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GİRİŞ

Respublikamızın ərzaq və tibb sənayelərinin xammala olan 
hazırkı böyük tələbatının ödənilməsində yeni-yeni təbii ehtiyatların 
aşkarlanması və onlardan səmərəli surətdə istifadə edilməsi məsə
lələri öz həllini gözləyən mühüm sosial-iqtisadi yönəmli problem
lərdəndir. Bu problemlərin həll edilməsində respublikamızın zəngin 
bitki ehtiyatlarının xüsusi yeri vardır. Bu baxımdan Böyük Qafqazın 
cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlanndakı meşə fitosenoz
larının tükənməz təbii sərvətləri olan yabam meyvə bitkiləri mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Qida və tibbi əhəmiyyətli yabanı meyvə bitki
ləri içərisində meyvələrin xüsusi cazibədar görkəminə, yüksək lətli- 
liyinə, turşuluğuna, vitaminliliyinə və digər biokimyəvi göstəricilə
rinə görə fərqlənən faydalı meşə bitkilərindən biri də Böyük 
Qafqazın cənub,yamaclannm Balakən-Şəki bölgəsində geniş yayı
lan adi zoğaldır (Comus mas L.). Bu bitki növünün meyvələrinə 
konserv, şirniyyat və tibbi sənaye müəssisələrində və əhali arasında 
olan böyük tələbata baxmayaraq onun Böyük Qafqazın cənub ya
maclarındakı, o cümlədən respublikamızın Balakən-Şəki bölgəsin- 
dəki bioekoloji və ontogenetik xüsusiyyətləri fundamental tədqiqat 
baxımından tam öyrənilməmiş, bölgə çərçivəsindəki arealı, növ- 
daxili forma müxtəlifliyi, çoxalma üsulları, meyvə ehtiyatı və ondan 
səmərəli istifadə edilmə yolları dəqiqləşdirilməmiş, qismən aşkar
lanmış və elmi cəhətdən araşdırılmamış olaraq qalmaqdadır.

Kitabda adi zoğalm Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azər
baycan hüdudlanndakı bioekoloji xüsusiyyətlərinin və növdaxili 
forma müxtəlifliyinin öyrənilməsindən, həmçinin onun səmərəli
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istifadə edilmə perspektivlərinin aşkar edilməsindən bəhs edilir.
Kitabın əhatə etdiyi “Adi zoğahn bioekologiyası və iqtisadi 

əhəmiyyəti” mövzusuna dair aparılan elmi tədqiqatların obyektini 
Böyük Qafqazın cənub yamaclarının Azərbaycan hüdudlanndakı 
Balakən-Şəki bölgəsində dağ-meşə massivlərində, təbii şəraitdə 
yayılan və mədəni halda əkilib becərilən adi zoğal və onun 150 
forma müxtəlifliyi təşkil etmişdir. Tədqiqatlar əsasən bölgənin əhatə 
etdiyi dağ-meşə massivlərində, Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyası Şəki Elmi Mərkəzinin Genetika və Seleksiya labora
toriyasında, onun genefond bağında, Azərbaycan Milli Elmlər Aka
demiyasının Genetik Ehtiyatlar, Botanika və Zoologiya institut
larının laboratoriyalarında və qismən Moldova Respublikası EA 
Nəbatat Bağının uzaq hibridləşdirmə laboratoriyasında aparılmışdır.

Kitabda İlk dəfə olaraq Böyük Qafqazın cənub yamaclarının 
Azərbaycan hüdudlarında, •: dəniz səviyyəsindən 500-1200 m hün
dürlüklərdə məskunlaşan meşə fitosenozlanndakı adi zoğalın bio
ekoloji və ontogenetik xüsusiyyətləri, növdaxili forma müxtəlifliyi, 
səmərəli reproduksiya və istifadə yollan kompleks şəkildə verilmiş, 
onun bu regiondakı arealı dəqiqləşdirilmiş, 150 forma müxtəlifliyi 
aşkarlanmış, meyvələrinin lət çıxımı, dad keyfiyyəti və cazibədar 
görkəminə görə isə 21 perspektiv forması ayırd edilmişdir. Müasir 
elmi-təsnifat baxımından bu növün üzvi aləmdəki yeri və filoge- 
niyasınm sxematik təsviri verilmiş, feno-ritmo yə iqlimoqramması 
qurulmuş, vegetasiya müddəti ərzində boy atması riyazi olaraq 
modelləşdirilmiş, çiçəyinin düsturu və diaqramması tərtib edilmiş, 
meyvələrinin iki meyvə yarpaqlı sinkarp dişicikdən inkişaf edən bir 
yuvalı, iki toxumlu pirenari olmasını sübut edən rentgenomorfo- 
strukturu incələnmiş, toxumlannm stratifikasiyası üçün xüsusi ka
mera işlənib hazırlanmış və ondan istifadə etməklə toxumla çoxla- 
masının ən optimal müddətləri təyin edilmiş, 6 növ zərərverici ilə 
zədələnməsi və 3 növ xəstəliktörədici göbələklərlə sirayətlənməsi 
təsvir edilmişdir.

Respublikamızın qida və tibbi əhəmiyyətli təbii xammal ehtiya
tına olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə meyvələrinin yüksək lətli- 
Iiyinə, turşuluğuna, vitaminliliyinə və zövq oxşayan görkəminə görə 
fərqlənən 9 perspektiv formadan ibarət xüsusi təyinatlı zoğal bağla
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rının salınması təklif edilmişdir. Kitabda verilən tətbiqi tövsiyələr 
qismən Balakən və Qax konserv zavodları və Şəki Aqrofirması tə
rəfindən həyata keçirilərək ildə 15 milyon manatlıq iqtisadi səmərə 
əldə edilir. Gələcəkdə isə həmin tövsiyələri tam olaraq tətbiq etmək
lə bu məbləği 2250 milyon manata çatdırmaq olar. Azərbaycan 
MEA Şəki Elmi Mərkəzinin genefond bağı adi zoğalm 21 per
spektiv forması ilə zənginləşdirilmişdir. Ərzaq və kənd təsərrüfatı 
Nazirliyinin Şəki Meyvə Tingliyi sovxozunda 6 perspektiv forma
nın anaclıq bağı salınması, 10 forma fərdi təsərrüfatlara, 8 dekorativ 
forma Balakən rayonunun yaşıllaşdırma və təbiəti mühafizə 
təşkilatlarına, 4 forma isə Balakən, Qax və Şəki Meşə təsərrüfatı 
idarələrinin təsərrüfatlanndakı mailli ərazilərin eroziyadan qorun
ması işləri üçün istehsalata tətbiq edilmişdir.

5



I FƏSİL

ADİ ZOĞALIN ÖYRƏNİLMƏ TARİXİ, 
TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ VƏ BİTMƏ ŞƏRAİTİ

Qida, tibbi və digər əhəmiyyətli bitkilərin bioekoloji xüsusiy
yətlərinin həm təbiətdə, həm də becərilmə şəraitində öyrənilməsi 
uzun bir tarixə malikdir. Bu baxımdan mühüm elmi və praktiki 
əhəmiyyət kəsb edən bitkilərdən biri də adi zoğaldır.

Adi zoğalm ilkin elmi təsviri K.Linney tərəfindən 1753-cü ildc 
verildiyinə baxmayaraq, bu bitki haqqında hələ eramızdan əvvəl 
VII-VIII əsrlərdə Homerin yazılarında rast gəlinməsi, Odisseyir 
zoğaldan hazırlanmış nizə ilə yaraqlanması, Hippokratın isə eramız
dan əvvəl IV əsrdə zoğal yarpaqlarının dərman əhəmiyyətindər 
bəhs etməsi barədə bəzi məlumatlar mövcuddur (Q.P.Leontyak 
1984).

Ümumiyyətlə, zoğal-Comus L. cinsinin, o cümlədən ad 
zoğalm sistematikası və botaniki təsviri K.Linneydən (Linnaea 
1753) sonra V.S.Dumortier (Dumortier, 1827), C.L.Endlixer (End- 
licher, 1836), T.Nakai (Nakai, 1909), A.A.Qrossheym (1932) 
A.Reder (Rehder, 1949), A.İ.Poyarkova (1951), R.Y.Rzazads 
(1935), İ.V.Qruşvitski (1981) tərəfindən də verilmiş; onun bəz 
bioekoloji xüsusiyyətləri isə N.D.Unçiyev (1951), T.Q.Belyayevı 
(1960), C.H.Kosıx (1961), A.Z.Bılda (1963), Q.D.Dudukal (1971) 
Q.P.Leontyak (1975), Q.N.İmaməliyev (1977), K.X.Pşeunoı 
(1980), Z.Ə.İbrahimov (1990) və digərlərinin əsərlərində öz əksin 
tapmışdır.

Adi zoğalm keçmiş SSRİ ərazisində əsasən Krımda (A.A.İ1 
yina, 1952), Ukraynada (Litvinenko, 1958), Qafqazada (Belyayeva 
1952; Qrossheym, 1932; Rzazadə, 1955), Moldovada (Qeydeman 
1968), Azov ətrafında (Vulf, Malayeva, 1968) və Aşağı Volqad; 
(Nəbiyev, Kazakbayeva, 1975) yayılması barədə ədəbiyyat məlu 
matları mövcuddur. Yabanı zoğal Avropa ölkələrindən Fransada 
Mərkəzi İtaliyada və Cənubi Belçikada yayılmışdır. Yuqoslaviy; 
meşələrində yabanı zoğalın yayılması haqda D.Stankeviç, S.Savi 
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(D.Stancovic, S.Cavic, 1975), L.Krqoviç (L.Krgovic, 1967), Çexo
slovakiyada LKlasterski (J.Klastersky, 1960), L.Dostol (L.Dostol, 
1978), Rumıniyada J.Bara, C.Tabasari (J.Bara, C.Tabasaru, 1970), 
J.Bara, T.Murari (J.Bara, T.Murartiu, 1971), Almaniyada P.Lestber- 
qer (P.Lerstberger, 1981), E.Beqert (E.Biegert, 1982), Danimarkada 
S.R.Conson (S.R.Jensen, 1973) və başqalan məlumat vermişlər.

Adi zoğal Avropanın bir sıra ölkələrində, Balkanda və Kiçik 
Asiyada bağ bitkisi sayılır. N.İ.Kiçunov (1930) və V.A.Kolesnikova 
(1973) görə zoğal yabanı deyil, yabanılaşmış mədəni bitkidir, çünki 
hələ neolit dövrünə məxsus insanlar bu bitkini becərirmişlər.

Adi zoğalm vətəni barədə tədqiqatçıların fikri haçalanır. Belə 
ki, N.İ.Vavilov (1935) Ön və Kiçik Asiyanı, Cənubi Qafqazı, İranı 
və dağlıq Türkmənistanı mədəni zoğalm vətəni hesab etmişdir. 
A.Q.İlyina (1952) belə fikrə gəlmişdir ki, adi zoğalın vətənini Krım 
hesab etmək olar, çünki hələ lap qədimdən burada zoğalm “İspan”, 
“Çarqrad”, “Türk”, “Armudvari” sortları bəllidir. P.M.Jukovski 
(1954) mədəni zoğalm bir çox irimeyvəli formalarının Türkiyənin 
Anadolu yaylasına məxsus olduğunu nəzərdə tutaraq buranı zoğalm 
vətəni hesab etmişdir. E.N.Sinskaya (1969) görə isə adi zoğalm 
vətəni ön Asiyadır. O, bunu adi zoğalm buralarda mədəni və yabanı 
halda daha çox yayılması ilə əlaqələndirir. Q.N.İmaməliyev (1985) 
Azərbaycanı adi zoğalm vətəni hesab edir. O, bunu Balakən-Şəki, 
Quba-Xaçmaz bölgələrində adi zoğalm müxtəlif yabanı forma
larının çoxlu təbii pöhrəliklər yaratması ilə izah edir. V.İ.Sla- 
bodyanikə görə (1946) yabanı zoğalm şimal sərhəddi Çamiqov, 
Qluxov, Kursk, Ostroqorsk və Volqoqraddır. A.M.Kriştofoviç və 
T.N.Baykovskinin (1965) məlumatlarma görə hələ paleosenin 
Sarmat meşələrində adi zoğal qeyd edilibmiş. A.A.Qrossheymin 
(1952) fikrincə zoğal ağac və ya kol bitkisi olmaqla Talış zo
nasından başqa Qafqazın bütün dağ meşələrində geniş yayılmışdır. 
P.M.Jukovski (1971) göstərir ki, zoğal yabanı halda Qafqazda, 
Krımda, Moldovada, Ukraynada, Qərbi Avropada və Kiçik Asiyada 
geniş yayılmışdır. Adi zoğalm Sank-Peterburqda, Pribaltikada becə
rilməsi keçmiş SSRİ EA Baş Botanika bağmm “Ağac bitkiləri” 
toplusunda (1975) qeyd edilir. Moldovada neolit dövrimə məxsus 
olan çöküntülərdə zoğalm toxumunun aşkar edilməsi Z.V.Yanu- 
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şeviçin (1976) tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan florasını öyrənən tədqiqatçılar (A.A.Qrossheym, 

1946, 1952; V.C.Hacıyev 1954; Seyidov, 1959; Quliyeva, 1960; 
Rəcəbli, 1966; P.M.Jukovski, 1971; Əsədov, 1981; Səfərov, Əsə
dov, 1984; Ş.Ş.Məmmədov, 1968; Z.tbrahimov, 1990) Böyük və 
Kiçik Qafqazın meşələrində adi zoğalın geniş surətdə yayıldığını 
qeyd edirlər.

Azərbaycanda adi zoğalm qədim bir bitki olmasını təsdiqləyən 
bir sıra dəlillər var ki, bunlardan ən başlıcası onunla bağlı olan yer 
və kənd adlandır; məsələn İsmayıllı rayonunda - Zoğallıq, Gədəbəy 
rayonunda - Tək zoğal, Zəngilan rayonunda Zoğalbinə adlı kəndlər 
mövcuddur. Azərbaycanın qədim tarixi kitabı olan “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da Qazan xanın çobanı Qaracanın zoğaldan hazırlanmış 
çomaqla yaraqlanması barədə də məlumat verilir.

X.Q.Quliyeva (1960) Azərbaycanın Balakən-Şəki bölgəsinin 
meşələrində yayılmış adi zoğalm bəzi xüsusiyyətlərini öyrənmişdir.

Azərbaycanda М.Л.Seyidov (1959) tərəfindən zoğal bitkisi 
üzərində məqsədyönlü seleksiya işləri aparılmasına və hibridləş- 
dirrüə üsulu ilə yüksək məhsuldar, irimeyvəli və əla keyfiyyətli 
“Miri zoğal” sortu yaradılmasına baxmayaraq, adi zoğalm Gəncə 
şəhərinin bir çox həyətyanı sahələrində xalq seleksiyasının məhsulu 
olan 70-80 yaşlı müxtəlif irimeyvəli formalarının becərilməsi də 
məlumdur. Bu formalann meyvələri butulkavari, çəlləkvari, armud- 
vari və silindrik olmaqla bərabər san, açıq-qırmızı və qaramtıl 
rənglidirlər (C.M.Əliycv 1959).

C.M.Əliyev (1977) adi zoğalın fenologiyäsına, meyvələrinin 
biokimyəvi tərkibinə dair məlumatlar verərkən təəssüflə qeyd ediı 
ki, nə vaxtsa respublikamızın bəzi tingçilik təsərrüfatlarında zoğal 
tingləri yetişdirirdilər, hazırda isə bu işə son qoyulub və bu səbəb
dən də bir çox qiymətli zoğal çeşidləri tədricən məhv olmaq üzrədir. 
Bu təhlükəni aradan qaldırmaq və becərilən çeşidləri tədricən bərpa 
etmək məqsədi ilə tərəfimizdən Balakən-Şəki bölgəsindən toplan
mış mədəni sortlar içərisindən 7 ədəd ən məhsuldar, irimeyvəli. 
yüksək bioloji zoğal sortları seçib, Şəki tingçilik təsərrüfatında bil 
hektar sahədə anac bağ şəklində yerləşdirilmişdir (Ş.Ş.Məmmədov 
1987).
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A.D.Rəcəblinin (1966) məlumatına görə Azərbaycanın bir çox 
rayonlarında həyətyanı sahələrdə irimeyvəli, yüksəkkeyfiyyətli, 
məhsuldar zoğal sortları becərilir.

Q.N.İmaməliyevin (1977, 1985) tədqiqatlarına görə zoğal Bö
yük Qafqazın cənub yamaclarında dəniz səviyyəsindən 300-1600 m 
hündürlüklərdə yerləşən işıqlı, palıd-qarağac meşələrində itburnu, 
əzgil, göyəm, yemişan bitkiləri ilə birlikdə bitir. Bu meşələrdə adi 
zoğalm 45 forma müxtəlifliyi aşkar edilmiş, onlar Azərbaycan 
MBA Şəki Elmi Mərkəzinin genefond bağmda yerləşdirilmişdir. O, 
topladığı 45 forma zoğalı meyvələrinin iriliyinə görə üç qrupa böl
müş: xırda (11 forma), orta (27 forma) və irimeyvəli (7 forma), bu 
sonuncuları isə sınaqdan keçirmək üçün dövlət sortsmağma təqdim 
etmişdir.

Adi zoğalm Q.D.Dudukal, Q.N.İmaməliyev (1985) tərəfindən 
təhlil edilən III formasının 16-sı Şəki ətrafmdadır.

Adi zoğal çarpaz tozlanan bitkilər qrupuna daxildir, lakin 
T.Q.Belyayeva (1960) Şimali Qafqaz şəraitində bu prosesi bir daha 
təsdiq etməklə yanaşı başqa tozlanma üsullarını da təcrübədən ke
çirmiş, süni və spontan tozlanma tətbiq etməklə müxtəlif ekoloji 
şəraitlərdə bir sıra nəticələr əldə etmişdir. Ən yaxşı nəticə isə sər
bəst toplanmada (37-59%) alınmışdır. Bəzi müəlliflər (Slobodyanik, 
1946, 1947,; Jukovski, 1964) isə adi zoğalı öz-özünü tozlayan bit
kilərə aid edirlər. Bəzən zoğal çiçək açmadan belə tozlanır (Qehgel, 
Kudryaşov, 1950). Bu proses hava şəraitinin tozlanma üçün qeyri- 
qənaətbəxş keçdiyi halda necə bir ehtiyat variantı olaraq bitkinin 
özünü bərpa etmə əlaməti kimi qiymətləndirilir.

A.Reder (Rehder, 1949), Q.P.Leontyak (1984) mədəni və ya
bam halda bitən adi zoğalm bi sıra formalarının: çətirinin formasına 
görə-piramidavari, cırtdan, yarpağının formasına görə dalğavari kə- 
narh, yarpaq kənarının alabəzəkliliyinə görə san, yaxud qırmızı 
rəngli, meyvələrinin rənginə görə - qırmızı, sarımtıl-ağ meyvəli, 
sarı, san-qırmızı meyvəli formalarının mövcud olduğunu qeyd 
edirlər.

Bir sıra müəlliflər (Simereniki, 1901; Kuçinov, 1906, 1930; 
Szafer (W.Szafer, 1924); Kulezunski (Kulezynsri), Pavlovski (Paw
lowski 1924); Kovalyova, 1950; İlyina, 1953; Qrossheym, 1952;
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Erker (R.Erker, 1957); Xetaqurov, 1958; Rudkovski, 1960; Quliye
va, 1960; Kaçalov, 1970; Bartelc (A.Bartels, 1973); Əliyev, 1977; 
Dudukal, 1960; Leontyak, 1976, 1984; İbrahimov, 1967, 1960) öz 
əsərlərində zoğalı böyük olmayan ağac, yaxud çox gövdəli kol kimi 
təsvir edirlər. Simerenkoya (1901) görə adi zoğal Qafqazın mezofil 
meşələrində və Krımın kserofit şəraitində boyu 3 metrə qədər olan 
koldur. O, əgər ağaevaridirsə və gövdəsi təkdirsə, diametri 30 sm və 
daha çox ola bilir.

Zoğalda güclü şaxələnmə xüsusiyyətlərinin olması barədə 
A.Q.İlyina (1953) öz əsərlərində söhbət açaraq göstərir ki, Krımda 
ikiillik zoğal toxmacarlarının yarpaq qoltuğunda yan zoğlarm əmələ 
gəlməsini müşahidə etmişdir. Zoğalm bu xüsusiyyəti bəzən 100-300' 
ilə kimi davam edir. Müəllif Krımda yarpaqlan tökülməyən,^ 
S.M.Litvinenko (1955) isə Ukraynada yarpaqlanmn kənan ağ 
haşiyəli (albinos) zoğal formalan aşkar etmişdir. '

Adi zoğalm müxtəlif ekoloji amillərə qarşı münasibətini 
öyrənən bir sıra tədqiqatçılar (Slobodyanik, 1946; İsaçenko, 1949; 
Koşeev, 1950; Pyatniski, 1960; Kolesnikov, 1973; Xolodenko. 
1974; Dudukal, Rudenko, 1984 və başqaları) onun kölgəyə davamlı, 
digərləri (Prilipko, 1954, 1966; Qrozdov, 1960; Şimanyuk 1964; 
Kaçalov, 1970; T.M.Borodoviç, M.M.Borodoviç, 1973 və başqa
lan) isə onun işıq sevən bitki olduğunu qeyd edirlər. Q.P.Leon- 
tyakın (1984) fikrincə zoğal orta dərəcəli işıqsevən bitkidir.

Bəzi tədqiqatçılar (Kovalyova, 1950; İbrahimov, 1987) qeyd 
edirlər ki, açıq sahədə bitən adi zoğal gec inkişaf edir və mey
vələrinin fəaliyyəti tədricən pisləşir, kölgəlik şəraitində bitən fərd-; 
lərdə isə məhsuldarlıq azalır və yaxud meyvəvermə heç müşahid; 
edilmir. )

Lakin Q.D.Dudukala (1983) görə isə Moldova şəraitində işıqle 
tam təmin olunmuş açıq ərazilərdə bitən zoğal yüksək məhsul veril 
və boyu intensiv surətdə böyüyür. Belə bir hal bizim tərəfimizdə! 
də Azərbaycan hüdudlannda Böyük Qafqazın cənub yamaclarında 
müşahidə edilmişdir ki, bu da Kovalyovanın və İbrahimovun fikri 
ilə uzlaşmır. Yəqin ki, bizim fikrimizə görə burada digər ekoloji 
amillərlə yanaşı torpaq və mikroiqlim şəraiti mühüm rol oynayır. !

S.M.Litvinenko (1955), Q.P.Rudkovski (1960), T.M.Boro 
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doviç, M.M.Borodoviç (1973), S.N.Rudenko (1984) və başqaları 
adi zoğalm soyuğa davamlı bir bitki olduğunu qeyd edirlər. 
Q.P.Rudkovski (1960) belə hesab edir ki, adi zoğal soyuğa davamlı 
olmaqla -36°C şaxtaya dözür. Q.P.Leontyakm (1964) məlumatına 
əsasən 1972-ci ilin qışında Moldovada havanın temperaturu -32°C 
olduqda bəzi zoğal ağaclarının gövdəsində çatlar əmələ gəlmiş, 
lakin zoğlar və tumurcuqlar heç bir zədə almamışdır. Qış aylarının 
mülayim keçməsi və yazm erkən gəlişi zoğal bitkisinə əsaslı təsir 
göstərir. Gecikmiş yaz şaxtaları bitkinin boy atmasına, inkişaf 
etməsinə və məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir (Nekrasov, Knya
zeva, 1967; Leontyak, 1980, 1984; Dudukal, Rudenko, 1984).

Q.D.Dudukal (1984) Moldava şəraitində müşahidə etmişdir ki, 
yazda havanın temperaturunun kəskin dəyişməsi şaxtaların qayıt
ması ilə nəticələnir ki, bu da açılmış çiçəkləri məhv edir. Lakin mü
hafizə etmə xüsusiyyəti əldə etdiyindən onun hər bir çiçək topasında 
olan çiçəklərin hamısı eyni vaxtda deyil, tədricən açılmaqla ağacın 
çiçəkləmə müddətini iki həftəyə qədər uzadır ki, bu da onu qəfil yaz 
şaxtalarının mənfi təsirindən qoruyaraq, hər il məhsul verməsinə 
şərait yaradır.

Karäusi (D.Carausu və başqalan, 1960) və müşahidələri zamanı 
çiçəkləmənin nəinki bəzi ağaclarda 19-26 gün, hətta bir çətir da
xilində belə 20 günə qədər uzandığının şahidi olmuşlar. Demək olar 
ki, əksər tədqiqatçılar (Pavlov, 1942; Koşeev, 1950; İlyina, 1953; 
Litvinenko, 1955; Belyayeva, 1961, 1963; Kolesnikov, 1974; 
Leontyak, 1984; Dudukal, Rudenko, 1984 və başqalan) adi zoğahn 
quraqlığa davamlı bir bitki hesab edirlər. Lakin uzun sürən quraqlıq 
şəraitində zoğalm meyvələri büzüşür və yarpaqları bükülür (Du
dukal, 1984). L.İ.Pmlipkonun (1954) fikrinə görə adi zoğalm nor
mal inkişafı üçün ən xarakterik sahə rütubətli torpaq mühitidir. 
Z.O.İbrahimov (1990) adi zoğalm normal və intensiv inkişafı üçün 
rütubətli mühit olduqda onun boyunun 10 m, diametrinin isə 40 sm- 
ə qədər ola bilməsi barədə məlumat verir.

Adi zoğalm kök sistemi barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. 
Bir sıra tədqiqatçılar (İsaçenko, 1949; Koşeev, 1950; İlyina, 1953; 
Leontyak, 1975, 1984 və başqalan) onun güclü səthi kök sisteminə 
malik olduğunu qeyd etdikləri halda, digərləri (Albinski, Dyaçenko, 
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1949; Litvinenko, 1958; İbrahimov, 1990 və başqalan) isə onun 
ölçüsü çətirin proyeksiyasından kənara çıxmayan dərin kök siste
minə malik olduğunu sübut edirlər.

Adi zoğal, təsərrüfat baxımından universal əhəmiyyətli bitkidir. 
Ondan meyvə, dərman, balverən və texniki bitki kimi istifadə etmək 
olar (Klimenko, 1987). Adi zoğalm meyvəsi özünün xüsusi dadı ilə 
fərqlənir, ondan təzə halda daha çox istifadə edilir. Zəngin kimyəvi 
tərkibli olduğu üçün onun meyvəsindən bir çox qida məhsulları - 
mürəbbə, cem, povidlo, kisel, kompot, zefir, marmelad, konfet iç- 
liyi, quru pasta, şirə, sirkə, kvas, əla likör, cövhər və qiymətli şərab
lar, limonad və digər alkoqolsuz içkilər hazırlanmasında geniş surət
də istifadə edilir (İlyina, 1953).

A.A.Qrossheym (1942, 1952) adi zoğal meyvəsindən hazırla
nan məhsullardan bəhs edərkən, Azərbaycanda xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən “lavaşı” xüsusi qeyd etmişdi. Lavaş zoğalın lətli hissə
sinin durulaşdırdıqdan sonra qurudulmuş nazik təbəqəsidir. Onu 
toxumla birgə, yaxud toxumsuz hazırlamaq olur. Lavaşı uzun müd
dət saxlamaq mümkündür. Ondan xəmir və ət xörəklərində geniş 
istifadə edilir.

Adi zoğal çəyirdəyinin nüvəsində 34% yağ vardır ki, ondan da 
sabun istehsalında istifadə edilir (Turkin, 1954; Çikov, Laptev, 
1976).

A.Q.İlyinanm (1958) məlumatına görə adi zoğalın yetişməmiş 
meyvələrini dəfnə yarpağı, şüyüd və başqa ədviyyat bitkiləri ilə 
birgə qaynatdıqda zeytun dadı almır ki, bundan da zeytunun 
əvəzedicisi kimi istifadə etmək mümkündür. Adi zoğalın zeytun 
əvəzedicisi kimi istifadəsi haqda Q.Q.Mikailadze və başqaları 
(1965) da öz məqalələrində qeyd etmişlər.

Ukraynanın ərzaq sənayesi müxtəlif ticarət təşkilatlarına zoğal
dan hazırlanmış 11 çeşiddə ərzaq məhsulları ixrac edir (Litvinenko, 
1958). Moldovada onun meyvəsindən uşaq yeməklərinin hazırlan
masında əlavə xammal kimi (Dudukal, 1984), Azərbaycanda isə 
meyvələri qurudaraq ondan istifadə edirlər. Adi zoğal meyvəsi 
mədə-bağırsaq xəstəliklərində, qan azlığında, yarpaq və qabığı isə 
vərəm xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir (Voinov, 1930), hələ 
lap keçmiş zamanlarda adi zoğaldan xalq təbabətində bir çox 
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xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə edirdilər (Litvinenko, 
1958; Klimenko, 1987). Adi zoğal meyvəsindən hazırlanmış şirəyə 
bal və yumurta sarısı qataraq qarm yatalağının qarşısım almaqda 
istifadə edilir. Onun yarpaq və cavan budaqlarından hazırlanmış 
spirtli cövhər ödqovucu və sidikqovucu kimi xeyirlidir. Çiçəyindən, 
şirəsindən və meyvəsindən hazırlanan spirtli tinktura qızdırma xəs
təliyini sağaldır, qabığından hazırlanmış spirtli məhlul isə orqaniz
min fəaliyyətini gücləndirir (İ.D.Mustafayev, M.Qasımov, 1992).

Adi zoğal çəyirdəyini qovurub, üyüdəndən sonra yaranın üzə
rinə səpməklə yaraların tez sağalmasında, habelə narın döyülmüş 
çəyirdəyi qaynadıb ishal xəstəliyinə tutulan adamların müalicəsində 
istifadə edilir (Əliyev, 1977).

Adi zoğal meyvəsi bakterial dizenteriyamn müalicəsində xüsusi 
rol oynayır (Belyayeva, 1960).

R.Y.Rzazadə (1942), R.Y.Rzazadə və başqaları (1949) öz 
məqalələrində adi zoğalm soyuqdəymədə tərqovucu vasitə kimi 
istifadə olunmağından bəhs edirlər.

