verir.

Ala tonqalotu subalp və alp qurşaqlarında bitir. Alp və su- 
balp qurşağında dominant kimi çəmənlərin tərkibinə daxil olur 
və seyrək kollarla qayalarda, daşlı yamaclarda, tez-tez rast gə
lir. Alp qurşağında adətən dik çınqıllı yamaclar boyunca cənub 
baxarlı yamaclara yayılmışdır.

Dağ-çəmən, qismən qara torfvari, habelə çəmən-bozqır tor
paqlarında bitir. Mezofıl bitki olmağına baxmayaraq, kserofıl 
şəraitdə də rast gəlir.Kiçik Qafqazın çəmənliklərində formala
şan bir çox ot assosiasiyalarının tərkibinə daxildir. Çox vaxt 
komponent kimi müxtəlif otlu taxılotlu çəmən-bozqır fitosenoz
larında iştirak edir,həmçinin Dactylis glomerata, Phleum pra- 
tense, Trifolium trichocephalum və sair ilə birlikdə taxılotu və 
taxılotlu-müxtəlifotlu çəmənlərdə yayılmışdır. Yuxarı meşə və 
subalp qurşaqlarında daha çox rast gəlir və bu sahələrin bitki- 
liyində fon təşkil edir. Çəmənlərin bəzi assosiasiyalarında və 
digər taxıl otlarının fitosenozları üzərində üstünlüyünü saxla
yır.

Bu bitki çox yaxşı biçənək və otlaq bitkisidir. Çox vaxt bir 
dəfə, bəzən əlverişli şərait olduqda iki dəfə biçilir və yaxşı xora 
verir. Ala tonqalotu çəmənlərin digər komponentləri ilə birlik
də orta hesabla hektardan 15-20 sentner ot məhsulu verir. Su
balp qurşaqda (Betonica grandiflord) iştirak etdiyi mezofıl 
çəmənlərdə hektardan 25-30 sentner ot məhsulu alınır.

Ala tonqalotu otlaqda cavan vaxtı mal-qaranın bütün növləri 
tərəfindən yaxşı yeyilir. Çiçəkləyənə qədər biçilmiş otunun 
keyfiyyəti yaxşı olur, sonra isə son dərəcə kobudlaşır və mal- 
qara tərəfindən yeyilmə dərəcəsi aşağı düşür.
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Ə.İ.Mayılov (1957) Azərbaycanın Qonaqkənd rayonundan 
toplanılmış ala tonqalotunun (mütləq quru çəkidə) tərkibində 
7,20% protein, 5,79% zülal, 1,64% yağ olduğunu göstərir.

A.A.Qrossheym (1935) isə Azərbaycanın yüksək dağlarının 
alp qurşağından toplanmış ala tonqalotunun (mütləq quru çə
kidə) tərkibində 10,3% protein, 1,7% yağın olduğunu göstərir.

Bu bitkinin tərkbində olan vitaminlər öyrənilməmişdir. Ona 
görə də 1969-cu ilin iyulunda Göy-göl ətrafından dəniz səviy
yəsindən 1700 m hündürlükdən çiçəkləmə dövründə topladığı
mız ala topalın tərkibində 3,22mq% “E” vitamini və 1,72% yağ 
olduğu müəyyən edilmişdir (V.S.Xəlilov, 2008).

Tərkbində olan yağların, proteinin, eləcə də “E” vitaminin 
miqdarı da ala tonqalotunun orta dərəcəli yem bitkisi olduğunu 
göstərir. Bu bitkini quru ot halında mal-qaraya başqa “E” vita
mini ilə daha zəngin olan bitkilərlə qarışıq halda vermək məq
sədəuyğundur.
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AĞBIĞ (Nardus L.) - Taxılkimilər fəsiləsindəndir. Azər
baycan florasında yalnız bir növü uzanan ağbığ (Nardus stricta 
L.) bitir. Çoxillik, güclü çim əmələ gətirən bitkidir. Gövdələri 
sərt, çılpaq, 7-30 sm hündürlüyündədir. İyul-avqust aylarında 
çiçəkləyir və toxum verir. Azərbaycan yaylaqlarında geniş ya
yılmışdır. (Şəkil 13.)

Uzanan ağbığ yuxarı dağ qurşağında - yüksək dağ yay ot
laqlarında, nəmlənmiş, tapdalanmış, ən az məhsuldar turş tor
paqlarda, dəniz səviyyəsindən 1700 m-dən 3600 m-ə qədər 
yüksəkliklərdə yayılmışdır. Alp və subalp çəmənlərində səmə
rəsiz otarılma ağbığın rütubətli çuxurlarda yayılmasına səbəb 
olmuşdur.

Uzanan ağbığ Kiçik Qafqazın yüksək dağlarında tez-tez rast 
gəlir, lakin böyük sahə tutmur, belə ki, ancaq yamacların çuxur 
hissələrində inkişaf edir. Ağbığ qruplaşmalarında edifıkator və 
dominant ağbığ hesab olunur, digər bitkilər isə otluqda tabe rol 
oynayırlar.

A.A.Qrossheym və P.D.Yaroşenkoya (1929) görə tipik ağ- 
bığ assosiasiyaları otluğunun ümumi tərkibində taxıl otlarının 
quru kütləsi (ağbığ kütləsi xeyli üstün olduqda) 90%-dən daha 
artıq təşkil edir.

Təmiz ağbığ assosiasiyalarından başqa Kiçik Qafqazın yüksək 
dağlarında ağbığın həmçinin ala topal (Festuca varia), qoyun 
topalı (Festuca ovina), üçyarpaq yonca (Trifolium ambiguum) və 
sairə ilə birgə təşkil etdiyi qarışıq assosiasiyaları rast gəlir.

Cavan halında ağbığ heyvanların bütün növü tərəfindən ye
yilir. Vegetasiyanın sonrakı dövrlərində ağbığ kobudlaşır və 
yeyilməsi kəskin sürətdə azalır. Uzunqulaq və qatırlar bütün 
vegetasiya dövrü müddətində yeyirlər. Nəm havada, yem çatış- 
madıqda ağbığ mal-qaranın bütün növü xüsusən, atlar tərəfin
dən yaxşı yeyilir.

Ağbığ otlaqları yem cəhətindən əhəmiyyətli deyildir. Kə- 
səkvari çim əmələ gətirərək ağbığ çəmənləri kələ-kötür edir ki, 
bununla çim əmələ gəlməsinə mane olur, çəmənlərə qulluq 
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edilməsini çətinləşdirir. Sürətlə artaraq yem cəhətindən əhəmi- 
yətli bitkiləri sıxışdırır.

V.A.Mixeyeva (1935) görə ağbığın tərkibində (mütləq quru 
çəkiyə görə) 7,75% protein, 1,42% yağ vardır. Vitamin tərkibi 
isə öyrənilməmişdir. 1969-cu ilin iyul ayında Maral gölünün 
yaxınlığı subalp çəmənliyindən dəniz səviyyəsindən 2000 m 
yüksəklikdən çiçəkləmə dövründə toplanmış ağbığın tərkibində 
0,6 mq% “E” vitamini, 1,91% yağ olduğu müəyyən edilmişdir. 
Bu bitkinin kimyəvi tərkibindən aydın olur ki, heyvanlara ağ- 
bığın ayrılıqda yox, tərkibi vitaminlərlə və başqa maddələrlə 
daha zəngin olan bitkilərlə qarışıq halında vermək lazımdır.
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PİŞİKQUYRUĞU (Phleum L.) - Taxılkimilər fasiləsindən 
olub Azərbaycanın təbii florasında 5 növü yayılmışdır. Bunlar
dan bir növü Alp pişikquyruğu (Phleum alpinum L.). Çoxillik, 
sürünən kökümsovlu, sıx çim əmələgətirən bitkidir. Gövdələri 
çılpaq, dirsəkvari-qalxan, alp qurşağında 20-40 sm hündürlü
yündə, subalp qurşağında isə 40-65 sm hündürlüyündə olur. 
İyun-iyul aylarından avqust ayına kimi çiçəkləyir və toxum ve
rir. (Şəkil 14.)

Alp pişikquyruğu Kiçik Qafqazın alp və subalp qurşaqların
da, çəmənlərdə, qayalıqlarda yayılmışdır. Başlıca olaraq alp 
qurşağında rütubətli yerlərdə və subalp qurşağında şimal isti
qamətli yamaclarda çökək yerlərdə bitir. Bu bitki sərbəst qrup
laşmalar əmələ gətirir. Subalp mezofıl və subalp rütubətli taxıl- 
otu - müxtəlifotlu çəmənlərin, alp xalılarının tərkibində yayıl
mışdır.

Alp pişikquyruğu əsasən otlaq bitkisi sayılır. Dəniz səviy
yəsindən 1850 m yüksəklikdə alp pişikquyruğu - ağbığ otlaqla
rında məhsuldarlıq hektardan 18,7 sentner, rütubətli müxtəlif
otlu subalp çəmənlərində isə məhsuldarlıq hektardan 27,5 sent
nerə çatır. Bu bitki biçildikdən və otanldıqdan sonra yaxşı xo
ra verib təzələnir.

Alp pişikquyruğu yayılmış yüksək dağ çəmənlərində rütu
bətli yerlərin bitkiliyi iribuynuzlu mal-qara və atlar, quru yerlə
rin bitkiliyi isə qoyunlar tərəfindən son dərəcə yaxşı yeyilir.

V.N.Andreyevə (1931) görə alp pişikquyruğu cavan vaxtı 
tundrada marallar üçün yaxşı yemdir. V.D.Aleksandrova 
(1940) görə isə inkişafının son mərhələlərində marallar tərəfin
dən yaxşı yeyilmir.

Dəniz səviyyəsindən 2600 m yüksəklikdən toplanmış alp 
pişikquyruğunun tərkibində 12,8% xam protein, 30,2% xam 
scllüloza və sair maddələr olduğunu göstərmişdir. Bu bitkinin 
tərkibində olan vitaminlər isə öyrənilməmişdir. V.S.Xəlilov 
1968-ci ilin iyul ayında Daşkəsən rayonu Qoşqar dağından də
niz səviyyəsindən 2700 m yüksəklikdən, alp çəmənliyindən 
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bitkinin çiçəkləmə dövründə toplanmış alp pişikquyruğunun 
tərkibində (quru çəkiyə görə) 3,67 mq% “E” vitamini və 4,02% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

Tərkibində olan qida maddələrinin miqdarından da bu bit
kinin yüksək yem dəyərinə malik bitki olduğu məlum olur.

Alp pişikquyruğunun mədəni becərilməsi öyrənilməmişdir, 
lakin otarılma nəticəsində pozulmuş yüksək dağ çəmənlərində 
vaxtaşırı əlavə səpilmək və bərpa etmək üçün müəyyən əhə
miyyətə malikdir.
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BOZQIR PİŞİKQUYRUĞU - (Ph.phleoides L.) Simk.- 
Çoxillik bitkidir. Gövdəsinin hündürlüyü 40-60 (80) sm olub, seyrək 
kollu mezokserofit bitkidir. May-iyun aylarından iyul-avqust ay
larına kimi çiçəkləyir və toxum verir. (Şəkil 15.)

Düzənlikdən başlamış orta dağ qurşağına qədər Kiçik Qafqazın 
subalp qurşağında, quru yamaclarda, bozqırlarda, otlaqlarda, kol
luqlarda və sair yerlərdə yayılmışdır.

Bozqır pişikquyruğu xüsusilə subalp mezofil müxtəlifotlu və 
quraq taxıllı otlu çəmənlərin tərkibində, subalp bozqırlarında geniş 
yayılmışdır.Bozqır pişikquyruğu quraqlığa davamlı, çoxlu miqdarda 
quru cənub yamaclarında bitən bitkidir. Biçənək və otlaq bitkisi- 
dir.Yüksək yem dəyərinə malik taxıl bitkilərindəndir. Bu bitki iri
buynuzlu malqara və xüsusən atlar tərəfindən əla yeyilir. Qoyunlar 
və dəvələr tərəfindən isə kafi yeyilir. Marallar tərəfindən yaxşı yeyil
diyi (Larin və Palamarçuk, 1947) göstərilir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-cu ilin avqust ayında Göygöl yaxınlı
ğından dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəklikdən subalp çəmənli
yindən toplanmış və qurudulmuş bozqır pişikquyruğunun tərkibində 
2,05 mq% “E” vitamini 3,04% yağ olduğu Daşkəsən rayonu Xoş- 
bulaq yaylasından dəniz səthindən 2600 m yüksəklikdən toplanmış 
nümunədə isə 3,17mq% “E” vitamini olduğu müəyyən edilmişdir. 
Bozqır pişikquyruğunun quru otunun tərkibində də 2,70 mq% “E” 
vitamini vardır.

Cədvəl 8. Bozqır pişikquyruğu (Phleum phleoides (L.) Simk.) 
tərkibində “E” vitamininin miqdarı.

Bitkinin toplandığı yer Analiz olunmuş hissə Mütləq qum çəkidə mq%-lə

Göygöl rayonu Yerüstü quru 2,05
Murovdağdan Yerüstü quru 2,70

Bozqır pişikquyruğu bitkisinin tərkibində “E” vitaminin miqdarı 
azdır. Ona görə də bu bitkini heyvanlara quru ot halında başqa “E” 
vitamini çox olan bitkilərlə qarışıq şəkildə verilməsi məsləhətdir. 
Bozqır pişikquyruğu respublikamızın quraqlıq rayonlarında mədəni 
halda becərilmək üçün əhəmiyyətli bitki sayılır.

72



NAZİKBALDIR (Koeleria Pers.) - Taxılkimilər fəsiləsin- 
dəndir. Azərbaycanın təbii florasında 3 növü yayılmışdır. Bun
lardan bir növü Qafqaz nazikbaldırı (Koeleria caucasica 
(Trin.) Dom. geniş yayılıb.

Çoxillik bitkidir. Sıx çim əmələ gətirir. Gövdəsinin hündür
lüyü alp qurşağında 20-50 sm, subalp qurşağında isə 50-75 sm- 
ə qədər olub, qismən kobud və nazikdir, iyun ayından avqust 
ayına kimi çiçəkləyir və toxum verir.

Qafqaz nazikbaldırı Azərbaycanın bütün dağ rayonlarında, 
o cümlədən Kiçik Qafqazın yüksək dağlarının yaylaqlarında 
subalp və alp qurşaqlarında geniş yayılmışdır. Çəmən və otlaq
larda rast gəlir. Yüksək dağların bütün çəmən otlaqlarının tər
kibinə daxil olur və bəzən bitki qruplaşmalarında üstünlük təş
kil edən bitki hesab olunur. Qafqaz nazikbaldırı nəinki otlaq, 
habelə biçənək bitkisidir. Otarıldıqdan və biçildikdən sonra tə
zələnir və yaxşı xora verir. Yem əhəmiyyətli bitkidir. Bu bitki
nin iştirak etdiyi biçənəyin məhsuldarlığı hər hektardan 21,7 
sentner quru ot verir.