Adi zoğal həm də qiymətli texniki bitkidir. P.E.Vinoqradov- 
Nikitin (1929); M.N.Mejeninov (1928,1929); N.V.Pavlov (1942); 
A.A.Qrossheym (1952) göstərirlər ki, adi zoğal yarpağı ilə emal 
edilmiş dəri sanmtıl-yaşıl rəngdə olur. Onun yarpağında və gövdə
sinin qabığında 18% qədər aşılayıcı maddə vardır. Bu maddələrdən 
dərilərin aşılanmasında, habelə parçaların rənglənməsində istifadə 
edilir (İlyina, 1956). S.M.Litvinenko da (1958) adi zoğal yarpaqları
nın məhz bu xüsusiyyətlərinə görə dəri istehsalatında istifadəsindən 
söhbət açır.

N.İ.Kuçoniv hələ 1994-cü ildə yazırdı ki, adi zoğalm oduncağı 
möhkəm və hamar olduğu üçün yonulduqda gözəl forma alır. Bu da 
sənayedə yüksək qiymətləndirilir. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, 
zoğal sözünün kökü oduncağının möhkəmliyinə görə, yunanca-yəni 
buynuz sözünə əsasən yaranmışdır. P.E.Vinoqradov-Nikitin (1926, 
1929) qeyd etdiyinə görə ilk saat mexanizminin bəzi hissəcikləri 
zoğal ağacından hazırlanmışdır. Bərkliyinə görə Dağıstanda adi 
zoğal oduncağından düymə, bəzi aullarda isə milli üslubda bo
yunbağı hazırlanır (Unçiyev, 1951). A.A.Qrossheym (1942) belə 
hesab edir ki, adi zoğal öz gözəlliyi, rəngi və s. əlamətləri ilə digər 

13



ağaclardan fərqlənir. Onun oduncağı ağırdır (xüsusi çəkisi 0,90), 
yaxşı yonulur, əla yanır və keyfiyyətli kömür verir ki, bu da bant 
istehsalında böyük rol oynayır. Q.P.Leontyak (1984) öz məqalə
sində göstərir ki, Gürcüstanın tarixi muzeylərinin birində dəstəyi adi 
zoğal ağacından hazırlanmış bürünc qılınc nümayiş etdirilir.

Adi zoğal gözəl bəzək (dekorativ) bitkisidir. O, budamanı əla 
qəbul edir. Zoğal ağacına kordon, vaza, palmet və s. dekorativ for
malar verməklə şpalerə qaldırmaq mümkündür. Odur ki, bu bitki 
“fəza” bağçılığmda xüsusi qiymətləndirilir. Belə ki, Paris yaxınlı
ğında Versal bağının ən məşhur xiyabanı zoğal ağacları ilə bəzə
dilmişdir (İlyina, 1958). Hazırda bir sıra xarici ölkələrdə-İtaliyada 
(Faassen, 1969); Amerika Birləşmiş Ştatlarında (Wester, 1975); Al
maniyada (Biegert, 1982) və s. ölkələrdə adi zoğaldan bəzək bağçı- 
lığında geniş istifadə edilir. İlk baharda çiçək açdığından onun sarı 
çiçəkləri təbiətə xüsusi zinət verir. Bir sıra tədqiqatçıların (Quliyev, 
1946, 1947, 1952; A.A.Qrossheym və başqalan, 1952) məlumatla
rına görə bal toplayan bitkilər o bitkilərdir ki, onlann nektan anlar 
tərəfindən yığılaraq, bədənində emal edildikdən sonra bala çevrilir. 
Belə bitkilərdən biri də zoğaldır. Onun çiçəkləri anlar üçün qiymətli 
nektar mənbəyidir (Quliyeva, 1960). Ançılarm fikrinə görə adi zo
ğal çiçəyinin tozcuğu anlann sağlamlaşmasına xüsusi təsir edir 
(İlyina, 1958). Bəzi tədqiqatçılar (İlyina, 1958; Lutz, 1969 və başqa
lan) adi zoğalm yüksək bal verən xüsusiyyətini onun qiymətli 
meyvə bitkisi olmaq əlamətindən heç də aşağı qiymətləndirmirlər. 
Belə ki, onun 12-18 günlük çiçəkləmə dövründə bir an ailəsi həmin 
çiçəklərdən 6,1-6,5 kq nektar toplaya bilir (Leontyak, 1984).

Adi zoğalm meyvəsinə olan tələbat ildən-ilə artır və buna bax» 
mayaraq istər respublikamızda, istərsə də başqa respublikalarda 
zoğalm təsərrüfatlarda mədəni şəkildə becərilməsi məsələsi hələ ds 
lazımi şəkildə həll olunmamışdır (Q.N.İmaməliyev, 1985). Bu fi
kirlə biz də tamamilə razıyıq və ona görə də qeyd etmək lazımdır ki. 
adi zoğalm respublikamızın müxtəlif bölgələrində əkib-becər- 
məzdən əvvəl onun həmin bölgələrdəki, o cümlədən Böyük Qaf
qazın cənub yamaclarındakı (Azərbaycanın şimal-qərb hüdudlarmır 
Balakən-Şəki bölgəsində) bioekoloji xüsusiyyətlərini və növdaxil: 
forma müxtəlifliyini elmi cəhətdən araşdırmaq lazımdır. Lakir 
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yuxanda qeyd edilən ədəbiyyat məlumatlarından məlum olur ki, 
Böyük Qafqazın cənub yamaclannda adi zoğalm bioekoloji xüsu
siyyətləri və növdaxili forma müxtəlifliyi ətraflı surətdə öyrənil
məmiş, əldə edilən elmi dəlillər isə Balakən-Şəki bölgəsini tam əks 
etdirmir.
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II FƏSİL

TƏDQİQATIN MATERİALI, METODU VƏ ŞƏRAİTİ

2.1. Tədqiqatın materialı və metodu

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında adi zoğalm yayılma sahə
lərinin və növdaxili forma müxtəlifliyinin aşkarlanması; bitkilərin 
təbii şəraitdə çiçəkləməsi, yarpaq açması, meyvələrinin yetişməsi və 
s. bu kimi fenoloji müşahidələrin aparılması; həmçinin herbari 
materiallarının toplanması və qələm tədarükü ilin müxtəlif fəsillə-; 
rində ekspedisiyalar təşkil olunmaqla həyata keçirilmişdir. Ekspe
disiyalar zamanı zoğalın dağlıq zonada dəniz səviyyəsindən hansı 
yüksəkliklərdə yayılması araşdırılmış, yerli əhalidən sorğu vasitəsi 
ilə həyətyanı sahələrdə becərilən zoğal sortlarının təxmini yaşı, 
məhsuldarlığı, xəstəlik və zərərvericilərə, habelə soyuğa, istiyə vc 
digər ekoloji amillərə qarşı davamlılığı barədə məlumatlar əldə edil
mişdir.

Balakən-Şəki bölgəsinə, təbiətcə bir-birindən o qədər də kəskir 
fərqlənməyən, lakin bir-birinin eyni də olmayan, altı inzibati rayoti 
daxildir. Onlann hamısı Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənubi 
yamaclarında yerləşir. Elmi tədqiqatlar zamanı Balakən rayonundan 
başlamış Oğuz rayonunadək dəniz səviyyəsindən müxtəlif hündüri 
lükdə yerləşən dağ massivləri tədqiq edilmişdir. Bu hündürlüklə^ 
aşağıdakılardır:

Balakən rayonu - 500, 700, 1000 m;
Zaqatala rayonu - 650, 700, 1200 m;
Qax rayonu - 700, 900,1000 m;
Şəki rayonu - 700, 780, 840 m;
Oğuz rayonu - 680, 780, 800 m.
Verilən hündürlüklərin seçilməsi məhz həmin hündürlüklərik 

adi zoğalm yayılması ilə əlaqədardır.
Hər hündürlükdə 30 kol ayrılmış, onlardan 30 meyvə, 30 yar

paq nümunəsi götürülmüşdür. Meyvə, toxum və yarpaqlar biomor
foloji cəhətdən laboratoriya şəraitində təhlil edilmiş və əldə edilən
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faktiki dəlillər isə riyazi üsulla NVK-7 tipli EHM-də işlənmişdir.
Bitkilərin biomorfoloji təsvirinin öyrənilməsi. Generativ və 

vegetativ orqanların əmələ gəlməsi, müəyyənləşməsi və differensa- 
siyasını izləmək üçün ilin müxtəlif vaxtlarında nümunələr götü
rülərək laboratoriya şəraitində təhlil edilmiş, onlann strukturu, bö
yümə və inkişafı barədə müxtəlif səviyyəli tədqiqatlar apanlarkən 
MBŞ-1, MBS-9, Biolam R-14 mikro-skoplarından istifadə edilmiş
dir. Rentgenoloji analizlər apanlmış, əldə edilən nəticələr isə ob
yektiv şkaladan istifadə edilməklə qiymətləndirilmişdir. Fenoloji 
müşahidələr kultura şəraitində hər 2-3 gündən, təbiətdə isə 7-15 
gündən bir aşağıdakı inkişaf fazaları üzrə apanlmışdır: tumur
cuqların şişməsi, tumurcuqlann açılması, yarpaqlann açılması, tam 
yarpaqlama, təpə tumurcuğunun əmələ gəlməsi, payızda yarpaqlann 
əlvan rəngə boyanmasınm başlanması, alabəzəklilik, tam əlvan rən
gə boyanması, xəzanın başlaması, kütləvi xəzan, xəzanın sonu, qön- 
çələmə, çiçəkləmənin başlaması, kütləvi çiçəkləmə, çiçəkləmənin 
sonu, meyvələrin yetişməsinin başlaması, meyvələrin kütləvi yetiş
məsi, meyvələrin tam yetişməsi və meyvələrin tökülməsi. Toz- 
cuqlann həyatilik qabiliyyəti onlann müxtəlif qatıhqh (10-30%-li) 
saxaroza məhlullannın asılı damcılannda səpməklə müəyyən edil
mişdir (Qolubinski, 1974). Meyvələrin tərkibindəki suyun miqdarı 
və çiçək tumurcuqlanndakı quru maddənin toplanma dinamikası 
öyrənilərkən götürülmüş 100 ədəd meyvə və çiçək tumurcuqlan 
əvvəlcə çəkilmiş, sonra isə quruducu şkafda 105°C-də temperaturda 
ııxınncı çəkiyə qədər qurudularaq kütlələri müəyyən edilmişdir.

Bitkilərin boyatma dinamikasım öyrənmək üçün onlann təpə 
zoğlarının boy gedişatı hər 10 gündən bir, fərdlərin ümumi hün
dürlüyü və onların gövdəsinin diametri isə vegetasiyanın sonunda 
ölçülmüşdür. Adi zoğalm ekoloji faktorlara: şaxtaya, quraqlığa, 
küləyə, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlılığı onlann xarici 
görkəminə görə laboratoriya şəraitində təhlil edilmişdir.

Genefondu Şəki Elmi Mərkəzində yaradılmış adi zoğalm iri
meyvəli formalan ilə zənginləşdirmək məqsədi ilə ekspedisiyalar 
ləşkil edilmiş və bu zaman rast gəlinən irimeyvəli zoğallardan 
peyvənd etmək məqsədi ilə qələm -götürülmüşdür. Eyni vaxtda 
mövcud dağ massivində adi zoğffi'bitkisfdlə yanaşı/.daha hansı 
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yabanı meyvə-giləmeyvə və digər bitkilərin yayılması öyrənilj 
mişdir. Adi zoğalm bağ şəklində yayılmış təbii pöhrəliklərinin, zog 
(birillik), çiçək, çiçək topası, tumurcuq və digər vegetativ və gene- 
rativ orqanların şəkli çəkilmişdir.

Bu kitab adi zoğalın Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı 
(Azərbaycanın qərb hüdudlarının Balakən-Şəki bölgəsində) bioeko- 
loji xüsusiyyətlərinin, növdaxili forma müxtəlifliyinin və ondari 
istifadə edilmə perspektivlərinin aşkarlanmasına həsr edilmişdir.

Balakən-Şəki bölgəsi Azərbaycan Respublikasının şimal-qər
bində yerləşir. Onun ərazisi Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub ya
macı boyu şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanır. Şimal-şərqdə c 
Dağıstan Respublikası (Rusiya), cənub-qərbdə isə Gürcüstan Res
publikası ilə həmsərhəddir.

Balakən-Şəki bölgəsi Böyük Qafqazm ən əlverişli təbii zona
larından biridir. Ərazisi 8,83 min km2 və ya respublikamızın ümumi 
sahəsinin 10,2%-ni təşkil edir.

Təbii amillərin məcmusuna görə zona 6 ekoloji-coğrafi və iqti
sadi rayonu, tədqiqatın aparıldığı Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki. 
Oğuz və Qəbələni birləşdirir. Oroqrafik cəhətdən zona iki hissəyə 
ayrılır: şimaldan dağlıq və cənubdan düzənlik. Onlar geoloji qurulu
şuna, tektonikasına, torpaq-bitki örtüyünə görə fərqlənirlər. Əra
zinin relyefi dəniz səviyyəsindən böyük hündürlük amplitudu ile 
(200 m-dən 3600 m-ə qədər) seçilir (Budaqov, 1960). Adi zoğal 
əsas etibarı ilə bölgənin şimal (dağlıq) hissəsində dəniz səviy
yəsindən 500-1200 m hündürlükdə yerləşir.

Böyük amplitud və hündürlüklə əlaqədar olaraq ərazinin iqlim 
şəraiti tamamilə müxtəlifdir. Burada dağ-tundra iqlimindən müla
yim isti iqlim tipinə qədər bir neçə iqlim tipi müşahidə edilir. Ərazi
nin düzənlik hissəsində quru qışı olan mülayim isti tipi hakimdir; 
1000-2000 m hündürlükdə iqlim mülayim soyuq, rütubətlidir 
(Mədətzadə, 1955).
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2.2. BALAKƏN-ŞƏKİ BÖLGƏSİ BİTKİLİYİNİN TƏRKİBİ

Balakən-Şəki bölgəsinin oroqrafiyasının mürəkkəbliyi və hündür
lük amplitudu ərazidə külək rejiminin müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. 
Zonanın düzənlik hissəsində il ərzində qərb, şimal-qərb və şərq 
istiqamətli küləklər üstünlük təşkil edir. Dağətəyi zonada şərq və qərb 
istiqamətli küləklərdən başqa, həmçinin şimal-şərq və cənub-qərb 
küləkləri də böyük təkrarolunmaya malikdir. Dağ zonasında hakim 
küləklər şimal-şərq və cənub-qərb istiqamətlidir. Bütün tədqiqat rayonu 
üzrə sürəti 0-1 və 2-5 m/san olan küləklər böyük təkrarolunmaya 
malikdir (80-85%). Güclü küləklər çox nadir olub, hakim istiqamətli 
küləklər zamanı müşahidə edilir. Küləyin maksimal sürəti 20 m/san-dən 
çox olmur.

Havanın temperatur rejimi və paylanması əksər hallarda yerin 
relyefindən asılıdır. Tədqiqat bölgəsində havanın orta aylıq və illik 
temperaturu qeyri-bərabər paylanmışdır (cəd. 2.1). Burada minimum 
temperatur dərəcəsi (0,25-0,01°C) qışda 1500-2000 m yüksəklikdə 
müşahidə edilir. Maksimum temperatur dərəcə (qışda 0,50-0,60; yayda 
0,70-0,80) 1000 m hündürlükdə təsadüf edilir. 3 km hündürlüyə qədər 
təbəqədə orta temperatur dərəcəsi qışda 0,36 ilə yayda 0,65 arasında 
tərəddüd edir.

Balakən-Şəki bölgəsində havanın orta iqlim temperaturu dərələrdə 
və dağətəyi rayonlarda qərbdə 12-13°C, şərqdə 10-11°C, 1750 m 
yüksəklikdə 5-7°C arasmda dəyişir, daha yuxanda isə 0°C-yə qədər 
uşağı düşür. Qış aylarında havanın orta temperaturu dərələrdə 20-24°C, 
dağlarda isə 15-16°C arasmda dəyişir.

Tədqiq olunan ərazidə yağıntının düşməsi hava kütlələrinin 
ııövbələşməsi ilə əlaqədardır. Müdaxilə edən soyuq hava kütlələri 
ıelycflə qarşılıqlı təsir şəraitində atmosfer yağıntılarının paylanmasında 
çox müxtəliflik yaradır. Həmin səbəblər ucundan yağıntıların il ərzində 
paylanması da xeyli fərqlənir. Məlum olduğu kimi, dağlıq ölkələrdə 
yağıntıların paylanmasında aşağıdakı qanunauyğunluq var: ən az yağıntı 
düzən-çöl və dağətəyi hissələrə düşür, dəniz səviyyəsindən hündürlüyün 
artması ilə yağıntı artır, müəyyən hündürlükdə maksimuma çatır və 
конга yenidən azalır. Belə bir qanunauyğunluq tədqiqat apardığımız 
bölgədə də özünü göstərir. Balakən-Şəki bölgəsində illik yağıntının 
miqdarı hündürlükdən asılı olaraq aşağıdakı qaydada dəyişir (cəd. 2.2.)
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Hündürlükdən asılı olaraq yağıntının miqdarı
Cədvəl 2.2

Hündürlük, m 200 600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Yağıntı, mm 440 750 960 1200 1340 1400 1380 1270 1080

Bu bölgədə yağıntıların çox düşməsi cənub yamacın böyük dik- 
iyi, həmçinin yüksək termik səviyyə və havanı su buxarı ilə zən
ginləşdirən böyük meşə massivlərinin olması ilə izah edilir. Bala- 
<ən-Şəki bölgəsində illik yağıntıların çox hissəsi, yəni 800 mm-dən 
çoxu ilin isti dövrünə düşür.

Balakən-Şəki bölgəsi Azərbaycan hüdudunda ən çox qarlı ra
yondur. Burada qarın çox yağması rütubətli qərb axıntılarının təsiri 
və cənub yamacda, xüsusilə Balakəndən Qəbələyə qədər olan qərb 
hissədə böyük dikliklə əlaqədardır. Qar örtüyünün hündürlüyünün 
və davamiyyətinin paylanmasına görə rayonu iki hissəyə ayırmaq 
olar: dayanıqsız qar örtüyünə malik olan aşağı zona, dayanıqlı qar 
örtüklü yuxan zona. Bu zonalar arasındakı sərhəd dəniz səviyyəsin
dən 1300 m yüksəklikdən keçir ki, bu da meşə zonasının aşağı ser- 
həddini bir qədər aşıb keçir. Dağətəyi zonada Balakəndən Qəbələyə 
qədər bütün qışın 80-90% qar örtüyünün hündürlüyü 1-10 sm 
arasmda dəyişir. Sonra hündürlüyün artması ilə qarın qalınlığının 
kəskin artması baş verir.

Relyefin və iqlimin müxtəlifliyi Balakən-Şəki zonasında torpaq 
və bitki örtüyünün rəngarəngliyinə səbəb olmuşdur.

Balakən-Şəki bölgəsi şaquli zonalılığa tabedir. Onun ən aşağı 
hissəsində şabalıdı-şorakət və açıq-şabalıdı torpaqlar yerləşir.

H.Ə.Əliyev (1965) və Ə.Eyyubovun (1993) məlumatlarına görə 
bu torpaqların qalınlığı çox yerdə 40-50 sm-dən artıq deyil. Üst qatı 
2-3 sm-lik çlem qatı ilə örtüldüyünə görə yuyulmaya müqaviməti 
çoxdur. Kifayət qədər çürüntü verdiyinə görə dağ-çəmən torpaqla
rında humusun miqdarı yüksəkdir. Məsələn, tünd rəngli dağ-çəmən 
torpaqlarında (Kəm, Toğra və Xan yaylaqlarında) humusun miqdarı 
12-18%, adi dağ-çəmən torpaqlarında yuxarı qatlarda 8-10% çatır. 
Dağ-çəmən torpaqları eroziyaya qarşı davamlılığı ilə fərqlənir. 
Meşə torpaqları ərazinin 28-30% təşkil edir. Müəlliflər meşə tor
paqlarını 3 tipə - tünd-qonur, açıq-qonur və bozqırlaşmış-qonur dağ 
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meşə torpaqları tipinə ayırırlar. Torpaqqoruyucu əhəmiyyətinə gör 
bunların içərisində tünd-qonur torpaqlar daha davamlıdır. Yaxşı in 
kişaf etmiş meşə döşəməsi, onun altında dənəvər strukturlu, hu 
musun miqdarı üst qatda 8-10% çatır.

Qonur torpaqların istər bioloji, istərsə də fiziki göstəricilər 
tünd-qonur torpaqlardan geri qalır. Bu torpağın skeletliyi əvvəlkin 
dən xeyli çox, humusun miqdarı isə təxminən 26% aşağıdır.

Münbitliyinə görə acıq-qonur və bozqırlaşmış meşə torpaqlar 
az fərqlənir. Bu torpaqlarda humusun miqdarı 0-15 sm-lİk qatda 5 
6% olur. Bitki örtüyü, quraqlığın təsirindən nisbətən zəif inkişa 
etdiyinə görə bu torpaqlar eroziyaya daha çox məruz qahr.

V.C.Hacıyevin (1965) məlumatlarına görə bölgənin subalp zo 
nası 1800-2200 m hündürlükdə yerləşməklə əsasən yüksək dağ boz 
qırları, bozqırlaşmış çəmənlər və subalp mezofil çəmənliklərindən 
ibarətdir. '

Böyük Qafqazın cənub yamaclarının bitki örtüyü barədə olan 
bəzi məlumatları Nuxa qəzasını və Zaqatala dairəsini botanik 
cəhətdən tədqiq edən P.D.Yaroşenkonun (1930) işlərində tapmaı 
olar. Bu işlərdə botaniki-coğrafi rayonlaşmanın bəzi prinsipial mə 
şələləri və rayonların subalp və zolaqlarının bitki örtüyünün təsvir 
verilir. Ümumiyyətlə, Böyük Qafqazın cənub yamaclannm bitk 
örtüyünü A.A.Qrossheym (1936, 1939, 1948), A.Q.Doluxanoı 
(1938), L.İ.Prilipko (1950, 1954), V.Z.Qulisaşvili (1956, 1964 
1975), NKKetsxoveli (1960), A.A.Kolokovski (1961, 1973) 
R.K.Kvaçokidze (1961), V.C.Hacıycv (1962, 1965, 1970) və baş 
qalan tədqiq etmişlər. Bu bölgənin meşə örtüyünün öyrənilməsind; 
T.S.Qeydeman (1936), İ.LBeydeman (1937) və L.İ.Prilipkonuı 
(1950) işləri geobotaniki tədqiqat baxımından mühüm əhəmiyyə 
kəsb edir. Bu sahədə L.İ.Prilipkonun (1954) və V.C.Hacıyeviı 
(1954, 1956) tədqiqatlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onlarıı 
fikrincə qalın meşə örtüyü zəngin cins tərkibinə malik olması Ш 
xarakterizə olunur. Bu ərazi gözəl meşə örtüyü ilə yanaşı, həmçiniı 
istilik və nəmliyin çoxluğu ilə də fərqlənir. Burada meşələrin şaqul 
zolaqlarla paylanması çox aydın görünür.

Ümumi sahəsi 247,44 min ha olan əsas meşə formasiyaların 
fıstıq (111,5 min ha), vələs (47,2 min ha), palıd (46,4 min ha), Şərç 
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vələsi (5,9 min ha), toz ağacı (1,6 min ha), qarağac-ağcaqayın (1,3 
min ha), əsməqovaq (0,6 min ha), qovaq (0,5 min ha), yalanqoz- 
qızılağac (0,4 min ha), göyrüş (0,5 min ha), şabalıd (0,3 min ha), 
cökə (0,2 min ha), söyüd (0,1 min ha), qarışıq meşə (1,1 min ha) və 
digər meşələr təşkil edir (Zanqiyev 1977). L.İ.Pİrilipkonun məlu
matlarına görə bu ərazidə dəniz səviyyəsindən 500-1000 m 
hündürlüklərdə pahd meşələri yayılmışdır. Bu meşələrdə palıddan 
başqa qarışıq vələs (Carpinus caucasica Grossh., C.orientalis 
mili.), cökə (Tilia begoniifolia Stef.), qaraçöhrə (Taxus boccota L.), 
göyrüş (Fraxinus excebsior L.) və digər ağac bitkilərinə də rast 
gəlinir. Ayrı-ayrı ərazilərdə və çaykənarı meşələrdə, hirkan-kolxida 
dendroflorasının nümunələrindən - Qafqaz xurması (Diospuros 
lotus L.), yalanqoz (Pterocarya pterocarpa/Mic\vd¥axvdh ex. I. 
Ilj.), məxməri ağcaqayın (Acer velitinum Boiss.), vələsyarpaq nil 
(Azat)-(ZeZfe?va car/7znı/öZia-/Pall.c.Koch/z.hyrcana Gross.et jarm.), 
Yunan qozu (Juglans regia L.), dəmirağacı (Parrotia persica/ 
Dc/C.A.Mey.), qolbudaqlı danaye (Danae racemösal L./Moench.), 
şabahdyarpaq palıd (Guercus castanaeifola C.A.Mey.) yayılmışdır. 
Nadir hallarda Şərq çinarına da təsadüf edilir. 1000-2000 m 
hündürlükdəki zolaqda vələs (Carpinus caucasica Grossh.), müx
təlif növ ağcaqayın (Acer laetum C.A.Mey.), göyrüş (Fraxmı/5 
excebsior L.), qarışıq fıstıq meşələri üstünlük təşkil edir. 1500 m 
hündürlükdə əlçatmaz yerlərdə ayı fındığına (Corylus columa L.) 
və bəzi hissələrdə isə şam (Pinus kochiana Klotzsch ex C.Koch) 
ağaclarına rast gəlmək olur. Kolluqlarda zoğal (Comus mas L.), 
əzgil (Mespilus germanica L.), itburnu (Rosa canina L.) və alça 
(Prunus divaricata Ledeb.) əsas yer tutur.

2000-2500 m hündürlük zolağında Şərq palıdının (Quercus 
tnacranthera Fisch.et.May.ex Hohen.), subalp seyrək meşəliyinə, 
ziyilli toz ağacına (Betula pendula Roth), Litvinoz toz ağacına 
{ll.litvinovil Doluch.), Trautfetter ağcaqayınına (Aser trautvetteri 
Mcdw.), Böyük Qafqaz quşarmuduna (Sorlus caucasigena Kom.) 
rust gəlinir. Yüksək dağlıq şəraitinin xarakterik növlərindən biri 
Trautfetter ağcaqayınıdır. Bu bitki 1700-1800 m-dən 2400-2500 m 
hündürlük hüdudunda edifıkator rolunu oynayır. Yüksək dağlıq 
şəraitində geniş yayılan növlərindən biri də Şərq palıdıdır. O, 
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Böyük Qafqazda edifikator rolunu oynamaqla, oranın mərkəzi yi 
cənubi şərq hissələrində dolğun olaraq təmsil edilir.

Böyük Qafqazın yüksək dağlıq meşələrinin əmələ gəlməsi nd; 
Böyük Qafqaz quşarmudunun (Sorlus caucasigena Kom.) roll 
vardır. Şərq fıstığı (Fagus orientalis Lipsky) bir çox halda öz zola< 
hüdudundan (1000-1600 m) kənara çıxaraq 2200-2400 m yüksək 
üklərdə subalp meşələri tərkibində rast gəlinir. Bu bitki Böyül 
Qafqaz regionunda dağətəyi və düzənlik sahələrinə də sirayəl 
edərək Samur çayının başlanğıcından Xəzər dənizinin sahillərim 
(26 metrə qədər) gəlib çıxır. Böyük Qafqaz makroyamacmın şərc 
hissəsində 500-600 m yüksəkliklərdə fıstıq iri meşə massivlərim 
malikdir.

Böyük Qafqazın cənub yamaclarının aşağı qurşağında ən çoı 
gürcü palıdı, vələs, fıstıq (əsasən şərq fıstığı) meşələri yayılmışdıq 
Dəniz səviyyəsindən 600-900 m hündürlüklərdə enli yarpaqlı meşəj 
lər qurşağında palıd, pahd-vələs, vələs-palıd, göyrüş-palıd meşələri 
900-2000 m hündürlüklərdə isə fıstıq, vələs-fıstıq meşələri hakimj 
dir. 2000-2400 m hündürlüklərdə subalp qurşağında tozağacı, şərt 
palıdı, ağcaqayın seyrək meşələri, ardıc, qaragilə pöhrəlikləri vs 
subalp çəmənlikləri mövcuddur. Daha yuxarılarda isə alp çəmən 
ükləri və qaya bitkiləri məskunlaşmışdır.

Balakən-Şəki bölgəsinin düzənlik meşələri əsasən Alazan-Həf 
təran vadisində yerləşir. Vadinin şimal sərhəddi Böyük Qafqa: 
silsiləsinin cənub yamacları, cənub sərhəddi isə Alazan və Əyriça} 
çayları və düzən yüksəkliklərinin şimal hissəsidir. Azərbaycan hü 
dudlannda Alazan vadisinin ancaq şərq hissəsi, Həftəran vadisini: 
isə hamısı yerləşir. Cənubdan başlayaraq yüksək dağ meşələrim 
kimi olan ərazidə su rejimi müxtəlif olduğu üçün bitki örtüyü di 
rəngarəngdir. Çökəklik sahələr əsasən saqqallı qızılağac (Ainuı 
barbata C.A.Mey.), yalanqoz (Pterocarya pterocarfpa№\chx\ 
Kunth ex Lıljinsk.) və qızılağac-yalanqoz meşələri məskunlaşmış 
dır. Ondan bir qədər yuxarıda hissə-hissə alçaqboylu palıd meşələı 
başlayır. Bu meşələrdə məxməri ağcaqayın (Acer velitinum Boiss. ■ 
qarağac (Ulmus carpinifolia Rupp.ex Suckow) və az miqdard 
yunan qozuna (Juglans regia L.) rast gəlinir. Ağaclara sarmaşa 
lianlar qrupundan vadi üçün xarakterik olan - mərəvcə (Smila 
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excelsa L.), hüyəmə (Periploca graeca L.), ağəsmə (Clematis 
vitalba L.) və uzun gövdəsi ilə ağaclara dırmaşan böyürtkən (Rubus 
anatolicus/Çocke/Focke ex Hausskn.) koludur. Bəzi yerlərdə 
ağacların gövdəsi Pastuxov daşsarmaşığı (Hedera pastuchowii 
Woronow) ilə sarınmış vəziyyətdə olur. Meşə altlığında əsasən adi 
başınağacı (Viburnum opilus L.), qaramurdarça (Comus sanfuinea/ 
L./Opiz.), fındıq (Corulus avellana L.), alça (Prunus divaricata 
l.cdeb.) və böyürtkən kollan bitir. Suya yaxın yerlərdə bir sıra 
qızılağac (Alnetum caricosum, A.polygonosum, A.smilaxosum) və 
yalanqoz (Pterocaryetum struthiopterdos, Alneto-pterocaryetum, 
struthipter.) meşə tipləri yayılmışdır. Quru ərazilərdə isə hissə-hissə 
uzun saplaqlı palıd (Quercus pedunculiflora C.Koch), qarağac və 
vələs meşələri, meşə altlıqlarında isə yemişan, murdarça, alça, 
birgöz (Legustrum vulgare L.), itburnu bitkisi daha xarakterikdir.

Balakən-Şəki bölgəsində çayətrafı meşələr öz bitki örtüyü ilə 
fərqlənir. Belə ki, bu meşələrdə əzgil, yemişan, böyürtkən, al- 
qırmızı ölməzkol (Pyracantha coccznea/L./M.Roem.) kollan, ot 
bitkilərindən isə üçqıllı (Trisetum rzgzWzzm/Bieb./Roem.et Schult.), 
qaraqmıq (Origanum vulgare L.), petrophaqiya (Petrorhagia 
saxifragafL./Ling), yumşaq süpürgə (Calamagrostis epigeios/ 
I ,./Roth), dazıotu (Plypericum perfor.IP), qırğıotu (Hieracium sp.), 
şingilə (Chondrilla juncea L.), üçyarpaq yonca (Trifolum ratence 
L, T.tumens Stev., T.arvense L., Trifolium spadiceum L.), skabioza 
(Scabiosa columbaria L.), qatıqotu (Galium humifusum Bieb.), 
qıırdotu (Lotus angustissimus L.), boğazotu (Poterium poluganum 
Waldst. Et Kit.) bitir. L.İ.Prilikpko (150, 1954) Böyük Qafqazın 
cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlarmdakı ərazilərinin təbii 
bitki örtüyünü təsvir edərkən burada üç şaquli qurşağın mövcud 
olmasını qeyd edir ki, bu qurşaqların da hər birinin özünəməxsus 
lorpaq, iqlim və meşə bitkiliyi vardır. V.C.Hacıyevin (1962) 
məlumatına görə, orta dağ qurşağı meşələrində 73 fasilənin, 298 
cinsin 815 növü, orta dağ qurşağı meşələrində 61 fasilənin, 268 
cinsin, 604 növü, yuxan dağ qurşağı meşələrində isə 78 fasilənin, 
111 cinsin 846 növü yayılmışdır.

Aşağı dağ qurşağı meşələri palıd, palıd-vələs meşələri ilə xa- 
nıktcrizə olunur. Əsasən 550-600-dən 700-900 m hündürlüyə qədər, 
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şərq hissələrində də Böyük Qafqazın cənub yamaclarının daha! 
quraq hissələrində 1200-1400 m-ə qədər hündürlüklərdə yerləşir! 
Əsas meşə əmələ gətirən bitki Gürcü palıdıdır (Quercus iberica 
Stev.). Bu palıd çox hallarda Qafqaz vələsi (Carpinus caucasica 
Grossh.), adi göyrüş (Fraxinus excelsior L.), çöl ağcaqayını (Асен 
campestre L.), gözəl ağcaqayın (Acer laetum C.A.Mey.), quşar-l 
mudu (Sorbus torminalis /L./Crantz), nadir hallarda isə cökə (Tilia 
begonifolia Stev.) qarışığından ibarət meşələr əmələ gətirir. Cənub 
yamacların qabarıq hissələrində isə ya təmiz palıd meşələri, yaxud 
da Gürcü palıdının əksəriyyətini təşkil edən meşələr xarakterikdir.

Aşağı dağlıq qurşaq meşələrinin əsasını palıd, göyrüş-palıdj 
palıd-vələs meşələri təşkil edir. Bu meşələr çay sahillərində arabir 
məhdudlaşaraq, çay sahili qarışıq tərkibli, lianlarla zəngin olan 
meşələrə çevrilirlər. Çaylaq və yamac rayonlannda qanşıq meşələrə 
və bəzi yerlərdə isə şabalıd və fıstıq-vələs meşələrinə təsadüf olu-: 
nur. Yamaclann aşağı hissələrində və onlann qurtaracağında palıd-: 
şərq vələsi (Carpinus orientalis') meşələrinə və yaxud şərq vələsi 
cəngəlliklərinə (kolluqlanna) rast gəlinir. Palıd və palıd-vələs meşə-: 
lərində ağac mərtəbəsinin seyrəkliyi həmin meşələrdə müxtəlif kol 
və kifayət qədər zəngin tərkibli ot örtüyünə malik olan meşə altlı-j 
ğımn əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Burada kollardan: yemişan 
(Grataegus L.), alça (Prunus divaricata Ledeb.), əzgil (MespiluS 
germanica L.), itburnu (Rosa canina L.), doqquzdon (Lonicerd 
caucasica Pali.), zoğal (Cornus mas L.), daha kölgəli yerlərdə isə 
enliyarpaqlı gərməşov (Euonymus latifolia/L./Mili/), ən daşlı və 
işıqlı yerlərdə isə sarağan (Cotimus coggygria Scop.), sumaq (7?йм 
coriaria L.) və s. rast gəlinir. Palıd-vələs meşələrinin ot örtüyündə 
taxıllar və paxlalılar əksəriyyət təşkil edir. Aşağı dağlıq meşə 
qurşağının bütün qurşaq boyunca relyefdən və nəmlikdən asılı ola
raq yamacların qabarıq hündürlüklərində olan daha kserofit palıd, 
göyrüş-pahd meşələri cənub yamaclann aşağı hissəsində və dag 
çaylarının sahillərində nəmli palıd-vələs, vələs və bəzən isə vələs- 
şabahd meşələri ilə əvəz olunur. Qayalıq və uçurum yerlərdə ağac 
və kol bitkilərindən Şərq vələsi (Carpinus caucasica Grossh), sara- 
ğıın (Colinus coggygria Scop.), pullan murdıırçası (Rhamnuspallast 
Hsch.ct (.’.A,Mey,), dovşan alması (Cotoneasler sp.), aşı sumağı 
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{Rhus coriaria L.), şaqqıldaq meyvə (Colutea L.), gözəl ağcaqayın 
(Acer laetum C.A.Mey.), qaramurdarça (Swida australis), xallı 
gərməşov (Euonynus verrucosa Scop.), enliyarpaq gərməşov 
(E.latifolialL.İbA\W.), çöl ağcaqayını (Acer campestre L.), palıd, və
ləs, bəzən isə uzunsov ardıc (Juniperus oblonga Bieb.) bitir; meşə 
(alalarında isə ayıdöşəyi-tavr veli (Pteridium tauricumfPxQS./ 
V.Krecz.), böyürtkənin müxtəlif növləri, kəndalaş (Sambucus 
ebulus L.) və s. müşahidə olunur. Aşağı dağ qurşağı meşələrində 
I i an bitkilərindən hüyəmə (Periploca graeca L.), mərəvcə (Smilax 
excels a L.), Pastuxov daşsarmaşığı (Hedera pastuchowii Woronov), 
yabam üzüm (Vitis silvestris C.C.C.), doqquzdon (Lonisera 
\earrifolium L.), ağəsmə (Clematis vitalba L., C.orientalis L.) və s. 
yayılmışdır.

Orta dağ qurşağı əsasən şərq fıstığından (Fagus orientalis 
Lipsry) təşkil olunmuş fıstıq və vələs-fıstıq meşələri ilə örtülmüş
dür. Bu meşə qurşağı aşağı və yuxarı meşə qurşaqlarına nisbətən 
Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı meşə massivlərinin daha çox 
və yaxşı hissəsini əhatə edir. Landşaft etibarı ilə bu qurşaq aşağı 
qurşağa nisbətən həmcinsdir. Belə ki, bu qurşaqdakı meşələr əsasən 
şərq fıstığından (Fagus orientalis Lipsky) təşkil olunmuşdur. Fıstıq 
cdifıkatorlu bu meşələr Böyük Qafqazda Alazan-Həftəran vadisin
dən meşənin yuxan həddinə qədər (1800-2000 m) yayılır. Lakin 
bəzi hissələrdə (Şəki rayonunda Kişçay, Oğuz rayonunda Fil-fili çay 
ətrafında) bu meşələr daha ensizləşirlər. Bu fıstıq meşələrində şərq 
fıstığı ilə yanaşı, vələs (Carpinus caucasica Grossh.), yalanqoz, 
çinaryarpaq ağcaqayın (Aplatanoides L.), quşarmudu (Sorbus 
Inrminalis/L./Grantz), nəhəng ağcaqayın (A.velitinum Boiss), Gözəl 
ağcaqayın (Acer laetum C.A.Mey.), cökə (Tilia begonifolia Ctev.), 
Traııtvetter ağcaqayını (A.trautvetteri Medw.), Qafqaz quşarmudu 
(Corbus caucasigena Kom.), meşə altlığında isə enliyarpaq gər
məşov (Eunumus latifolia/L./Mül.), qara kəndalaş (Sambucus nigra 
I ), qollubudaqlı danaye (Danae racemosa/L./Moench), Pastuxov 
daşsarmaşığı (Hedera pastuchowii Woronov) və qarağac (Ulmus 
eıtrpinifolia Rupp.ex Suckow) yayılmışdır. Fıstıq meşələri qurşağı 
dağ palıd meşələrinə bitişdiyi yerdə xüsusən də şimal bölgələrində 
və digər ekspozisiyalarda başqa cinslərlə qarışaraq palıd-vələs 
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meşələrinin tərkibinə daxil olur. Bu qurşağın fıstıq meşələri əksi 
hallarda ölü örtüklü {Fagetum nudum), daha rütubətli yerlərc 
ayıdöşəyi örtüklü {Fagetum filicosum), böyürtkən örtüklü {Fagetu 
rubosum) və nəhayət ən quru yerlərdə isə torpaq örtüklü (Fagetu. 
festucosum) meşə tiplərindən ibarətdir. Nadir hallarda çətiryarpa 
örtüklü (F.asperulosum), ikinci mərtəbəsi qaraçöhrəli {F.taxasun. 
və daha nadir hallarda isə nəmli vadilərdə ayıdöşəyili örtükl 
{F.struthiopterridosum) meşə tiplərinə də rast gəlinir. Bu bölgəd 
fıstıq meşəsinin xüsusi tipi {Fageta subalpina), yuxan meşə у 
subalp qurşaqlannda isə nadir halda isə ölməzgül altlığı olan fısti 
meşə tipi {F.subalpino-pyracanthosum) aşkar edilir. Ümumiyyəti; 
fıstıq meşələrində meşə altlığı ya zəif inkişaf edir, yaxud d 
tamamilə inkişaf etmir. Fıstıq meşələrinin ot bitki örtüyü ümumi} 
yətlə zəif və həmcinsdir. Fıstıq meşələri qurşağının orta hissələrind 
ot bitkiləri növlərinin sayı 20-25-dən artıq olmur. Ən çox növ 
malik olanı subalp tipli fıstıq meşəsidir. Bol ot bitki örtüyü yalni 
meşə talalannda müşahidə olunur. Mühitin nəmliyi yə işıqhlığmda 
asılı olaraq burada ayıdöşəyi-vel {Pteridium tauricumlPres 
V.Krecz) cəngəllikləri, ot kəndəlaşı {Sambucus ebulus L.), gicitkə 
{Urtuca dioica L.), xaçgülü {Senecio platyphyllus/BiebfDC.), in 
yarpaq doronikum {Doronicum macrohyllum Fisch.ex homem.) ej 
kək və dişi ayıdöşəyi cəngəllikləri müşahidə olunur. Meşə pənca 
rələri böyürtkənin {Rubus anatolicuslFocYelB&skQ ex Hausskn.) sb 
cəngəllikləri ilə örtülür. Orta dağ qurşağının yarğan, dərə və çaj 
laqlarının özünəməxsus bitki örtüyü vardır. Yarğanlarda böyür 
kəndən başqa ağ xəşənbül {Melilotus albus Medik.), moruq {Stachj 
paulii Grossh.), ivançay {Chamerion angustifolium/ L./Holub), çaş 
(Ferula sp.), baldırğan {Heracleum chorodanum/ Hoffin./DC.) və' 
yayılmışdır.

Əhəng və merkel töküntülərində həmçinin pişik nanəsi {Nere. 
parviflora Bieb.), qoyunqulağı {Silene multiflora/Waldst.etkiı 
pers.), quzuqulağı-turşəng {Rumex scutatus L.), keçiqulağı {Sen 
phularia rupestris Bieb.exWilld.), skabioza {Scabiosa columbar 
L.) və digər ot bitkilərinə təsadüf olunur.

Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlarını 
yuxan dağ meşə qurşağında (1700-1800 m-dən 2300-2400 m 
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qədər) əsasən orta qurşaqda təmsil olunan fıstıq və vələs meşə tip
lərinin əvəzedici variantları yayılmışdır. Bundan başqa buranın özü
nəməxsus subalp qurşağa daxil olan subalp meşələri də mövcuddur.

Yuxarı qurşaqda nəinki ora məxsus olan fıstıq seyrək meşə
likləri, həmçinin düzgövdəli fıstıq meşələri (Fageta subalpind) də 
xarakterikdir. Ən çox yayılanı, meşəaltlığı ot bitkilərindən ibarət 
olan fıstıq meşələridir (Fagetum aubalpinum herbozum). Cənub 
ınakroyamacların qərb hissəsində isə rododendron meşə altlığı meşə 
tipinə (Fagetum rhododendrosum) və nadir hallarda isə ölməzkol 
ıneşəaltlıqlı fıstıq meşələrinə (Fagetum puracanthosum) rast gəlinir. 
Yuxan meşə kənannda şərq palıdından (Quercus macranthera 
Hisch.et Mey. Ex Hohen.) ibarət olan palıdlıq, Trautvetter ağcaqayı
nından (Acer trautvetteri Medw.) ibarət ağcaqayınlıq, subalp 
tozağaclığı və tozağacı (Betula litwinowii Doluch., B.pendula Roth, 
H.raddeana trautv.) seyrək meşəliyi və qarağac (Ulmus glabra 
lluds.) meşəliyi birgə halda özünəməxsus bir landşaft əmələ gətirir. 
Yuxan meşə kənannda meşəaltlığı kol və ot bitkiləri ilə daha zən
gindir.

Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlann- 
dukı meşələri təsərrüfat baxımından istismar edildiyindən Balakən 
və Zaqatala rayonlarının dağlıq meşəlik ərazilərindən 28 min hektar 
Nahə qoruq üçün aynlmışdır. Müxtəlif zamanlar çərçivəsində meşə 
təsərrüfatı xətti ilə Şəki meşə meliorativ stansiyası və qoruq əmək- 
daşlan tərəfindən bu bölgənin orta və aşağı dağlıq meşə qurşağında 
az miqyaslı meşə kulturalannm salınması işləri apanlmışdır. Bu 
məqsədlə dağ yamaclannda yunan qozu, Qafqaz xurması, palıd, 
ağcaqayın, xallı gərməşov, çaytikanı, adi zoğal və s. bitkilər əkilib 
becərilmişdir.
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Ill FƏSİL

ADİ ZOĞALIN BİOEKOLOGİYASI

3.1. Adi zoğalm sistematikası və botaniki təsviri

Adi zoğal {Comus mas L.), 65-ə yaxm növü əhatə edən zoğ; 
(Cornaceae Dumort.) fəsiləsinin zoğal {Comus L.) cinsindəndir. В 
cinsin, o cümlədən zoğalm botaniki cəhətdən ilk elmi təsvi 
K.Linney (Linnaea, 1753) tərəfindən 1753-cü ildə verilmişdir. Soı 
ralar isə müxtəlif zaman və məkanlarda zoğal fəsiləsinin və cinsini 
sistematikası və botaniki təsviri ilə B.S.Dumortier (Dumortic 
1827), S.L.Endlixer (Endlicher, 1836), T.Nakai (nakai, 1909 
A.A.Qrossheym (1932), A.reder (Rehder, 1949), А.ЁРоуагкол 
(1951), N.V.Qruşvitski (1981, S.K.Çerepanov (1981) və digər b 
kimi dünya şöhrətli botaniklər məşğul olmuşlar.

Y.S.Medvedyev (1919) “Qafqazın ağac və kolları” kitabmc 
zoğal cinsinin ikiləpəlilər—Dicotyledonae sinfi, sərbəstləçəkliləı 
Dialypetale yarımsinfinin zoğal - Cornaceae fasiləsindən olduğ 
baradə məlumat verir. j

A-A.Qrossheym (1932) Qafqaz florasını tərtib edərkən zoğj 
fasiləsinə 10 cins və 93 növ daxil etməklə zoğal cinsinin 50 növülə 
dən yalnız üçünün: Comus mas L.; C.koenigii C.K.Schneid^ 
C.australis C.A.Mey. Qafqazda olması barədə məlumat verir. Bi 
qədər sonra o, “Qrossheym, 1945, 1949” zoğal cinsini təsnifi 
baxımından bitkilər aləminin toxumlu bitkilər Spermatophuta tip 
nə, örtülütoxumlular Angiospermae şöbəsinə, rozamənşəlilər 
Melophuta gövdəsinin oymağa bznzarhr-Anacardialia budağında 
olan çətirçiçəklikimilər- Umbelliflorae sırasının zoğal fasiləsinə ai 
olduğunu qeyd edir.

A.Reder (Rehder, 1949) zoğal cinsini təsvir edərkc 
A.A.Qrossheym (1945) sistemini əsas götürmüş, lakin ondan fərq 
olaraq bu cinsi ikiləpəlilər-Dzcoty/et/owae sinfinin sərbəstləçəkliləı 
Choripetalae yanmsinfinə daxil edərək, onu 4 seksiyaya: Thelycrı 
niya Endi.; Macrocarpium Spaclı.; Benlhanidia K. Koch.; Benthc

30



mia BentetNook. bölmüşdür. A.İ.Poyarkova (19510 keçmiş SSRi- 
nin florasında zoğal fəsiləsinin 6 cinsinə: zoğal- Comus L., 
itioduncaqh-Cyoxy/on Raf., sərilən gövdəli (dəlizoğal)-CÄamae/>e- 
rielymenum Graeb., çalaçəyirdəkli - Bothrocaryum /Koehne/ 
Pojark., dişi buymzlu-Thelycrania /Dumort.Fourr. (2 seksiya və 4 
sıraya ayrılır), aukuba -Aucuba, Cynox. rast gəldiyini qeyd edir və 
bunlardan ikisinin (Aukuba, Cynoxylon) kulturada olduğunu gös
tərir. Zoğal cinsindən bəhs edərkən bu cinsə 4 növ daxil etmişdir: 
Comus mas L.; Comus officinaliss S. et Z.; C.sessilis Torz.; 
C.chinensis Wanger.

Azərbaycanın florasında (VI cild) zoğal fəsiləsinin təsviri 
R.Y.Rzazadə (1955) tərəfindən verilmişdir. O, zoğal fəsiləsinin 16 
cinsindən Qafqazda və Azərbaycanda 2 cinsinin (Comus L.; 
TTıe/ycram’a/Dumort./Fourr.) olması barədə məlumat verərək qeyd 
edir ki, zoğal cinsinin mövcud 4 növündən yalnız biri, adi zoğal 
Azərbaycanda bitir.

F.S.Pilipenko (1960) zoğal fasiləsini təsvir edərkən, onu dəli- 
zoğal (derenovıe-Comaceae Link.) fəsiləsi kimi qəbul etmişdir. 
Zoğal-Cornus L. cinsinə gəldikdə isə, müəllif bu cinsi 5 seksiyaya 
bölür:

1. Thelycranialbn&.l-C.A.Mey seksiyası. Bu seksiyaya daxil 
olan növlərin çiçək qrupu qalxanvari və ya süpürgəli qalxanvaridir, 
çiçəkaltlığı və brakteylərdən məhrumdur. Çiçəkləri ağ rəngli, mey
vələri isə kürəvaridir.

2. Macrocarpium Spach. seksiyası. Bu seksiyanın növləri üçün 
çiçək qrupunun çətirvari, qonuru-yaşıl rəngli, tez tökülən 4 brakteyli 
sarğılı; çiçəklərinin isə ikicinsli və san olması xarakterikdir.

3. Arctocrania Endi, seksiyası. Bu seksiyaya daxil edilən növ
lər yarımkollar və birillik otlar olmaqla yanaşı çiçək qrupları başcıq- 
çətirvari formalı, ağ ləçəkvari 4 (bəzən 6) brakteyli sarğılı; çiçəyin 
kasacığı 4 kiçik dişli, ləçəkləri ağ və ya qara-alqırmızı; meyvələri 
İsə nazik ekzokarph, qırmızı rəngli və kürəvari olmaları ilə fərq
lənirlər.

4. Cynoxylon Raf. seksiyası. Bu seksiyanın mühüm əlamətləri 
çiçək qrupunun başcıqvari, 4-6 ləçəkvari brakteyli sarğılı; çiçəklərin 
oturaq, çəyirdəklərinin isə sərbəst və yumurtavari olmasıdır.
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5. Benthamia I Lindi./Benth.et Nook, seksiyası. Bu seksiyanı! 
əsas (fərdi) xüsusiyyətləri-başcıqvari çiçək qruplarının gözəl gör 
kəmli ağ-sarı, açıq-çəhrayı brakteyli sarğısı və həmçinin çiçəkləri! 
oturaq, meyvələrinin isə sıx birləşmiş ətli meyvə qrupunda ol* 
masıdır. •

S.K.Çerepanov (1981) keçmiş SSRİ-də olan borulu bitkiləri! 
taksonomik tərkibini verərkən zoğal-Comaceae Dumort. fəsiləsin; 
6 cins-Aucuba Thunb.; Bothröcaryum /Koehne/Pojark.; Chamaepe\ 
rielimenumlI'üV’ Comus L.; Cynoxylon Rafin.; Swida opiz daxi 
edərək Thelycrania/Dumort./Eourr. cins adını Swida opiz adimi 
sinonimi kimi vermişdir. Lakin bu əvəzetmə beynəlxalq miqyasd; 
hələlik qəbul edilmədiyindən botaniki adların beynəlxalq kodeksin; 
daxil edilməmişdir.

Zoğal fəsiləsinin həcmi barədə, yəni bu fasiləyə neçə cinsiı 
daxil olduğu barədə tədqiqatçıların fikri müxtəlifdir. İ.V.Qruşvitsk 
(1981) zoğal fasiləsinə 3-4 cins daxil olduğunu və onun üç yarım 
fasiləyə: əsil zoğallara, kurtisiyalara və mastikasiyalara bölündü 
yünü qeyd edir. Müəllifin fikrincə əsil zoğallar yanmfəsiləsinin qa 
lan digər 2 yanmfəsilələrdən kəskin surətdə fərqlənməsinə baxma 
yaraq, ona neçə cinsin daxil olması barədə mübahisələr mövcuddur 
Bəzi müəlliflər Linneyin davamçısı olaraq bu yanmfəsiləyə daxi 
olan növlərin hamısını zoğal cinsinə aid edirlər. Digərləri, o cüm 
lədən C.Xatçinson və A.LPoyarkova kimi'böyük sistematiklər is; 
onun yanmcinslərini sərbəst cins kimi qəbul edirlər. Lakin hazırd; 
birinci fikrin daha geniş surətdə qəbul edildiyini əsas tutaraq müza 
kirəyə varmadan biz də Linneyin fikrinə tərəfdarıq. Zoğal {Cornu 
mas L.) cinsi nəinki daxil olduğu fəsilədə, hətta zoğalkimiər sıra 
sında belə ən böyük və geniş yayılmış cins hesab edilir. Belə ki, bı 
cinsə 50-yə yaxın növ daxildir.

A.İ.Poyarkovanın (1951) məlumatlarına görə, zoğal fəsiləsiniı 
növləri, xüsusən də adi zoğal keçmiş SSRİ ərazisində üst tabaşi 
dövründən başlayaraq dördüncü dövrə qədər olan üçüncü dövrül 
qədim çöküntülərindən məlumdur. Keçmiş SSRİ ərazisinin paleo 
gen əsrinə məxsus olan çöküntülərindən tapılan yarpaq və çəyirdəl 
qalıqlarının zoğal cinsi növlərinə mənsub olması heç bir şübhə do 
ğurmur. Adi zoğal, Zaqafqaziyanın ıığçaqıl çöküntülərindən (Cənu 
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bi Kaxetiyanın Şvengel silsiləsində, Şirak rayonu) tapılmışdır. 
Zoğal cinsinin digər növləri isə Kamçatkada Ob çayı sahilində Kire- 
ycvski kəndində, Aral ətrafında (Sarı bulaqo, Yuxarı Dneprdə, 
Ussuriyada, Saxalinskdə, Volqa-Donda (Novoxopersk yaxınlığın- 
dıı), Aşağı Volqada (Rayqorod), Amurskda, Volqo-Kamskda üçün- 
ud dövrdən bəri müxtəlif yaşlı çöküntülərdə təsadüf edilmişdir.

Zoğal cinsi nümayəndələri içərisində həm elmi və həm də 
təsərrüfat baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən növlərdən biri də 
adi zoğaldır. Təsnifat və filogenetik inkişaf baxımından bu günə 
kimi mövcud olan elmi materialların təhlili nəticəsində adi zoğalm 
müasir üzvi aləmdəki yeri müəyyən edilmişdir.

Adi zoğal Raunki yerin həyat formaları sisteminə görə fane- 
гоЛ t, Serebryakova görə isə çoxgövdəli kol, bəzən isə alçaqboylu 
nğac ölüb, 4-5 m-ə qədər, nadir hallarda isə 9 m hündürlüyündə olan 
oduncaqlı bitkidir. U.Xedrikə (1937) və “Azərbaycan florası” (VI 
cild, 1955), SSRİ-nin “Ağac və kollan (V cild, 1960) və Bitkilərin 
həyatı (5-2) cild, 1981) kitablanna görə adi zoğalm gövdəsinin 
diametri adətən 25 sm-ə qədər, bəzən isə 45 sm-ə çatır. Gövdəsinin 
KƏthi kələ-kötür, nadir hallarda isə hamar olmaqla üzəri boz rəngli 
qabıqla örtülür. Cavan zoğları yaşıldır, az nəzərə çarpan uzununa 
dördtillidir, üzəri xırda ikibölümlü tükcüklərlə örtülmüşdür. Sonra
dan demək olar ki, çılpaqlaşandırlar. Bir illik və daha çox yaşlı bu- 
dııqlan sanmtıl-boz rəngdən qırmızımtıl-qonur rəngə qədər dəyişir. 
Slcril zoğlar əmələ gətirən tumurcuqlar nazik, uzunsov, ucdan 
İlidirlər; çiçək zoğlarını əmələ gətirən tumurcuqlar kürəformalıdır, 
payızda formalaşırlar. Yarpaqlan 11 sm-ə qədər uzunluğunda, 5 
um-ə qədər enində olmaqla forma etibarı ilə olduqca dəyişkəndirlər, 
liyni zoğal ağacında, eləcə də başqa-başqa ağaclarda itiuclu, ellips- 
yokilli, itiuclu yumurtavari, lansetşəkilli yarpaqlar tapmaq müm
kündür. Göstərilən bütün yarpaq formalannm yarpaq ayasımn ucu 
həzən iti, bəzən də uzunsov iti şəkildə olur. Yarpaq ayası adətən 
kıığızvari və parlaq yaşıldır, lakin ayanm alt hissəsinin rəngi bir 
qədər açıqdır. Ağacın yuxan hissələrində tez-tez qırmızı rəngli yar- 
pııqlara təsadüf edilir. Belə ağaclar əsasən günəşli, açıq yamaclarda 
ohır. Yarpaqlar saplaqcıqlara malikdir; saplaqlar 0,8-1,0 sm uzun
luğunda, silindrşəkilli, sıx tüklüdürlər. Yarpağın səthi seyrək tüklü
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dür, alt hissəsinin tükləri dağınıq halda yatıq tükcüklərdən ibarətdir. 
Damarların küncündə saqqalcıqşəkilli tükcüklər olur. Çiçəkləri qı
salmış (5-8 sm uzunluğunda) yan zoğlarda yerləşir və başcıqlarda 
toplanmışdır. Başcıqlar 4 pulcuqlu (brakteyli) xaçşəkilli çiçək altlı
ğına (sarğıya) bürünmüşdür. Çiçək altlığı pulcuqları tutqun rəngli 
tükcüklərlə örtülmüşdür. Başcıqlarm sayı adətən 2, bəzən də 4-й 
çatır ki, belə başcıqlarm ölçüsü xeyli kiçikdir. Ən böyük başcıqlar 
22-25 çiçəkdən ibarətdir. Çiçəyin kasacığı 4 ədəd kasa yarpaq- 
cığından, tacı isə üçbucaq, lansetşəkilli, san rəngli, dörd ləçəkdən 
ibarətdir.

Ləçəklərin arasmda 4 erkəkcik yerləşir, bunlann saplaqlan toz
luğun orta hissəsinə bərkimişdir. Tozluqlar 2 qapaqcıqlarla açılır. 
Tozluğun kamerasında çoxsaylı san rəngli, silindrik və ya oval 
formalı tozcuqlar olurlar. Erkəkciklər ləçəklərdən 2-2,5 dəfə qısadır. 
Dişicik aşağı yumurtalıqlıdır, bir yuvalıdır, 8 tipli kiçik val şək- 
lindədir. Dişiciyin sütuncuğu sadədir, ağızcığı bölümlüdür, asan
lıqla aynlır.

Adi zoğal çarpaz tozlanandır. Əsasən müxtəlif cücülər (qanadı 
buğumlular, ikiqanadlılar, kiçik böcəklər və s.) vasitəsi ilə tozlan
dığından entomofil bitki sayılır. Bəzən öz-özünə və həmçinin külək 
vasitəsi ilə tozlana bildiyindən həm də anemofil bitkidir.

Bəzi ədəbiyyat məlumatlarına görə adi zoğalm meyvəsi ano- 
karp mənşəli çəyirdək meyvədir (A.A.Fyodorova, 1956; Seyidov, 
1959; Quliyeva, 1960; Kolotova, 1962; Klimenko, 1987). 
Z.T.Artyuşenkö, A.A.Fyodorovun (1986) fikrincə isə adi zoğalm 
meyvələri iki meyvə yarpaqlı sinkarp dişicikdən inkişaf edən, bir 
yuvalı, ikitoxumlu pirenaridir (pirenarium uniloculare disp.). Bu 
fikir bizim rentgenoloji tədqiqatlarımızda da öz təsdiqini tapmışdır.