Yazda və yayın əwələrində yay otlaqlarında mal-qaranın 
bütün növləri tərəfindən, xüsusən iribuynuzlu heyvanlar, atlar 
və qoyunlar tərəfindən yaxşı yeyilir. Sünbülləşmədən sonra qo
yunlar həvəslə yemir.

V.S.Xəlilov ilkin olaraq bu bitkinin kimyəvi tərkibini öy
rənmişdir. 1969-cu ilin iyul ayında Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq 
yaylaqlarından dəniz səviyyəsindən 2000 m hündürlükdən çi
çəklənmə dövründə toplanmış Qafqaz nazikbaldırınm tədqiqi 
göstərir ki, bitkinin tərkibində (quru çəkiyə görə) 2,27 mq% 
“E” vitamini, 2,68% yağ vardır. Kəpəz dağından dəniz səthin
dən 2900 m yüksəklikdən toplanmış nümunədə isə 3,05 mq% 
“E” vitamini olduğu müəyyən olunmuşdur. Murovdağdan top
lanmış nümunədə isə Qafqaz nazikbaldırınm quru otunun tər
kibində 2,57 mq% “E” vitamini olduğu aşkar edilmişdir.
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Cədvəl 9.
Qafqaz nazikbaldırının (K.caucasica (Trin.)Dom.
_______tərkibində “E” vitamininin miqdarı

Bitkinin toplandığı 
rayon

Analiz olunmuş 
hissə

Mütləq quru 
çəkidə mq%-lə

Xoşbulaq yaylağı Yerüstü quru 5 
aydan sonra

2,27

Murovdağdan Yerüstü quru 2,57

Cədvəl 10.
Dəniz səviyyəsindən müxtəlif yüksəkliklərdə bəzi yabanı 

taxd otlarının tərkibində “E” vitaminin miqdarının 
dəyişməsi (Quru çəkiyə mq%-lə)

Bitkilərin adları Toplandığı 
rayon və yer

Dəniz səthindən 
hündürlüyü

“E” 
vitamininin 

miqdarı
Qafqaz nazikbaldırı 
Koeleria caucasica 
(Trin.) Dom.

Daşkəsən 
rayonu 

Xoşbulaq

2100 2,27

Alp dişəsi - Poa 
alpina L.

Göygöl r-nu, 
Kəpəz

2200 7,2

Çəmən dişəsi Poa 
pratensis L.

Daşkəsən r-nu 
Xoşbulaq

1800 2,83

Bozqır pişikquyruğu 
Phleum phleoides 
(L.) Sim.

Göy-göl ətrafı 2000 2,05

Alp pişikquyruğu - 
Phleum alpinum L.

Daşkəsən rayo
nu, Xoşbulaq

2700 3,67

Cədvəldən görünür ki, dəniz səthindən yüksəkliyə qalxdıqca 
bitkilərdə “E” vitaminin miqdarı artır.
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Cədvəl 11
Yabanı (taxıl) yem bitkilərində “E” vitamini və yağın 

miqdarı (quru çəkidə)
№ Bitkilərin 

latınca və 
Azərbaycanca 

adları

Bitkinin 
toplandığı 

yer

Fenofa- 
zası

Toplanma 
tarixi

Dəniz 
səviy
yəsin
dən 
hün
dür
lüyü

Yağ 
%-lə

“E” vi
tamini 

mq 
%-lə

1, Agrostis ca
pillaris L- 
tükvari tar- 
laotu

Şuşa yayl. Çiçək
ləmə

7.VII.68 1800 2,9 6,6

2. Alopecurus 
ventricosus
Pers. - Şişkin 
tülküquyruğu

Göygöl r- 
nu, Maral 

gölü

Toxum 
vermə

9.VII.69 2100 4,09 9,8

3. Anthoxanthu 
m odoratum 
L. - ətirlisün- 
bül

Göygöl r- 
nu, Maral 

gölü

Çiçəklə 
mə

12.VII.69 2000 1,66 1,8

4. Briza elatior 
Sibth. et.Sm- 
uzun titrək

Murovdağ
dan

Çiçəklə 
mənin 

sonu və 
tox. ver

mə

12.VI1.68 1750 2,5 7,3

5. Brachypodiu 
m silvaticum 
(Huds.)Beauv 
. - meşə qı- 
saayağı

Daşkəsən r- 
nu, 

Xoşbulaq

Çiçəklə 
mə

10.VII.69 2100 4,8 5,07

6. Dactylis glo
merata L.- 
çobantoxmağı

Murovdağ
dan

Çiçəklə
mə

17.VII.68 1750 4,3 2,00

7 Festuca varis 
Haenke.- ala 
topal

Daşkəsən r- 
nu, 

Xoşbulaq

Çiçəklə 
mə

8.VII.69 2200 3,83 3,00

8 Festuca sul
cata E.Hack.- 
şırımlı topal

Murovdağ
dan

Çiçəklə 
mə

11.VI1.68 1900 2,28 4,00

9 Festuca rub
ra L. - qır
mızı topal

Şahdağ Çiçəklə 
mə

15.VII.68 1800 2,6 2,9

10 Hordeum 
bulbosum L. 
- soğanaqlı 
arpa

Göy-göl 
ətrafı

Toxum 
vermə

9.VI1.69 2000 3,75 11,7

II H.violaceum
Boiss.et Huet

Kəpəz 
dağından

Çiçəklə 
mə və

6. VII. 69 2100 2,22 12,6
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- bənövşəyi 
arpa

toxum 
vermə

12 Lolium ri
gidum Gaud. 
- bərk qu- 
ramit

Murovdağ
dan

Toxum 
vermə

11.V1I.68 1700 3,84 11,00

13 Koeleria cau- 
casica (Trin.) 
Dom. - Qaf
qaz nazikbal- 
dırı

Daşkəsən r- 
nu, 

Xoşbulaq

Çiçəklə 
mə

8.V1I.69 2100 2,68 2,27

14 Poa pratensis 
L. - çəmən 
dişəsi

Murovdağ Çiçəklə 
mə

13.VII.69 2000 3,04 2,05

15 P.alpina L. - 
alp dişəsi

Murovdağ Çiçəklə 
mə

13.VII 69 2750 4,45 7,2

16 Phleum 
phleoides (L.) 
Sim. - bozqır 
pişikquyruğu

Göy-göl 
ətrafı

Toxum 
vermə

5 VIII.69 2000 3,04 2,05

17 Phleum al- 
pinum L. - 
alp pişik
quyruğu

Daşkəsən r- 
nu. Qoşqar

Çiçəklə 
mə

15.VII.68 2700 4,02 3,67

18 Nardus 
stricta L. - 
uzanan ağbığ

Maral göl 
ətrafı

Çiçəklə 
mə

I8.VII.69 2000 1,91 0,6

19 Zema benec- 
keni (Lange) 
Lindm.-Bene- 
ken tonqalotu

Murovdağ
dan

Çiçəklə 
nıə

12.VII.68 1800 4,13 7,5

20 Z variegata 
(Bicb.)Nevski 
- ala ton
qalotu

Göygöl Çiçəklə 
inə

6.VII.69 1700 2,72 3,92

21 Z. inermis 
(Leyes.)Lind 
m. - qılçıqsız 
tonaqlotu

Mardakert 
r-nu, Ater 
kəndi yax.

Çiçəklə 
mənin 
sonu

21.VII.68 1700 4,32 6,4
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PAXLALILAR

Kiçik Qafqazın yaylaqlarında və yüksək--dağ rayonlarının təbii 
biçənəklərində paxlalı bitkilərin növləri geniş yayılmışdır. Bunlar 
alp, subalp çəmənlərinin bitki örtüyünün bərpa olunmasında, 
müxtəlif bitki senozlarımn təşkilində böyük rol oynayırlar. Flora 
tərkibi 800 növdən çox olan Kiçik Qafqazın bitki örtüyünün 8- 
10%-i paxlalıların hesabına düşür.onun da 95%-i çoxillik, 5%-i 
isə birillik ot bitkiləridir. Miqdarca paxlalılar az növdə təmsil 
olunmalarına baxmayaraq ayrı-ayrı bitki fitosenozlarında bolluq 
təşkil edirlər və yaylaqların yem balansında böyük rol oynayırlar.

ŞÜBHƏLİ ÜÇYARPAQ ÇƏMƏN YONCASI - Trifolium 
ambiguum Bieb. çox qiymətli bitki olmaqla bütün bitki forma
siyalarında rast gəlməklə özünü dominant, az miqdarda da edi- 
fikator kimi göstərə bilir. Çiçəkləmə fazasında arılar hər hek
tardan 128 kq bal götürür. Bitkilərin bal verməsi haqda məlu
matlar Ə.M.Quliyevə (1979) görə verilir.

Paxlalı bitkilərin əksəriyyəti mal-qara tərəfindən həvəslə ye
yilir və onların tez kökəlməsinə səbəb olur. Paxlalı bitkilərin 
yem əhəmiyyəti, kimyəvi tərkibləri və digər xassələrinin tədqiq 
edilməsi barədə ətraflı məlumatlar vardır. Lakin yabanı paxlalı 
yem bitkilərinin vitamin tərkibləri respublikamızda öyrənilmə
miş qalmışdır. Bu məqsədlə biz Kiçik Qafqazın yay otlaq və 
biçənəklərində yayılmış paxlalı yem bitkilərində “E” vitamini
ni tədqiq etmişik. Kiçik Qafqazın yay otlaqlarında və biçənək
lərində geniş yayılmış 11 növ yabanı paxlalı yem bitkilərinin 
tərkibində olan “E” vitamini və yağın miqdarı, eləcə də həmin 
növlərin başqa xassələri haqqında məlumat verilir (V.S.Xə
lilov. 2004).
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ACIYONCA - (Coronilla L.) - Paxlalılar fasiləsindən olub 
Azərbaycanda 7 növü yayılmışdır. Bunlardan biri Ala acıyon- 
ca-Coronilla varia L* Çoxillik bitkidir. Gövdəsi çılpaq, qol- 
budaqlı, 80-100 sm hündürlüyündədir. May ayında çiçəkləyir, 
iyun-iyul aylarında toxum verir. (Şəkil 16.)

Ala acıyonca Azərbaycanın bütün rayonlarında o cümlədən 
Kiçik Qafqazda düzənlikdən başlamış yüksək dağ qurşağına 
qədər, meşə talalarında, çəmənlərdə, kolluqlarda və bağlarda 
geniş yayılmışdır. Bu bitki bəzən meşə talalarında bitki forma
siyalarında üstünlük təşkil edir.

Vegetasiyanın ilk mərhələlərində mal-qara tərəfindən pis ye
yilir. Əksər hallarda heyvanlar ala acıyoncaya toxunmurlar. 
Cavan vaxtı zəhərli sayılır. V.M.Boqdanovun (1932) məluma
tına görə qoyun və keçi üçün təhlükəli deyildir, atlar və iribuy
nuzlu heyvanlar üçün zəhərlidir. Quru ot halında başqa otlarla 
qarışıq şəkildə bütün növ mal-qara tərəfindən, yaxşı yeyildiyi 
məlumdur.

Ala acıyoncanın tərkibində (quru çəkiyə görə) 23,4% protein, 
17,5% zülal, 3,0% yağ və sair maddələr olduğu öyrənilmişdir. 
Tərkibində “C” “A” (karotin) vitaminləri vardır. A.A.Qrossheymə 
(1946) görə cavan yarpaqlarında aşı maddələri vardır. Xalq təba
bətində geniş istifadə olunur (Rollov, 1908).

Murovdağda biçənəkdən 1968-ci ilin iyul ayında, bitkinin to
xum vermə dövründə dəniz səthindən 1800 m yüksəklikdən top
lanmış ala acıyoncanın tərkibində 5,65 mq% “E” vitamini, 3,04% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir (V.S.Xəlilov, 1971). Tərkibində 
“E” vitamini yüksək olduğuna görə bu bitkinin quru ot halında 
başqa bitkilərlə qarışıq şəkildə mal-qaraya verilməsi məqsədəuy
ğundur.
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Şəkil 13. AĞBIĞ - Nardus 
stricta L.

Şəkil 14. ALP 
PIŞIKQUYRUĞU - Phleum 

alpinum L.

Şəkil 15. Bozqır pişikquyruğu - 
ph.phleoides L

Şəkil 16. Acıyonca - Coronilla 
varia L.



QURDOTU - (Lotus L.) - Paxlakimilər fasiləsindən olub, 
Azərbaycan florasında 6 növü yayılmışdır. Onlardan Qafqaz 
qurdotu (Lotus caucasicus Kupr.) çoxillik bitkidir. Hündürlüyü 
alp qurşağında 20-30 sm, subalp qurşağında 30-50 sm-dir. 
Gövdəsi şaxəli, paxlası çılpaqdır. İyun-iyul aylarında çiçək 
açır, iyul-sentyabr aylarında toxum verir. (Şəkil 17.)

Azərbaycanda geniş yayılmış bitki olub, Kiçik Qafqazın 
dağ rayonlarında dəniz səviyyəsindən 1000-2500 m yüksək
likdə, çəmənlərdə, dağ yamaclarında çay vadilərində yayılmış
dır. Bu bitki otluqların tərkibinə daxil olub və bolluğu 1-2 və 
bəzən 3 ballı olub, yay otlaqlarında üstünlük təşkil edir.

Çiçəkləmə dövründə yaşıl kütlədən əlavə hər hektardan 270 
kq bal götürmək mümkündür.

Qafqaz qurdotu subalp qurşağında bozqırlaşmış çəmənlərin 
ot örtüyünün taxıl-müxtəlif otlular və mezofil müxtəlifotlularla 
birlikdə bitkiliyin formalaşmasında iştirak edir.

Heyvanlar tərəfindən orta yeyilmə keyfiyyətinə malikdir. 
Bir çox tədqiqatçılar Qafqaz qurdotunun yüksək yem əhə
miyyətli bitki olmadığını göstərirlər. V.Q.Tanfılyevin (1940) 
məlumatına görə may ayından iyul ayına qədər yerüstü gövdə
sinin yalnız 50%-i malqara tərəfindən yeyilir. Bəzi tədqiqat
çıların fikrinə görə çiçəkləmə dövrünə qədər heyvanlar tərəfin
dən yaxşı yeyilir, çiçəklədikdən sonra isə pis yeyilməsi və heç 
yeyilməməsi göstərilir. E.A.Doyarenkoya (1949) görə əla yem 
bitkisi olduğu göstərilmişdir.