Meyvə 3 hissədən-nazik ekzokarpdan, ətli və şirəli mezo- 
karpdan və daşlaşmış endokarpdan ibarətdir. Meyvələr yetişmiş hal
da tünd-qırmızı və çəhrayı rənglidir. Meyvələr turşaşirin dada malik 
olmaqla silindrik, yumru formalıdır. Adətən 10-30 mm uzun
luğunda 10-16 mm enindədirlər. Meyvələr yetişmə müddətlərinə 
görə tez, orta və gec yetişən qruplara ayrılır. Toxumları sərt endo- 
karpla əhatə olunduğundan çəyirdək adlanırlar. Çəyirdəyin forması 
meyvənin formasına uyğun gəlir. Uzunsov silindrşəkilli meyvələr 
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Iiuzik, uzunsov və uclan iti çəyirdəyə malikdir. Yumru və çəllək 
l'ormah meyvələrin çəyirdəyi isə nisbətən yoğun olub, uclan kütdür.

Meyvə toxumlan əsasən quşlar tərəfindən yayıldığından adi 
/oğal zöoxor (Zoochoria), daha dəqiq desək omitoxor (Omitho- 
vlıoria) bitkidi. Quşlar, xüsusən də dolaşalar, zığzığlar, zağcalar və 
ağacdələnlər meyvələrin ətli hissələri ilə qidalanmaq məqsədi ilə 
imlan ətraf bölgə və daha uzaq məsafələrə apararaq toxumların 
yayılmasına səbəb olurlar. İ.V.Qruşvitskinin (1981) məlumatlarına 
görə meşəşünas V.Z.Vinoqradov-Nikitin Zaqafqaziyada, ağacdələ
nin zoğal meyvələrinin ətli hissəsini yedikdən sonra çəyirdəklərini 
Hindıraraq ətraf sahədə bitən şam, vələs və palıd ağaclannm gövdə 
qııbıqlarmda əvvəlcədən açılmış girintilərə (deşiklərə) qoyduğunu 
VO beləliklə, həmin ağaclann gövdəsində zoğal toxumlarının səpil
miş olduğunu müşahidə etmişdir. Adi zoğalın avtoxor (autochoria), 
nncmoxor (anemochoria), hidroxor (hydrochoria) bitki olması da 
jilisna deyildir. Belə ki, meyvələrin müvafiq olaraq tam yetişdikdən 
ionra mexaniki surətdə tökülməsi, külək və su vasitəsi ilə yayılması 
(İli məlumdur. Adi zoğahn, xüsusən də onun müxtəlif formalarının 
yayılmasında insanın rolu böyükdür. Bu baxımdan onu həm də 
ontropoxor bitki adlandırmaq fikrimizcə düzgün olardı.

F.S.Pilipenko (1960) adi zoğalm botaniki təsvirini verərkən 
Oiııın bir sıra formaları baradə də məlumat verir:

four ea C.K.Schneid-yarpaqlan açıldıqdan sonra uzun müddət 
кип qalan forma;

f.elegantissima (T.Moore/Nichols.) - yarpaqlarının rəngi qır
mızı çalarlı, ağ-kremi ləçəklərə malik olan forma;

/. varzegato/Loud./Nichols - yarpaqları ağ kənarh forma;
/.'macrocarj?a/dipp./Scheele-uzunluğu 3 sm-э qədər olan 

irimeyvəli forma;
f.microcarpa K.Sanadze - uzunluğu 1-1,5 sm olan xırda mey

vəli forma;
albafWest./Rehd. - sanmtıl-ağ meyvəli forma;

f.flava Vest. - san meyvəli forma;
f.nana Carr. - cırtdan boylu forma.
Adi zoğal təsərrüfat baxımından universal əhəmiyyətli bitkidir. 

Hu barədə ədəbiyyat I fəsildə geniş məlumat verilmişdir.
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3.2. Adi zoğalm arealı və fitosenologiyası

A.İ.Poyarkova (1951) “SSRİ florası”nın XVII cildində zoğj 
fəsiləsinin təsvirini verərkən bu fəsilənin 16 cinsə malik olduğun 
qeyd edərək bildirir ki, bu cinslərin və onlara daxil olan nümayər 
dələrin əksəriyyəti Şərqi Asiyanın mülayim-isti vilayətlərində ya 
yılmışdır. Onların az hissəsinə Avrasiyanın şimalında, şimali v 
mərkəzi Amerikada təsadüf edilir. Bəzi nümayəndələri isə Hind 
Malay vilayətində, Cənubi Amerikada, Yeni Zelandiyada və Fi 
adalarında yayılmışdır.

V.M.Kosıx (1967) yabam zoğalm Avropa ölkələrindən Fran 
sada, Mərkəzi İtaliyada və Cənubi Belçikada yayılmasım qeyd edir

A.A.Qrossheymin (1952) məlumatlarına görə zoğal ağac və у 
kol bitkisi olmaqla Talış zonasından başqa Qafqazın bütün da 
meşələrində geniş yayılmışdır. Onun göstərdiyi kimi Böyük Qal 
qazm şərq hissəsindəki meşələr, Mərkəzi Zaqafqaziya və Qaraba 
bu bitki ilə daha çox zəngindir.

A.A.Kaçalov (1970) zoğal cinsinin 16 növü barədə bəzi bic 
ekoloji yə dekorativ əhəmiyyətli məlumatlar verərək onun 50-y 
yaxın növünün mülayim iqlim şəraitində yayıldığını qeyd edir.

P.M.Jukovski (1971) göstərir ki, zoğal yabanı halda Qafqazdı 
Krımda, Moldovada, Ukraynada, Qərbi Avropada (cənub hissəsi) v 
Kiçik Asiyada geniş yayılmışdır. Onun fikrincə zoğal ən çox Qa: 
qazda yayılmışdır burada adi zoğala yabanı halda meşə kənaı 
lannda, palıd, bəzən də şam ilə birlikdə cənub yamaclarda dəni 
səviyyəsindən 800-1200 m hündürlüklərdə rast gəlinir.

Azərbaycan florasım öyrənən tədqiqatçılar (Qrossheym, 194( 
1952; Hacıyev, 1954; Seyidov, 1959; Quliyeva, 1960; Rəcəbi 
1966; Jukovski, 1971; Əliyev, 1977; Əsədov, 1981; Səfəroı 
Əsədov, 1984; İmaməliyev, 1985; Məmmədov, 1988; İbrahimov 
1990) Böyük və Kiçik Qafqazın meşələrində adi zoğalm geni 
surətdə yayıldığını qeyd edirlər. R.Y.Rzazadənin (1955) məluma 
lanna görə zoğal fəsiləsinin 16 cinsindən Qafqazda və Azərbaj 
canda 2 cinsi (Cornus L., Thelycrania/Dumort./Fourr.) mövcuddu 
Müəllif adi zoğalm Azərbaycanda və keçmiş SSRİ ərazisind 
yayılmasından bəhs edərək yazır ki, bu növ Talışdan başqa bütü 
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Qafqazda yayılmışdır. Halbuki Azərbaycan Respublikası EA Bota
nika İnstitutunun herbari kolleksiyasında elə R.Y.Rzazadənin özü 
tərəfindən 1937-ci ildə Lerikdən (Qoveri) toplanmış adi zoğal her
barisi mövcuddur (I otaq, П şkafda). Görünür müəllif Talış bölgəsi 
dedikdə Lənkəran düzənliyini nəzərdə tutmuş, Diaban (Zuvandı) o 
cümlədən dağhq Leriki nəzərdən qaçırmışdır.

Azərbaycanda adi zoğal istər yabanı, istərsə də mədəni halda 
geniş yayılmışdır. Respublikamızın Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazax, 
Balakən-Şəki bölgələrində bu bitkiyə meşə ətrafında, çay vadilə
rində, həmçinin dəniz səviyyəsindən 1200 m hündürlükdə yerləşən 
dağ meşələrində rast gəlinir. Bəzi hallarda adi zoğalın təbii pöhrə
liklərinə də təsadüf olunur. Qax rayonunun Ağçay çayının vadisində 
15 ha ərazidə təbii zoğal bağı buna misal ola bilər.

Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlann- 
dakı meşələrdə müxtəlif ağac və kol bitkiləri ilə yanaşı adi zoğal da 
kifayət qədər yayılmışdır. Tədqiqat bölgəsi Azərbaycanın Balakən, 
Zaqatala, Qax, Şəki və Oğuz kimi inzibati rayonlanmn ərazisini 
əhatə etdiyindən adi zoğalm burada hansı hündürlükdə və hansı 
11 tosenozlann tərkibində bitməsindən asılı olaraq həmin rayonların 
adı ilə bağlı müxtəlif fitosenoz qruplar ayırd edilmişdir.

Adi zoğal Balakən qrupunda dəniz səviyyəsindən 500 m yük- 
Nəklikdə müxtəlif bitki birliklərində təsadüf olunur. O, burada 
İtburnu (Rosa) və böyürtkən (Rubus) kollan, əzgil (Mespilus) (1-3 
m), armud (Pyrus) (3-7 m), fındıq (Corylus) (2-5 m), qarağac 
(Ulmus), göyrüş (Fraxinus), vələs (Carpinus) və s. digər meşə 
bitkiləri ilə qarşılıqlı surətdə bitir.

Adi zoğal bu ərazidə demək olar ki, yan kölgə yan işıqlı mü
hitdə bitməklə, əksər bitkilərin çətiri dağınıq, bəzi formalarda isə 
piramida və ya kürəşəkillidir. Boyu 2-5 m, gövdəsinin diametri isə 
13-34 sm arasında dəyişilir. Bitki birliyində kürə və s. formalı çətirə 
malikdir. İtburnu kollan 1,5-2 m boya malik olmaqla bu hündür
lükdə daha tez-tez rast gəlinir. Fındıq kollan adi zoğal ağaclarından 
qismən iri boyludurlar (3-7 m). Dağ ətəklərinə yaxın ərazilərdə adi 
zoğal, itburnu və böyürtkən kollan daha çox bir-birinə qarışıq su
rətdə yerləşmişdir. 500 m yüksəklikdə qarağac (8-10 m), vələs (9-15 
m) ağaclan yamacın ətəklərinə doğru o qədər də sirayət etməmiş, 
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lakin göyrüş (12-17 m) demək olar ki, ərazini tam əhatə etmişdi 
Nadir hallarda palıd və qızılağacına rast gəlinir.

Dəniz səviyyəsindən yuxarılara qalxdıqca 700 m yüksəklikc 
adi zoğalm hündürlüyü, çətirinin forması nəzərəçarpacaq dərəcəd 
dəyişilir. Lakin gövdənin diametri 15-28 sm arasmda dəyişməkll 
aşağı (qatlarda) hündürlüklərə nisbətən azalır. Bu hündürlükdə a< 
zoğal palıd (15-25 m), qarağac (18-25 m), vələs (16-20 sm), fisti 
(15-20 m) və s. ağaclann əhatəsində bitir. Az-az meşə fındığı 
əzgilə rast gəlinir. Adi zoğal bu hissədə kölgəliklə əhatə olunmasıri 
baxmayaraq, məhsuldardır. ’

Daha yuxanlarda dəniz səviyyəsindən 1000 m yüksəklikdə a< 
zoğalın boyu getdikcə qısalır (1,5-3 m). Gövdənin diametri və ç; 
tirin forması aşağı hissələrdə olduğu kimi əlavə dəyişkənliyi il 
fərqlənmir. Lakin onu əhatə edən palıd (25-30 m), vələs (28-30 m 
fistıq (20-25 m) və s. ağaclar ucaboylu olmaqla geniş çətirə malil 
dirlər. Ümumiyyətlə, müşahidə apanlan ərazidə adi zoğalın arealır 
nəzər salsaq rayonun şimal-qərb, şimal və cənüb-qərb hissələrinc 
daha çox, qalan hissələrində isə qismən az şəkildə aşkar olunur.

Zaqatala qrupunda adi zoğala 650 m hündürlükdən etibarən ra 
gəlinir. Burada onun hündürlüyü 2-7 m, gövdəsinin diametri isə D 
37 sm arasmda dəyişir. Çətiri əksər formalarda dağınıq, tək-tək p 
ramida və kürə formalıdır. Adi zoğal bu ərazidə alça (2-3 m 
göyəm (1,5-2 m), əzgil (1-2 m), itburnu (1-3 m), zirinc (1-1,5 m 
böyürtkən (0,5-1 m), fındıq (3-5 m), nar (2-4 m), armud (3-6 m 
alma (3-5 m), qarağac (5-8 m), vələs (6-10 m), göyrüş (7-10 m) \ 
s. ağac və kollarla birgə bitir.

Yuxarılara qalxdıqca 700 m hündürlükdə adi zoğalm boyu qıs; 
lir və 1,5-5 m məsafədə dəyişir. Gövdənin diametri isə 12-35 sı 
arasında dəyişir. Çətiri ətəklərdə olduğu kimi dağınıq, az halda is 
piramida formalıdır. Bu ərazidə onu daha çox armud (5-15 m), əzg 
(7-10 m), fındıq (5-7 m), palıd (10-15 m), göyrüş (10-12 m), ağc; 
qayın (6-14 m), vələs (6-14) m və s. ağaclar əhatə edir. Hündü 
İliklərinə görə ətrafındakı ağaclar adi zoğaldan uzun olduqları üçü 
bu ərazidə bitən zoğallar həmin bitkilərin çətiri altında tam kölgəli 
şəraitində bitirlər və bəzi formalar istisna olmaqla məhsuldardır.

Ondan daha yuxan 1200 m hündürlükdə yerləşən ərazi çox c 
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Ill'll olmayan palıd (15-30 m), qızılağac (18-25 m), vələs (22-28 m), 
qarağac (25-27 m), göyrüş (20-27 m), fıstıq (22-25 m) və s. ağac
larla sıx əhatə olunmuşdur. Adi zoğal bu ərazidə əlverişli rütubətli 
lerııitdə yerləşdiyi üçün qonşu Balakən rayonundakı həmin yüksək
liyə nisbətən daha ucaboylu olmaqla 2-7,5 hüdudunda, gövdəsinin 
dlııınetri isə 16-40 sm arasında dəyişir. Çətiri əsasən dağınıq, bəzən 
də piramida və kürəşəkillidir. Rayonun şimal-şərq, şimal-qərb, şərq, 
Vənub-şərq hissəsində daha çox, qalan ərazilərdə isə nisbətən zəif 
у и у i Idığı müşahidə edilir.

Qax rayonunun iqlimi, torpağı, suyu, havası və s. ekoloji 
emilləri adi zoğalın bu ərazidə daha çox yayılmasına əlverişli şərait 
yaratmışdır. Dəniz səviyyəsindən 700 m yüksəklikdə (yamacın 
eləklərində) adi zoğala daha çox rast gəlinir. Hətta, Ağmay çayının 
Viıdisində geniş bir ərazidə təbii zoğal pöhrəliklərinə rast gəlmək 
mümkündür. Burada adi zoğalm boyu 3-8 m, gövdəsinin diametri 
İNə 18-33 sm arasında dəyişir. Çətiri əsasən dağınıq, bəzən də kürə 
formalıdır. Onunla birgə ərazidə itburnu (1,5-2 m), yemişan (2-4 
m), armud (5-7 m), alma (4-6 m), zirinc (1-2,5 m), böyürtkən (1-1,5 
m) və s. cinslərdən olan ağaclar və kol bitkiləri bitir. Əraziyə ümu
mi nəzər saldıqda zoğal dominantlıq təşkil edir.

Yuxarılara qalxdıqca 900 m yüksəklikdə adi zoğal rütubətli və 
münbit ərazilərdə daha çox yayılmış və qüvvətli inkişaf etmişdir. 
Lakin hündürlük 1,9-3,8 m, diametr isə 27-33 sm olmaqla ətəklərə 
nisbətən aşağı düşmüşdür. Çətirin formasında əsaslı dəyişiklik 
yoxdur. Bu ərazidə günəş şüası ilə tam təmin olunmuş hissələrdə 
nili zoğal daha məhsuldar və irimeyvəlidir. Dağın bu hissəsində 
meşəaltlığının örtüyü əsasən qıjılardır. Bununla yanaşı adi zoğalın 
əhatəsində armud (8-15 m), alma (7-10 m), qarağac (16-20 m), palıd 
(18-25 m), fındıq (8-12 m), fıstıq (10-15 m) və s. ağac bitkiləri bitir.

Dəniz səviyyəsindən 1000 m yüksəklikdə adi zoğal ətəklərə 
nisbətən az yayılmış və az məhsuldardır. Onun boyu 1,5-3,5 m, 
gövdəsinin diametri isə 10-28 sm arasında dəyişir. Çətiri əsasən 
dağınıq formalıdır. Meşənin dərinliklərində yarıqaranlıq bir şəraitdə 
ııdi zoğal aşağı budaqlanndakı yarpaqlarını tökərək yuxan budaq
ların ucunda, sanki papaq şəklində yarpaq saxlayırlar. Belə ağac
larda meyvə olduqca az və demək olar ki, heç olmur. Gövdələrin; 
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üzərində mamırlar müşahidə edilir. Yarpaq ayalan uzunsov lanse 
formasını alır. Onun əhatəsində ucaboylu palıd (25-30 m), fıstu 
(18-25 m), qarağac (16-20 m), vələs (18-23 m) və s. ağaclar bitiı 
Rayonda adi zoğalm arealma nəzər saldıqda onun şimal, şimal-qərt 
şimal-şərq, cənub-şərq hissəsində daha çox yayıldığı müşahid 
edilir.

Şəki rayonunda adi zoğal Böyük Qafqazın cənub yamacı bo 
yunca geniş yayılmışdır. Yamacın ətəklərində (dəniz səviyyəsində! 
700 m hündürlüyündə adi zoğal 2,4-5 m hündürlükdə, gövdəsini! 
diametri 15-34 sm) digər bitkilərlə sıx vəhdət yaradırlar. Adi zoğa 
bu ərazidə günəşin yaxşı işıqlandırdığı meşələrdə daha çox, yar 
işıqlanmış meşələrdə isə nisbətən az yayılmışdır. Dağın ətəklərindi 
yayılmış adi zoğalm çətiri dağınıq, bəzən də yarım kürə formal 
olur. Məhsuldardır, əhatəsində itburnu (2-3 m), yemişan (3-5 m) 
əzgil (3-4 m), böyürtkən (1-1,5 m), alma (3-5 m), armud (6-9 m) 
sumaq (1,5-2 m), findıq (3-5 m) və s. ağaclar bitir.

Dəniz səviyyəsindən yuxarılara qalxdıqca (780 m) adi zoğalıı 
hündürlüyü nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişmir (2,5-5 m). Gövdəsi 
nin diametri isə azalaraq 14-28 sm arasmda dəyişir. Çətiri dağmıc 
və piramida formalıdır, məhsuldardır. Orta boylu palıd (18-20 m) 
qarağac (14-18 m), göyrüş (18-22 m) və s. meşə ağacları ilə sn 
vəhdət yaratmışdır. Əksər sahələrdə yan kölgəlik şəraitdə meş; 
çətiri altında yayılmasına baxmayaraq olduqca məhsuldardır. Əksəı 
formalar irimeyvəlidir. Meşəkənarı ərazilərdə adi zoğallar qıjılarl; 
əhatə olunmuşlar.

Daha yuxarılarda (840 m) adi zoğal palıd (25-35 m), vələs (25 
30 m) və s. meşə ağaclannm çətiri altında yayılmışdır. Onun boyı 
qısalaraq 1,5-2,8 m, gövdəsinin diametri isə 14-34 sm arasındı 
dəyişir. Çətiri əsasən dağmıq, bəzən də piramida formalıdır. Ort; 
məhsuldardır. Bəzən isə elə formalara rast gəlinir ki, (meşənir 
dərinliklərində) heç məhsul vermir. Qax rayonunda təsadüf edildiy 
kimi burada da onlann alt budaqlan quruyaraq sıradan çıxmış 
yarpaqlan tökülmüş və ancaq üst budaqlarında cüzi inkişaf etmi; 
halda yerləşmişlər.

Yamacın ümumi görkəminə nəzər saldıqda adi zoğalm şimal 
şimal-şərq, hissələrində daha çox, şimal-qərb və qərb hissələrind; 
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ortada qalan sahələrdə isə qismən yayıldığı müşahidə edilmişdir.
Oğuz rayonunda adi zoğal dəniz səviyyəsindən 680-800 m 

yüksəkliklərdə yayılmışdır. Yamacın ətəklərində (680 m) xüsusilə 
Baş Daşağıl çayının vadisində adi zoğalm təbii növlərinə rast 
gəlinir. Burada onun hündürlüyü 2-6 m, gövdəsinin diametri isə 15- 
35 sm arasında dəyişir. Çətiri əsasən dağınıq formalıdır, məhsul
dardır. Adi zoğal bu ərazidə itburnu (1,5-2 m), yemişan (2-3 m), 
szgil (1,5-3 m), fındıq (3-5 m), göyrüş (5-10 m), qarağac (5-8 m) və 
N. ağaclarla birgə bitir.

Yuxarılara qalxdıqca (780 m) adi zoğalın boyu qısalaraq 1,5-4 
m, gövdəsinin diametri isə 15-33 sm arasmda dəyişir. Çətiri əsasən 
dağınıq və qismən də kürə formalıdır. Orta məhsuldardır. Əksər 
formalar meşə çətiri altında bitir. Ətrafında palıd (8-17 m), qarağac 
(16-20 m), göyrüş (18-22 m) və s. ağaclar bitir.

Dəniz səviyyəsindən 800 m yüksəklikdə onu iri palıd (25-35 
m), qarağac (18-25 m), fıstıq (20-35 m) və s. ağaclar əhatə edir. Bu 
erazidə onun hündürlüyü bir az da azalaraq 1,9-3,5 m, gövdəsinin 
diametri isə 15-33 sm arasmda dəyişilir. Çətiri dağmıq formalıdır, 
iz məhsuldardır.

Yamacın şimal, şimal-qərb, şimal-şərq hissələrində orta, qalan 
hissələrində isə az-az rast gəlinir.

3.3. Adi zoğalın ekologiyası

Təkamül prosesində bitkilərin müəyyən coğrafi mühitdə yayıl
ması və onlann həyat tərzinin formalaşmasında ekoloji amillərin 
rolu böyükdür. Bu amillər-abiotik (işıq, su, temperatur, hava, kü
lək), biotik-(mikroorqanizmlər, digər bitkilər və heyvanat aləmi) və 
antropogen (insan amili) xarakterli olmaqla, bitkilərin həyatında 
kompleks təsir mexanizminə malikdirlər. Hər bir amilin bitkilərin 
həyatında rolunu ayn-aynlıqda öyrənməklə, onlann hansı dərəcədə 
təsir gücünə malik olduqları müəyyən edilir.
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3.4. Adi zoğalın abiotik amillərə münasibəti

Abiotik amillər bitkilərə ya bilavasitə və yaxud da dolayı yoll 
yəni bitkilərin yaşadığı mühiti dəyişdirməklə təsir edirlər. J 
amillərin (işıq, su, temperatur, hava, külək və s.) həm ayn-aynlıqc 
və həm də kompleks halda adi zoğala etdiyi təsiri və onun bu. təsi 
verdiyi cavab reaksiyalarım araşdırmaq məqsədəuyğundur.

İşığa münasibət - İşıq yaşıl bitkilərin həyatında bir enei 
mənbəyi kimi vacib elementdir. Bitkilərdə gedən ən mühüm fizi< 
loji proseslərdən biri - fotosintez işıq olmadan gedə bilməz. İş 
bitkilərin xarici görünüşünə də təsir edir. Kifayət qədər işıq olm 
yan yerdə bitən bitkilərin rəngi solğun olmaqla bərabər göydələ 
üzərindəki düyün aralan uzun olur. Müxtəlif bitkilərin işığa oh 
tələbatı çox müxtəlifdir. Bəzi bitkilər kölgəlik şəraitində inkişi 
edir. Belə bitkilər gün işığında becərilərkən xlorofillərin parçala! 
ması nəticəsində sarımtıl rəng alır və bir müddətdən sonra mən 
olur. Bunlara kölgəyədavamlı bitkilər deyirlər. Lakin səhralarıı 
yanmşəhraların, bozqırların bitkiləri əksinə, gün işığında daha yaxı 
inkişaf edir, kölgədə isə məhv olur. Belə bitkilər işıqsevən bitkik 
adlanır. Bu baxımdan bir sıra tədqiqatçılar (Slobodyanik, 1946; İss 
çenko, 1949; Koşeev, 1950; Kolesnikov, 1973; Xolodenko, 197^ 
Dudukal, Rudenko, 1984 və başqalan) adi zoğalı kölgəyədavaml 
başqalan (Qrozdov, 1960; Şimanyuk, 1964; Kaçalov, 1970; Borc 
doviç, 1973 və başqaları) isə onu işıqsevən bitki olduğunu yəqi; 
edirlər.

Q.P.Leontyakm (1984) fikrinə görə isə adi zoğal orta dərəcəi 
işıqsevən bitkidir. Z.Ə.İbrahimov (1987) belə hesab edir ki, Kiçi 
Qafqazın Azərbaycan hüdudlarında yüksək sıxlıqda (0,7-0,6) bitə 
adi zoğalm çətiri yayılmış vəziyyətdə, yarpaqlan isə olduqca az у 
iri olurlar. Bu şəraitdə bitən zoğallar ya az, ya da ki, heç məhsıi 
vermir. Meşənin açıq hissələrində və kənarlannda, günəş şüasım 
birbaşa işıqlandırdığı sahələrdə (cənub yamaclarda) adi zoğahj 
çətiri kürə formalı, yığcam, yarpaqlan xırda olmaqla, gec barı 
düşürlər. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, meşənin normal işıqlana 
sahəsində (sıxlıq 0,5-0,6) toxumdan əmələ gəlmiş və kök pöhrələr 
vasitəsi ilə çoxalmış bitkilər açıq sahələrdə bitənlərə nisbətən dahi
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yaxşı inkişaf edirlər ki, bu da adi zoğalm orta dərəcəli işıqsevən və 
orta dərəcəli kölgəyədavamlı bitki olmasını göstərir. Lakin onun 
lıkrinə görə adi zoğal çəpinə işıqlanınam daha çox sevir və belə 
şəraitdə bitən bitkilərdə çiçəklənmə, yarpaqların açılması və mey
vələrin yetişməsi, kölgədə bitən fərdlərdən bir neçə gün tez başlayır. 
Açıq sahədə bitən adi zoğallarda çiçək topalan daha çox (bir çiçək 
topasında 11-43 çiçək), meşənin dərinliklərində isə nisbətən az (9- 
18) çiçək əmələ gəlir.

Bizim müşahidələrimizə görə Böyük Qafqazın cənub yamacla
rında (Azərbaycan hüdudlarında) adi zoğal meşə kənarında, yaxşı 
işıqlanmış sahələrdə, habelə sıx meşəliklərdə palıd, qarağac, şam, 
vələs, fıstıq və s. ağaclarla birgə bitir. Bu isə onun həm işıqsevən və 
həm də kölgəyədavamlı olduğunu bir daha sübut edir. Lakin meşə 
kənarlarında və açıq, yaxşı işıqlanmış sahələrdə o, güclü boy (5-7 
m) artır və məhsuldar olur. Çətirinin adətən dağınıq, bəzən isə kürə 
formalı və 2-5 m radiusa malik olması daha xarakterikdir. Yarpaq 
və meyvələri cazibədar olur. Bu şəraitdə bitən adi zoğallar meşənin 
Nix yerlərinə nisbətən daha erkən çiçəkləyir və külli miqdarda çiçək 
topalan əmələ gətirirlər (hər birində 12-37 çiçək olmaqla). Meşənin 
daha sıx və tam kölgəliklə əhatə olunan sahələrində isə adi zoğalm 
bəzi ağacları və şaxələnməyə malik olmaqla güclü boy atırlar. 
Demək olar ki, belə ağaclarda yarpaq və meyvə ancaq ağacın baş 
hissəsində papaq şəklində yerləşir. Bu bitkilərin meyvələri kiçik öl
çülü və turş olurlar. Belə ağaclara adətən dəniz səviyyəsindən 900- 
1000 m yüksəklikdə yerləşən meşə massivlərində daha çox rast 
gəlinir.

Temperatura münasibət - Hər bir bitkinin mövcud olması 
hansısa bir temperatur diapazonu daxilindədir. Bu təkamül nəticə
sində yaranmış irsi xüsusiyyətdir. İstilik rejimi yer kürəsində müəy
yən qanunauyğunluqla paylanmışdır ki, bu səbəblə də yer müxtəlif 
zonalar: soyuq-polyar, mülayim-soyuq, mülayim-isti, subtropik və 
tropik zonalara bölünmüşdür. Hər bir zonanın xarakterik iqlimi və 
buna müvafiq bitki örtüyü vardır. Zonalarda istilik rejimi müəyyən 
şəraitlərə görə dəyişir, məsələn cənub yamaclarda istilik çox, şimala 
doğru isə getdikcə azalır.

Adi zoğalm arealına fikir verdikdə onun dağ ətəklərindən 
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başlayaraq dəniz səviyyəsindən 1600 m hündürlükdə yerləşən ərs 
zilərdə də yayılması müşahidə edilir. Bu isə onun mülayim iqlim 
meylli olduğunu göstərir. Lakin bir çox tədqiqatçılar (Litvinenkt 
1955; Rudkovski, 1960; T.M.Borodoviç, M.M. Borodoviç, 1973 
Klimenko, 1980 və başqaları) onu soyuğa davamlı bir bitki kin; 
təsvir edirlər. i

Q.P.Rudkovski (1960) tam yəqinliyi ilə bildirir ki, zoğal ağacr 
36°C şaxtaya dözərək, qışı yaxşı keçirir. Q.P.Leontyak (1984) qeyj 
edir ki, 1972-ci ilin şaxtalı günlərində, havanın temperaturu -32°C 
yə düşdükdə adi zoğal kollarının bəzilərinin gövdəsində çatla 
əmələ gəlməsinə baxmayaraq cavan zoğları və tumurcuqları zəds 
ləməmişdir.

Z.Ə.İbrahimov (1967) belə hesab edir ki, adi zoğal Kiçik Qaj 
qaz şəraitində şaxtaya davamlı bitkidir. İlkin qışın mülayim keçməs 
və baharın erkən gəlişi onun boy atmasına, inkişafına və məh 
suldarlığına xüsusi təsir edir. Belə ki, qışın mülayim keçməsi çiçək 
ləmənin tezləşməsinə səbəb olur. Lakin gözlənilməyən yaz şaxtala! 
açmış çiçəklərin demək olar ki, tamamilə məhv edir. Müəllifi 
müşahidəsinə görə 1985-ci ildə Tovuz meşələrində bitən zoğalla 
fevralm axırında çiçəkləmiş, lakin martın I ongünlüyündə baş veı 
miş yaz şaxtaları bütün çiçək topalarına məhvedici təsir gös 
tərmişdir.