Qafqaz qurdotu kimyəvi tərkibinə görə yüksək keyfiyyətli 
yem bitkisidir. N.A.Vəkilovanm (1947) məlumatına görə 
tərkibində 11-12% protein, 5% yağ vardır.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin avqust ayının əvvəllə
rində Kəlbəcər rayonu, Murovdağın subalp çəmənliyindən də
niz səviyyəsindən 1600 m yüksəklikdə toplanmış Qafqaz qurd
otunun tərkibində 4,1 mq% “E” vitamini, 4,78% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir. Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq yaylağından 
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dəniz səviyyəsindən 2500 m yüksəklikdən götürülmüş nümu
nədə isə 15,72 mq% “E” vitamini, 5,20% yağ olduğu öyrənil
mişdir.

Müxtəlif ekoloji şəraitdə bitən və dəniz səviyyəsindən yük
səklikdən asılı olaraq “E” vitamini miqdarı Qafqaz qurdotunun 
tərkibində (quru çəkidə) 2,68 mq% ilə 6,03 mq% arasında də
yişir.

Kiçik Qafqazın subalp çəmənliklərində Qafqaz qurdotunun 
məhsuldarlığı hektardan 18-32 sentner, alp çəmənlərində isə 4- 
5 sentner olur. Mal-qara tərəfindən orta dərəcədə yeyilir. Bu 
bitkinin kulturaya keçirilməsi məqsədəuyğundur.

Cədvəl 12.

vitamininin miqdarı (quru çəkidə mq%-lə)
Qafqaz qurdotunun (JL.caucasicus Kupr.) tərkibində “E”

Bitkinin Analiz olunmuş
toplandığı rayon hissə

“E” vitamini

Kəlbəcər r-nu, Yerüstü quru, 4
Murovdağ. aydan sonra

4,1

Daşkəsən r-nu, Yerüstü quru
Xoşbulaq

6,03
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QARAYONCA - (Medicago L.) - Paxlakimilər fasiləsindən 
olub, Azərbaycan florasında 21 növü geniş yayılmışdır. Bunlar
dan biri xamırmaya qarayonca (Medicago lupulina L.) Azər
baycanda aran rayonlarından başlamış orta dağ qurşağına qədər 
yayılmışdır. (Şəkil 18.)

Xamırmaya qarayonca birillik, ikillik mezokserofit bitkidir. 
Gövdələrinin hündürlüyü 50-60 sm olub, çox nazik, yerəyatıq, ya 
da əyilib-dikələndir. Aprel-may aylarında çiçəkləyir, iyun-iyulda 
toxum verir.

Xamırmaya qarayonca Azərbaycanda kolluqlarda, çəmənlərdə, 
meşə talalarında, kənd ətrafı örüşlərdə və sair yerlərdə rast gəlir.

Otlaqlarda xüsusən yaz və yay aylarında heyvanlar tərəfindən 
çox yaxşı yeyilir. Xüsusən çiçəkləmə dövründə xamırmaya qara
yonca ən yaxşı qidalı yem bitkilərindən biri sayılır. Çiçəkləmə 
mərhələsində bu bitkinin tərkibində (mütləq quru maddədə) 
21,5% protein, 3,0% yağ olduğu öyrənilmişdir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin iyul ayında Kiçik Qafqazda 
Kəlbəcər rayonu, dəniz səviyyəsindən 1600 m yüksəklikdə subalp 
çəmənliyindən toxum vermə mərhələsində toplanmış xamırmaya 
qarayoncanın tərkibində (quru çəkiyə görə) 4,20 mq% “E” vitami
ni, 2,85% yağ olduğu öyrənilmişdir.

Tərkibində olan maddələrin miqdarından, belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, bu bitkini başqa bitkilərlə qarışıq halında heyvanlara payız 
və qış aylarında da verilməsi lazımdır.

V.C.Hacıyev, Y.M.İsayev, R.Ə.Əliyev və başq.(1969) görə aran 
rayonlarında çökək, rütubətli yerlərdə toxumlarının səpilməsi, ot 
qarışığı, yem əkini sahələrinin yaradılmasında perspektivli bitki
dir. Xamırmaya qarayonca təbii yem sahələrinin yaxşılaşmasında 
əhəmiyyətli bitki sayılır.
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ÜÇYARPAQ YONCA - (Trifolium L.) - Paxlakimilər fa
siləsindən olub Azərbaycan florasında 43 növü yayılmışdır. 
Onlardan biri şübhəli üçyarpaq çəmən yoncası (Trifolium am- 
biguum Bieb.) çoxillik bitkidir. Gövdəsi 10-90 sm hündürlü
yündə, oduncaqh, çoxbudaqlı olub yarpaqları tamamilə çılpaq
dır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında toxum 
verir. (Şəkil 19.)

Şübhəli üçyarpaq çəmənyoncası Azərbaycanda o cümlədən 
Kiçik Qafqazda, orta və yuxan dağ qurşaqlarında çəmən
liklərdə, meşə kənarlarında və sair yerlərdə geniş ərazidə rast 
gəlir. Bu bitki bəzən çəmənlərin edifıkatoru kimi ayrıca sərbəst 
assosiasiya təşkil edir. Çəmən otlarının komponenti kimi müx
təlif çəmən asosiasiyalanna daxil olur. Alp topalının (Festuca 
varia) bolluq təşkil etdiyi çəmənləşmiş bozqırlarda, möhkəm 
çim yaradır və yuylmuş kasıb, torpaqlarda ağbığ (Nardus 
stricta) növünün bolluq təşkil edən sahələrdə və müxtəlif otlu- 
taxılh çəmənlərdə yayılmaqla çəmənlərin komponenti sayılır.

Qiymətli yem bitkisidir. Bütün kənd təsərrüfatı heyvanları tərə
findən otlaqlarda və quru ot halında yaxşı yeyilir. Çəmənlərdə 
otun məhsuldarlığını artırır. Şübhəli çəmən yoncası rast gələn 
çəmənlərin məhsuldarlığı hər hektardan 17-19 sentner olur. Bu 
bitki biçənək, otlaq və balverən bitki kimi çox qiymətlidir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin iyul ayında Şuşa yaylaqla
rından çiçəkləmə dövrünün sonu, toxum vermənin əvvəlində də
niz səviyyəsindən 1900 m yüksəklikdən toplanmış şübhəli çəmən 
yoncasının tərkibində 6,9 mq% “E” vitamini, 5,6% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir. Şübhəli çəmən yoncasının quru otunun tərki
bində 8,34 mq% “E” vitamini, Gürcüstan SSR-də isə (Kezeli, 
1966) bu bitkinin quru otunda 6% yağ olduğunu müəyyən etmiş
dir.

Tərkibində olan maddələrin miqdarı da bu bitkinin qiymətli 
yem bitkisi olduğunu göstərir.

V.C.Hacıyevin (1956) məlumatına görə ağbığlıq (Nardus 
stricta) otlaqlarına üzvi kübrələr verdikdə şübhəli çəmənyon- 
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çasının miqdarı artır və otlağın yem dəyəri 2-3 dəfə yaxşılaşır. 
Kübrələmə bir neçə il təkrar olunduqda həmin otlağın məh
suldarlığı 3-4 dəfə artır və sahədən biçənək kimi də istifadə 
olunur. Şübhəli çəmənyoncası qiymətli balverən bitkidir. Key
fiyyətli yem olduğunu nəzərə alaraq, şübhəli çəmənyoncası 
bitkisindən az məhsuldar subalp qurşaqlarında süni otlaqların 
yaradılmasında istifadə etmək münasib sayılır.

Tərkibində olan “E” vitaminin çoxluğuna əsasən bu bitki ilə 
zəngin olan otlaqların kənd təsərrüfatı heyvanları tərəfindən 
yaz və yay aylarında otarmaqla bərabər quru ot halında payız 
və qış fəsillərində də heyvanlara verilməsi məqsədəuyğundur. 
Şübhəli çəmənyoncasmdan lazımı qədər istifadə etmək dölsüz
lüyün aradan qalxmasına kömək edər.

Cədvəl 13.
Şübhəli çəmənyoncasında (T.ambigııum Bieb.) 

tərkibində “E” vitamininin miqdarı (quru çəkidə mq%-lə)

Bitkinin toplandığı 
rayon və yer

Analiz olunmuş 
hissə

“E” vitamini

Subalp çəmənliyi Yerüstü quru, 5 
aydan sonra

6,9

Gürcüstanda, Subalp 
çəmənliyi

Yerüstü quru, 6 
ay sonra

6

Murovdağda Subalp 
çəmənliyi

Yerüstü quru 8,34
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AĞIMTIL ÜÇYARPAQ ÇƏMƏN YONCASI -(Trifolium 
canescens Willa) Çoxillik bitki olub, gövdəsi 10-30 m hündürlü
yündə yumşaq tüklü və qol-budaqlıdır.lyun ayında çiçəkləyir, iyul- 
avqustda toxum verir. Azərbaycanın dağ rayonlarında, xüsusilə Bö
yük və Kiçik Qafqazın yaylaqlarında subalp və alp çəmənlərinin, 
bəzən də yuxarı meşə qurşağının çəmən bitkiləri sahəsində, subalp 
qurşağının mezofıl çəmənlərində geniş yayılmışdır.Ağımtıl üçyarpaq 
çəmən yoncası rast gələn sahənin hər hektarından 33-40 sentnerə 
qədər ot məhsulu alınır.Çiçəkləmə dövründə arılar bu bitkinin 1 ha- 
dan 120 kq bal götürür. (Şəkil 20.)

A.A.Qrossheymə (1932) görə ağımtıl üçyaıpaq çəmən yonca
sının tərkibində (mütləq quru maddəyə görə) 16,7% protein, 2,4% 
yağ vardır. Protein və yağ tərkibinə görə lazımı dərəcədə yaxşı 
yeyilən bitki hesab olunur. Bu bitkinin yeyilmə dərəcəsi müxtəlif 
səbəblərin təsirindən, xüsusilə ekoloji şəraitindən asılıdır.

E.A.Doyarenkoya (1943) görə taxılotu-paxlalıotlu bitkiləri su
balp çəmənlərində orta, alp çəmənlərində isə heyvanlar tərəfindən 
əla yeyilir. Otlaqlarda vegetasiyanın başlanğıc dövründə və quru 
ot halında bütün növ mal-qara tərəfindən yaxşı yeyilir. Bal verən 
bitkidir. Otarılmadan sonra yaxşı göyərib təzələnir. Ağımtıl üç
yarpaq çəmən yoncasının tərkibində olan vitaminlər öyrənilmə
mişdir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin avqust ayının əvvələrində 
Murovdağın alp qurşağında dəniz səviyyəsindən 2800 m yük
səklikdən, toxum vermə dövründə toplanmış ağımtıl üçyarpaq 
çəmən yoncasının tərkibində (quru çəkidə) 4,4mq% “E” vita
mini və 5,1% yağ olduğu öyrənilmişdir. Tərkibində olan “E” 
vitaminin və yağın miqdarı bu bitkinin yaxşı yem əhəmiyyətli 
bitki olduğunu aydın göstərir.

V.C.Hacıyev, Y.M.İsayev, R.Ə.Əliyev və b. (1969) görə bu 
bitkinin subalp çəmənlərində avqust aylarında toxumunun yı
ğılıb, həmin çəmənlərin yaxşılaşdırılması üçün yazın əvvəllə
rində torpağa səpilməsi məqsədəuyğundur.
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Şəkil 17. Qafqaz qurdotu - 
Lotus caucasicus Kupr.

Şəkil 18. Qarayonca -
Medicago lupulina L.

Şəkil 19. Şübhəli üçyarpaq çəmən 
yoncası

Trifolium ambiguum Bieb.

Şəkil 20. Ağımtıl üçyarpaq 
çəmən yoncası.

Trifolium Canescens Willd



ÇÖL ÜÇYARPAQ ÇƏMƏN YONCAS\.-(Trifolium campestre 
Schreb.) birillik bitkidir. Gövdəsi 20-40 sm hündürlüyündə olub,az 
tükcüklüdür.May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyun-iyulda toxum verir. 
Azərbaycanın bütün rayonlarında düzənlikdən başlamış yuxarı dağ 
qurşağına qədər yayılmışdır. (Şəkil 21.)

Çöl üçyarpaq çəmən yoncası çəmənlərdə, kolluqlarda, meşə kə
narlarında və sair yerlərdə bitir. Bu növ otluqlarda nadir hallarda fon 
əmələ gətirir. Rütubətli illərdə bol məhsul verir. Səpilərkən sıx otluq 
əmələ gətirir. Yem tərkibi öyrənilməmişdir.V.S.Xəlilov 1969-cu ilin 
iyul ayında Daşkəsən rayonu, Qoşqar dağının ətəklərindən dəniz 
səviyyəsindən 1700 m yüksəklikdən subalp çəmənliyindən çöl üç
yarpaq çəmən-yoncası toxum vermə mərhələsində toplanılmış nümu
nənin tərkibində 6,03mq% “E” vitamini, 4,08% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir. Çiçəkləmə mərhələsində bu bitkinin hər hektarından 
arılar 40 kq bal götürür. Tərkibində “E” vitaminin və yağın miqdarı 
çöl üçyarpaq çəmən yoncasının keyfiyyətli yem bitkisi olduğunu 
göstərir və buna görə də həmin bitkinin mədəni halda becərilməsi 
məsləhət görülür.

Çöl üçyarpaq çəmən yoncası istər otlaqlarda, istərsədə quru ot ha
lında heyvanların bütün növləri tərəfindən yaxşı yeyilir. Balverən 
bitkidir. Bu bitkinin müxtəlif otlarla qarışıq halında quru ot şəklində 
heyvanlara verilməsi heyvanların məhsuldarlığını nəzərə çarpacaq 
dərəcədə artırır.

Çöl üçyarpaq çəmən yoncasının (Trifolium campestre Schreb.) 
tərkibində “E” vitaminin miqdarı.

Cədvəl 14.

Toplandığı rayon Analiz edilmiş 
hissə

Dəniz səviyyə
sindən hündürlüyü

mq%-lə

Azərbaycan
Daşkəsən rayonu

Yerüstü quru 5 ay 
sonra

1700 6,03

Murovdağ Yerüstü 4 ay 
sonra

2200 5,33
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QIRMIZI ÜÇYARPAQ ÇƏMƏN YONCASI - (J.pratense 
L.) - Çoxillik bitkidir. Gövdəsinin hündürlüyü 10-40 (70) sm olub, 
yoğun köklü, tüklü gövdəyə malik çəmən bitkisidir. May ayında 
çiçəkləyir, iyun-iyulda toxum verir. (Şəkil 22.)