Bizim tədqiqatımız zamanı bu hal Böyük Qafqazın cənub ya 
maçlarında 1986-cı ilin sərt yaz şaxtaları zamanı aşkar edilmişdi] 
Balakən rayonu müstəsna olmaqla qalan bütün tədqiqat rayon 
lannda yaz şaxtaları demək olar ki, əksər zoğal ağaclarının çiçə, 
topalarını məhv etmişdir (Ş.Ş.Məmmədov və başq., 1988).

Bütün bunlarla yanaşı adi zoğalm özünü mühafizə etmə xüsu 
siyyəti də vardır. Belə ki, bir çiçək topasında olan çiçəklərin hamıs 
eyni vaxtda deyil, müxtəlif vaxtlarda açılır. Bu isə onlann ya 
şaxtalan və s. xarici təsirlərdən qorunaraq, hər il məhsul verməsin 
şərait yaradır (Dudukal, 1984).

Z.Ə.İbrahimov (1987) Kiçik Qafqaz şəraitində adi zoğal bitkis 
üzərində fenoloji müşahidələr apararaq belə bir nəticəyə gəlmişdi 
ki, adi zoğalm normal inkişafi və boyatması üçün optimum ort 
sutkalıq temperatur mövcuddur. Bu aşağıdakı kimidir: vegeta
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alyanın başlaması 6,5°C-dir, meyvələrin yetişməsinin başlaması 
22,5°C-dir.

Bizim Böyük Qafqazın cənub yamaclarında apardığımız 
çoxillik tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, adi zoğal soyuğa da
vamlı olmaqla yanaşı, istiyə tələbkar bitkidir. Belə ki, yazın erkən 
gəlişinə ilk münasibətini adi zoğal bildirir. Havaların isti və 
lıılilayim keçməsi yarpaqların tez açması və meyvələrin erkən 
yetişməsinə də öz müsbət təsirini göstərir.

Suya münasibət - Bütün bioloji proseslərdə suyun rolu ol
duqca böyükdür. Bitkilərin həyatında da su zəruri ekoloji amillər
dən biri olmaqla, onlann istər geniş coğrafi miqyasda, istərsə də 
eyni bir iqlim şəraitində yerləşən kiçik ərazilər daxilində paylanma- 
Ninıı çox böyük təsir göstərir. Bitkilər sudan maye halında istifadə 
eldiklərinə görə yağıntı şəklində düşən çöküntülər bitkilər üçün 
ditha əhəmiyyətlidir. Çöküntülərin il ərzində paylanması xarakteri
nin böyük ekoloji rolu vardır. Bunu onunla izah edirlər ki, tropik 
qurşaqda il ərzində çöküntülərin bərabər paylandığı ərazilərdə 
rütubətli tropik meşələr inkişaf etdiyi halda, eyni qurşaqda yerləşən, 
İtikin çöküntülərin qeyri-bərabər paylanması ilə əlaqədar olaraq 
quraqlıq dövrü olan ərazilərdə isə yarpağını tökən meşələr inkişaf 
edir (Əliyev və başq., 1984).

Suya münasibətinə görə, bir çox tədqiqatçılar adi zoğalı quraq
lığa davamlı bitkilər sırasına aid edirlər (Pavlov, 1942; Koşeev, 
1950; Litvinenko, 1955; Belyayeva, 1963; Kolesnikov, 1974; 
I,eontyak, 1984; Dudukal, Rudenko, 1984 və başq.).

Z.Ə.İbrahimovun (1990) məlumatlarına görə adi zoğal, Kiçik 
Qul qaz şəraitində quraqlığı yaxşı keçirir, lakin quraqlığın uzun 
müddət davam etməsi və nəmliyin çatışmaması meyvələrin keyfiy
yətinə əsaslı təsir edir, onlan büzüşdürür.

Adi zoğal quraqlığı yaxşı keçirməklə yanaşı, nəmliyə (suya) 
qıırşı da tələbkardır. Belə ki, mülayim rütubətli mühitdə o, yaxşı 
İnkişaf etməklə, güclü boy atır.

Biz, adi zoğalın Böyük Qafqazın cənub yamaclarında arealına 
likir verdikdə onun dağ ətəklərindən başlayaraq 1200 m hündürlük-,, 
lərdə yerləşən ərazilərə kimi yayılmasına diqqət yetirmişik. Lakin 
hu paylanma hər hündürlükdə eyni deyildir. Belə ki, dağ ətəklərində 
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və ondan yuxan 700-900 m hündürlüklərdə bu bitkiyə daha çox 
daha yuxanlarda isə (1200-1500 m) az-az rast gəlinir. Dağətəyi v 
orta zolaqda bitən adi zoğal ağaclan ucaboylu (3-6 m), yuxaı 
getdikcə isə qısaboylu olurlar. Ağaclarda olan bu dəyişkənlik digə 
ekoloji amillərlə yanaşı rütubətin (suyun) ərazidə müxtəlif dərəcəd 
paylanması və onun adi zoğala əsaslı təsiri ilə izah edilir. Lakii 
yuxanda qeyd etdiyimizdən müstəsna olaraq Zaqatala rayonu ərazi 
sində müşahidələr zamanı dəniz səviyyəsindən 1200 m hündürlqkd 
ərazinin aşağı hissələrində rast gəldiyimiz ağaclardan daha hündü 
(7 m) və irimeyvəli adi zoğal ağaclarına rast gəlmişik. Ərazinin tan 
rütubətli olması, işıq və hava rejiminin pozulmaması ağaclanl 
güclü boy atmasına şərait yaratmışdır.

Adi zoğalı canlı “barometr” adlandırsaq yanılmarıq. Belə ki, is1 
və quraq keçən günlərdə başqa bitkilərdən fərqli olaraq adi zoğalıi 
yarpaqlan bükülür. Bu isə yarpaq ayası vasitəsilə buxarlanmanıı 
qarşısım almaqla, rütubət balansının pozulmasına şərait yaradır v; 
bitkinin suya ehtiyac duyduğuna sanki işarə edir. Rütubət qaydasın; 
düşən kimi yarpaqlar açılaraq öz əvvəlki vəziyyətinə düşür.

Edafik və oroqrafikamillərin də bitkilərin həyatında mühün 
əhəmiyyətə malik olduqlannı nəzərə alaraq adi zoğalm bu amilləri 
qarşı münasibətini araşdıraq.

Edafik amilə - yəni torpağa münasibət - Torpaq, yeralt 
qatlar, ana suxurlar, birlikdə edafik amilləri əhatə edir. Bitkilər Ö2 
həyat fəaliyyətləri üçün lazım olan su və qida elementlərini kökləri 
vasitəsi ilə torpaqdan alırlar. Ona görə də torpaq amili bitkilərir 
həyatında digər ekoloji amillərdən heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.

Adi zoğal torpağa çox da tələbkar deyil (Litvinenko, 1955 
Nazarenko, 1962; Belyayeva, 1963; Kolesnikov, 1973; Leontyak) 
1984; Dudukal, Rudenko, 1984 və başqa.). Z.Ə.İbrahimovun (1990)] 
fikrincə adi zoğal Kiçik Qafqazda şabalıdı meşə torpaqlarında, 
məsaməli, yüksək karbonatlı münbit torpaqlarda, çaysahili torpaq
larda, yüngülvari qumsallarda, münbit gilli və gillicəli torpaqlarda, 
daşlı yamaclarda, ağır və quru torpaqlarda bitir. Adi zoğalm torpağa 
çox tələbkar olmadığına baxmayaraq, münbit torpaqlarda o daha da 
yaxşı inkişaf edir. Məhsuldar olmaqla, meyvələri iri olur. Z.Ə.İbra- 
himov (1990) müəyyən etmişdir ki, mədəni şəraitdə becərilən adi
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(Hillim boy artımı daha güclü olmaqla, məhsuldarlığı da bir neçə 
yüksək olur. Onun tədqiqatları göstərmişdir ki, mədəni halda 

İBüəi'üən 3-5 illik adi zoğal tinglərində illik boy artımı 80 sm 
lldıığu halda, təbii şəraitdə bitən bitkilərdə isə 25-28 sm olmuşdur.

Adi zoğal Böyük Qafqazın cənub yamaclarında münbit şabalıdı 
torpaqlarından başlamış, daşlı yamaclar, qayalar və daşlı çay 

Hd il ərində bitir. Qax rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 900 m 
löndürlükdə (Qum kəndi) qaya parçalan arasmda yaşlı zoğal 
||ncları bitir. Elə həmin rayonun Ağçay çayının vadisində iri çay 
Йу Iıırının əhatəsində yaşlı adi zoğal ağaclanndan ibarət təbii pöhrə- 
||k mövcuddur. Lakin daşlı torpaqlarda bitən adi zoğallara nisbətən 
llünbit torpaqlarda yayılan fərdlər daha güclü boy atır və yaxşı 
HlOhsııl verir. Belə torpaqlarda bitən 80-100 yaşlı ağaclar da bol 
mehsııldar olurlar.

Oroqrafik amilə və ya relyefə münasibət — Oroqrafik amil 
|hn relyef az hallarda bitkilərə bilavasitə təsir göstərir. Məsələn, 
Mx mailli (sıldınm) yamaclarda relyef mexaniki təsir göstərərək 
jilkilərin yamacm yuxarı hissələrinə yayılmasına mane olur. Oro- 

amilin bitkilərə təsiri əsasən dolayı yolla, yəni iqlim və 
ЙйГ<1< amillərin dəyişdirilməsi vasitəsi ilə edilir. Məsələn, dəniz 
HVİyyəsindən yüksəyə qalxdıqca çöküntülərin miqdarı artır, hava- 
ЦП temperaturu aşağı düşür, torpaq örtüyünü dəyişir və s. bu 
diyişkənliklərə uyğun olaraq bitki örtüyü də dəyişir.

Adi zoğalm relyefə münasibəti bizim tədqiqatımız zamanı 
(Müni'ı çox aydınlıqla büruzə vermişdir. Böyük Qafqazın cənub ya
macları (Azərbaycan hüdudlarında) öz relyef xüsusiyyətlərinə görə 
müxtəlif olduğu kimi onun müvafiq bitki örtüyü də rəngarəngdir. 
Hil da dəniz səviyyəsindən hündürlüklə sıx əlaqədardır. Tədqiqat 
ftilııısında adi zoğal dəniz səviyyəsindən müxtəlif hündürlüklərdə 
yayılmışdır. Belə ki, bu bitki Balakən rayonunda 500-1000 m, Şəki 
fuyomında 700-840 m, Oğuz rayonunda 680-800 m yüksəkliklərdə 
thılııı çox yayılmışdır. Daha yüksəkliklərdə yamacların sərt mailliyi 
vd qaya süxurlarının münasib olması adi zoğalm yüksək zolaqlarda 
yayılmasına mənfi təsir göstərir. Qax və Zaqatala rayonlarının 700- 
UIK) m yüksəkliklərində yerləşən massivlərində bəzən qaya parçalan 
aıııumda bitən yaşlı zoğal ağaclarına da təsadüf edilir.
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3.5. Adi zoğalın biotik amillərə münasibəti

Bitkilər təbiətdə ayrı-aynlıqda deyil, əksinə həmişə bir-biri il 
və eləcə də heyvanlarla qarşılıqlı münasibətdə olurlar. Bunda 
əlavə, bitkilərə insanlar da müəyyən təsir göstərir. Bitkilərin həys 
tında və onlann yayılmasında mühüm rol oynayan bütün bunlar bic 
tik amillər hesab olunurlar. Lakin insanların təsərrüfat fəaliyyə 
nəticəsində bitkilərə etdiyi təsiri xüsusi olaraq antropogen amil kin 
qəbulediblər.

Bitkilərin bir-birilə qarşılıqlı təsiri - Təkamül nəticəsind 
bitkilərdə birgə yaşamağa uyğunlaşma xüsusiyyəti əmələ gəlmişdi 
Belə ki, meşədə işıqsevən bitkilərin çətiri altında kölgəyədavam 
bitkilər yaşamaqla, şəraitə uyğunlaşmışlar. Bu uyğunlaşma o qədc 
dərindir ki, hətta meşələrin qınlması nəticəsində bir çox kölgəli 
ağacları və kölgəlik sevən ot bitkiləri məhv olur. Onlann yerini is 
işıqsevən bitkilər əvəz edir. Meşədə digər ağaclann əhatəsində bitə 
hər hansı bir ağac, açıq yerlərdə bitən ağaclardan öz xarici qun 
luşuna görə tam fərqlənir. Bir sıra ağaclar, xüsusilə qaranlıq tropi 
meşələrdə gövdəyə malik olmaqla, digər bitkilər üçün dayaq rolun 
oynayırlar.

Bizim müşahidələrimizə görə adi zoğal digər bitki birliklərind 
və açıq sahələrdə normal həyat tərzi keçirirlər. Belə ki, tədqiqi 
zonasında Balakən rayonundan Qəbələ rayonunadək olan bi 
ərazidə adi zoğala bir sıra ağac və kol bitkiləri ilə birlikdə ras 
gəlinir.

Qax və Zaqatala rayonlannda adi zoğal dağ ətəklərində böyürt 
kən kolu və ayıdöşəyi ilə, orta zolaqda itburnu, əzgil, armud, a 
miqdarda yemişan, habelə şam, qarağac, vələs ağaclan ilə, dah 
yuxanlarda isə şam, fıstıq, palıd və s. ağaclarla birgə təsadüf edilir.

Balakən və Oğuz rayonlannda adi zoğal daha çox yemişan! 
birgə, Şəki rayonunda isə yabanı armud, alma və əzgil bitkiləri il 
bitir.

Adi zoğalm istər işıqsevən, istərsə də kölgəyədavamlı olmas 
tədqiqat zamanı bir daha özünü büruzə verir. Belə ki, Zaqatala, Qax 
Balakən rayonlannda dəniz səviyyəsindən 600-1200 m yüksəklik 
lərdə yerləşən ərazilərdə hündürlüyü hətta 30 m-ə çatan iri palıd v 
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|йш ağaclarının çətiri altında, meyvəsi 3-5 q olan iriyarpaqlı adi 
İOğal ağaclarına rast gəlinir. Qax rayonunun Ağçay çayının və 
Oğuz rayonunun Baş Daşağıl çayının vadilərində adi zoğalm təbii 
pöhrəlikləri mövcuddur. O, xüsusilə dağ meşələrində palıd, qarağac, 
pim, fıstıq, vələs və s. kimi işıqsevən meşə bitkilərinin əhatəsində 
lölgəyədavamlı, açıq sahələrdə isə işıqsevən bitki kimi formalaş
mışdır.

Adi zoğalın xəstəliktörədici mikroorqanizmlərə və zərərve- 
rlcllərə qarşı münasibəti. Bitkilərin normal inkişaf edərək ontoge- 
flO/in bütün mərhələ və dövrlərini tam keçməsi üçün vacib olan 
(İrilərdən biri də onların xəstəliktörədici mikroorqanizmlərə və 
Ürərvericilərə qarşı davamlı olmalarıdır.

Böyük Qafqazm cənub yamaclarında adi zoğalm qeyd edilən 
bil biotik amillərə qarşı münasibəti indiyə qədər hələ də araşdınl- 
mndığına baxmayaraq, digər regionların bir sıra tədqiqatçıları 

I (Kovalyova, 1950; Litvinenko, 1955; Lesnov, 1980; Dudukal, 1983 
VI başq.) adi zoğalı xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı bir 
bitki hesab edirlər. Lakin, V.İ.Yevreinov (1927) öz tədqiqatları 
Umam Moldovada adi zoğalm bəzi xəstəlik və zərərvericilərini 
||kar etmişdir. İlbizvari yastıca (Coccus gonchaeformis L.) adi 

; Pğıılın cavan zoğlarını, yarpaqlarını, bəzən də gövdəsinin qabığmı 
. jHinəklə zərər vurur. Müəllif adi zoğalda pas (Fungosporalgium 
\ fhuvariae), dəmgil (Venturia cerasi Aderh.), meyvə çürüməsi 
I ШопШа fructigena Pera) xəstəliklərini də aşkar etmişdir. 

M.N.Rimski-Korsakov (1949) adi zoğalın zərərvericilərindən yar- 
Mq yeyən ziyilli mişarçmı (Emphitus melanarius Kİ.), yarpaqbükən 
(do Formasiya edən) yarpaq gənəciyini (Anthocepos plahynotus), 
(Brpaq minalayıcı güvəni (Phitomyza ogromyzina Meig.), qara- 
Uurdarça mənənəsini (Anocia corni Fgbr.), ikiqanadlı zoğal güvə- 
llnl (Antispila treitschkietla E.R.), bənövşəyi çanaqlı yastıcanı 
IPfiılatoria oleae colvee) müşahidə etmişdir.

Bəzi müəlliflər (C.L.Georgedku və başq., 1957; Çeremisina və 
lişqn., 1970) qeyd edirlər ki, adi zoğal xəstəlik və zərərvericilərə 
|irşı davamlı olmasına baxmayaraq, zərərvericilərin bir çox növləri 
VI xəstəlikləri ona az və ya çox dərəcədə ziyan vururlar. C.V.Şev- 
(Wikonun (1968) məlumatlarına görə isə adi zoğalın cavan zoğla-
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rında söyüd çanaqlı yastıcası (Chianaspis salicis L.) müşahidə edilj 
ki, onlar budaqların və gövdənin qabığı üzərində armudabənzər a 
çanaqlar əmələ gətirirlər. Adi zoğalda həmçinin xəstəliktörədij 
Valso fellax Ntre, Corticium aurantins/Pera/Schroct, Nectria cinnt 
barina Fr.) göbələkləri də aşkar edilmişdir. j

M.Y.Zerova və başq. (1972) adi zoğalm yarpaq xəstəliklərə 
dən bəhs edərək unlu şeh (Phyilactinia suffulta Sacc.), yarpaqlar^ 
ləkə xəstəliyi-askoxitoz (Ascochyta comicola Sacc.) haqqmda bə; 
məlumatlar vermişdir. d

A.M.Xristov (1972) qeyd edir ki, Bolqarıstanda adi zoğalı 
meyvəsi adətən meyvə güvəsi (Argyresthia cornella Er.) tərəfində 
zədələnir. Habelə meyvələr viruslu mozaika, yarpaqlar isə boz lək 
xəstəliyindən zərər çəkir. ;

Q.P.Leontyak (1981) Moldova şəraitində adi zoğal üzərinc| 
apardığı tədqiqat nəticəsində belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, adi zç 
ğalın yarpaqları ziyilli mişarçı (Emphitus melanarius Rl.), ikiqş 
nadh adi zoğal güvəsi (Antispila treitschkietta E.K.) və qaramın 
darça mənənəsi (Aneocia corni Fgbr.) ilə zədələnir. Müəllif ac 
zoğalda unlu şeh (Phyilactinia suffulta Sacc.), sitosporoz (Cytc 
spora ambiens Sacc.), boz çürümə (Botrytis cinered) xəstəliklərini 
daha çox yayılmasım müşahidə etmişdir. O, daha sonra qeyd edi 
ki, meyvə yığımı zamanı adi zoğala dəyən bir sıra mexaniki zədələ 
sonradan göbələk xəstəliklərinin inkişafına səbəb olur.

E.S.Hüseynov (1971) Azərbaycanın meşələrində adi zoğald 
xəstəlik törədən 5 fəsilə, 15 cinsə mənsub olan 18 növ göbələk aş 
kar etmişdir. N.Ç.Vəzirov və başqaları (1981) tərəfindən adi zoğalı 
üç zərərverici - qaramurdarça mənənəsi (Aneocia corni Fgbr.' 
Sealytus mali Bechst, Seolytos rugulogus cauc. But. tapılmışdır.

Kiçik Qafqazın cənub yamaclarının mikroflorası Y.A.Rəhimo 
və başqaları (1988) tərəfindən öyrənilmiş və adi zoğlam yarpaq v 
cavan zoğlarına zərər vuran ziyilli mişarçı (Emphitus melanar Rl.; 
ikiqanadlı zoğal güvəsi (Antispila treitschkietta E.R.), minalayıc 
zoğal güvəsi (Phitomyza agromyzina meig.), ilbizvari yastıc 
(Caccus conchaeformis L.), qaramurdarça mənənəsi (Aneocia corr 
Fgbr.), meyvələrə zərər vuran Argyresthia cornella Fr. müəyyə: 
edilmişdir. Xəstəliktörədici göbələklərdən adi zoğalın yarpaq v 
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cavan zoğlarına ziyan verən - Helotium xylitum Sacc; Cercospora 
i'ornicola tracy et Earle; Ascochyta cornicola Sacc; Septoria 
cornicola Desm; Septoria comimars Sacc; Coryneum foliicolum 
l'iıck; Phyllacfinia guttata (Wallr.ex Fr./Lev; Monochaetia veneta 
Sacc; Hendersonia corrıiplal'Dc.lL.’, Phyllosticta cerasi aderh.; 
Diplodia mamillana Er.; Phoma thallina Sacc.; Hendersonia 
fiedleri West.; Colletotrichum corni /Woronich/Vassil.; Fusicla- 
dium pyracantha/otth/rostr.; Botrytis cinerea Pers.; Monilla fructi- 
цепа Pers. aşkar edilmişdir.

Qeyd etdiyimiz məlumatlardan aşkar olur ki, Azərbaycanın 
Böyük Qafqaz zonasında adi zoğal bitkisinə zərər verən cücülərin 
və xəstəliktörədici mikroorqanizmlərin növ tərkibi öyrənilməmişdir. 
Bu məqsədlə biz, bir sıra digər məsələlərin öyrənilməsi ilə yanaşı, 
həm də adi zoğal bitkisinə zərər vuran cücü və göbələklərin növ 
tərkibinin öyrənilməsinə də diqqət yetirdik. Aparılan müşahidələr 
və yığılan faktiki materiallara əsasən Böyük Qafqazın meşə və bağ 
Nnhələrində yayılmış adi zoğal bitkisi 6 növ zərərverici-ziyilli 
inişarçı (Emphitus melanarius Kİ/), adi zoğalm yarpaq gənəciyi 
(Anthocepes plashynotus), minalayıcı güvə (Phitomyza agromyzina 
Mcig.), ikiqanadlı zoğal güvəsi (Antispila breibsehkietta E.R.), 
meyvə güvəsi (Argyresthia cornella Er.), adi zoğal mənənəsi 
(Anecia corni Fgbr.) və 3 növ xəstəlik - unlu şeh (Phüllactinia 
xuffulta Sac.), sitosporoz (Sytospora ambiens Sacc.) və dəmgil 
(Venturia cerasi Aderh.) aşkar edilmişdir (cəd. 3.5.1.).

Qeyd edilən göbələklərin növ mənsubiyyəti Botanika İnstitu
tunda Biologiya elmləri doktoru T.Axundov, cücülərinki isə Zoolo
giya İnstitutunda b.e.n. Z.Məmmədov tərəfindən dəqiqləşdiril
mişdir.

Bənövşəyi çanaqlı yastıca ən çox adi zoğalm cavan budaqlarını 
və gövdəsinin qabığını, minalayım güvə isə yarpaqları yeməklə 
zərər vururlar. Zoğal mənənəsi və xəstəliklərdən unlu şeh, dəmgil 
xəstəlikləri isə adi zoğalm meyvəsinə zərər vururlar.

Qanadıbuğumlular, ikiqanadlılar, kiçik böcəklər və s. cücülər 
ııdi zoğalın tozlanmasında böyük rol oynayırlar. Ən çox anlar 
tozlanmanı aparmaqla adi zoğal çiçəyindən bir nektar mənbəyi kimi 
istifadə edirlər.

51



Böyük Qafqazın cənub yamaclarında Azərbaycan hüdudlara 
dakı palıd, palıd-vələs, fıstıq və fıstıq-vələs meşələrində, harada к 
adi zoğal yayılmışdır, buranın özünəməxsus faunası mövcuddur. В 
meşələrdə Qafqaz maralı, cüyür, nadir hallarda qarapaça, Dağısta 
turu, qabana rast gəlinir. Yırtıcılardan isə qonur ayı, xallı vaşaı 
meşə pişiyinə təsadüf olunur. Bunlardan başqa həmin meşələrd 
porsuq, dələ, meşə siçanı, Qafqaz dələsi, quşlardan isə sərçəkim 
lərin nümayəndələri, ağacdələnlər (qara ağacdələn və üç növ ad 
bəzək), uzunquyruq arıquşu və qaratoyuqlar geniş yayılmışdı] 
Demək olar ki, bu qeyd etdiyimiz fauna nümayəndələrinin hamış 
yaşadıqları meşələrdə bitən adi zoğalm həm vegetativ və həm d 
generativ orqanları ilə qidalanmaqla bərabər adi zoğalm meyvə у 
toxumlarının ətraf mühitdə daha geniş ərazilərdə yayılmasına səbsi 
olurlar ki, bu da onun təbii arealını daha da genişlənməsi üçün şərä 
yaradır.

Cədvəl 3.5.
Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı meşələrdə yayılmış 

adi zoğal bitkisinin xəstəlik və zərərvericilərlə 
sir ayətlənməsinin təsadüf edilmə faizi

_ Dəniz səviyyə- Yarpaq Budaq Meyvəh ıtosenoz sindən hündür- Xəstə- Zərərve- Xəstə- Zərər- Xəstə- Zərər-
lüyü, m üklər ricilər liklər vericilər üklər vericilə

500 - 20.0 - - - 18.0
Balakən 700 40.0 - 17.9 16.5 30.5 24.8:

1000 - 30.0 - - 20.0 15.0
650 - 30. 14.5 - - 24.0

Zaqatala 700 - 43.3 - -■ 27.5. 30.0'
1200 - 36.7 12.2 30.5 15.3 16.2
700 46.7 3.3 - - 14.7 20.8

Qax 900 - 36.7 12.0 22.2 11.3 15.4
1000 - 33.3 - - 16.9 10.8
700 - 20.0 - - - 3.0

Şəki 780 - 30.0 17.5 - 20.3 13.0
840 - 16.7 - 15.8 18.0 21.0
680 - 43.3 - 19.3 14.0 24.7

Oğuz 780 43.3 - - 25.5 25.0
800 - 33.3 17.0 20.0 - 16.9
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3.6. Antropogen amilin rolu

Müasir dövrdə insanların bitkilər aləminə olan təsiri çox 
böyükdür. Ümumiyyətlə, biotik amillər kompleksinə daxil olan bu 
tosir müstəqil antropogen amil kimi bitki ekologiyasında özünə
məxsus yer tutur. İnsanın istər ayrı-ayn bitkilərə və istərsə də bitki 
örtüyünə olan təsiri hər an hiss edilir. Bu isə onun yer üzərində 
qüvvətli bir amilə çevrildiyini göstərir. Uzunmüddətli təkamül 
prosesində bitki aləmində yaranmış təbii nisbətləri kökündən pozan 
Və təbiəti dəyişdirən bir amil kimi insanın rolu getdikcə artır. 
İnsanlar özlərinin fəaliyyəti nəticəsində böyük sahələrdə əhəmiy
yətsiz, zərərli və ya az əhəmiyyətli bitkiləri və eləcə də az məh- 
lUİdar olan bitki örtüyünü kökündən dəyişdirir, onun yerində daha 
ihəmiyyətli (mədəni) bitkilər yetişdirirlər. Bitkilərin bir vilayətdən 
buşqasma aparılmasında və beləliklə, onlann arealının genişlən
məsində insanlar böyük rol oynayır (Əliyev və başq., 1984).

Adi zoğalm yayılması və onlann səmərəli istifadə olunmasında 
intropogen amilin rolu xüsusilə böyükdür. Belə ki, Böyük Qafqazın 
jonub yamaclarındakı meşəliklərdə xırda meyvəli adi zoğallarla 
yiınaşı, irimeyvəli zoğallara da rast gəlinir. Belə zoğallar insanlar 
lerofindən uzun illərdən bəri aşkar edilərək tədricən mədəniləş- 
lirilmiş və həyətyanı sahələrdə becərilmişdir. Xüsusilə irimeyvəli 
lOğallann peyvənd yolu ilə artırılmasında insan amilinin rolu ol- 
juqca böyükdür. Hələ lap qədimdən insanlar meşələrdə daldırma 
yolu ilə bir çox bitkilərin artırılması ilə məşğul olmuşlar. İllər keç
dikcə insan təfəkkürünün inkişafı nəticəsində bu işlər də tək
milləşdirilmiş, yarma, qələm, göz peyvəndləri (göz calaqları) və s. 
vegetativ artırma üsulları meydana gəlmişdir. Bu üsullarla bir for
madan artıraraq bir neçə və daha çox eyni fərdlər almaq müm
kündür.

İnsan amilinin rolu məhsuldar və keyfiyyəli sortların artırılması 
llo məhdudlaşmır. Əksər qiymətli sortların qorunub saxlanması və 
Mil arın müasir dövrə gətirilib çıxarılmasında da antropogen amil 
xüsusi yer tutur. Bu baxımdan xalq seleksiyası sortlarına aid olan 
bir sıra meyvə-giləmeyvə sortları buna aydın misal ola bilər. Həmin 
bit к ilər içərisində adi zoğal da özünəməxsus yer tutur.
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Adi zoğlam İspan, Çarqrad, Türkiyə, Armudvan (İlyina, 1951 
Butulka, San, Kəhrəba, Miri, Gül, Qırmızı (Seyidov, 1959); Lukjj 
novski, Məktəbli (Yevgeniya), İyul, Pervenes, Sevinc (Klimenl| 
1987) sortlan xalq seleksiyasının məhsulu kimi uzun illərdən b| 
həyətyanı sahələrdə becərilərək hal-hazırda bu günə qədər gəl 
çıxmışdır. ।

İnsanlar adi zoğalm dekorativ xüsusiyyətindən də səmərə 
istifadə edərək onlardan küçə və parklann, fabrik və zavodlaıj 
yaşıllaşdınlmasmda istifadə edirlər. Qeyd etdiyimiz ekoloji amili 
bütün canlı aləmə, o cümlədən bitkilərə təklikdə deyil, komplel 
halında təsir edirlər.
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IVFƏStL

ADİ ZOĞALIN ONTOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Örtülütoxumlu, o cümlədən oduncaqlı bitkilərin ontogenezi bir 
tayda olaraq 4 yaş dövründən (latent, virginil, reproduktiv, senil) və 
|2 orqanogenez mərhələsindən (I və II kormogenez, Ш-İV-spo- 
Hl'ılogenez, V-arxesporogenez, Vl-mikro və makro-sporogenez, 
Vll-qametofitogencz, VlII-qametogenez, IX-ziqotegenez və X-XII 
larpogenez) ibarət olmaqla hər bir dövrün və mərhələnin özünə- 
jUöxsus bioekoloji xüsusiyyətləri vardır. Orqanogenezin VI-XII 
tiorhələləri olmaqla bərabər, həm də əmələ gəlmiş yeni bitki orqa- 
llzınlərinin inkişafının ilkin (başlanğıc) mərhələləridir (Kuperman, 
1977; Qurbanov, 1991).

f Oduncaqlı bitkilərdə gövdənin aşağı hissəsində olan tumur- 
•tiql ardan adətən uzun müddət orqanogenzin II mərhələsində qalan 
İHgctativ zoğlar inkişaf etdiyi halda, onun yuxarı hissəsindəki tu
murcuqlardan isə demək olar ki, II mərhələni ötəri keçən və tezliklə 
lll-IV mərhələlərə qədəm qoyan və daha sonra isə generativ or- 
|Bnlan əmələ gətirməklə bitkinin çiçəkləmə və meyvə verməsinə, 
yeni onun ontogenezinin reproduktiv dövrünə daxil olmasına imkan 
Vorən müxtəlif sırada budaqlanan generativ zoğlar əmələ gəlir 
(Bitkovski, 1966).

Özü də müxtəlif morfoloji tipli zoğların orqanogenez tsiklinin 
llöçmə müddətinin sürəkliliyi əsasən onlan II-V mərhələlərindəki 
böyümə və inkişaf etmə şəraitindən, yəni bitkinin bitdiyi coğrafi 
mövqedən, onun irsən qazandığı fərdi xüsusiyyətindən və aqro
texniki becərilmə şəraitindən asılıdır. Bitkilərin həyat tsiklinin VI- 
IX və xüsusən də X-XII mərhələlərinin gedişində baş verən kəskin 
fərqlənmələr adətən bitkinin növ, cins və fəsilə mənsubiyyətindən 
«Hilidir.
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4.1. Ontogenezin latent dövrünün xüsusiyyətləri

Örtülütoxumlu bitkilərin həyat tsiklinin yaş dövrlərinə gör 
hesablanmasına toxumlann cücərmə anından başlanır (Kupermaı 
1977). Lakin, onlann fərdi inkişafı, hələ ana fərdlər üzərind 
formalaşan reproduktiv orqanlarda ardıcıl olaraq gedən tozlanma v 
mayalanma proseslərinin məntiqi nəticəsi olan ziqotun əmə] 
gəlməsindən etibarən başlanaraq, toxum cücərənə kimi bitkini 
rüşeym halmda keçirdiyi gizli (latent) həyat dövrü ilə davam edi 
(Qurbanov, 1991).

Bir çox tədqiqatçıların diqqəti bir-birindən fərqli olan ekolq 
şəraitlərdə müxtəlif növ, cins və fəsilə mənsubiyyətli oduncaq 
bitkilərdə çiçək tumurcuqlarının əsasının qoyulması və onlann ink 
şafmdakı qanunauyğunluqlann öyrənilməsinə yönəlmişdir (Kupeı 
man, 1951, 1977; Ryadnova, 1958; Vasilsova, 1959; Molçanov v 
başq., 1967; Rudenko, 1969; Voloşina, 1973; İsayeva, 1974; Quı 
banov, 1989 və başq.). Bu işdə ən başlıcası tədqiq edilən bitkini: 
çiçək tumurcuqlarının qoyulma vaxtı və onlann əmələ gəlmə xüsu 
siyyətlərinin öyrənilməsidir ki, bununla da istənilən vaxt göstəribi 
proseslərə müxtəlif stimullaşdıncı üsullarla təsir etməklə dah 
optimal miqdarda çiçək əldə edib gələcək məhsuldarlığı artırma 
mümkündür ki, bunun da mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət 
vardır. j

Bitkilərin meyvə məhsduldarlığmın artırılması, onlann biöloj 
xüsusiyyətlərinin və habelə reproduktiv orqanlannm morfogenezi 
nin öyrənilməsi baxımmdan apanlan elmi tədqiqatlardan məlun 
olmuşdur ki, çiçəyin formalaşması müəyyən inkişaf mərhələlər 
üzrə həyata keçirilir. L.İ.Ronun (1929) fikrinə görə meyvə bitki 
lərinin çiçək tumurcuqları bütün yay boyu və payızda formalaşır 
Adi zoğalm çiçək tumurcuqlannm morfogenezi və onlann orqan 
lannın tam formalaşması isə digər meyvə bitkilərindən fərqli olaraq 
tam bir il ərzində baş verir.

Bitki tumurcuqlarının qış dövründəki inkişaf prosesini aşkar 
lamaq üçün əsas fizioloji göstəricilər sayılan çiçək tumurcuqlannj 
dakı ümumi rütubətin toplanma dinamikası və onlann quru çəkri 
lərinin dəyişkənliyini nəzərə alaraq Balakən-Şəki şəraitində adi 
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zoğalm çiçək tumurcuqlarında rütubətin dinamikası və quru maddə
nin miqdarını öyrənmək məqsədi ilə tərəfimizdən 1986-1990-cı illər 
orzində müxtəlif məzmunlu elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Tədqi
qatlardan məlum olmuşdur ki, qışda havanın temperaturu artdıqca 
çiçək tumurcuğunda da rütubət və quru maddənin miqdarı tədricən 
artır (cəd. 4.1.1.). 1986-cı ilin dekabr ayında havanın orta tempera
turu 8,9°C olduqda 100 ədəd tumurcuğun kütləsi 10,50 q olduğu 
halda, 1987-ci ildə ilin mart ayında havanın orta temperaturu - 
l,5°C-yə qədər endikdə isə bu kütlə göstəricisi 6,20 qrama qədər 
enmişdir. Bununla əlaqədar olaraq tumurcuqda quru maddənin 
miqdarı da 37,1%-dən 32,3-ə qədər enmişdir. Temperaturun sonra
dan bir daha artması tumurcuqlardakı rütubəti və quru maddəni də 
inüvafiq olaraq artırır. Beləliklə, adi zoğalm çiçək tumurcuqların- 
ılakı suyun miqdarı, rütubət faizi və quru maddə, qış dövründə 
havanın temperatur rejimi ilə sıx əlaqədardır və bir daha sübut edir 
ki, həqiqətən də Şəki şəraitində adi zoğalın çiçək tumurcuqlarında 
gedən həyati proseslər bütöv il ərzində davam edir. Aparılan 
morfofizioloji təhlillər nəticəsində aşkar edilmişdir ki, çiçək tumur
cuqlarının differensasiyası mahiyyət etibarilə böyümə konusunun 
differensasiyası (5-12 may), gələcək çiçək tumurcuqlarının əsasının 
qoyulması (9-18 may), çiçək topalarında çiçək hissələrinin diffe- 
rensasiyası (15-25 may), tozcuq toxumlarının differensasiyası, mak- 
rosporogenez və yumurtalığın əmələ gəlməsi, makrosporogenez 
(iyulun 30-na qədər) kimi 5 mərhələdə həyata keçir. Beləliklə, Şəki 
şəraitində adi zoğalm çiçək tumurcuqlarının tam formalaşması cari 
ilin mayında (5 may) başlayaraq gələn ilin mart (15 mart) ayında 
314 gündən sonra çiçəklənmə ilə başa çatır. Bu vaxt açılmış çi
çəklərin həm erkəkcikləri, həm də dişicikləri mayalanma prosesinin 
getməsi üçün tam hazır vəziyyətdə olur.

Şəki şəraitində avqust və sentyabr aylarında tam formalaşan iki 
nüvəli tozcuqlar çiçəkləməyə qədər (mart, aprel) morfoloji cəhətdən 
dəyişməz qalırlar. Normal tozcuq dənəciklərinin iriləri dəyirmi, 
xırdalan isə üçkünc, oval və ya uzunsov-oval formalı olmaqla ölçü
ləri 28-35 mk-dan artıq olmur. Təbiətdə isə adi zoğal tozcuqlan 8- 
11 gün, laboratoriya şəraitində isə eksikatorda kalsium xlorid məh
lulu üzərində 5 ay müddətində belə saxlandıqda öz həyati qabiliy
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yətini qoruya bilir.
Biz adi zoğal tozcuqlarının həyatilik qabiliyyətini öyrənmi 

məqsədi ilə Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində bitən san və qırmı 
meyvəli zoğal formalannm tozcuqlannı saxarozanm 10 və 30% 
məhlullarının asılmış damcılarını səpmək metodu (QolubimSİ 
1974) ilə bir neçə variantda (10, 20, 25, 30%-li saxaroza məhlull 
rmda) təcrübələr apararaq onlann normal inkişafım təmin edən opt 
mal temperaturu və cücərmə müddətini aşkar etmişik. Bu məqsəd 
havanın temperaturu 15°C olan otaqda iki gün saxlanmış və çiçə 
ləri tam açılmış adi zoğal budaqlarından tozcuqlar götürülmüş ı 
yuxanda qeyd edilən saxarozanm müxtəlif qatılıqda olan məhh 
lunda səpilmişdir.

Cədvəl 4.1
Adi zoğalm çiçək tumurcuqlanndakı quru maddə və rütubətin 

qış dövründəki dinamikası (1986-1989-cu illər)

Nümunə
nin götü

rülmə 
vaxtı

Nümun. 
götür, vaxt 

havanm 
tempera

turu

Qurudulmaya 
qədər 100 
toxumun 
kütləsi, q

100 
toxumun 

quru 
kütləsi, 

4

Tumurcuqda 
suyun 

miqdarı, q

Tumurcuğun 
rütubəti, 

%-lə

Tumurcuqc 
quru 

maddənin 
miqdarı, 

%-lə !
12.12.86 -3.8 8.70 3.20 5.50 63.2 36.8
27.12.86 8.9 10.50 3.90 6.60 62.9 37.1
12.01.87 1.0 9.75 3.65 6.10 62.5 37.4
27.01.87 3.1 11.0 3.80 7.20 65.5 34.5
12.02.87 2.9 10.50 3.50 7.0 66.7 33.3
27.02.87 -1.2 6.40 2.10 4.30 67.2 32.8
12.03.87 -1.5 6.20 2.10 4.20 . . ;67.7 32.3
12.12.87 9.9 13.60 5.10 8.50 62.5 37.5 j
27.12.87 -3.0 10.50 4.50 6.0 61.8 42.9
12.01.88 1.8 11.70 4.30 740 63.2 36.8 '
27.01.88 -0.5 6.60 2.40 4.20 63.6 36.4
12.02.88 0.2 7.50 2.60 4.90 65.3 34.7
27.02.88 3.3 9.30 3.0 6.30 67.7 32.3
12.03.88 6.2 8.10 2.50 5.60 69.1 30.9
12.12.88 7.4 10.20 4.10 6.10 59.8 40.2 s
27.12.88 1.2 11.80 4.80 7.0 69.3 40.7 ,
12.01.89 0.8 9.40 3.90 5.50 58.5 41.5
27.01.89 -1.9 7.70 3.00 4.70 61.0 39.0
12.12.89 0.2 5.10 2.00 3.10 60.8 39.2
27.12.89 4.1 6.50 2.60 3.90 60.0 40.0
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Tozcuqların səpilməsi və onların cücərdilməsi 18°C tempera
turda aparılmışdır. Səpindən 24 saat keçdikdən sonra 10-25%-li 
məhlullarda tək-tək tozcuq cücərməsi qeyd edildiyi halda, 30%-də 
İHə cücərmə aşkar edilməmişdir. 30 saatdan sonra isə saxarozamn 
25%-li məhlulunda cücərmə 40% təşkil etmişdir.

Beləliklə, Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində bitən adi zoğal, 
İHtısən mart ayında çiçəkləyərkən onun morfofızioloji cəhətdən tam 
İnkişaf etmiş tozcuqları, tozcuq kisələrinin partlaması nəticəsində, 
huva axını, cücü və s. vasitələrlə artıq yetkin vəziyyətdə olan 
dişiciyin ağızcığma düşməsi ilə tozlanma, 30 saat sonra mayalanma 
V0 daha sonra isə 145-165 gün ərzində rüşeymin və ümumiyyətlə 
toxum və meyvənin əmələ gəlməsi, inkişafı və tam yetişməsi 
proseslərinin ardıcıl olaraq baş verməsinə səbəb olur. Bunula da 
go I əcək bitkinin ontogenezinin latent (gizli) dövrü başlanır. Adi 
goğalda ontogenezin bu dövrü ana bitki üzərində baş verən tozlan- 
Щц və mayalanma proseslərindən sonra ziqotun əmələ gəlmə anın
ın başlayaraq sinkarp dişicikdən inkişaf edən bir yuvah iki to- 
Jtumlu pirenari adlı meyvəsinin toxumundakı, ağ rəngli endosperm- 
I© əhatələnmiş, 8x3 mm ölçülü normal rüşeymin gələcək inkişafı 
(toxumun cücərməsi) üçün lazımi şəraitin yaranmasına kimi olan bir 
müddəti əhatə edir. Toxumun cücərməsi, yəni rüşeymin sonrakı 
Iftkişafı üçün normal şərait yaranmadıqda isə bu dövrün potensial 
müddəti 5-8 ilə qədər davam edərək getdikcə rüşeymdəki ehtiyat 
qida maddələrinin tükənməsi, biokimyəvi və fizioloji proseslərin 
geifləməsi və nəhayət onların dayanması səbəbindən bitki öz 
Ontogenezinin növbəti mərhələsinə daxil olmadan məhv olur.

Təbiətdə adi zoğalm toxumları istər meyvə tam yetişərkən 
Çölirin altına töküldükdə, istərsə də quşlar, heyvanlar və s. vasitəsi 
Hə ətraf mühitə yayıldıqda belə müəyyən sükunət dövrü keçirdikdən 
Və normal istilik və rütubət şəraiti yarandıqdan sonra cücərməyə 
btışlayır.

Balakən-Şəki bölgəsində adi zoğalm toxumlarının cücərməsi 
üçün ən optimal variantlar axtarmaq məqsədi ilə tərəfimizdən bir 
lira təcrübələr aparılmış və bu barədə kitabın “Adi zoğalm cinsi (to
lumla) çoxalma xüsusiyyətlərində” ətraflı məlumatlar verilmişdir.

Ümumiyyətlə, adi zoğalm toxumlan, bu bitkipi çoxaltmaq məqfk 
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sədilə səpilərkən və yaxud da müəyyən müddət ərzində səpinqabaİ 
stratifikasiya edilərək sükunət dövrünü keçdikdən sonra, əlverişl 
şərait yaranan kimi cücərməyə başlayırlar. Özü də bu cücərmə td 
xumda gedən biokimyəvi və fizioloji proseslərlə yanaşı onun qald 
qabıqla örtülü olduğu səbəbindən adətən 188-238 günə qədər uzu 
bir müddətdən sonra baş verir. Adi zoğala məxsus pirenarimejj 
vənin daxilində bir yuvada iki toxumdan hər hansı birinin şişməs 
və onun içərisindəki rüşeymin böyüməsi nəticəsində əmələ gələı 
təzyiq altında onun sərt qabığı (endokarp) çatlayır və rüşeyfi 
kökcüyü daha intensiv surətdə inkişaf etməklə, toxumlar cücərməyi 
başlayırlar ki, bu da bitkinin ontogenezinin növbəti — virginil döy 
rünə keçməsinə imkan yaradır.

4.2. Ontogenezin virginil dövrünün xüsusiyyətləri

Adi zoğal toxumları Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində payızd 
sentyabrın əvvəllərində birbaşa və yaxud da 188-238 gün ərzind 
stratifikasiya edildikdən sonra yazda-martda səpildikdə 58-76? 
cücərti verir. İlk cücərtilər martın axın aprel ayının başlanğıcmdi 
müşahidə edilir ki, bununla da adi zoğalm ontogenezinin virgin! 
dövrünün cücərti mərhələsi başlanır.

Adi zoğal toxumlarının cücərməsi yerüstü cücərmədir, yəni toj 
xumlar cücərərkən toxum qabığının torpaq altında qalmasına bax' 
mayaraq, ondan azad olmuş ləpə yarpaqlan torpaq səthinə çıxırlar 
Cücərtilərin ləpəaltı dirsəyinin uzunluğu 30-35 mm, eni isə 1-1,3 
mm-ə bərabərdir. Ləpələr uzunsov-xətvari formalı olub, 20-40 mn 
uzunluğunda, 4-5-6 mm enində olurlar. Onlar əsasdan yığcam paz 
vari formalı, ucdan küt olmaqla qısa ləpə saplağına malikdirlər 
Birinci həqiqi yarpaqlan uzunsov-yumurtavari olmaqla, qarşı-qan 
şıya duran ucdan itisivrimli, əsasdan pazvari, səthdən xırda tükcükli 
olaraq uzunluğu 3 mm-ə çatan saplaqlar üzərində oturmuşlar. Yar
paqlar aydın görünən orta damara və onun qalınlığında olan qarşı- 
qarşıya duran qövsşəkilli yuxan yönəlmiş yan damarlara malik-i 
dirlər. Sonrakı yarpaqlar əsasən birinci həqiqi yarpaqlarla eynilik 
təşkil edirlər. Ləpəüstü dirsəyin uzunluğu 15 mm olduğu halda 
sonrakı yarpaqlararasi, yəni buğumlararası məsafə orta hesabla 22 
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mm-lə 37 mm arasında tərəddüd edir (cəd. 4.2.1).

Birillik adi zoğal toxmacarlarının böyümə göstəriciləri
Cədvəl 4.2.1

N/S

Birillik toxmacarlar

Hündür
lüyü, sm

Gövdəsinin 
diametri, 

sm

Ümumi 
boyu, 

sm

Buğumların 
sayı, ədədlə

Buğumarası 
məsafə, sm

Kökünün 
uzunluğu, 

sm
1. 25.5 0.4 25.5 9 2.8 13.0
2. 31.0 0.5 31.0 9 3.4 14.0
.1. 28.5 0.5 28.5 10 2.9 15.0
4. 30.0 . 0.5 37.5 9 3.3 17.0
5. 29.5 0.5 29.5 8 3.7 13.0
6. 35.5 0.5 36.5 10 3.6 13.0
7. 28.5 0.5 28.5 9 3.2 14.0
N. 27.5 0.5 27.5 10 2.8 15.0
9. 26.0 0.5 26.0 9 2.9 8.0
10. 23.0 0.5 25.0 9 2.6 10.0
II. 21.5 0.5 21.5 9 2.4 6.0
12. 31.0 0.6 44.5 9 3.4 15.0
13. 28.0 0.5 32.5 12 2.3 22.0
14. 24.5 . 0.5 44.0 8 3.0 16.0
15. 22.0 0.5 22.0 10 2.2 13.0
Orta 27.5 0.5 30.7 9 3.2 14.0

Bundan sonra adi zoğal bitkisinin ontogenezinin virginil döv
rünün yuvenil mərhələsi başlanır. Bu mərhələ adi zoğalm toxumdan 
nmələ gəlmiş bitkilərinin 1-8, vegetativ üsulla alınan fərdlərinin isə 
I -3 illik həyatını əhatə edir. Adi zoğalm meyvə bitkisi olduğunu nə
zərə alaraq onun tez meyvəvermə həddinə çatdırmaq və bu zaman 
onun bioekoloji xüsusiyyətlərində baş verən dəyişkənlik və uyğun
laşmaları aşkar etmək məqsədi ilə Balakən-Şəki şəraitində, tərə
fimizdən adi zoğalm 1-3 illik vegetativ mənşəli bitkilərinin fenoloji, 
böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Aparılan təd
qiqatlardan məlum olmuşdur ki, Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində adi 
zoğal cücərtiləri üçün lazımi şərait yaradıldıqda onlar intensiv surət
ilə böyüməkdə və inkişaf etməkdə davam edirlər. Birinci vegetasiya 
ilində (toxumun cücərməsindən kütləvi xəzana qədər olan müddət
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də-190 gün ərzində) cücərtilər 12 cütə qədər həqiqi yarpaqlar əməl 
gətirirlər. Fərddən asılı olaraq onların yerüstü hissəsinin hündürlüyi 
21,5-35,5 sm, kökün uzunluğu isə 6 sm-lə 22 sm arasmdak 
dərinlikdə məskunlaşır (cəd. 4.2.1.).

Adi zoğalın 2-3 illik toxmacarları üzərində B.İ.İvanenk< 
(1962), F.N.Rusanov (1970), P.İ.Lapin (1972), E.A.Nikolayeı 
(1974) və N.İ.Beydemanm (1974) təklif etdikləri metodikalar əsa 
sında aparılan fenoloji müşahidələr göstərmişdir ki, onlarda vege 
tasiyanın başlanması, yəni vegetativ tumurcuqların şişməsi fazas 
birinci ongünlüyün ortasında (3-5 mart) havanın temperaturu 5°C 
yə çatarkən müşahidə edilir. Yarpaqların açılması fazası ikiillil 
fərdlərdə martın II ongünlüyünün əvvəlindən başlayaraq 10 gün' 
üçillik fərdlərdə isə I ongünlüyün axırında başlamaqla II ongünlül 
ərzində davam edir. Apardığımız fenoloji müşahidələr göstərmişdi! 
ki, adi zoğalm yarpaqlarının əlvan rəngə boyanması ikiillik fərd
lərdə avqust aymda havanın temperaturu 26,6°C olduğu vaxtdar 
(3.VIII) etibarən başlayaraq 34 gün ərzində davam edir. Tam alabə- 
zəklilik sentyabrın II ongünlüyünün əvvəlindən ətraf mühit tempe^ 
raturunun 17,4°C-yə qədər aşağı düşdüyü vaxtda başa çatır. j

Üçilliklərdə isə bu faza avqustun birinci ongünlüyündə (5.VIII) 
başalayaraq 31 gün davam edərək, sentyabrın I ongünlüyünün 
ortalarında sona çatır. Adi zoğalm ikiillik fərdlərində xəzan fazası 
oktyabrm I ongünlüyünün ortalarında havanın temperaturu 10,8°C 
olduqda başlayaraq 28 günə, üçilliklərdə isə bir qədər (10 gün) gec, 
yəni oktyabrm II ongünlüyünün ortalarında başlayaraq 36 gün 
ərzində davam etdikdən sonra noyabrın III ongünlüyünün axırlal 
nnda havanın temperaturunun 4,4°C-yə qədər endiyi vaxtda (28.XI) 
başa çatır. Beləliklə, adi zoğalm iki-üçillik fərdləri Balakən-Şəki 
bölgəsi şəraitində münasib olaraq 237-262 gün ərzində illik 
vegetasiya müddətlərini başa vururlar. A.A.Molçanov və başqalan 
(1967), Q.Abele və başqalarının (1981) metodlarmdan istifadə 
etməklə müəyyən edilmişdir ki, 80-137 günlük böyümə müddəti 
ərzində 2 illik toxmacarların boyu fərddən asılı olaraq 115-171 sm, 
3 illik bitkilərdə isə 130-175 sm-ə çatır. Kök sistemi ikiilliklərdə 
20-31 sm, üçilliklərdə isə 22-57 sm dərinliyə uzana bilir (cəd.
4.2.2.).
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Cədvəl 4.2.2

Şəki rayonunda havanın orta aylıq temperaturu (°C ilə)

İlin aylan
Orta ayhq temperatur

I ongünlük II ongünlük III ongünlük
Yanvar 6.6 2.2 3.8
Fevral 1.2 2.8 5.4
Mart 5.0 2.1 4.5
Aprel 6.6 10.9 108
May 17.6 18.2 19.2
İyun 19.7 25.2 26.4
İyul 21.6 25.7 25.9
Avqust 26.6 22.6 20.4
Sentyabr 15.2 17.4 17.5
Oktyabr 10.8 11.0 6.2
Noyabr 7.0 7.9 4.4
Dekabr 3.1 5.6 1.9

Adi zoğalm birillik toxmacarlarında yan zoğlarm əmələ gəlməsi 
nadir hallarda qeyd edildiyi kimi, iki və üçillik bitkilərdə kütləvilik 
xarakteri daşıyaraq ikiilliklərdə 3-5, üçilliklərdə isə 5-8 ədəd yan 
zoğlar əmələ gətirir. Göz calağı üsulu ilə artırılan birillik fərdlərdə 
7-10 cüt, ikiilliklərdə isə 12 cütə qədər yan budaqlar əmələ gəlir. 
Budaqların 2-ci dərəcəli budaqlanması isə yalnız vegetasiyanın ikin
ci ilindən başlayır. Yan budaq və zoğlarm sayəsində bitkilərin göv
də və zoğlarının ümumi uzunluğu 196-546 sm, üçillik toxmacarlar
da isə bu göstərici 291-548 sm arasmda dəyişməklə bitkilərin meta- 
merlik görkəmini daha da yaxşılaşdırır (cəd. 4.2.3; 4.2.4.; 4.2.5.).
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Cədvəl 4.2.

Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində əkilib becərilən adi zoğalin 
müxtəlif yaşb fərdlərinin fenoloji fazalarının keçmə tarixləri 

(1986-1990-cı illər üzrə, orta)

Fenoloji fazalar

Virginil fərdlər
—

Reproduktiv fərdlər.

2 illik 
bitkilər

3 illik 
bitkilər

4 illik 
bitkilər

15-20 illik 
bitkilər

Çiçək Şişməsi - - 2.III 12.11
tumurcuqlarının Açılması - - 7.III 26.Ш ..

Başlanması - - 10.III 4.Ш
Çiçəklənmənin Kütləvi - - 13.Ш 10.Ш

Sonu - - 15.Ш 15.П1
Vegetativ Şişməsi 5.Ш 3.III 3.III 27.11
tumurcuqların Açılması 9.Ш 7.III 6.III 20.Ш

Yarpaqların Açılması 11.1П 9.III 13.III 30.Щ .
tam açılması 21.III 20.Ш 10.IV 14.IV

Meyvə əmələ Başlanması - - 2.IV 8.IV
gəlməsi və Kütləvi - - 20.VIII 17.ГХ
yetişməsinin sonu - - - • - 25.VIII 20.IX
Meyvələrin tam 
yetişməsi - - 30.VIII 25.IX

Payızda 
yarpaqların 
əlvan rəngə 
boyamnası

Başlanması 3.VIII 5.VIII 5.VIII 18.VIII
Kütləvi 7.IX 29.VIII 8.IX 10.IX
Sonu ll.IX 5.IX 20.IX 25 .X

Başlanması 5.10 15.X 15.X 24.X
Xəzanın Kütləvi 28.10 20.XI 25 .XI 28.XI

Sonu 7.XI 28.XI 30.XI 10.XII
Meyvələrin Başlanması - - 2.X 5.X
tökülməsinin Sonu - - 10.XI 20.1
Vegetasiya müdc əti 237 262 268 289

64



Cədvəl 4.2.4

İkiillik adi zoğal toxmacarlarının böyümə göstəriciləri

N/S

İkiillik toxmacarlar

Hündürlüyü, 
sm

Gövdəsinin 
diametri, 

sm

Gövdənin 
zoğlarının 
ümum, uz., 

sm

Buğumlann 
sayı, ədəd

Kökün 
uzunluğu, 

sm

1. 111.0 1.3 237.0 29 20.0
2. 121.0 1.0 196.0 23 22.0
V 115.0 1.5 359.0 23 23.0
4. 159.0 1.4 542.0 26 29.0
5. 145.0 1.3 399.0 24 27.0
6. 134.0 1.5 353.0 25 28.0
7. 154.0 1.5 422.0 23 30.0
8. 123.0 1.6 263.0 26 25.0
9. 161.0 1.6 546.0 25 27.0
10. 116.0 1.4 252.0 24 23.0
11. 138.0 1.5 347.0 25 24.0
12. 146.0 1.6 429.0 25 30.0
13. 127.0 1.6 205.0 29 31.0
14. 166.0 1.5 362.0 27 27.0
15. 171.0 1.5 499.0 29 22.0
Orta 139.7 1.5 360.7 26 25.9

Cədvəl 4.2.5

Üçillik adi zoğal toxmacarlarının böyümə göstəriciləri

S/S

İkiillik toxmacarlar

Hündürlüyü, 
sm

Gövdənin 
diametri, 

sm

Gövdə və 
zoğlarının 
uzunluğu, 

sm

Buğumlann 
sayı, ədəd

Kökün 
uzunluğu, 

sm

1 2 3 4 5 6
1. 155.0 1.8 420.0 31 22.0
2. 175.0 2.1 472.0 24 24.0
3. 157.0 1.8 538.0 27 25.0
4. 162.0 2.0 464.0 28 31.0
5. 150.0 2.0 291.0 24 25.0
6. 130.0 2.1. 239.0 26 45.0
7. 156.0 2.2 426.0 25 ” 57.0
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1 2 3 4 5 6
8. 147.0 1.8 545.0 27 35.0
9. 158.0 1.9 425.0 26 32.0
10. 165.0 1.8 376.0 24 38.0
11. 145.0 2.1 468.0 26 35.0
12. 175.0 2.0 548.0 25 44.0
13. 160.0 1.9 485.0 30 29.0
14. 175.0 1.9 487.0 31 22.0
15. 165.0 2.0 538.0 30 36.0 r
Orta 158.3 2.0 461.0 27 33.3 j

4.3. Ontogenezin reproduktiv dövrünün xüsusiyyətləri

Bitkilərin həyatındakı mühüm hadisələrdən biri onlann keyfiy 
yətcə yeni mərhələlər toplamı olan reproduktiv dövrə daxil olunma 
laridir. Bitkinin bu yaş dövrünün incəliklərini aşkarlamaq üçüi 
mütəmadi olaraq fenoloji müşahidələrin apanlması zəruridir. Bu ba 
xımdan bitkilərin mövsümi inkişafı üzərində aparılan fenoloji mü 
şahidələr elmi və təcrübi əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər yaşıb 
laşdırma, meşəsalma, seleksiya və meyvəçilik işlərində xüsusi yet 
tutur. Belə ki, bitkilərin yarpaqlanması, onların yay və payız rənginə 
boyanması, çiçəkləməsi, meyvə verməsi və s. fazalar üzərindd 
apanlan fenoloji müşahidələr nəticəsində yaşıllaşdırma, meşə və 
bağsalma və digər təsərrüfat məqsədləri üçün daha dekorativ və 
məhsuldar formalar aşkar edilir. Digər tərəfdən fenoloji müşahidələı 
morfoloji cəhətdən yaxm olan növlərin ayırd edilməsi, yeni sort və 
formaların alınması işlərinə də mühüm material verir (İvanenko, 
1962; Rusanov, 1970; Lapin, 1972; Nikolayev, 1974; Qurbanov; 
1975 və s.).