Bu bitki, Azərbaycanda düzənlikdən başlamış subalp qurşağın
da geniş sahələrdə yayılmışdır. Beləki, rütubət sevən bitki olub, 
çəmənlərdə, dağ meşələrində, meşə kənarlarında, talalarda və sair 
yerlərdə bitir. Müxtəlif ekoloji şəraitdə bitməklə mühitə tez uy
ğunlaşır. Dağların yuxarılarına yüksəkliklərinə qədər qalxaraq, bir 
çox hallarda çay vadilərində və çökək yerlərdə örtük təşkil edir.

Qırmızı üçyarpaq çəmən yoncasına müxtəlif bitki qruplaşma
larının tərkibində, qarışıq halda rast gəlinir. Əksər hallarda otluq
da, xüsusən subalp qurşağındakı rütubətli çəmənlərdə üstünlük 
təşkil edir. Belə çəmənlikdə qırmızı üçyarpaq çəmən yoncası ətir
şah, mərcanotu, andız və sair bitkilərlə birlikdə bitir. Çox az hal
larda alp xalılarında və çəmənliklərində üstünlük təşkil edir. Bu
nunla bərabər bozqırlaşmış çəmənlərdə də rast gəlinir. Qırmızı üç
yarpaq çəmən yoncası Kiçik Qafqazın yay otlaqlarında tarlaotu 
(Agrostis capillaris) ilə birlikdə formasiya əmələ gətirir.

T.A.Rabotnova (1950) görə təbii şəraitdə çəmən yoncası 20-25 il 
ömür sürə bilir. Qırmızı üçyarpaq çəmən yoncası yaxşı çəmən bitkisi 
kimi XVIII əsrdə kulturaya keçirilmişdir. Hazırda müxtəlif təsərrü
fatda bu bitkinin bir neçə yüksək məhsullu çeşid formaları vardır. 
Azərbaycanda da qırmızı üçyarpaq çəmənyoncasmın becərilməsi sa
həsində bir sıra təcrübə işləri aparılmışdır. Yüksək məhsuldar yay ot
laqları,eləcə də dağlıq rayonlarda süni biçənəklər yaradılması ilə əla
qədar olaraq, 195 8-ci ildə Azərbaycan EA Botanika İnstitutu qırmızı 
çəmən yoncasının süni becərilməsini məsləhət görmüşdür (V.C.Ha- 
cıyev, 1969).

Ədəbiyyatlarda qırmızı çəmənyoncasmın yaxşı yem bitkisi kimi 
Kiçik Qafqazın dağlıq rayonlarında əkildiyi məlumdur.

Qırmızı üçyarpaq çəmənyoncası bütün heyvanlar tərəfindən yaxşı 
yeyilir. Quru otunun tərkibində 15,02% protein, 3,1% yağ vardır. Bu 
bitki müxtəlif vitamin preparatları hazırlamaq üçün xammaldır. Tər
kibində “A” vitamini öyrənilmiş, “E” vitaminin miqdarı isə respubli
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kamızda öyrənilməmişdir. Buna görə də 1968-ci ilin iyul ayında, Qa
rabağda Ağdərə yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 1750 m yüksək
likdə bitkinin çiçəkləmə dövründə toplanmış, nümunənin tərkibində 
3,95 mq% “E” vitamini və 5,8% yağ olduğu müəyyən edilmişdir. 
Başqa məlumata görə Cənubi Qarabağdan toplanmış bu bitkinin 
tərkibində 5,91 mq% “E” vitamini vardır.

Cədvəl 15.
Qırmızı üçyarpaq çəmənyoncası (T.pratense L.) 

tərkibində “E” vitamininin miqdarı (quru çəkidə mq%-lə)
Toplandığı 

rayon
Analiz edilmiş 

hissə
Dəniz səviyyəsin
dən hündürlüyü

mq%-lə

Murovdağ Yerüstü quru 4 ay 
sonra

1750 3,95

Cənubi 
Qarabağ

Yerüstü quru 1800 5,91

Bu bitkinin bitdiyi sahələrin quru ot məhsuldarlığı hektardan 
18-27 sentnerdir. Lakin qırmızı üçyarpaq çəmənyoncasının bitdiyi 
taxıllı-müxtəlifotlu subalp çəmənlərinin ot örtüyünün hər hekta
rından 25 sentnerə qədər quru ot alınmışdır.

V.C.Hacıyev, Y.M.İsayev, R.Ə.Əliyev və başq. (1969) görə 
eroziyaya məruz qalmış dağ yamaclarının otluğunu yenidən bərpa 
etmək, az məhsuldar yay otlaqlarını yaxşılaşdırmaq üçün, qırmızı 
üçyarpaq çəmənyoncasından istifadə olunduqda otlaqların məh
suldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.

Qırmızı üçyarpaq çəmənyoncası az məhsuldar dağ çəmən
lərini yaxşılaşdırmaq üçün çox perspektivli bitki olduğundan 
geniş sahələrdə səpilməsi və becərilməsi lazımdır.
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ORTA ÜÇYARPAQ ÇƏMƏNYONCASI - (T.medium 
L.) - Çoxillik bitkidir. Gövdələri 20-50 sm hündürlüyündə olub, çıl
paq və tüklüdür. Kökləri düz və çox budaqlı olub, uzun zoğlar əmələ 
gətirir. May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyul-avqist aylarında toxum 
verir.

Azərbaycanın bütün rayonlarında, əsasən yuxarı dağ qurşağında, 
nadir hallarda isə subalp qurşağında bitir.

Orta üçyarpaq çəmənyoncası çəmənlərdə, kolluqlarda, seyrək 
meşələrdə, meşə kənarlarında və s. yerlərdə rast gəlinir. Rütubət 
sevən bu bitki, çox vaxt meşədən sonra əmələ gələn yerlərdə təmiz 
cəngəllik əmələ gətirir, inkişafının ilk mərhələsində bütün heyvanlar 
tərəfindən yaxşı yeyilir. Orta üçyarpaq çəmənyoncasının yem əhə
miyyəti bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən şərh edilmişdir.

N.P.Dmitriyevə (1949) görə üçyarpaq çəmənyoncası əla keyfiy
yətli yem bitkisidir. V.İ.Yevseyevə (1935) görə isə orta dərəcəli yem 
dəyərinə malik bitkidir. Mal-qaranın bütün növləri tərəfindən yeyilir. 
Orta üçyarpaq çəmənyoncası bol olan biçənəklərdə məhsuldarlıq çox 
yüksək olur. V.C.Hacıyevə (1969) görə Qonaqkənd ətrafında dəniz 
səviyyəsindən 1400 m yüksəklikdə mövcud olan biçənəyin hər hek
tardan 33,2-dən 38,7 sentnerə qədər quru ot alınmışdır.

M.l.Kotov və başqalarına (1941) görə, Ukraynada yayılmış orta 
üçyarpaq çəmənyoncasının çiçəkləmə dövründə tərkibində (mütləq 
quru çəkidə) 20,1% protein, 2,5% yağ, 24,8% sellüloza vardır.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-cu ilin iyul ayında Kiçik Qafqazda Kə
pəz dağının ətəklərində dəniz səviyyəsindən 2200 m yüksəklikdən bit
kinin toxum vermə mərhələsində toplanmış orta üçyarpaq çəmən- 
yoncasının tərkibində (quru çəkiyə görə) 6,78 mq% “E” vitamini, 4,12% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir. Murovdağdan toplanmış nümünədə isə 
(quru çəkidə) 7,19 mq% “E” vitamini vardır. Mal-qaranın döl vaxtı 
tərkibində vitamin və yağ faizləri çox olan orta üçyarpaq çəmənyoncası 
ilə yemlənməsi, dölsüzlüyün aradan qaldırılmasına şərait yaradır.

Cədvəl 16. Orta üçyarpaq çəmənyoncasının (T.medium L.) 
tərkibində “E” vitamininin miqdarı (quru çəkidə mq%-lə)

Toplandığı rayon Analiz edilmiş hissə “E” vitamini mq%-lə
Azərbaycan 
Kəpəz dağı

Yerüstü quru 5 aydan 
sonra

6,78

Murovdağı Yerüstü quru________ ________ 7,19
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SÜRÜNƏN AĞ ÜÇYARPAQ ÇƏMƏNYONCASI - 
(T.repens L.) - Çoxillik bitkidir. Gövdələri 10-20 sm hündür
lüyündə olub, sürünən və ya da yatıb-qalxandır. Kökləri İm-ə 
qədər dərinliyə çatır, yarpaqları uzun saplaqlıdır. May-iyun ay
larında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında isə toxum verir.

Azərbaycanın bütün rayonlarında, o cümlədən Kiçik Qaf
qazın yaylaqlarında aran rayonlarından başlamış yuxarı dağ 
qurşağına qədər çəmənliklərdə, çökəkliklərdə çayların kənar
larında və s. yerlərdə bitir. (Şəkil 23.)

Sürünən, ağ üçyarpaq çəmənyoncası uzun ömürlü çəmən bit
kisidir. Rütubətli şəraitdə bitməklə, bozqırlaşmış yarımsəhra
larda və səhraların quru torpaqlarında da rast gəlinir. Meşə- 
bozqır zonasının tipik nümayəndəsidir. Mədəni halda çoxdan 
becərilir. Təsərrüfatda bir neçə formaları məlumdur. Yaxşı ot
laq bitkisi hesab olunur.

Heyvanlar tərəfindən yeyilməsi bir çox alimlər tərəfindən 
şərh edilmişdir.

M.M.Sovetkina (1935) görə Qırğızıstanın Narınsk rayonunda 
təzə halında mal-qara və qoyunlar tərəfindən, İ.V.Larin və 
İ.A.Palamarçuka (1943) görə Altayda marallar tərəfindən yaxşı 
yeyilir. Q.A.Tolçainə (1932) tərəfindən Şimali Qafqaz və Da
ğıstanın subalp çəmənlərində heyvanlar tərəfindən kifayət 
qədər yeyildiyi göstərilmişdir.

Mal-qaranın bütün növləri tərəfindən yaxşı yeyilməsi Kiçik 
Qafqaz yaylaqlarında müşahidə edilmişdir.

Ə.İ.Mayılova (1960) görə Qusar rayonundan toplanmış ağ 
üçyarpaq çəmən yoncasının tərkibində (mütləq quru çəkidə) 
19,00% protein, 15,89% zülal, 6,02% yağ vardır. Sürünən ağ 
üçyarpaq çəmən yoncasının tərkibində karotinin miqdarı da öy
rənilmişdir. V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ildə “E” vitaminini 
öyrənmək üçün Kiçik Qafqazda, dəniz səviyyəsindən 1400 m 
yüksəklikdən subalp çəmənliyindən bitkinin toxum vermə mər
hələsində toplanmış nümunələrin tərkbində 4,85 mq% “E” vi- 

89



taınini, 5,7% yağ olduğu dəniz səthindən 2300 m hündürlükdən 
toplanmış nümunədə isə 6,90 mq% “E” vitamini 5,94% yağ 
olduğu müəyyən edilmişdir. Murovdağdan (dəniz səviyyəsin
dən 1500 m yüksəklikdən) toplanmış nümunədə isə 6,08 mq% 
“E” vitamini olduğu göstərilir.

Ağ üçyarpaq çəmənyoncasının tərkibində zülal, protein, yağ 
və “E” vitaminin miqdarları bu bitkinin yüksək yem keyfiy
yətinə malik olduğunu göstərir. Ona görə də, bu bitkidən yük
sək dağ biçənəklərinin və otlaqlarının yaxşılaşdırılmasında və 
eləcə də eroziyaya uğramış torpaqlarda ot örtüyünün bər
pasında geniş istifadə etmək lazımdır.
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Şəkil 21. Çöl üç yarpaq çəmən 
yoncası- Trifolium campestre Schreb

Şəkil 22. Qırmızı üçyarpaq 
çəmənyoncası - Trifolium pratense L.

Şəkil 23.Sürünən ağ üçyarpaq 
çəmənyoncası -T.repens L.

Şəkil 24. Gülülcə - Lathyrus 
pratensis L.



GÜLÜLCƏ - (Lathyrus L.) - Azərbaycan florasında 18 növü 
yayılmışdır. Bunlardan bir növü çəmən gülülcəsi (Lathyrus 
pratensis L.) çoxillik bitkidir. Gövdəsi 50-100 sm hündürlü
yündə olub, çoxşaxəli, düzdayanan və ya dırmaşandır. İyun- 
iyul aylarında çiçəkləyir, avqust ayında toxum verir.

Azərbaycanda bütün rayonlarda, xüsusilə dağ rayonlarında 
geniş yayılmışdır. (Şəkil 24.)

Kiçik Qafqaz dağlarında çəmən gülülcəsi (dəniz səviyyəsin
dən 2000-2500 m-ə qədər yüksəkliklərdə meşələrdə, meşə kə
narlarında, kolluqlarda, subalp və alp çəmənliklərində yayıl
mışdır. Rütubətli torpaqlarda bitir. Otlağın ot tərkibində çoxlu
ğu təşkil etmir. Toxum və vegetativ yolla çoxalır. Qərbi Avro
pada qədimdən mədəni halda becərilir.

Kimyəvi tərkibi geniş öyrənilmişdir. (N.İ.Slesarova 1941) 
görə çəmən gülülcəsinin tərkibində (1 kq mütləq quru mad
dədə) 102,2 mq karotin vardır. İ.A.Penkova (1949) görə təzə 
yarpaqlarında (100 q maddədə) “C” vitaminim miqdarı 58-200 
mq arasında dəyişir.

Ə.İ.Mayılova (1959) görə bitkinin çiçəklənmə dövründə Qu
sar rayonundan toplanmış çəmən gülülcəsinin (mütləq quru çə
kidə) yerüstü hissəsinin tərkibində 20,63% protein, 17,25% 
zülal, 3,62% yağ vardır. Çiçəkləmə fazasında arılar bu bitkinin 
hər hektannan 33 kq bal götürür.

Yabanı çəmən gülülcəsinin tərkibində “E” vitaminin miqda
rını öyrənmək üçün V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin iyul 
ayında Kiçik Qafqazda, Murovdağın subalp çəmənliyindən də
niz səviyyəsindən 2300 m yüksəklikdən çiçəkləmə dövründə 
nümunələr toplanmış və çəmən gülülcəsinin tərkibində (quru 
maddəyə görə) 13,06 mq% “E” vitamini və 3,86% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir.