Bitkilər, o cümlədən adi zoğal da öz illik həyat dövrünü 
(tsiklini) fenoloji fazalann birinin digərini əvəz etməsi ilə başa 
çatdırır. Ekoloji amillərin, o cümlədən əsasən iqlim amillərinin 
təsiri altında keçən bu fenoloji fazalar ilin konkret hava şəraitindən 
asılı olaraq zaman etibarilə dəyişkənliyə uğrayırlar. Belə ki, hava 
şəraitinin mülayim keçməsi vegetasiyanın daha erkən başlanmasına 
və həmçinin meyvələrin erkən yetişməsinə səbəb olur.
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Müxtəlif regionlarda aparılan tədqiqatdan asılı olaraq adi 
goğalın çiçəkləmə fazası mart ayının III ongünlüyündən aprel aymın 
|| ongünlüyünə kimi uzana bilir (Slabodyanik, 1946; Unçiyev, 
|951; Fyodorova, 1955; Litvinenko, 1959; Quliyeva, 1960; 
F||cunov, 1980; Leontyak, 1984; Rudenko, Dudukal, 1984; İbra
himov, 1987; Məmmədov, 1988).

Böyük Qafqazm cənub yamaclarının Azərbaycan hüdudlarında 
lebiətdə və becərmə şəraitində adi zoğalın virginil (1-3 illik) və 
reproduktiv (4-15 və daha çox yaşlı) fərdləri üzərində apardığımız 
fbnoloji müşahidələr nəticəsində müxtəlif fenofazalann başlanma və 
qurtarma vaxtları və bunun üçün lazım olan optimal temperatur 
rejimi müəyyən edilmişdir.

Adi zoğalm vegetasiyası ilin hava şəraitindən asılı olduğundan 
hııvalarm isti və mülayim keçməsi vegetasiyanın erkən yazda baş
lanmasına şərait yaradır. Vegetasiyanın başlanma və qurtarma müd- 
ÜOllərinə görə reproduktiv fərdlər virginil fərdlərdən bir qədər 
fbrqlənirlər. Belə ki, reproduktiv fərdlərdə generativ tumurcuqların 
|lşməsi vegetativ tumurcuqların şişməsindən bir qədər qabaq, yəni 
martın I ongünlüyünün əvvəlində (02.III) başlanır. Bununla da 
Virginil fərdlərdən fərqli olaraq reproduktiv mərhələyə daxil olmuş 
yaşlı bitkilərdə vegetasiyanın başlanması daha erkən, yəni fevralın 
111 ongünlüyünün əvvəlində başlanır. Reproduktiv mərhələyə 
qədəm qoymuş adi zoğal bitkiləri illik həyat tsiklində yarpaq açma
mış çiçəkləyirlər. Dördillik fərdlərdə çiçəkləmə fazası martın I on
günlüyündə havanın temperaturu 5°C olduğu vaxtda başlanaraq, 
ikinci ongünlüyün ortalarında (15.1П) qurtarır. Bu faza 15-20 illik 
bitkilərdə 4 illik fərdlərə nisbətən (6 gün) tez başlanmasına bax
mayaraq, onun qurtarması isə 4 illiklərdə olduğu kimi həmin ayın II 
ongünlüyünün ortalarında (15.III) sona çatır.

Adi zoğal bitkilərində çiçək tumurcuqlarının inkişafı çiçək
ləməsi ilə başlayan və daha sonra isə onlarda baş verən tozlanma, 
mayalanma prosesləri və tozcuqların həyatiliyi barədə “Ontoge- 
ııczin latent (gizli) dövrünün xüsusiyyətləri” verildiyindən bu məsə
lələrin şərhinə bir daha qayıtmağa ehtiyac olmadığından meyvələrin 
əmələ gəlmə və inkişafı barədə olan dəlillərə müraciət edək.

Meyvələrin əmələ gəlməsi və onların tam yetişməsi müddəti
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fərddən asılı olaraq aprelin əvvəlindən başlayaraq sentyabrın ortal 
lanna qədər uzanır. 4 illik fərdlərdə meyvənin əmələ gəlməsi aprel 
lin I ongünlüyündə havanın temperaturu 6,6°C-yə çatdıqda baş 
layaraq, avqustun III ongünlüyünün ortalarında hava temperatd 
runun 20,4°C olduğu bir vaxtda, yəni 145 gün sonra onlann tan 
yetişməsi ilə başa çatır. 15-20 illik fərdlərdə meyvələrin əmələ gəli 
məsi fazasının aprelin I ongünlüyündə başlanmasına baxmayaraö 
onlann tam yetişməsi 165 gündən sonra, yəni sentyabnn II ongün; 
lüyündə başa çatır. Gec yetişən formalarda isə bu müddət bir qədə 
də uzun olur, yəni sentyabnn axmna qədər (27.IX) uzanır. Bı 
formalann çətirinin erkən yazda (fevral-mart) kütləvi surətdə saı* 
rəngli çiçəklərlə bəzənməsi, sonra isə yaşıl yarpaqların fonund; 
qırmızı meyvələrin təşəkkül etməsi xüsusi zövq oxşayıcı görkəır 
əmələ gətirir və sözsüz ki, bu da bəzək bağçılığı və yaşıllaşdırma 
işləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. -.i

Adi zoğal, əkilib-becərilmə şəraitində, 5-10 illiyində 8-15 kq 
15 illiyində 25-30 kq, 25-100 yaşında isə 80-100 kq və daha çox 
meyvə vermək qabiliyyətinə malikdir. Böyük Qafqazın cənub ya
maclarının Balakən-Şəki bölgəsində məskunlaşmış meşə fitosenoz
ların da apanlan tədqiqatlar göstərmişdir ki, adi zoğalm hər bit 
hektar sahə üzrə orta hesabla məhsuldarlığı 150 kq təşkil edir. Həı 
km2 ərazidə, yəni 100 ha meşə sahəsində 1000 ədəd adi zoğal bikisi 
olduğundan meyvə məhsuldarlığı 15 tona çatır. Bölgədə adi zoğalm, 
500 km2 ərazidə yayıldığım nəzərə alanqsa, onda bölgə üzrə ümumii 
məhsuldarlıq 7500 ton olar. Adi zoğalm hər bir kq-mn 300 manatj 
dəyəri olduğunu nəzərə alsaq, hər hektardan 45 min manat, bir km2? 
ərazidən 4500 min manat, 500 km2 ərazidən isə 2250 mln manat! 
gəlir əldə etmək ehtimalı əldə olunur. Hazırda bölgəyə daxil olan 
konserv zavodlan 50 ton adi zoğal meyvəsi qəbul etməklə ildə 15-; 
mln manat gəlir götürürlər. Lakin bölgədəki 7500 ton adi zoğal 
meyvəsi ehtiyatının tam toplanılması və onun yerindəcə emalım ı 
təşkil etməklə iqtisadi səmərəm 2250 mln manata çatdırmaq olar ki,; 
bu da hazırkı gəlirdən 150 dəfə artıqdır (cəd. 4.3.1.).
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Cədvəl 4.3.1
Balakən-Şəki bölgəsində adi zoğalm meyvə ehtiyatı 

və iqtisadi səmərəsi

Fitosenoz 
qrupları

Adi zoğalm 
yayıldığı sahə

1 ha ərazidə yayılan 
fərdlərin sayı və 

orta məhsuldarlığı

Ümumi 
məhsul 
ehtiyatı

İqtisadi 
səmərəliliyi

km ha ədəd kq ton mln 
manatla

Balakən 90 9000 10 150 1350 405
Zaqatala________ 120 12000 10 150 1800 540
t)ııx 100 10000 10 150 1500 450
Jəki . 110 11000 10 150 1650 495
Oğuz 80 8000 10 150 1200 360
Itölgə üzrə cəmi: 500 50000 10 150 7500 2250

Böyük Qafqazın cənub yamadan şəraitində adi zoğalm mey- 
Vələrindəki toxumlann tam yetişməsi meyvənin yetişməsi ilə bir 
vaxta düşür. Müxtəlif fitosenoz qruplarından toplanmış adi zoğal 
toxumlarının REİS-İ rentgen aparatından istifadə edilməklə univer- 
dal təsnifat əsasmda apanlan rentgenoloji təhlili göstərmişdir ki, 
nəinki fitosenoz qrupundan və həmçinin qrup daxilindəki müxtəlif 
hündürlüklərdən asılı olaraq əmələ gələn toxumlanmn inkişaf 
dərəcəsi (sinfi) və onlann keyfiyyəti, yəni həyatiliyi və orta inkişaf 
Nİnfinin göstəriciləri də müxtəlif olur (cəd. 4.3.2.).

Cədvəl 4.3.2
Böyük Qafqazın cənub yamaclarında müxtəlif hündürlük və 

fitosenozlarda bitən adi zoğal toxumlarının rentgenoloji təhlili

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsinin 
hündürlüyü, 

m

Toxumların inkişaf sinfi Toxumların 
orta inkişaf 

sinfi

Toxumlann 
həyatiliyi, 

faizləI Idf II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 15 3 5 - 37 40 3.76 68

Balakən 700 11 2 10 5 50 22 3.58 63
1000 14 - - 18 20 48 3.88 : 72
650 - 5 5 23 32 35 3.87 71

Zaqatala . 700 2 5 3 17 47 27 3.87 71 .......
1200 4 5 8 30 35 18 3.45 59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
700 - 1 1 10 43 45 4.30 82

Qax 900 1 4 6 9 41 39 4.03 75
1000 2 1 9 20 38 30 3.45 69
700 2 - 5 18 38 47 4.23 80

Şəki 780 - - 10 25 42 23 3.78 68
840 - 2 5 16 62 15 3.83 70
680 - 7 3 - 37 53 4.26 81

Oğuz 780 10 2 8 10 20 50 3.88 71
800 7 5 5 22 23 38 3.70 66

Ən yüksək göstəricilərə malik olan toxumlar (Sor.-4, 23-4, 3Ö 
L-80-82 faiz) çox, Şəki və Oğuz fitosenozlarının 680-700 m hüri 
dürlüklərində, ən aşağı keyfiyyətlilər (Sor-3.42,-3.58; L-59-63 faiz 
isə Balakən və Zaqatala fitosenoz qruplarının 700-1200 m hündür 
lüyündə bitən fərdlərdə müşahidə edilir.

Bizim 1985-1990-cı illər ərzində Böyük Qafqazın cənub ya 
maclanndakı meşə fitosenozlarında adi zoğalm meyvələrinin yetiş 
məsinə dair apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki 
dəniz səviyyəsinin hündürlüyündən və fitosenoz qrupundan asıl 
olaraq meyvələrin yetişməsi və tökülməsi fazalarının müşahidə edil 
mə faizi müxtəlifdir (cədvəl 4.3.3.). Apardığımız fenoloji müsa 
hidələr göstərmişdir ki, adi zoğalm yarpaqlarının əlvan rəngə bo 
yanması 4 illik fərdlərdə avqustun I ongünlüyündə (5.VIII) baş 
layaraq 46 gün davam edir. Daha yaşlı fərdlərdə yarpaqların əlvar 
rəngə boyanması fazası hava temperaturunun 22,6°C olduğu vaxtda 
yəni avqustun ortalarından başlayaraq 38 gün davam etdikdən sonn 
oktyabrm III ongünlüyündə (17,5°C-də) tam alabəzəkliklə baş< 
çatır. Xəzan fazası 4 illik fərdlərdə 2 illikdən 10 gün gec, yən 
oktyabrm II ongünlüyünün ortalarında 1 l,0°C-də başlayaraq 41 gür 
davam edir. Yaşlı fərdlərdə isə xəzan oktyabrın III ongünlüyünür 
ortalarında havanın temperaturu 6,2°C-yə qədər endikdə başlayır vj 
35 gün davam edərək noyabrın III ongünlüyünün axırlarında tem
peraturun 4,4°C-yə qədər endiyi bir vaxtda başa çatır.

1985-1988-ci illər ərzində Balakən-Şəki bölgəsinin müxtəlil 
hündürlük və fitosenoz qruplarında bitən adi zoğalm reproduktiv 
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foıdlərinin vegetasiya müddəti ərazində boy atmasının öyrənilməsi 
göstərmişdir ki, adi zoğal, hər bir illik inkişaf tsiklində, öz vege- 
tıısiya müddətini yaşdan asılı olaraq orta hesabla 268-289 gün 
irzində başa vurmaqla tədricən boy atır (cəd. 4.3.3; 4.3.4.). Müəy
yən edilmişdir ki, adi zoğalm Balakən-Şəki bölgəsində boy artımı 
dəniz səviyyəsindən 500-700 m hündürlüklərdə bitən fərdlərdə aprel 
üyında (1-2 sm) havanın temperaturu 11,9-13,2°C olduqda başlaya
nıq, tədricən sentyabr ayının I ongünlüyünün axırma kimi, yəni təpə 
tumurcuğunun qoyulduğu vaxta kimi davam edir.

Cədvəl 4.3.3

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən adi zoğalm meyvəsinin 
yetişmə və tökülmə fazalarının təsadüf edilmə faizi

Kitosenqz 
qrupu

Dəniz 
səviy. 

hündür., 
m

Meyvələrin yetişməsinin təsadüf 
edilmə faizi

Meyvələrin tökülməsinin 
təsadüf edilmə faizi

Avqust
Sentyabr 

I 
ongünlük

Sentyabr 
П 

ongünlük

Sentyabr 
III 

ongünlük
Oktyabr Noyabr Dekabr

500 46.7 6.6 - 467 60.0 25.0 15.0
Balakən 700 100.0 - - - 95.0 5.0 - •

1000 30.0 36.7 33.3 65.0 30.0 5.0
650 23.3 60.0 16.7 - 25.0 65.0 10.0

Zaqatala 700 . 3.3 ; 56.7 30. 10.0 15.0 75.0 10.0
1200 23.3 33.0 13.3 30.0 25.0 70.0 5.0
700 83.3 16.7 - - 90.0 10.0 -

Qax 900 - 6.6 46.7 46.7 60.0 30.0 10.0
1000 - 10.0 63.3 26.7 40.0 55.0 5.0
700 - - 20.0 80.0 25.0 70.0 5.0

Şəki 780 - - 26.7 73.3 15.0 75.0 10.0
840 - - 16.7 83.3 30.0 60.0 10.0
680 - 20.0 56.7 23.3 45.0 55.0 -

Oğuz 780 ■ ' - 13.4 33.3 53.3 30.0 65.0 5.0
800 - 10.0 73.3 16.7 70.0 30.0 - . -

Aprel ayındakı boy artımı demək olar ki, 500-700 m hündür
lüklərində eynidir (2 sm). May aymda havanın temperaturu 16,4- 
17,7°C olduqda boy artımının bir qədər sürətlənməsi (4 sm) Balakən 
və Qax fitosenoz qruplarının müvafiq 500 və 700 m hündürlüklə
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rində bitən adi zoğal fərdlərində müşahidə edilmişdir. Fitosenq 
qruplarının digər hündürlüklərində isə (680-1200 m) boy artırf 
1-3 sm arasmda dəyişilməklə, dəniz səviyyəsindən yuxarılara qalx 
dıqca azalır. İyun ayında ən yüksək boy artımı (7 sm) hava tempd 
raturunun 20,9°C olduğu müddətdə Qax fitosenoz qrupunun 700 й 
və Oğuz fitosenoz qrupunun 680 m yüksəkliklərində (6 sm) bitəj 
adi zoğal fərdlərində qeyd edilmişdir. Balakən və Qax fitosenoj 
qruplarında 700 m yüksəklikdə bitən adi zoğal fərdlərində ən yük* 
sək boy artımı (8 sm), həmin ərazilərdə hava temperaturunun 23, 
24,4°C olduğu bir vaxtda iyul ayında müşahidə edilmişdir. Vege 
tasiya müddəti ərzində boyatma riyazi olaraq modelləşdirilərkəı 
M.R.Qurbanovun (1993) təklif etdiyi differensial tənlik dy/dt=ky(ı 
y/A) vasitəsilə modelləşdirilərək aşkar edilmişdir ki, Şəki fitosenoı 
qrupunun 700 m yüksəkliyində bitən adi zoğal fərdlərinin riyaz 
məntiqə əsaslanan maksimum boy artımına (6-7 sm) iyul-avqus 
aylarında hava temperaturunun 23,5°C çatdığı bir vaxtda təsadü 
olunmuşdur. Qalan digər fitosenoz qruplarında isə iyula nisbətəı 
avqust aymda adi zoğalın boy artımı bir qədər aşağı düşərək 1 -5 sn 
təşkil etmişdir. Sentyabr aymda hava temperaturunun bir qədə 
aşağı düşməsi (18,9-20,0°C) ilə əlaqədar olaraq Balakən fitoseno; 
qrupunun 1000 m; Zaqatala fitosenoz qrupunun 700, 1200; Oğu. 
fitosenoz qrupunun 800 m yüksəkliklərində bitən adi zoğal fərd 
larinin boy artması zoğlarda təpə tumurcuğunun qoyulması ilə başı 
çatdığı halda Balakən fitosenoz qrupunun 500 m, Oğuz fitoseno; 
qrupunun 780 m yüksəkliklərində bitən adi zoğal fərdlərində isə : 
sm-ə qədər boy artımı müşahidə edilmişdir.

Ümumiyyətlə, Balakən-Şəki bölgəsini əhatə edən və müxtəli: 
hündürlüklərdə yerləşən fitosenoz qruplarında apardığımız uzun 
müddətli müşahidələr nəticəsində aşkar edilmişdir ki, bölgədə hün 
düdüklərdən aşılı olaraq adi zoğalm boy artımı 70-153 gün ərzind; 
davam edərək orta hesabla 6,7-27,7 sm-ə qədər çatır. Lakin boy ar
tımı ilin hava şəraitindən və fərdin bioloji xüsusiyyətlərindən ashl: 
olmaqla 1985-ci ildə 7-25 sm, 1986-cı ildə 10-30 sm, 1987-ci ild; 
isə 3-28 sm təşkil etmişdir.
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Cədvəl 4.3.
Adi zoğalın illər üzrə boy artımı 

(1985-87-ci illər üzrə, sm-lə)

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz səviy. 
hündür., m

İllər üzrə artım, orta 
hesabla 3 illik 

artım

Orta 
illik 

artım1985 1986 1987
500 22 25 20 67 22.3

Balakən 700 19 22 18 59 19.7 ,
1000 16 14 13 43 14.3
650 18 19 22 59 19.7

Zaqatala 700 10 13 17 40 13.3
1200 6 10 20 36 12.0
700 25 30 28 83 27.7

Qax 900 14 18 24 56 18.7
1000 10 16 12 38 12.7
700 15 20 14 49 16.3

Şəki 780 18 16 8 42 14.0
840 5 10 5 20 6.7
680 12 18 15 45 25.0

Oğuz 780 10 16 12 38 12.7
800 7 10 3 20 6.7

Beləliklə, tərəfimizdən apanlan uzunmüddətli təcrübə və müşa
hidələrə əsasən müəyyənləşdirilmişdir ki, adi zoğal fərdləri onto
genezin virginil dövründə güclü boy atmaq (171-175 sm) qabiliy
yətinə malikdir. Sonra reproduktiv dövrə qədəm qoyduqda gücün 
əksər hissəsi reproduktiv orqanların əmələ gəlməsinə yönəldiyi 
üçün bitkilərdə boy artımı o qədər də yüksək olmur. Lakin fərdin 
bitmə şəraitinin bioekoloji cəhətdən münasib olması, yüksək 
humuslu torpaq mühitində qidalanması hava və rütubətlə tam təmin 
olunması bitkinin reproduktiv dövrdə də güclü boy artmasına şərait 
yaradır. Elə buna görə də Balakən-Şəki çərçivəsində adi zoğalm ən 
çox boy artımı Qax fitosenoz qrupunun 700 m hündürlüyündə 
27.7 sm, ən az boy artımı isə Şəki və Oğuz fitosenoz qruplarının 
800-840 m hündürlüklərində bitən adi zoğal fərdlərində 6.7 sm qeyd 
edilmişdir.

Ümumiyyətlə, tədqiq edilən bütün fitosenoz qruplarında ən 
yaxşı boy artımı bir qayda olaraq 500-700 m, ən aşağı göstəricilər
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isə 1000-1200 m hündürlüklərdə məskunlaşan fitosenozlardakı fərd
lərdə müşahidə edilir.

Böyük Qafqazm cənub yamaclarındakı meşə fitosenozlarında 
bitən adi zoğalm fitosenoz qrupundan, hündürlükdən və ildən asılı 
olaraq, onun vegetasiya müddətinin sürəkliliyini öyrənilməsinə dair 
1985-1987-ci illər ərzində aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur 
ki, vegetasiyanın başlanması ilə yekuna çatması arasındakı müddət 
dəniz səviyyəsindən olan hündürlük və bitkinin fərdi xüsusiyyə
tindən (tez və gec yetişən) asılı olaraq dəyişkəndir (cəd. 4.3.5). Belə 
ki, yamacın 500-900 m hündürlüyündəki qurşaqda yerləşən fito
senoz qruplarında adi zoğalm vegetasiyası martın III ongünlüyündə 
(22-30.Ш) başlayaraq 254-272 gün davam etdiyi halda, 1000-1200 
m hündürlükdəki qurşaqda bu faza aprelin I ongünlüyündə (2-3.IV) 
başlayıb, 206-207 günə başa çatır. Hətta bəzi hallarda, yazm erkən 
gəlişi ilə havaların tez mülayimləşməsi Balakən fitosenoz qrupunun 
500 m yüksəkliyində vegetasiyanın daha tez - 25.II başlanmasına 
və 293 günə tamamlanmasına səbəb olmuşdur.

4.4. Ontogenezin senil dövrünün xüsusiyyətləri

Ağac və kol bitkilərinin, o cümlədən adi zoğalm dördüncü yaş 
dövrü ayrı-ayn fərdlərin həyat tsiklinin son illərini əhatə edir. Bu 
dövrün bitkinin növ mənsubiyyətindən və fərdi xüsusiyyətindən ası
lı olaraq uzun bir müddətdən (3-5 ildən 1000 ilə qədər) sonra baş
lanır. Ədəbiyyat məlumatları, arxeoloji qazıntılar, habelə yaşlı 
adamlarla aparılan sorğular nəticəsində əldə olunun məlumatlar və 
bizim müşahidələrimiz göstərmişdir ki, adi zoğal 250-300 il ya
şamaq qabiliyyətinə malikdir. Odur ki, bu bitkidə senil dövrünün 
250 yaşdan sonra başlaması fikri daha məqsədəuyğundur. Adi zo
ğalın daha yaşlı fərdləri öz xarici görkəminə-habitusuna, böyümə
sinə, çətir, yarpaq və s. əlamətlərinə görə aydın fərqlənirlər. Bu 
dövrdə adi zoğal fərdləri cavan fərdlərə nisbətən gec çiçəkləyir (20- 
25.1П), vegetativ tumurcuqlar isə zoğun bütün səthi boyu ilə deyil, 
ancaq uc hissələrində şişərək (28.Ш), yarpaqlar aprelin III ongün
lüyündə (23 .IV) açılmağa başlayır. Bu dövrdə mənsub olan fərd? 
lərin yarpaqlan uzunsov-oval, əksərən lanset formalı olmaqla cavan
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fərdlərin yarpaqlarından fərqli olaraq çox da böyük ölçüyə (45x2 
mm) malik deyildirlər. Ağacın ümumi formasına nəzər saldıqda yal 
paqlar ən çox çətirin uc hissələrində yerləşməklə, zəif inkişaf edil 
lər. Çətirin daxilindəki zoğlar üzərində isə yarpaqlar tək-tək yel 
ləşməklə, əksər zoğlar yarpaqsız olurlar. s

Meyvələrin əmələ gəlməsi və yetişməsi fazası senil dövrünü 
fərdlərində olduqca gec başlayıb (25-30.IV), meyvələrin tam yetiş 
məsi sentyabrın ikinci ongünlüyünün axırlarına kimi (18.IX) davari 
edir. Meyvələrin yetişməsi ilə tökülməsi (20.IX) arasında deməl 
olar ki, elə bir uzun müddətin olmaması onların tam gücdən düşərəl 
meyvəni saxlamaq qabiliyyətindən məhrum olması ilə izah edilir. ?

Adi zoğal fərdləri reproduktiv dövrdə bol meyvə vermək qabi 
liyyətinə malik olduqları halda, senil dövrünə qədəm qoyduqdaı 
sonra məhsuldarlığı getdikcə azalaraq, hətta çiçəklənməsinə heç bi 
meyvə verməməsi də təsadüf olunur.

Fərdin bitdiyi fitosenoloji mühitin ekoloji xüsusiyyətləri, dənij 
səviyyəsindən hündürlük və coğrafi mövqeyi, adi zoğalın senil döv 
rünü yaşayan fərdlərinə xüsusilə təsir edir. Belə ki, payızda yar 
paqlann əlvan rəngə boyanması fazası əksər yaşh fərdlərdə həyatı 
keçmədən yarpaqların tökülməsi (xəzan) sentyabrın birinci ongün
lüyünün ortalarından (5.IX) başlayaraq sonuna kimi qurtarır.

Biz, Balakən-Şəki bölgəsini əhatə edən və müxtəlif hündürlük
lərdə yerləşən fitosenoz qruplarında müşahidə apararkən bölgənin 
Zaqatala və Qax fitosenoz qruplarında, xüsusilə çay kənarı qayalıq
larda (900-1000 m) sərt sıldırımlar arasında bitən, 150-200 yaşlı adi 
zoğal ağaclarına təsadüf etmişik. Bu ağacların hündürlüyü çox da 
böyük olmayıb (3-5 m), gövədəsinin diametri 35-40 sm-ə qədərdir. 
Maraqlı burasıdır ki, fərdin bitdiyi ərazi bütünlüklə qaya parçalan 
ilə əhatə edilmiş və təbii eroziya nəticəsində sürüşərək sıldınmm 
tam kənarına qədər gəlib çatmışdır. Lakin şəraitə uyğunlaşmış və 
odunlaşmış köklər həm şaquli (10-15 m) və həm də üfiqi istiqa
mətlərdə (hər iki tərəfə təxminən 40 m) yayılaraq, sanki qaya 
parçalarım tutub saxlamışdır. Müşahidə edilmiş digər yaşlı fərdlərdə 
iri gövdə və çoxşaxəlilik olmasına baxmayaraq, budaqlann əksəriy
yəti qısalmış, qurumuş və üzəri mamırlarla örtülmüşdür. Gövdənin 
üzəri uzıın şınmlarla çatlamış və bir çox yerlərdən qopmuşdur.
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Digər fərdlərdə gövdənin içərisi qurayaraq boşalmış (4 m« 
gövdənin 2 m-lik hissəsi) və bütün ağırlıq sanki ətraf qabıj 
üzərində qalmışdır. Onların da budaqları qısa, çatlamış qabıqla 
örtülü vəziyyətdə olmaqla generativ və vegetativ tumurcuqlard 
məhrum olmuşdur.

Beləliklə, Böyük Qafqazın cənub yamaclarında Balakən-Şa 
bölgəsini əhatə edən və müxtəlif hündürlüklərdə yerləşən fitosenİ 
qruplarında bitən adi zoğalm senil dövrü fərdin bitdiyi ekolc 
şəraitdən asılı olaraq 150-200 ilə qədər davam etdikdən son 
bitkilər tamamilə məhv olaraq onlann ontogenezinə son qoyulur.
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V FƏSİL

ADİ ZOĞALIN BÖYÜK QAFQAZIN 
CƏNUB YAMACLARINDAKI 

NÖVDAXİLİ FORMA MÜXTƏLİFLİYİ

Bitkilər öz anatomik-morfoloji əlamətlərinə, həyat formalarına 
İ№ fızioloji-biokimyəvi xassələrinə görə fərdi dəyişkənliyə malik 
blurlar. Bu baxımdan adi zoğal da istisna təşkil etmədiyindən bu 
bövdən olan bitkilərdə fərdi dəyişkənliyə daha tez-tez rast gəlinir ki, 
İbli da onun mənsub olduğu zəngin forma müxtəlifliyinin öyrənil- 
Iffləsinə dair bir sıra elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına səbəb 
Olmuşdur (Seyidov, 1959; Quliyeva, 1960; Əliyev, 1977; Dudukal, 
Rudenko, 1984; İmaməliyev, 1985; İbrahimov, 1987; Məmmədov 
Və başqa., 1986). Böyük Qafqazın cənub yamaclarının Azərbaycan 
hüdudlarındakı meşələrində yayılmış adi zoğal fərdləri öz biomor- 
foloji əlamətlərinə, o cümlədən çətirin, gövdənin, yarpağın, meyvə 
toxumların forma, ölçü və rənglərinə, həmçinin habitusuna görə bir- 
birindən xeyli fərqlənirlər. Özü də bu fərqlənmə, bitkilərin dəniz 
səviyyəsindən hansı hündürlükdə bitməsindən və onların daxil 
olduqları fitosenoz qrupundan asılı olaraq daha rəngarəng olur.

5.1. Adi zoğalm yabam formalarının müxtəlifliyi

Adi zoğalm, həyat formasının öyrənilməsinə dair aparılan elmi- 
tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu bitkinin fərd
ləri bitdiyi şəraitdən asılı olaraq müxtəlif həyat formalı ola bilirlər 
(Pilipenko, 1960; Kaçalov, 1970; Dudukal və başq., 1984). Adi 
zoğal bitkilərinin hündürlüyü barədə olan fikirlər də müxtəlifdir. 
Belə ki, Dağıstan şəraitində adi zoğal çox da böyük olmayan ağac 
və ya kol olmaqla hündürlüyü bitdiyi şəraitdən asılı olaraq 1,5-5 
metrdir (Unçiyev, 1959). Azərbaycanda bitən adi zoğal ağaclarının 
hündürlüyü 2-8 m, gövdəsinin diametri isə 15-25 sm arasmda dəyi
şilməklə, çətiri dağınıq piramida və kürəşəkillidir (Seyidov, 1959; 
Quliyev, 1960; Kolotova^ 1962; Əliyev, 1977; Tanrıverdiyev, 1984; 
İmaməliyev, 1985; Məmmədov və başq., 1987, 1988; 1990;
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İbrahimov, 1990).
Böyük Qafqazın cənub yamaclarının Azərbaycan hüdudlarında 

məskunlaşan meşələrinin Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki və Oğujj 
fitosenoz qruplarında bizim apardığımız elmi-tədqiqat işləri nəticəm 
sində dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca adi zoğal ağaclarının, 
müxtəlif şəraitə uyğun olaraq ağacın hündürlüyü (A), gövdənin) 
diametri (B), meyvənin uzunluğu (V), meyvənin eni (Q), meyvai 
saplağının uzunluğu (D), lət faizi (E), toxumun uzunluğu (J), toxu-] 
mun eni (Z), meyvənin kütləsi (İ), toxumun kütləsi (K), yarpağın 
uzunluğu (L), yarpağın eni (M), yarpaq uzunluğunun eninə mü* 
nasibəti (N), yarpaq saplağının uzunluğu (O) və s. əlamətlərində baş( 
verən dəyişikliklər aşkar edilmişdir. Balakən fitosenoz qrupunda 
hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 500 m-dən başlayaraq 1000 m-ə 
kimi yüksəldikcə, adi zoğal ağaclarının boyu 1,5-6 m, gövdəsinin 
diametri isə 13-34 sm arasmda dəyişilir (cəd. 5.1.1.), hündürlüyü orta 
hesabla 3,7 m, gövdəsinin diametri 22,97 sm olan fərdlər dəniz 
səviyyəsindən 500 m hündürlükdə daha xarakterikdir (cəd. 5.1.2). Bu! 
hündürlükdə adi zoğalların çətiri əsasən (83%) dağınıq formalıdır.