Ədəbiyyatlarda çəmən gülülcəsinin mal-qara tərəfindən ye
yilməsi haqqında bir çox fikirlər vardır. Əksər müşahidələrə 
görə, otlaqlarda və yaşıl kütlə halında iribuynuzlu mal-qara 
tərəfindən həvəslə yeyilmir, atlar və qoyunlar tərəfindən isə 
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yaxşı yeyildiyi göstərilir. İ.V.Larin və İ.A.Palamarçuka (1949) 
görə marallar tərəfindən yaxşı yeyilir. Quru otu az miqdarda 
qarışıq halında bütün heyvanlar tərəfindən yaxşı yeyilir.

Çəmən gülülcəsinin tərkibində protein, zülal, yağ və “E” 
vitaminin çoxluğu, bu bitkinin yaxşı yem əhəmiyyətli oldu
ğunu göstərir. Ayrılıqda həvəslə yeyilməsinə baxmayaraq, bu 
bitkinin quru otu başqa bitkilərlə qarışıq halında, bütün növ 
heyvanlara verilməsi məsləhətdir. Bu dölsüzlüyün qarşısının 
alınmasında mühüm rol oynayır. Bununla belə V.C.Hacıyev, 
Y.M.İsayev, R.Ə.Əliyev və başqalarına (1969) görə, Azərbay
canda yüksək dağ çəmənlərində və meşəlik dağ rayonlarında 
mədəni halda becərilməyə layiqdir.
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LƏRGƏ - (Vicia L.) - Azərbaycan florasında 40-42 növü 
yayılmışdır. Bunlardan çəpər lərgəsi (V.sepium L.) çoxillik bit
kidir. Gövdəsi 30-70 sm hündürlüyündə düz və tillidir. Uzun 
yeraltı kökümsov zoğlara malikdir. May ayında çiçəkləyir, 
iyun-avqust aylarında toxum verir.

Azərbaycanın bütün dağ rayonlarında, Kiçik Qafqazın 
mərkəzi, şimali və cənubi hissələrində, aşağı dağ qurşağından 
subalp qurşağına kimi meşələrdə, meşə kənarlarında və dəniz 
səviyyəsindən 2500 m-ə qədər yüksəkliklərdə bitir və subalp 
qurşağının mezofıl çəmənlərin otluğunda qarışıq halda bitir.

Kölgəyə yaxşı davam gətirən bitki olmaqla, yeraltı köküm
sov gövdələri ilə asanlıqla çoxalıb yayıla bilir. Qafqazdan götü
rülmüş nümunənin tərkibində (mütləq quru çəkidə) 24,0% pro- 
tein, 2,2% yağ vardır (İ.V.Larin və başq.,1951).

İ.A.Pankova (1949) görə çəpər lərgəsinin yerüstü hissələ
rinin tərkibində “C” vitaminin miqdarı 220 mq%-ə qədər olur.

V.S.Xəlilov 1969-cu ilin iyul ayında bitkinin toxum vermə 
dövründə. Kiçik Qafqazda - Göygöl rayonunun yaylaqların
dan, dəniz səviyyəsindən 2400 m yüksəklikdən toplanmış nü
munələrin tərkibində 17,2 mq% “E” vitamini, 2,8 mq% yağ 
olduğu müəyyən edilmişdir. Çəpər lərgəsi yaxşı yem bitkisi he
sab olunur. Belə ki, istər yazda otlaqlarda, istərsə quru ot ha
lında inkişafının ilk mərhələlərində mal-qaranın bütün növləri 
tərəfindən yaxşı yeyilir. Tərkibində olan “E” vitaminin çox
luğundan və başqa maddələrin miqdarına görə çəpər ləngəsinin 
keyfiyyətli yem bitkisi olduğu aydındır.

Bu bitki ilə zəngin olan otlaqlara heyvanları yazın əvvəllə
rində sürməklə bərabər, payız və qış aylarında quru ot halında 
isə heyvanlara verilməsi dölsüzlüyün aradan qalxmasında mü
hüm rol oynayır.
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Cədvəl 17.
Dəniz səthindən yüksəklik artdıqca bəzi paxlah yem bitkilərində 

“E” vitaminin miqdarı (quru çəkidə mq%-lə)

Bitkilərin adları Bitkilərin 
toplandığı 

rayon

Dəniz 
səthindən 

hündürlüyü

“E” 
vitamini

Qafqaz qurdotu - 
Lotus caucasicus 
Kupr.

Kəlbəcər r-nu 1600 4,1

Çəmən gülülcəsi 
- Lathyrus 
pratensis L.

Daşkəsən r-nu 
Xoşbulaq

2500 13,06

Çəpər lərgəsi - 
Vicia sepium L.

Xanlar rayonu 
Kəpəz 
Alp çəmənliyi

2300 17,2

Sürünən ağ 
üçyarpaq çəmən 
yoncası - 
Trifolium repens 
L.

Kəlbəcər r-nu, 
Şahdağ

1400
2300

4,85
7,92
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Cədvəl İN.
Yabanı paxlalı yem bitkilərinin yerüstü hissəsində “E” vitamini və 

yağın miqdarı
№ Bitkilərin 

latınca və 
Azərbaycan

ca adları

Bitkinin 
toplandığı 

yer

Toplan
ma tarixi

Fenofaz 
ası

Dəniz 
səthind 
ən yük
səkliyi

Yağ 
%- 
lə

Quru 
çəkidə
T1E" vi
tamini 
'V

1. Coronilla 
varia L.-Ala 
acıyonca

Murovdağ 14.VII.68 Toxum 
vermə

1800 3,04 5,65

2. Lathyrus pra
tensis L.-çə- 
ınən gülülcəsi

Alp 
çəmənliyi 
Murovdağ

23.VII.68 Çiçəklə 
mə

2300 3,86 13,06

3. Lotus cauca- 
sicus Kupr. - 
Qafqaz qur- 
dotu

Kəlbəcər 
r-nu, Su
balp çəm. 
Murovdağ

3.VIII.68 Toxum 
vermə

1600 4,78 4.1

4. Medlcago 
lupulina L,- 
xamırmaya 
qarayonca

Kəlbəcər 
r-nu, 

Şahdağ

14.V1I.68 Toxum 
vermə

1600 2.85 4,2

5. Trifolium am
biguum Bieb,- 
şübhəli çəmən 
yoncası

Şuşa 
yaylası

2.VIII.68 Toxum 
vermə

1000 5,6 6,9

6. T. canescens 
Willd.-ağımtıl 
çəmən yonca

Alp çə
mənliyi 

Murovdağ

3.VI1I.68 Toxum 
vermə

2800 5,1 4,4

7. T. campestre 
Schreb-çöl 
çəmən yoncası

Daşkəsən 
r-nu, 

Qoşqardağ

17.VII.69 Toxum 
vermə

1700 4,08 6,03

8. T.pratense L.
- qırmızı
çəmən yonca

Daşkəsən r- 
nu, Ağstaf. 
kəndi yax.

12.V1I.68 Çiçəklə 
mə

1750 5,8 3.95

9. T. medium 
L.-orta çə
mən yonca

Alp çəmən
liyi Kəpəz 

dağı

4.VIII.69 Toxum 
vermə

2200 4,12 6.78

10 T.repens L.- 
sürünən ağ 
çəmənyonca

Kəlbəcər 
r-nu, 

Şahdağ

26.VII.68 Toxum 
vermə

1400 5,7 4,85

11 Vicia 
sepium L. - 
çəpər lərgəsi

Göy-göl r- 
nu, Maral 
gölü ətrafı

5.VIII.69 Toxum 
vermə

2400 2,8 1 7 .’
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MÜXTƏLİF OTLAR

Bu qrup bitkilər təbii bitki formasiyalarında yayılma dərəcə
sinə görə taxıllardan sonra ikinci və bəzi bitki formasiyalarında 
isə birinci yerdə dururlar. Kiçik Qafqazın florasının 30-40%-ni 
müxtəlif otlar təşkil edir ki, bunların da əksəriyyəti çoxillikdir. 
Yüksək yay otlaqlarının bərpasında müxtəlif otların növləri bö
yük rol oynayır və həmin otlaq dağların otlaqlarının pioneri sa
yılırlar. Müxtəlif otların yem dəyərliliyi olduqca fərqlidir. On
ların bəziləri (Carum carvf) olduqca yaxşı, bəziləri (Taraxa
cum sleveni) orta, bəziləri də pis və yaxud tamamilə (Sabbal- 
dia) yem dəyərinə malik deyildir. Bu növ bitkilərin əksəriyyəti
nin yem keyfiyyəti tədqiqatçılar tərəfindən geniş öyrənilmişdir. 
Vitamin tərkibləri, xüsusilə “E” vitamini öyrənilməmişdir. Bu 
başlıqda 14 növ müxtəlif yabanı yem bitkilərinin və yay otlaq
larından götürülmüş nümunələrdə bitkilərin qarışığının tərkib
lərində olan “E” vitamininin və yağın miqdarı verilir.
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ŞEHDURAN-(4/cÄzw7Za L.) - Gülçiçəklilər fasiləsindən 
olub, Azərbaycan florasında 21 növü yayılmışdır. Bunlardan 
biri torlu şehduran (Alchimilla retinervis Bus.) növü çoxillik 
bitkidir. Gövdəsi 7-23 sm hündürlüyündə bərk, nazik, çılpaq 
olub, üzəri tükcüklə örtülmüşdür, iyul ayında çiçəkləyir, av
qustda toxum verir.

Şehduran Azərbaycanın yüksək dağ rayonlarında, o cümlə
dən Kiçik Qafqazda, yuxarı dağ qurşağında, alp xalılarında və 
qayalarda bitir.

V.A.Mixyevin (1935) məlumatına görə bu bitkinin yerüstü his
səsinin tərkibində (mütləq quru maddədə) 13,2% protein, 5,8% 
yağ vardır və bütün növü heyvanlar tərəfindən həvəslə yeyilir.

Q.A.Tolçayinə (1947) görə şehduran bitkisi heyvanlar tərə
findən yeyilmir və ya pis yeyilir. Kimyəvi tərkibi qida maddə
ləri ilə zəngindir. Tərkibindəki vitaminlər isə öyrənilməmişdir. 
Buna görə də, bizim tərəfimizdən 1968-ci ilin iyul ayında, bit
kinin çiçəkləmə dövründə Murovdağın alp qurşağından (dəniz 
səviyyəsindən 2800 m yüksəklikdə) toplanmış şehduranın tər
kibində (quru maddəyə görə) 16,5 mq% “E” vitamini və 4,2% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, bu bitki 
“E” vitamini ilə zəngindir.

Yay otlaqlarında mal-qaranın bütün növləri tərəfindən ye
yilir. Şehduran bitkisi ilə zəngin olan otlaqların mal-qara tərə
findən səmərəli otarılmasımn təşkili məqsədə uyğun sayılır.
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XƏNDƏKOTU - (Symphytum L.) - Sümürgənçiçəklilər 
fasiləsindən olub, Azərbaycan florasında 3 növü yayılmışdır. 
Bunların Qafqaz xəndəkotu növü (Symphytum caucasicum 
Bieb.) çoxillik bitkidir. Gövdəsi 30-60 sm hündürlüyündə, düz, 
az şaxəli, üzəri tüklüdür. May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyun- 
iyul aylarında toxum verir. (Şəkil 25.)

Azərbaycanın bütün rayonlarında, xüsusən Kiçik Qafqazın 
yaylaqlarında daha çox rast gəlinir. Qafqaz xəndəkotu düzən
liklərdən başlamış subalp dağ qurşağınadək, meşələrdə, meşə 
kənarlarında, dağ çəmənliklərində, çay vadilərində və sair yer
lərdə yayılmışdır. Orta keyfiyyətli yem bitkisidir. İ.A.Pankova 
(1949) görə yarpalarında 160 mq% “C” vitamini vardır. A.X.- 
Rollova (1908) görə yaxşı dərman bitkisidir. Qafqaz xəndəko- 
tunun tərkibində qida maddələrinin və “E” vitaminin tərkibi 
öyrənilməmişdir. V.S.Xəlilov 1968-ci ilin iyul ayında Kəlbəcər 
rayonundan bitkinin toxum vermə mərhələsində,dəniz səviyyə
sindən 2100 m yüksəklikdən toplanmış Qafqaz Xəndəkotunun 
tərkibində 3,2 mq% “E” vitamini və 3,4% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir. Cavan vaxtı iribuynuzlu mal-qara tərəfindən yeyilir. 
Toxum verdikdən sonra kobudlaşır və yeyilməsi zəifləyir. Çi
çəkləmə dövründə arılar 1 hektardan 190 kq bal götürür.
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CACIX - (Chaerophyllum L.) - Çətirçiçəkkimilər fasiləsin
dən olub, Azərbaycan florasında 7 növü yayılmışdır. Bunların 
biri ləkəli cacıx növü (Ch.maculatum Willd.) çoxillik, hündür 
boylu, yoğun köklü bitkidir. Gövdəsi 55-100 sm hündürlüyün
də düz, kobud, aşağı hissədən şırımlıdır. İyun-iyul aylarında 
çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında toxum verir.

Azərbaycanda, xüsusilə Kiçik Qafqazın şimal hissəsinin yay
laqlarında daha geniş yayılmışdır. Ərazinin orta və yuxarı dağ 
qurşağında, yaylaqlarda, meşələrdə, kolluqlarda, subalp və alp 
çəmənlərində bitir. Bəzən fitosenozun tərkibində çoxluğu təşkil 
etmir.

A.A.Mixeyevə (1933) görə ləkəli cacığın tərkibində (mütləq 
quru maddədə) 15,5% protein, 5,3% yağ vardır. Q.A.Tolçayina 
(1947) və E.A.Doyarenkoya (1949) görə, cavan vaxtı heyvan
lar tərəfindən kifayət dərəcədə və yaxşı yeyilir, çiçəklənmə 
dövrünün başlanmasından sonra isə otlaqlarda pis yeyilir və ya 
heç yeyilmir.

S.A.Sokolova (1949) görə yarpaq və gövdəsi qabanlar tərə
findən yeyilir. Çox mühüm yem əhəmiyyəti yoxdur.A.A.Qross- 
heymə (1952) görə kökü və cavan zoqları xörəkdə istifadə olu
nur. Tərkibində olan “E” vitamini isə öyrənilməmişdir. V.S.- 
Xəlilov 1968-ci ilin avqust ayının əvvələrində Kəlbəcər rayo
nu, Şahdağın subalp çəmənliyindən dəniz səviyyəsindən 1900 
m yüksəklikdən, bitkinin toxum vermə mərhələsində toplanmış 
ləkəli cacığın tərkibində 19mq% “E” vitamini, 2,5% yağ oldu
ğu müəyyən edilmişdir. Bu bitkinin tərkibində “E” vitamini 
çoxluq təşkil edir.Heyvanlar tərəfindən ayrılıqda həvəslə yeyil
mədiyinə baxmayaraq,istər otlaqda,istərsə quru ot hahnda baş
qa bitkilərlə qarışıq şəkildə heyvanlara verilməsi məsləhətdir.
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DİLQANADAN, QATIQOTU, ƏT GƏTİRƏN - (Galium 
L.) - Boyaqotukimilər fasiləsindən olub, Azərbaycan florasın
da 41 növü yayılmışdır. Bunların biri həqiqi dilqanadan növü 
(G.verum L.) Çoxillik bitkidir. Gövdəsi 25-125 sm hündürlü
yündə, kökləri sürünən, nazik, çox saçaqlıdır, iyun-iyul ayların
da çiçəkləyir, avqust ayında toxum verir. (Şəkil 26.)

Azərbaycan yaylaqlarında geniş sahədə rast gəlinir. Həqiqi 
dilqanadan Kiçik Qafqazın ərazisinin dağlıq hissələrində, otlaq 
və biçənəklərdə, bozqır sahələrdə və meşə ətrafı ərazilərdə bi
tir. Toxumları və sürünən kökləri vasitəsilə sürətlə çoxalır. Hə
qiqi dilqanadan Kiçik Qafqazın subalp və alp çəmənlərində bit
ki qruplaşmalarının tərkibinə daxil olur və bəzən də özünü do- 
minant kimi aparır.

Kiçik Qafqazın meşə talalarında çiçəklənmənin əvvəlində 
toplanmış həqiqi dilqanadanın tərkibində (mütləq quru maddə
də) 13,8% protein, 3,5% yağ vardır. İ.A.Pankova (1949) görə, 
çiçəkləmə dövründə həqiqi dilqanadanın yaşıl hissələrində 173 
mq%, çiçəkləmədən sonra isə 33,5 mq% “C” vitamini vardır.

Kimyəvi tərkibinə görə orta yem dəyərinə malik bitkidir. Ək
sər müşahidəçilərə görə həqiqi dilqanadan otlaqlarda kafi də
rəcədə yeyilir, quru ot halında isə yaxşı yeyilir. Azərbaycanın 
otlaq və biçənəklərində yayın birinci hissəsində qoyunlar yaxşı 
yeyir, sonralar isə zəif yeyilir. Türkmənistanda dağ otlaqlarında 
qoyun və keçilərin zəhərlənməsi göstərilmişdir. Yaxşı dərman 
və boyaq bitkisidir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-ci ilin iyul ayında Daşkəsən ra
yonu, Xoşbulaq yaylağından, dəniz səviyyəsidən 1800 m yük
səklikdə, subalp çəmənliyindən çiçəkləmə dövründə toplanmış 
həqiqi dilqanadanın tərkibində 15,4 mq% “E” vitamini və 3,7% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir. Cənubi Qafqazda isə bu 
bitkinin tərkibində 13,14 mq% “E” vitamini olduğu göstərilir.

Həqiqi dilqanadanın tərkibində “E” vitaminin miqdarı çox
dur. Mal-qara tərəfindən otlaqlarda pis yeyilsə də quru ot halın
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da bütün növ heyvanlar tərəfindən, yaxşı yeyilir. Bu bitki ilə 
zəngin olan otlaqlardan səmərəli istifadə etməklə bərabər, həm 
də quru ot halında, payız və qış aylarında heyvanlara verilməsi 
məqsədəuyğundur.

Cədvəl 19.
Həqiqi dilqanadanın (Galium verutn L.) tərkibində 

“E” vitamininin miqdarı (quru çəkidə mq%-Iə)
Bitkinin toplandığı 

rayon
Analiz olunmuş hissə Mütləq quru çəkidə 

mq%-lə
Azərbaycan 
Daşkəsən r-nu, 
Xoşbulaq

Yerüstü quru 5 aydan 
sonra

15,4

Qoşqar dağ Yerüstü quru 13,14



BAĞAYARPAĞI - (Plantago L.) - Bağayarpağıkimilər 
fasiləsindən olub, Azərbaycan florasında 13 növü yayılmışdır. 
Bunlardan biri böyük bağayarpağı növü {Plantago major L.) 
çoxillik bitkidir. Kökü yoğun, gödək və saçaqlıdır. Yarpaqları 
kök boğazında rozet şəklində birləşmişdir. Yarpaqlarının uzun
luğu 2-18 sm-dir. Çiçək saplağının hündürlüyü isə 6-50 sm-dir. 
May-sentyabr aylarında çiçəkləyir, iyun-oktyabr aylarında to
xum verir. (Şəkil 27.)

Azərbaycanın bütün rayonlarında, xüsusilə yaylaqlarında rast gə
linir. Böyük bağayarpağı ərazinin düzənlik rayonlarından başlamış 
subalp qurşağına kimi, çəmənlərdə, kolluqlarda, meşələrdə və meşə 
talalarında, nəmli yerlərdə, yolların kənarında, qumsal yerlərdə özü
nə geniş məskən tapmışdır. Bu bitki subalp çəmənlərində də geniş 
ərazidə yayılmışdır. Bitki qruplaşmalarının tərkibində rast gəlməklə, 
fitosenozun tərkibində özünü bir komponent kimi aparır. Bolluq təş
kil etmir. Təzə yayıldığı yerlərdə birinci ili tək-tək, sonra isə get-ge
də kökümsov gövdələri vasitəsilə artmağa başlayır.Otlağın əsas bit
kilərindən sayılmadığı üçün, başqa bitkilərin bolluğu təsirindən sıxış
dırılıb sıradan çıxarıla bilir. İnsan və heyvan tərəfindən tapdalan
maya davamlıdır.

Bağayarpağı quru halda heyvanlar tərəfindən yaxşı yeyilir, otlaq
larda isə yeyilməsi son dərəcədə aşağıdır. İ.V.Larin və V.K.Larina- 
nm (1931) müşahidələrinə görə, qoyunlar tərəfindən yeyilir. Çiçək
lənmə dövründə qazlar, toxum vermə dövründə isə ördəklər yaxşı 
yeyir. Alman alimlərinə görə, bağayarpağı ev quşlarının həvəslə ye
diyi qidadır. Bağayarpaqlarından dərman bitkisi kimi də istifadə olu
nur. V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-cu ilin iyul ayında Göy-göl yaxın
lığından, dəniz səviyyəsindən 1800 m yüksəklikdə, çiçəkləmə və 
toxum vermə dövründə toplanmış bağayarpağının yerüstü hissəsinin 
tərkibində 12,57 mq% “E” vitamini və 3,3% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir. Bu bitkinin tərkibində bəzi başqa bitkilərə nisətən “E” vi
tamini çoxdur. Ona görə də bağayarpağından quru ot halında hey
vanların qidalandırılmasında istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.
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Şəkil 25. Xəndəkotu - 
Symphytum caucasicum L.

Şəkil 26. Həqiqi dilqanadan ■ 
Galium verum L.

Şəkil 27. BAĞAYARPAĞI - 
Plantago L.

Şəkil 28. Baldırqan * 
Heracleum trachyloımı L.



BALDIRQAN - (Heracleum L.) - çətirçiçəklilər fəsilə- 
sindən olub, Azərbaycan florasında 7 növü yayılmışdır. 
X.Q.Quliyevanın (1970) məlumatına görə isə respublikamızda 
9 növü yayılmışdır. Bunlardan biri sərtkənar baldırğan (Herac
leum trachyloma Fisch.et Mey.). İkiillik və çoxillik hündüroylu 
bitkidir. Aşağı yarpaqlan iri, gövdəsi şaxəli, gövdə və yarpaq- 
lannın üzəri dalayıcı tükcüklərlə örtülüdür, iyun-iyul aylarında 
çiçəkləyir, iyul-avqust aylannda toxum verir.

Azərbaycanda, o cümlədən Kiçik Qafqazın mərkəzi hissə
sinin yaylaqlarında və Talışda yayılmışdır. Sərtkənar baldırğan 
ərazinin dağlarında, meşə kənarlarında, subalp qurşaqlarında, 
dağ çəmənlərində bitir. (Şəkil 28.)

Otlaqlarda vegetasiyanın ilk dövründə heyvanlar tərəfindən 
yeyilir, sonralar isə yeyilmir. Biçənəklərdə alaq otu kimi ya
yılmışdır. Laqodexi qoruğunda yüksək subalp otluğunda (yerli 
ovçuların məlumatına görə) marallar üçün yem mənbəidir. in
sanlar tərəfindən yeyilən hissəsində (mütləq quru çəkidə) 
13,8% protein, 9,93% zülal olduğu müəyyən edilmişdir (Quli
yeva, 1970).

V.S.Xəlilov 1969-cu ulin iyul ayında Kəpəz dağımn ətək
lərindən, dəniz səviyyəsindən 1750 m yüksəklikdən, çiçəkləmə 
dövrünün sonunda, toplanmış sərtkənar baldırğanın tərkibində 
8,7 mq% “E” vitamini, 4,7% yağ olduğu öyrənilmişdir. Tər
kibində olan yağın və “E” vitaminin miqdarına görə bu bitkinin 
zəngin olduğu görünür.
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ANDIZ - (Jnula L.) - Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olub, 
Azərbaycan florasında 13 növü yayılmışdır. Bunlardan biri Şərq 
andız növü {Jnula orienialis Willd.) çoxillik bitkidir. Gövdəsi alp 
qurşağında 40-50 sm, subalp qurşağında 50-70 sm hündürlüyündə 
olub, düz, şırımlı, üzəri tükcüklüdür. iyun-iyul aylarında çiçəklə
yir, iyul-avqust aylarında toxum verir. (Şəkil 29.)

Şərq andızı Azərbaycanın subalp və alp qurşaqlarında, yüksək 
dağ çəmənlərində, meşə kənarlarında bitir. Mezofıl bitkidir, 
yüksək dağ bitki qruplaşmalarının tərkibində rast gəlinir. Taxılot- 
müxtəlifotlu çəmənlərin tərkibində bir komponent kimi iştirak 
edir. İ.S.Popova (1944) görə, şərq andızının tərkibində (mütləq 
quru maddəyə görə) 14,4% protein, 3,3% yağ, 25,1% sellüloza 
vardır. Q.A.Tolçaninə (1947) görə Dağıstanın subalp çəmənli
yində malqara tərəfindən pis yeyilir və ya yeyilmir. Abxaziya 
otlaqlarında heyvanlar tərəfindən yeyilir (Petrayev, 1934).

V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-cu il iyul ayında Daşkəsən rayonu, 
Xoşbulaq yaylasından, dəniz səviyyəsindən 1800 m yüksəklikdə, 
subalp çəmənliyindən çiçəklənmənin sonunda toplanmış iriçiçək 
andızm tərkibində (quru çəkiyə görə) 28mq% “E” vitamini, 3,1% 
yağ olduğu müəyyən edilmişdir.

İriçiçək andız “E” vitamini ilə zəngin bitkidir. Heyvanlar tərə
findən bu bitkinin zəif yeyilməsinə baxmayaraq, onun başqa ot
larla qarışıq halda heyvanlara vermək məqsədəuyğundur. Bu bit
kinin heyvanlara verilməsi vaxtından əvvəl doğumun, ölü bala 
doğmanın və ümumiyyətlə dölsüzlüyün aradan qalxmasında mü
hüm əhəmiyyət kəsb edər.
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BOĞAZOTU - (Prunella L.) - Dodaqçiçəklilər fasiləsindən 
olub, Azərbaycan florasında 3 növü yayılmışdır. Bunlardan biri 
adi boğazotu növü {Prunella vulgaris L.) çoxillik, gövdəsi dik- 
duran, çılpaq, 8-40 (60) sm hündürlüyündə, kökləri dərinə ge
dən bitkidir. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir və toxum verir.

Azərbaycanda düzənlikdən başlamış subalp qurşağına kimi, 
meşələrdə, meşə kənarlarında, kolluqlarda, çəmənlərdə geniş 
sahədə yayılmışdır. Mezofıl bitki olub, nəmli çəmənliklərdə, 
müxtəlifot-taxılotu fitosenozun çəmənlərin tərkibində bitir. Ot
laqda və quru ot halında kifayət dərəcədə yeyilir. Tədqiqatçı
ların müşahidələrinə görə, qoyunlar tərəfindən yaxşı yeyilir.

E.A.Doyarenkoya (1949) görə, iribuynuzlu heyvanlar tərəfin
dən yaxşı yeyildiyi göstərilmişdir. Bizim tərəfimizdən 1969-cu 
ildə Azərbaycanda Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq yaylasında 
iribuynuzlu mal-qara qoyunlar tərəfindən yaxşı yeyildiyi müşa
hidə edilmişdir. Həmin ildə, dəniz səthindən 2000 m yüksək
likdən toplanmış nümunənin tərkibində “E” vitaminin və yağın 
miqdarı öyrənilmişdir. Analiz nəticəsində adi boğazotunun to
xum vermə mərhələsində yerüstü hissəsinin tərkibində (quru 
maddəyə görə) 4,34 mq% “E” vitamini və 2,64% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir. (Şəkil 30.)
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SÜRVƏ, ADAÇAYI - (Salvia L.) - Dodaqçiçəklilər fasi
ləsindən olub, Azərbaycan florasında 27 növü yayılmışdır. 
Bunların bir dəstəli sürvə növü (Salvia verticillata L.) çoxillik 
bitkidir. Gövdəsi 15-80 sm hündürlüyündə, şaxəli üzəri tükcük- 
lüdür. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir, iyul-sentyabr aylarında 
toxum verir. (Şəkil 31.)

Azərbaycanda dəniz səviyyəsindən 2500 m yüksəkliyə qədər 
olan sahələrdə yayılmışdır. Ərazidə aşağı dağ qurşağından başla
mış yuxarı dağ qurşağına kimi meşə ətrafında, qayalıqda, dağ çə
mənliklərində, çınqıllıqlarda, eləcə də əkinlərdə alaqotu kimi bitir. 
Bozqır və çəmən bozqır assosiasiyalarının tərkibinə daxildir. Dəs
təli sürvənin tərkibində (mütləq quru maddədə) 15% protein, 
3,1% yağ, 18,0% sellüloza vardır. V.Q.Tanfılyevin (1940) müşa
hidələrinə görə, şimali Qafqazda xırdabuynuzlu heyvanlar və atlar 
tərəfindən həvəslə yeyilir, heyvanlar tərəfindən çox az yeyilməsi, 
quru ot halında isə yaxşı yeyildiyi məlumdur. Tərəfimizdən 1969- 
cu ildə Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq yaylağında otlaqda mal-qara 
tərəfindən zəif yeyildiyi müşahidə edilmişdir. Həmin yaylağın 
subalp çəmənliyindən, dəniz səviyyəsindən, 1700 m yüksəklikdə, 
çiçəkləmə dövründə toplanmış nümunənin tərkibində (quru mad
dəyə görə) 15,1 mq% “E” vitamini, 5,03% yağ olduğu müəyyən 
edilmişdir.

Adaçayı bitkisinin tərkibi “E” vitamini ilə zəngindir. Mal- 
qara tərəfindən zəif yeyilməsinə baxmayaraq, onun başqa ot
larla qarışıq halda, quru ot şəklində heyvanlara vermək məqsə
dəuyğundur. Balverən bitkidir.
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Şəkil 29. İriçiçək andız - Jnula 
grandiflora Willd.

Şəkil 30. Boğazotu - Prunella 
vulgaris L.

Şəkil 31. Dəstəli sürvə - Salvia 
verticillata L.

Şəkil 32. Ənvər sürvəsi - Salvia 
sclarea L.



ƏNVƏR SÜRVƏSİ - (Salvia sclarea L.) - Çoxillik bitki
dir. Gövdəsi şaxəli, yoğun, 100-140 sm hündürlüyündədir. 
İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında toxum 
verir. (Şəkil 32.)

Ənvər sürvəsi Kiçik Qafqazda aşağı və orta dağ qurşağın
da, quru yamaclarda, kolluqlarda, çəmənlərdə, bağlarda, yol
ların kənarlarında əkinlərin ətraflarında geniş yayılmışdır.

Qiymətli efir yağlı bitkisi kimi ənvər sürvəsi çoxdan mə
dəni halda becərilir. Ənvər sürvəsindən alınan efir yağı ətriy
yatda geniş istifadə edilir. Toxumundan qiymətli yağ alınır ki, 
bu da lak boyaq istehsalında istifadə olunur. D.A.Şutova 
(1944) görə, yarpağının tərkibində 18,2 mq% “C” vitamini 
vardır.

1968-ci ilin iyul ayında Murovdağdan dəniz səviyyəsindən 
1800-2000 m yüksəklikdən subalp çəmənliyində iribuynuzlu 
mal-qara və atlar tərəfindən cavan vaxtı yaxşı yeyildiyi, vege- 
tasiyanin axırlarında isə kobudlaşdığına görə yaxşı yeyilmədiyi 
müşahidə edilmişdir. Bu bitkinin toxumvermənin əvvəllərində 
toplanmış və analiz olunmuş nümunəsinin tərkibində (quru 
çəkiyə görə) 14,2 mq% “E” vitamini və 4,07% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir.

Kimyəvi tərkibindən yüksək keyfiyyətli bitki olduğu mə
lumdur. Bu bitki ilə zəngin olan otlaqların heyvanlar tərəfindən 
erkən otarılması ilə bərabər, quru ot halında başqa otlarla qa
rışıq şəkildə payız və qış aylarında da mal-qaraya vermək məq
sədəuyğundur.



GÜLƏVƏR- (CENTAUREA L.) - Mürəkkəbçiçəklilər fəsilə- 
sindən olub, Azərbaycan florasında 30-a qədər növü yayılmışdır. 
Bunlardan biri Fişer güləvəri növü (Centaurea fischeri Willd.) 
çoxillik bitkidir. Gövdəsi alp qurşağında 5-35 sm, subalp qurşa
ğında isə 15-70 sm hündürlüyündə olur. İyun-avqust aylarında çi
çəkləyir, iyul-sentyabr aylarında toxum verir. (Şəkil 33.)

Fişer güləvəri Azərbaycanda Kiçik və Böyük Qafqazın subalp 
və alp qurşağında, yuxarı dağ çəmənlərində, qayalıqlarda və daşlı- 
töküntülərdə geniş yayılmışdır.

Ədəbiyyat mənbələrində Cənubi Qafqazda subalp çəmənliyin
dən, çiçəkləmə dövründə toplanmış fişer güləvərinin tərkibində 
(mütləq quru maddədə) 12,3% protein, 3,2% yağ, 26,7% sellüloza 
olduğu göstərilir. Bu bitkinin heyvanlar tərəfindən yeyilməsi haq
qında bir çox fikirlər vardır. B.V.Serdyukovun (1932), B.A.- 
Uqrexelidzenin (1947), E.A.Doyarenkonun (1949) müşahidələ
rinə görə Fişer güləvəri heyvanlar tərəfindən yeyilmir. V.B.Mas- 
sinova (1939) görə qoyunlar tərəfindən bu bitkinin çiçəyinin yax
şı, yarpaqlarının pis, quru otunun isə bütün növ heyvanlar tərəfin
dən yaxşı yeyildiyi müşahidə olunmuşdur. T.A.Toiçainə (1939) 
görə heyvanlar tərəfindən yeyildiyi göstərilir.

V.S.Xəlilov tərəfindən 1969-cu ildə Daşkəsən rayonu, Xoşbu- 
laq yaylağında bu bitkinin iribuynuzlu heyvanlar və qoyunlar tə
rəfindən yaxşı yeyildiyi müşahidə edilmişdir. Həmin ildə Xoşbu- 
laq yaylağından, dəniz səviyyəsindən 1850 m yüksəklikdə, bit
kinin çiçəkləmə dövründə toplanmış nümunələrin tərkibində (qu
ru maddəyə görə) 8,3 mq% “E” vitamini və 3,7% yağ olduğu 
müəyyən edilmişdir. Alınmış rəqəmlərdən bu bitkinin yaxşı yem 
bitkisi olduğu görünür. Tibbi əhəmiyyətə malikdir. Xalq arasında bu 
bitkiyə ət gətirən bitki də deyirlər.
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SÖYÜDYARPAQ GÜLƏYƏR - (Centaurea salicifolia 
Bieb.) - Çoxillik bitkidir. Gövdəsi 40-80 (110) sm hündürlü
yündə düz, sadə və ya yuxarıdan şaxəlidir. İyul-sentyabr ay
larında çiçəkləyir və toxum verir. (Şəkil 34.)

Söyüdyarpaq güləvər Azərbaycanda, Kiçik və Böyük Qaf
qazın aşağı dağ qurşağından başlamış subalp qurşağına kimi, 
meşələrdə, meşə kənarlarında, kolluqlarda, dağ çəmənlərində 
geniş yayılmışdır.

1969-cu ilin iyul ayında Daşkəsən rayonu, Qoşqar dağının 
ətəklərində iribuynuzlu heyvanlar tərəfindən zəif yeyildiyi mü
şahidə edilmişdir. Həmin ildə bitkinin çiçəklənmə dövründə, 
Qoşqar dağının ətəklərindən, dəniz səviyyəsindən 1700 m hün
dürlüyündə subalp çəmənliyindən toplanmış söyüdyarpaq gülə- 
vərin tərkibində 2,42 mq% “E” vitamini, 4,5% yağ olduğu öy
rənilmişdir.
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PSEFELLUS - (Psephellus Cass.) - Mürəkkəbçiçəklilər 
fasiləsindən olub, Azərbaycan florasında 6 növü yayılmışdır. 
Bunlardan biri Qarabağ psefellusu növü {Psephellus karabag- 
hensis D.Sosn.) çoxillik bitkidir. Gövdəsi 30-35 sm hündürlü
yündə olub, dikduran, aşağı hissəsindən şaxəlidir. İyun-avqust 
aylarında çiçək açır və toxum verir. (Şəkil 35.)

Qarabağ psefellusu Kiçik Qafqazda, yuxarı dağ meşə qur
şağında və subalp qurşağında, meşələrdə, kolluqlarda, qaya
lıqlarda və dağ çəmənlərində geniş sahədə yayılmışdır.

Kimyəvi tərkibi və yeyilməsi öyrənilməmişdir. V.S.Xəlilov 
tərəfindən 1969-cu ilin iyul ayının axırlarında, bitkinin çiçək
lənmə dövründə, Maral gölünün yaxınlığında, subalp çəmənli
yində iribuynuzlu heyvanlar tərəfindən pis yeyildiyi müşahidə 
edilmişdir. Həmin bitkidən çiçəklənmə dövründə dəniz səthin
dən 2000 m yüksəklikdən toplanmış, qurudulmuş və analiz 
edilmişdir. Analiz nəticəsində Qarabağ psefellusu tərkibində 
(quru maddəyə görə) 2,36 mq% “E” vitamini və 2,7% yağ 
olduğu öyrənilmişdir. Tərkibində olan “E” vitaminin və yağın 
miqdarından da bu bitkinin yüksək yem dəyəri olmadığını gös
tərir.
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AS1RQAL - (Veratrum L.) - Zambaqkimilər fasiləsindən 
olub, Azərbaycan florasında bir növü Lobel asırqalı (Veratrum 
lobelianum Bernh.) yayılmışdır. Çoxillik bitkidir. Gövdəsi 1- 
1,5 m-ə qədər hündürlükdə yoğun, möhkəm olub, kökləri gö
dək, yoğun, yarpaqları sıx və iridir. İyul-avqust aylarında çi
çəkləyir və toxum verir.

Lobel asırqalı Kiçik Qafqazın şimali hissəsində, subalp və 
alp çəmənlərində bitir. Bəzən asırqallıq cəngəllikləri əmələ 
gətirir. Bu bitkinin kökünün tərkibində nervin və veratroidin al- 
koloidi vardır. Xalq təbabətində istifadə edilir.

Asırqal çəmənlərin zərərli və qorxulu alaqlarındandır. İri 
gövdəli və yarpaqlı olduğu üçün qiymətli yem bitkilərinin üzə
rinə gölgə salır və onları sıxışdırır. Eyni zamanda çox zəhərli 
və acı bitkidir. Lobel asırqalı otlaqlarda, bütün heyvanlar üçün 
qorxuludur. Quru halda isə iribuynuzlu heyvanlar yeyir (Va
habov, 1967).

Tədqiqatçıların qənaətinə görə Lobel asırqalının tərkibində 
(mütləq quru çəkidə 18,8% protein, 16,0% zülal və 5,6% yağ 
vardır. Lobel asırqalının zəhərli olması və heyvanlar tərəfindən 
yeyilib-yeyilməməsi haqqında ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər 
vardır. A.A.Xrebitova (1930) görə, Altayda və Uralda asırqal 
iribuynuzlu heyvanlar və atlar tərəfindən zəhərlənmə vermədən 
həvəslə yeyilir.

Cavan vaxti otlaqlarda xırdabuynuzlu heyvanlar tərəfindən az 
miqdarda, sonralar qurumuş yarpaqları nisbətən daha çox xüsu
sən çiçəkləri yaxşı yeyildiyi göstərilmişdir. K.S.Əsədovun mü
şahidələrinə görə, subalp çəmənliyində asırqalının hamaşıq- 
çiçəyi və qurumuş yarpaqları heyvanlar tərəfindən tam yeyilir 
və zəhərlənmə vermir.

S.İ.Çumburidzenin (1939) tədqiqatına görə, cavan vaxtı qo
yunlar üçün zəhərli təsir göstərir. 50-60 qram göy asırqal quzu
ların zəhərlənməsinə səbəb olur. Dovşan və arı üçün də zəhərli 
təsir göstərir.
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İ.V.Larin və İ.A.Palamarçuka (1947) görə marallar tərəfindən 
əla yeyildiyi göstərilmişdir.

Qafqazda cavan vaxtı otlaqlarda iribuynuzlu heyvanlar tərə
findən yeyilmir. Başqa rayonlardan gətirilmiş heyvanlar zəhərli 
təsirini bilmədən otlaqlarda yeyirlər. Buna görə zəhərlənmə baş 
verir.

Bu bitkinin tərkibinin və xassələrinin yaxşı öyrənilməsinə 
baxmayaraq, vitamin tərkibi öyrənilməmişdir. Ona görə də 
1969-cu ilin avqust ayında Maral gölünün yaxınlığından, dəniz 
səviyyəsindən 2200 m yüksəklikdə, subalp çəmənliyindən top
lanmış Lobel asırqahnın tərkibində (quru maddəyə görə) 10,1 
mq% “E” vitamini və 4,07% yağ olduğu öyrənilmişdir. Bu bit
ki “E” vitamini ilə zəngindir.

K..S.Əsədovun müşahidəsinə görə asırqal bitkisinin mənfi 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı onun torpaqqoruyucu əhəmiyyəti da
nılmazdır. Özünün yoğun kökləri vasitəsilə torpağı bərkidir və 
onu eroziyadan qoruyur.
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Şəkil 33. Fişer güləvəri - 
Centaurea fischeri Willd.

Şəkil 34. Söyüdyarpaq güləvər 
- Centaurea salicifolia Bieb.

Şəkil 35. Qarabağ psefellusu - 
Psephcllus karabaghensis D.Sosn.

Şəkil 36. Müxtəlif otların 
qarışığı - subalp çəmənliyi.



MÜXTƏLİF OTLARIN QARIŞIĞI

V.S.Xəlilov tərəfindən 1968-ci ilin iyul ayında Kiçik Qafqaz
da Murovdağ yaxınlığında, dəniz səthindən 1800 m yüksək
likdə, çəmənlikdən götürülmüş ot bitkilərinin qarışığından olan 
nümunənin (tərkibində taxıllar, çillər, paxlalılar və müxtəlif ot
ların qarışığı) tərkibi “E” vitamini ilə zəngin olduğu müəyyən 
edilmişdir. Analiz nəticəsində bu qarışığın tərkibində 16,5 
mq% “E” vitamini, 4,95% yağ olduğu öyrənilmişdir. “E” vita
minin müxtəlif otların qarışığında çox olması görünür ki, bu 
artım müxtəlifotlarm və taxılların hesabına olmuşdur, çünki 
öyrəndiyimiz yabanı taxıllar, paxlalılar və müxtəlifotlarm növ
lərində “E” vitamininin miqdarı taxıllarda az, paxlalılarda nis
bətən çox, müxtəlifotlularda isə daha çoxdur. (Şəkil 36.)

Respublikamızın yaylaqlarında müxtəlif otlar qarışıq şəkildə, 
istər otlaqlarda, istərsə quru ot halında bütün heyvanlar tərəfin
dən həvəslə yeyilir. Yay aylarında bu otlaqların heyvanlar tərə
findən səmərəli otarılması ilə bərabər, biçənəklərin quru otu
nun payız-qış dövründə də heyvanlara verilməsi məqsədəuy
ğundur, çünki bu dölsüzlüyün aradan qalxmasına, ölü bala do
ğuma, vaxtından əvvəl doğumun qarşısının alınmasına kömək 
edər.

Ümumi ölkədə heyvandarlıq məhsullarına əhalinin olan tə
ləblərini ödəmək üçün heyvandarlığın inkişafına nail olmaq 
lazımdır. Məqsədə çatmaq üçün heyvandarlığın yem bazasının 
inkişafına xüsusi fikir verilməlidir. Yem bazasının artırılması, 
otlaqların məhsuldarlığını yüksəldilməsi, yəni mədəni otlaqla
rın yaradılması vacib məsələlərdən biridir.

Dağıstanın yay otlaqları bitkilərində mikroelementlərin və vi
taminlərin tərkibi F.H.rnpeeB, III.K.CaJiyxoB, C.r.JIyraHOBa 
(2012)tərəflərindən öyrənilmişdir.Müqayisə etdikdə Kiçik Qaf
qazın yem bitkilərinin tərkibində olan “E” vitamininin miqdarı
nın müəyyən qədər fərqli olması aşağıdakı cədvəldən görünür.
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Cədvəl 20.
“E” vitaminin miqdarı mq%-lə

№ Dağıstanın subalp bitk. mq%-lə Kiçik Qafqazın bitk.
1. Festuca varia 3,6 3
2. Poa Protensis 4,6 2,95
3. Coronilla varia 4,6 5,65
4. Trifolium pratense 7,2 4,95

114



Cədvəl 21.
Yabanı yem (müxtəlif otlar) bitkilərində “E” vitaminin və yağın miqdarı

№ Bitkilərin 
latınca və 

azərbaycan 
ca adları

Bitkinin 
toplandığı 

rayon

Toplanma 
tarixi

Fenof 
azası

Dəniz 
səthind 

ən 
hilndü 
rlüyü

Quru çəkidə

Yag 
%-lə

“E” 
vitami 

ni 
mq%- 

lə
1. Alchimilla 

retinervis 
Bus. -torlu 
şehduran

Kəlbəcər 
r-nu, 

Murovdağ

13.VI1.68 Çiçəklə 
mə

2800 4,2 16,5

2. Salvia 
sclarea L.- 
Ənvər 
sürvəsi

Murovdağ 9. VII. 68 Toxum 
vermə

2000 4,07 14,2

3. Salvia 
verticillata
L.-dəstəli
sürvə

Daşkəsən 
r-nu, 

Xoşbulaq

14.VII.69 Çiçəklə 
mə

1760 5,03 15,1

4. Symphytum 
caucasicum 
Bieb. - 
Qafqaz, 
xəndəkotu

Şahdağ 4.VI1.68 Toxum 
vermə

2100 3.4 3,2

5. Chaerophyl 
lum 
maculatum
Willd.- 
ləkəli cacıx

Kəlbəcər 
r-nu, 

Şahdağ

16.V1I.68 Toxum 
vermə

1900 2,5 19

6. Galium 
verum L. - 
həqiqi 
dilqanadan

Daşkəsən 
r-nu, 

Xoşbulaq

15.V11.69 Çiçəklə 
mə

1800 3,7 15,4

7. Heracleum 
trachyloma 
Fisch.et 
Mey. - 
sərtkənar 
baldırğan

Kəpəz 
dağı

11.VII.69 Çiçəklə 
mənin 
sonu

1750 4,7 8,70

8. Centaurea 
salicifolia 
Bieb. - 
söyüdyarpaq

Daşkəsən 
r-nu, 

Qoşqar 
dağı

18.VII.69 Çiçəklə 
mə

1700 4,5 2,42
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güləvər
9. Centaurea 

fischeri 
Willd.-Fişer 
güləvər

Daşkəsən 
r-nu, 

Xoşbulaq

1.VIII.69 Çiçəklə 
mə və 
toxum 
vermə

1850 3,7 8,3

10. Jnula 
grandifloia 
Willd,- 
iriçiçək 
andız

Daşkəsən 
r-nu, 

Xoşbulaq

15.VII.69 Çiçəklə 
mənin 
sonu

1800 3,1 28

11. Plantago 
major L.- 
Böyük 
bağayarpağı

Göy-göl 
ətrafı

10.V1I.69 Çiçəklə 
mə və 
toxum 
vermə

1800 3,3 12,57

12. Prunella 
vulgaris L.- 
adi 
boğazotu

Daşkəsən 
r-nu, 

Xoşbulaq

6.VIII.69 Toxum 
vermə

2000 2,64 4,34

13. Psephellus 
karabaghen 
sis D.Sosn,- 
Qarabağ 
psefellusu

Maral gölü 
ətrafı

6.VI1.69 Çiçəklə 
mə

2000 2,7 2,36

14. Veratrum 
lobeli- 
Lobel 
asırqalı

Maral gölü 
ətrafı

2.VIII.69 Toxum 
vermə

2200 4,07 10,1

15. Çəmənlikdən 
götürülmüş 
müxtəlif ot 
qarışığı

Murovdağ 
dan

13.VII.68 Çiçəklə 
mə

1800 4,95 16,5
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NƏTİCƏLƏR

1. Kiçik Qafqazın (Azərb.ərazisində) yay otlaq və biçənəklə
rində yayılmış 48 növ yabanı yem bitkilərinin bioekoloji xüsusiy
yətləri, yayılmaları, bitki örtüyünün bərpasında rolu, məhsuldar
lığı, mal-qara tərəfindən yeyilmə dərəcəsi geniş öyrənilmiş, şə
raitdən asılı olaraq tərkiblərində “E” vitamini və yağın miqdarını 
təyin etmək üçün nümunələr toplanmış və tədqiq edilmişdir. Hə
min bitkilərin tərkibində 0,6 mq%-dən 28 mq%-ə qədər “E” 
vitamini, 1,66%-5,8% yağ olduğu öyrənilmişdir.

2. Tədqiq olunmuş bitkilər içərisində taxıllar fəsiləsindən 21 
növ tədqiq edilmiş və bu növlər arasında “E” vitaminin miqdarı 
06,-12,6 mq% arasında dəyişir. Bu qrup bitkilərin “E” vitamini 
çoxluğu cəhətdən tükvari tarlaotu (Agrostis capillaris L.), şişkin 
tülküquyruğu (Alopecurus ventricosus Pers.), bənövşəyi arpa 
(Hordeum violaceum Boiss.et Huet.), bərk quramit (Lolium rigi- 
dum Gaud.), qılçıqsız tonqalotu (Zerna inermis (Leyss.)Lind.), 
şırımlı topal (Festuca sulcata E.Hack.) və alp qırtıcının (Poa 
alpina L.) “E” vitamini ilə zəngin 4,00-12,6 mq% olub həm də 
bütün növ mal-qara tərəfindən yaxşı yeyildiyindən, bu qiymətli 
yem bitkilərinin həm yaşıl halda otlaqlarda, həm də quru ot halın
da heyvanlara verilməsi məqsədəuyğundur.

3. Yabanı taxıl otlarından olan uzun titrək (Briza elatior Sib- 
th.Sm), soğanaqlı arpa (Hordeum bulbosum L.), benneken tonqa- 
lotunun (Zerna beneckeni Lindm.) orta dərəcəli yem bitkisi oldu
ğuna baxmayaraq, tərkiblərində “E” vitamini çoxdur (7,3-11,7 
mq%), ona görə də həmin bitkilərin yaxşı yeyilən digər bitkilərlə 
qarışıq halında heyvanlara verilməsi daha münasibdir.

4. Paxlalılar fəsiləsindən 11 növ tədqiq edilmiş və bu növlər 
arasında “E” vitamininin miqdarı 3,95-17,2 mq% arasında dəyişir. 
Həmin bitkilərdən çəpər lərgəsi (Vicia sepium L.), üçyarpaq şüb
həli çəmənyoncası (Trifolium ambiguun Bieb.), “E’' vitamini ilə 
zəngin olduğuna görə, bu bitkilərin bolluq təşkil etdiyi otlaqların 
heyvanlar tərəfindən erkən yazda səmərəli olarılması ilə bərabər 
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quru ot halında da payız və qış fəsillərində heyvanlara verilməsi 
münasibdir.

5. Tərkibində “E” vitaminin az olmasına baxmayaraq, qırmızı 
çəmənyoncası (Trifolium pratense L.) heyvanların kökəlməsinə 
yaxşı təsir edir. Ona görə də bu bitkini “E” vitamini ilə zəngin 
olan başqa bitkilərlə qarışıq halda heyvanlara vermək məqsədəuy
ğundur.

6. Yabanı paxlalı yem bitkilərindən ala acıyonca (Coronilla 
varia L.) xamırmaya qara yonca (Medicago lupulina L.), çöl üç- 
yarpaq çəmən yoncasında (T.campestre Schreb.et Sm.) “E” vita
mini nisbətən az olduğundan həmin bitkiləri “E” vitamini ilə zən
gin olan bitkilərlə qarışıq halında quru ot şəklində mal-qaraya ver
mək daha məqsədəuyğundur.

7. Müxtəlif otlardan həqiqi dilqanadan (Galium verium L.), 
bağayarpağı (Plant ago major L.), bitkilərinin tərkibi “E” vitamini 
ilə zəngindir. Lakin yaş halında heyvanlar tərəfindən yaxşı yeyil
mədiyinə görə quru ot halında heyvanlara verilməsi məqsədə
uyğundur.

8. Ənbər sürvəsi (Salvia aclarea L.), dəstəli sürvə (Salvia 
verticillata L.), ləkəli cacıx (Chaerophyllum macullatum Willd.) 
bitkiləri heyvanlar tərəfindən həvəslə yeyilmir. Buna baxmayaraq 
bu bitkilərin tərkibində “E” vitamini çoxdur (19,2-28 mq%). Ona 
görə də bu bitkiləri quru ot halında başqa bitkilərlə qarışıq şəklin
də heyvanlara vermək məsləhətdir.

9. Ədəbiyyat məlumatlarından və şəxsi müşahidələrimizdən 
belə nəticəyə gəlmək olar ki, “E” vitamini ilə zəngin olan bitkilə
rin heyvanlara verilməsi, vaxtından əvvəl doğumun, ölü bala doğ
manın, ümumiyyətlə dölsüzlüyün və həmçinin bruselloz, iflic xəs
təliklərinin qarşısını alar. Ona görə də gələcəkdə otlaq və biçənək
lərdə “E” vitamini ilə zəngin olan bitkilərin artırılmasını genişlən
dirmək lazımdır.
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ƏMƏLİ TƏKLİFLƏR

L Tədqiqatlardan aydın olur ki, yüksək dağ otlaq və biçə
nəklərin flora zənginliyi çox olmasına baxmayaraq, yem məh
suldarlığı və həm də yem “əmsalı” aşağıdır. Uzun illər otlaq və 
biçənəklərin sistemsiz otarılması və biçilməsi nəticəsində yem 
üçün yararlı sayılan taxıl və paxlalı bitkilər azalmış, əvvəzində 
isə müxtəlif otların nümayəndələri (şehduran, sürvə, cacıx, dil- 
qanadan, andız, bağayarpağı, asırqal, baldırğan və başq.) bol
luq təşkil etməklə hündür otlu bitki formasiyaları əmələ gəti
rirlər. Bu bitki nümayəndələri yaş halında mal-qara tərəfindən 
pis və yaxud heç yeyilmir. Ancaq bu bitkilərdə “E” vitamini ta
xıllara və paxlalılara nisbətən çoxdur. Ona görə də bu bitkilə
rin quru halda və silos şəklində heyvanlara verilməsi məslə
hətdir.

2, Taxıllar fəsiləsindən olan bənövşəyi arpa (Hordeum vio- 
laceun Boiss.et Huet.), alp qırtıcı (Poa alpina L.) və qılçıqsız 
tonqalotu (Zerna inermis L.) bitkilərinin tərkibinin “E” vita
mini və qida maddələri ilə zənginliyini nəzərə alaraq, respubli
kamızın yüksək dağ rayonlarında, çəmən-biçənək otlaqlarını bu 
bitkilərlə zənginləşdirilməsi lazımdır.

3. Yabanı paxlalı yem bitkilərindən üçyarpaq şübhəli çə- 
mənyoncası (Trifolium ambiguum Bicb.), sürünən ağ üçyarpaq 
çəmənyoncası (Trifolium repens L.), çəmən gülülcəsi (Lat- 
hyrus pratensis L.), “E” vitamini ilə zəngin və keyfiyyətli yem 
olduğunu nəzərə alaraq, bu bitkilərdən subalp qurşaqlarında, 
yüksək dağ çəmənlərində, süni otlaqların yaradılmasında istifa
də etmək lazımdır.

4. Heyvandarlığın inkişafında möhkəm yem bazası yarat
maqla bərabər, müxtəlif yemlərin və ayrı-ayrı bitkilərin tərki
bində A,D,C,E və sair vitaminlərin öyrənilməsi üçün botanik- 
lərin çəmənçilərin zootexniklərin və biokimyaçıların kompleks 
elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi məsləhət görülür.
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5. Yem və qidalılıq cəhətdən çox qiymətli və yüksək vita- 
minli bitkilər olan: 1.Bənövşəyi arpa (Hordeum violaceum 
Boiss.et Huet.), 2.Bərk quramrt (Lolium rigidum Gaud.), alp 
dişəsi (Poa alpina L.), çəpər lərgəsi (Vicia sepium L.) gülülcəsi 
(Lathyrus pratensis L.), həqiqi dilqanadan ( Galium verum L.), 
dəstəli sürvə (Salvia verticillata L.), iriçiçək andız (Jnula gran- 
diflora Willd.), ləkəli cacıx (Chaerophyllum macullatum 
Willd.), şişkin tülküquyruğu (Alopecurus ventricosus Pers.) və 
s. bitkilərdən müxtəlif vitamin preparatları hazırlamaq üçün də 
istifadə etmək olar.

6. Yay və qış otlaqlarının məhsuldarlıqlarını artırmaq istiqa
mətində təsərrüfat tədbirləri görülməlidir. Bunun üçün az məh
suldar otlaqlara toxum səpmək, otlaqların növ tərkibini yeni 
növlər hesabına zənginləşdirmək lazımdır. Otlaqlardan növbəli 
otarma sistemi işlənib hazırlanmalıdır. Otarılacaq sahələrin hər 
hektarına düşən heyvanların sayı tənzimlənməlidir.
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