Dəniz səviyyəsindən 700 və 1000 m hündürlüklərdə isə hün
dürlüyü 3,4 m və gövdəsinin diametri 19,37-20,93 sm olan adi 
zoğal bitkiləri daha çox yayılmşdır. Bu hündürlüklərdə bitən adi 
zoğallar ən çox (87%) dağınıq formalı çətirə malikdirlər. Bu 
hündürlüklərin hər birində az miqdarda da olsa da kürəşəkilli (10%) 
və piramidaşəkilli (3-7%) çətirə malik fərdlərə də rast gəlinir.

Zaqatala fitosenoz qrupunda adi zoğal ağaclarının hündürlüyü 
1,5-7,5 m, gövdəsinin diametri isə 12-40 sm arasmda dəyişilir (cəd. 
5.1.З.). Burada alçaq-boylu (h=3,l m; d=23,23 sm) ağaclara dəniz 
səviyyəsindən 700 m, hündür-boylulara isə (h=4,9 m; d=28,07 sm) 
1200 m yüksəkliklərdə daha çox rast gəlinir. Adətən ağacların 
hündürlüyü dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca azalır. Lakin 
Zaqatala fitosenoz qrupunda 1200 m hündürlükdə ərazinin daha 
münasib mikroiqlimə, münbit torpağa, yüksək rütubətə, günəş 
insalyasiyaşmm aktiv paylanmasına malik olması onların daha 
hündür boya və enli gövdəyə malik olmalarına şərait yaradır. 
Burada adi zoğallar üçün dağınıq çətir forması daha xarakterikdir 
(80-87%).
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Cədvəl 5.1.2

Fitosenoz qrupundan və hündürlükdən asılı olaraq adi zoğal 
fərdlərinin parametrik və konfiqurasiya göstəricilərinin dəyişkənliyi

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsin

dən 
hündürlük, 

sm

Fərdin
--------------------------------

Çətirin forması, %-lə

Hündürlüyü, 
m

Gövdəsinin 
diametri, sm

D
ağ

ın
ıq

şə
k 

ill
i

K
ür

əş
ək

ill
i

Pi
ra

m
id

aş
ə 

ki
lli

500 3.7 ±0.15 22.97 ±1.12 83.0 10.0 7.0
Balakən 700 3.4 ±0.16 19.37 ±0.65 87.0 10.0 3.0

1000 3.4 ±0.21 20.93 ±0.87 87.0 10.0 3.0
650 4.4 ±0.23 25.80 ±1.10 87.0 3.0 10.0

Zaqatala 700 3.1 ±0.15 23.23 ±1.16 87.0 10.0 3.0
1200 4.9 ±0.27 28.07 ±1.22 80.0 10.0 10.0
700 4.8 ±0.25 24.07 ±0.80 80.0 10.0 10.0

Qax 900 3.1 ±0.10 21.22 ±1.13 83.0 7.0 10.0
1000 2.4 ±0.10 20.63 ± 0.84 94.0 3.0 3.0
700 3.7 ±0.12 23.70 ±0.97 830 14.0 3.0

Şəki 780 3.5 ±0.12 22.00 ±0.81 87.0 6.5 6.5
840 2.2 ±0.06 24.50 ± 0.88 83.0 14.0 3.0
680 3.7 ±0.22 24.07 ± 1.15 70.0 17.0 13.0

Oğuz 780 2.9 ±0.10 23.70 ±0.87 83.0 7.0 10.0
800 2.9 ±0.08 23.17 ±0.80 77.0 20.0 3.0

Qax fitosenoz qrupunda adi zoğalların hündürlüyü 1,5-8 m, 
gövdəsinin diametri isə 2,7-33 sm arasında dəyişilir. Bu ərazidə 
alçaqboylu fərdlər (h=2,4 m, d=24,07 sm) 700 m yüksəklikdə rast 
gəlinir. Dağınıq çətir formasına daha tez-tez (94%) təsadüf edilir.

Şəki fitosenoz qrupunda bitən adi zoğalların hündürlüyü 1,5-5 
m, gövdəsinin diametri isə 14-34 sm arasında dəyişilir. Alçaqboylu 
fərdlər bu ərazidə 840 m yüksəklikdə (h=2,2 m, d=24,5 sm), 
hündürboylular isə 700 m yüksəkliksə (h=3,7 m, d=23,7 sm) daha 
çox yayılmışdır. Burada da adi zoğal ağaclarının əksəriyyəti (87%) 
dağınıq çətir formasına malikdirlər.

Oğuz fitosenoz qrupunda bitən adi zoğal ağaclarının hündür
lüyü 1,5-6 m, gövdəsinin diametri isə 15,35 sm arasında dəyişilir. 
Alçaqboylu fərdlər (h=2,7m, d=23,17 sm) 800 m yüksəklikdə,
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hündürboylularm (h=3,7 m, d=24,07 sm) isə 680 m yüksəklikdə 
yayılması daha xarakterikdir. Fərdlərin çətiri əsasən (83%) dağınıq 
formalıdır. j

Ümumiyyətlə, Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı meşə
lərdə müxtəlif fitosenoz qruplarında yayılmış adi zoğal ağaclarının 
hündürlüyü, gövdəsinin diametri, çətirinin forması və s. əlamət
lərinə müqayisəli surətdə yanaşsaq, onda belə bir nəticəyə gəlmək 
olar ki, tədqiqat regionunda bu bitkinin hündürlüyü orta hesabla 
2,2-4,9 m, gövdəsinin diametri isə 19,37-28,07 sm arasında dəyi
şilir. Bu növ üçün ən hündür sayılan fərdlərə (h=8,0 m, d=33,0 sm) 
Qax fitosenoz qrupunun 700 m yüksəkliyində rast gəlinir. Bu böl
gədə bitən adi zoğal bitkilərinin çətiri əksər hallarda (94%) dağı- 
mqşəkillidir. Lakin nisbətən az da olsa, kürə (20%) və pira-( 
midaşəkilli (18%) çətir formalarına da rast gəlinir.

Azərbaycan hüdudlarmdakı meşələrdə elmi-tədqiqat işləri apa- 
ran X.Q.Quliyevanm (1960) məlumatlarına görə Balakən-Şəki böl
gəsində adi zoğalm yarpaqlan ölçülərinə görə dəyişkən, səthdən 
əsasən yatıq və seyrək tükcüklü, damarların künc hissəsində saq- 
qalcıq tükcüklü, saplaqlann səthi isə sıxtüklü olmaqla forma etiba
rilə iti uclu ellipsşəkilli, iti uclu yumurtavari və lanset şəkillidirlər.

Bizim 1985-1994-cü illər ərzində Böyük Qafqazın cənub 
yamaclanndakı meşələrdə (Azərbaycan hüdudlarında) apardığımız 
uzunmüddətli tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, adi zo
ğalm yarpaqlan forma və digər əlamətlərinə görə bir-birindən kəs
kin surətdə fərqlənirlər. Özü də bu fərqlənmə nəinki müxtəlif fito
senoz qruplannda, habelə eyni qrupdan olan fərdlər arasında da 
aydın görünür. Tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, Balakən fito
senoz qrupunda 500 m yüksəklikdə bitən adi zoğalm yarpaqlarının 
uzunluğu 6,1-9,4 sm, eni 3,1-5,6 sm, saplağının uzunhuğu isə 0,7- 
1,4 sm arasında dəyişilir (cəd. 5.1.1). Bu hündürlükdə yarpaqların 
uzunluğunun ölçüləri 7,7 x 4,3 sm, saplağının uzunluğu isə 0,9 sm 
və yarpaq ayası ovalşəkilli (60%) formaya malik olan zoğal bitkiləri 
daha xarakterikdir (cəd. 5.1.4; 5.1.5).

Balakən ərazisindəki bu hündürlükdə adi zoğalm yarpaqlarının 
üst səthi (60%), habelə saplağı (63,3%) sıx tüklülüyə malikdirlər. 
Yarpaq ayalannda əsas və yan damarlanma daha güclü olmaqla
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Cədvəl 5.1.4

Fitosenoz qrupundan və hündürlükdən asılı olaraq adi zoğal 
yarpaqlarının morfometrik göstəricilərinin dəyişkənliyi

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsindən 

hündürlük, 
sm

Yarpağın

uzunluğu, 
sm eni, sm uzunluğunun 

eninə nisbəti

500 7.7 ±0.16 4.3 ±1.11 1.8 ±0.03
Balakən 700 7.4 ±0.17 4.0 ±0.11 1.9 ±0.03

1000 7.9 ±0.19 4.4 ±0.14 1.8 ±0.04
650 8.1 ±0.15 4.4 ± 0.08 1.8 ±0.03

Zaqatala 700 8.4 ±0.16 4.6 ± 0.08 1.8 ±0.03
1200 8.4 ±0.24 4.6 ±0.13 1.8 ±0.03
700 7.0 ±0.12 3.6 ±0.09 1.9 ±0.03

Qax 900 7.9 ±0.14 4.3 ± 0.09 1.8 ±0.03
1000 7.4 ±0.14 4.0 ± 0.09 1.8 ±0.02
700 7.2 ±0.19 3.9 ±0.09 1.8 ±0.04

Şəki 780 7.7 ±0.21 4.3 ±0.13 1.8 ±0.03
840 7.4 ±0.16 3.9 ±0.12 1.9 ±0.04
680 7.2 ±0.15 4.1 ±0.09 1.8 ±0.03

Oğuz 780 7.1 ±0.14 4.3 ±0.11 1.7 ±0.02
800 7.4 ±0.21 4.0 ±0.13 1.8 ±0.03

aydın nəzərə çarpır. Yarpaqların saplağı ən çox yaşıl (60%) rəng
dədir (cəd. 5.1.6). Bu ərazinin 700 m yüksəkliyində yarpaqların 
uzunluğu ümumiyyətlə 5,8-9,7 sm, eni 2,8-5,3 sm, saplağının uzun
luğu isə 0,5-1,0 sm arasında dəyişməsinə baxmayaraq yarpaq ölçü
lərinin orta hesabla 7,4 x 4,0 sm, saplaq uzunluğunun 0,8 sm, yar
paq ayası formasının isə dairəvi-ovalşəkilli (40%) olması bu hün
dürlük üçün daha xarakterikdir. Burada bitən adi zoğalm yarpaq
lanmn üst səthi (70%) və saplağı (100%) daha sıx tüklülüyə malik
dirlər. Yarpaq ayalannda əsas yan damarlanma daha qabarıq şəkildə 
nəzərə çarpır. Yarpaq saplağı əsasən yaşıl (53,3%) və qırmızımtıl- 
yaşıl (46,7%) rəngli olurlar.

Balakən ərazisində 1000 m yüksəklikdə bitən adi zoğal bitkiləri 
yarpaqlanmn uzunluğu ümumiyyətlə 5,7-7,6 sm, eni 3,2-5,7 sm, 
saplağının uzunluğu isə 0,4-1,3 sm arasında dəyişilir. Balakən
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Cədvəl 5.1.6
Fitosenoz qrupundan və hündürlükdən asdı olaraq adi zoğal 

yarpaqlarının morfometrik göstəricilərinin dəyişkənliyi

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsindən 
hündürlük, 

sm-lə

Saplağın 
uzunluğu, sm-lə

Saplaq rənginin təsadüf 
edilmə faizi

Saplaq 
tülkülüyünün 
təsadüf edilmə 

faizi

Yaşıl Açıq- 
yaşıl

Qjrmızı
-yaşıl Seyrək Sıx

500 0.91 ± 0.03 60.0 26.7 13.3 36.7 63.3
Balakən 700 0.80 ±0.02 53.3 - 46.7 - 100.0

1000 0.89 ±0.03 53.3 30.0 16.7 20.0 80.0
650 0.89 ±0.02 80.0 3.3 16.3 13.3 86.7

Zaqatala 700 0.84 ± 0.03 50.0 - 50.0 50.0 50.0
1200 0.92 ±0.02 76.7 3.3 20.0 33.3 66.7
700 0.76 ±0.03 36.7 6.6 56.7 - 100.0

Qax 900 0.82 ±0.02 80.0 6.7 13.3 46.7 53.3
1000 0.82 ±0.03 73.3 - 26.7 50.0 50.0
700 0.82 ±0.04 90.0 - 10.0 60.0 40.0

Şəki 780 0.78 ±0.03 83.3 - 16.7 30.0 70.0
.840. . 0.89 ±0.04 63.3 - 36.7 30.0 70.0
680 0.83 ±0.02 80.0 3.3 16.7 50.0 50.0

Oğuz 780 0.78 ±0.02 76.7 - 23.3 26.7 73.3
800 0.80 ± 0.03 66.7 10.0 23.3 83.3 16.7

fitosenoz qrupunun bu hündürlükdə yayılan fərdlərinin yarpaqları
nın ölçüsü orta hesabla 7,9 x 4,4 sm, forma baxımından isə əksə
riyyəti (57%) ovalşəkilli olurlar. Yarpaqlarda əsas və yan damar
lanma daha aydın nəzərə çarpır. Yarpaqların alt səthi sıx (73,3%), 
üst səthi isə seyrək (63,3%) tüklülüyə malikdir. Yarpaq ayalannm 
saplaqları adətən yaşıl rəngli olmaqla sıx tüklülüyə (80%) malik
dirlər.

Ümumiyyətlə, Balakən fitosenoz qrupunda iri ölçülərə malik 
olan yarpaqlar (9,7 x 5,3 sm) 700 m hündürlükdə, kiçik ölçülü 
yarpaqlar (5,7 x 3,2 sm) isə 1000 m hündürlükdə rast gəlinir. Bu 
qrupda oval (57-60%) və dəyirmi (40%) formalı yarpaqlar daha 
çoxluq təşkil edirlər.

Zaqatala fitosenoz qrupunda 650 m yüksəklikdə adi zoğal yar
paqlarının uzunluğu 5,8-9,4 sm, eni 3,2-5,6 sm, saplağının uzunluğu 
isə 0,7-1,3 sm arasında dəyişir. Ən çox orta ölçülü (8,1 x 4,4 sm) və
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ovalşəkilli (67%) yarpaqlara təsadüf olunur. Yarpaqların alt və üg 
səthləri sıx tüklülüyə (75-96,7%) malik olmaqla əsas damarlarımı 
qabarıq, yan damarlanma isə zəif inkişaf etmişdir. Yarpaqların sad 
laqları əsasən yaşıl (80%) rəngdə olmaqla, sıx tüklülüyə (86,7ЭД 
malikdirlər. 700 m yüksəklikdə bitən adi zoğal fərdlərində yarpad 
larin uzunluğu 6,0-9,7 sm, eni 3,9-5,5 sm, saplağının uzunluğu İSİ 
0,5-1,3 sm arasında dəyişir. Orta ölçülü (8,4 x 4,6 sm) və ova) 
fomalı (63%) yarpaqlar bu hündürlük üçün daha xarakterikdi^ 
Yarpaqların tüklülüyü alt səthə nisbətən üst səthdə seyrək (56,7%' 
paylanmışdır. Tədqiqat bölgəsinin bu hündürlüyündə bütün yarpaq 
larda əsas və yan damarlanma güclü inkişaf etmişdir. Saplağın yaşi 
və ya qırmızımtıl-yaşıl rənglərə boyanması, seyrək və ya sıx tüklt 
olması 50%-li ehtimala malikdir. 1200 m yüksəklikdə yarpağıı 
uzunluğu 5,4-10,5 sm, eni 3,1-5,9 sm, saplağın uzunluğu isə 0,7-1,1 
sm arasında dəyişir. Orta ölçülü (8,4 x 0,6 sm) və oval formal: 
(83%) yarpaqlar bu hündürlük üçün daha xarakterikdir. Yarpaq 
ayası sıx tüklülüyə malik olub, əsas damarlanması qabarıq, yan 
damarlanması isə bərabər paylanmışdır. Yarpaq saplağı əsasən yaşıl 
(76,7%) rəngli və sıx tüklülüyə (66,7%) malikdir. Ümumiyyətlə, 
Zaqatala fitosenoz qrupunda 1200 m hündürlükdə bitən adi zoğal 
bitkiləri yarpaqlarının dəyişkənlik diapazonu daha genişdir. Bu 
qrupda ovalşəkilli yarpaqlar çoxluq təşkil edir (63-83%). Yarpaq 
ayası səthinin ən sıx tüklülüyü isə onun alt səthində (96,7%) 650 m 
yüksəklikdə bitən bitkilərdə təsadüf edilir.

Qax fitosenoz qrupunda 700 m yüksəklikdə yayılan adi zoğalın 
yarpaqlarının uzunluğu 5,7-8,6 sm, eni 3-4.9 sm, saplağının uzun
luğu isə 0,6-1,2 sm arasında dəyişilir (cəd. 5.1.7). Bu hündürlük 
üçün xarakterik olan orta ölçülü (4,0 x 3,6 sm) yarpaqlar əsasən 
(70%) uzunsov-oval formalıdır. Yarpaqların ayası hər iki səthdən 
sıxtüklü (56,7-100%), qabarıq əsas damarlı və nisbətən zəif yan 
damarlanmaya maik olur. Yarpaqların saplaqları qırmızımtıl-yaşıl 
(56,7%) rəngli olur, səthdən bütünlüklə tükcüklərlə örtülmüşdür. Bu 
ərazinin 900 m yüksəkliyində yarpaqların uzunluğu 6,8-9,8 sm, eni 
3,4-5,3 sm, saplağının uzunluğu isə 0,6-0,9 sm arasında dəyişilir. 
Orta ölçülü (7,9 x 4,3 sm) ovalşəkilli (60 %) yarpaqlar bu hün
dürlük üçün daha xarakterikdir. Yarpaqların ayasmın alt səthi orta,
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üst səthi isə sıx (73,3%) tüklülüyə malikdir. Bu hündürlükdə yarpı^ 
ayasımn əsas və yan damarlanması güclü inkişaf etdiyindən aydıfl 
nəzərə çarpır. Yarpaq saplağı əsasən yaşıl rəngli olub (80%) orta 
dərəcəli tüklülüyə (53,3%) malikdir. Qax ərazisinin 1000 m hiln< 
düdüyündə bitən fərdlərin yarpaqlanmn uzunluğu 6,1-9,0 sm, cnl 
3,1-5,2 sm, saplağının uzunluğu isə 0,5-1,2 sm arasında dəyişilir. 
Bu hündürlükdə orta ölçülü (7,4 x 4,0) yarpaqlar oval şəklindi 
(76%) daha xarakterik olub, nisbətən sıx tüklülüyə (56,7-73,3%) 
malikdirlər. Yarpaq ayasımn damarlanması daha aydın nəzəri 
çarpır. Saplaq əsasən yaşıl (73,3%) rəngli olub, orta tüklülük dərə
cəsinə malikdir. Ümumiyyətlə, Qax fitosenoz qrupunda iri ölçülfl 
yarpaqlar (9,8-5,3 sm) 900 m, xırdalan (5,7 x 3,0 sm) isə 700 ıtl 
yüksəkliklərdə yayılan bitkilərdə rast gəlinir. Uzunsov-oval (76%) 
formalı yarpaqlar isə müvafiq olaraq 700 və 1000 m yüksəkliklərdc 
bitən fərdlər üçün xarakterikdir.

Şəki fitosenoz qrupunda 700 m yüksəklikdə adi zoğal yarpaq
larının uzunluğu 5,1-9,5 sm, eni 2,8-5,0 sm, saplağının uzunluğu isə 
0,5-1,1 sm arasında dəyişilir (cəd. 5.1.8). Orta ölçülü (7,2 x 3,9 sm) 
yarpaqlar oval (43%) və uzunsov-oval (40%) formalı olmaqla bu 
hündürlük üçün xarakterikdir. Yarpaq ayasımn səthi orta dərəcəli 
tüklülüyə (53,3-63,3%) malikdir. Yarpaq ayasımn əsas və yan da
madan güclü inkişaf edərək nəzərə çarpırlar. Saplaq əsasən yaşıl 
rəngli (90%) olub, orta dərəcəli tüklülüyə (60%) malikdirlər. Bu 
ərazinin 780 m yüksəkliyində yarpaq ayasımn uzunluğu 5-9,7 sm, 
eni 3,1-5,7 sm olan, saplağın uzunluğu isə 0,5-1,1 sm arasında 
dəyişkəndir. Orta ölçülü yarpaqlar (7,7 x 4,3 sm) əsasən uzunsov- 
oval (50%) və ovalşəkilli (47%) olmaqla daha tez-tez təsadüf edilir.

Yarpaq ayasımn üst səthi sıx, alt səthi isə orta (56,7%) dərəcəli 
tüklü və güclü inkişaf etmiş əsas və yan damarlanmaya malikdir. 
Yarpaq saplağı əsasən yaşıl rəngli olub (83,3%), sıx tüklülüyə 
(70%) malikdir. Bu ərazinin 840 m hündürlüyündə yayılan fərdlərin 
yarpaqlarının uzunluğu isə 0,6-1,3 sm arasında dəyişilir. Orta ölçülü 
yarpaqlar (7,4 x 3,9 sm) uzunsov-oval (43%) və ovalşəkilli (37 %) 
olub, sıx tüklülüyə malikdirlər. Əsas və yan damarlanma bu yarpaq
larda güclü inkişaf etdiyindən aydın nəzərə çarpır. Saplaq əsasən 
yaşıl (63,3%) rəngli olub, sıx tüklülüyə (70%) malikdir. Ümumiy-
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yətlə, Şəki fitosenoz qrupunda iri ölçülü yarpaqlar (9,7 x 5,7 sm) 
780 m, xırdalarına (5,1 x 2,8 sm) isə 700 m yüksəkliklərdə daha çox 
rast gəlinir. Bu ərazidə bitən adi zoğallarda yarpaq ayası uzunsov va 
oval formalı olub, saplaqları əsasən yaşıl rənglidir.

Oğuz fitosenoz qrupunda 680 m yüksəklikdə yayılan adi zoğal 
yarpağının uzunluğu 5,3-9,0 sm, eni 3,1-5,4 sm, yarpaq saplağının 
uzunluğu isə 0,6-1,1 sm arasında dəyişilir. Yarpaqlar orta ölçüdə 
(7,2-4,1 sm) əsasən oval (50%) və uzunsov (47%) formalı olub, sıx 
tüklülüyə malikdilər. Yarpaq ayasmın damarlanması güclü inkişaf 
etdiyindən aydın nəzərə çarpır. Saplaq yaşıl rəngli (80%) olub, orta 
dərəcəli tüklülüyə malikdilər. Bu ərazinin 780 m yüksəkliyində 
bitən fərdlərin yarpaqlarının uzunluğu 5,4-9,0 sm, eni 3,3-6,0 sm, 
yarpaq saplağının uzunluğu 0,6-1,0 sm arasında dəyişilir. Orta 
ölçülərə malik olan (7,1 x 4,3 sm) yarpaq ayalan əsasən oval (60%) 
və uzunsov ovalşəkilli (37%) olub, sıx tüklülüyə malikdilər. Əsas 
və yan damarlanma güclü inkişaf etdiyindən aydın görünür. Sap
laqlar əsasən yaşıl (76,4%) rəngli olub, sıx tüklülüyə (73,3%) 
malikdilər. 800 m yüksəklikdə yayılan bitkilərin yarpaqlarının 
uzunluğu 5-9,7 sm, eni 3-5 sm, yarpaq saplağının uzunluğu isə 0,6- 
1,2 sm arasında dəyişilir. Orta ölçülü yarpaqlar (7,2 x 4,0 sm) oval 
(50,0%) formalı olub, hər iki səthdən orta (53,3-66,7%) dərəcəli 
tüklülüyə malikdir. Əsas və yan damarlanma güclü inkişaf etdiyin
dən aydın nəzərə çarpır. Saplaq yaşıl rəngli (66,7%) olub, əsasən 
(83,3%) seyrək tüklülüyə malikdir. Ümumiyyətlə, Oğuz fitosenoz 
qrupunda iri (9,7-5,8 sm) və kiçik (5,0 x 3,0 sm) ölçülü yarpaqlara 
800 m yüksəklikdə rast gəlinir. Yarpaqların əksəriyyəti oval (50- 
60%) və uzunsov (30-47%) formalıdır.

Tədqiqat bölgəsinə daxil olan müxtəlif fitosenoz qrupları ayrı- 
aynlıqda təhlil edildikdən sonra belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı meşəliklərdə yayılmış adi 
zoğalm yarpaqlarının uzunluğu 5-10,5 sm, eni 2,2-6,0 sm, sapla
ğının uzunluğu isə 0,4-1,4 sm arasında dəyişilir. Burada ən çox oval 
(83%) və uzunsov-oval (70%) formalı yarpaqlar daha geniş yayıl
mışdır.

Ekoloji amillərin təzyiqi altında nəinki bitkilərin həyat forması 
və vegetativ orqanları da dəyişikliyə uğradığından onların repro- 
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duktiv orqanlarında da bir sıra forma müxtəlifliyi də meydana gəlir. 
Bu xüsusiyyət adi zoğal bitkisində özünü daha geniş surətdə büruzə 
verir. Belə ki, adi zoğalın meyvələri bitkilərin bitmə şəraitindən və 
növün genetik konstitusiyasından asılı olaraq forma, ölçü, rəng və 
dad etibarilə bir-birindən xeyli fərqlənirlər. Onlar forma etibarilə 
kürəşəkilli formadan armudvari və butulka formasına kimi, 
uzunluğuna görə isə 8-40 mm arasında dəyişilə bilirlər. Meyvələr 
bitkinin yayıldığı ekoloji şəraitdən asılı olaraq qırmızı rəngin 
müxtəlif çalarlarına boyana bilirlər. Azərbaycanın Gəncə-Qazax 
bölgəsi şəraitində bitən adi zoğalın meyvələri tünd-qırmızı, al- 
qırmızi; san, kəhrəba rəngli, ovalvari-uzunsov və oval formalı, 
turşaşirin dadlı və 82,05% lətliliyə malik olurlar (Seyidov, 1959). 
Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlanndakı 
meşələrdə bitən adi zoğal bitkilərinin meyvəsi həm rəng və həm də 
ölçü etibarilə daha dəyişkəndir. Burada al-qırmızı, tünd-qırmızı və 
qaramtıl rəngli meyvələrə rast gəlinir (Rolov, 1908; Vinoqradov- 
Nikitin, 1929). Zaqafqaziya meşələrində adi zoğalın san rəngli 
meyvələrinə də təsadüf olunur. B.V.Molokoseviç tərəfindən Bala
kən-Şəki zonasmdakı meşələrdə də san rəngli meyvəsi olan adi 
zoğal ağacı müşahidə edilmişdir (Quliyeva, 1960). Şimali Ukrayna 
şəraitində adi zoğalın meyvələrinin forması dairəvi, silindrik və 
butulkavari, uzunluğu 36-38 mm, diametri isə 16-18 mm arasında 
dəyişilir (Klimenko, 1980).

Azərbaycan şəraitində adi zoğal meyvəsinin uzunluğu 1,31- 
1,43 sm, eni 0,53-0,63 sm, kütləsi 1,8-2,5 q, toxumlarınınkı isə 
0,19-0,25 q arasında dəyişilməklə xırda meyvəli formalarm lətliliyi 
9,21-93,6%, orta Ölçülülərdə 89,5-92,0%, iri meyvələrdə isə 86,9- 
89,5% təşkil edir (İmaməliyev, 1985).

Böyük Qafqazın cənub yamaclannm Azərbaycan hüdudlannda- 
kı meşələrində bizim apardığımız uzunmüddətli tədqiqatlar nəti
cəsində Balakən-Şəki bölgəsi daxilində dəniz səviyyəsindən müx
təlif hündürlüklərdə və fitosenozlarda yayılmasından asılı olaraq 
meyvələrinin forma, ölçü, kütlə, rəng və s. əlamətlərinə görə bir- 
birindən kifayət qədər fərqlənən adi zoğal bitkiləri aşkar edilmişdir. 
Balakən fitosenoz qrupunda yayılmış adi zoğal bitkilərində çəllək, 
silindr, armud, uzunsov-oval, ovalşəkilli və dəyirmi (dairəvi) for
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malı meyvələrə təsadüf edilir. Çəllək formalı meyvələrə (43-50%) 
isə 500 m hündürlüklərdə daha çox təsadüf edilir (cəd. 5.1.9). Bu 
ərazidə bitən adi zoğalın tünd-qırmızı rəngli meyvələrinə əsasən 
(73,3%) 700 m yüksəklikdə, digər hündürlüklərdə isə nisbətən az 
(40-43,3%) rast gəlinir. Dəniz səviyyəsindən 700 m yüksəklikdə 
turş (rast gəlinməsi 50%), qalan digər hündürlükdə isə turşaşirin; 
(rast gəlinməsi 50-70%) dadlı meyvələr əmələ gətirən fərdlər daha > 
çoxluq təşkil edirlər. Məntiqə görə hündürlük artdıqca meyvələrin 
turşulğu da artmalıdır. Lakin bu qrupda dəniz səviyyəsindən 1000 m

Cədvəl 5.1.9

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən adi zoğahn meyvələrinin 
forma, rəng və keyfiyyət göstəriciləri

Dəniz

Meyvə formasının 
təsadüf edilmə faizi

Meyvə 
rənginin 

təsadüf edilmə 
faizi

Meyvə 
dadının 
təsadüf 
edilmə 

faizi
Fito
senoz

səviyyə
sindən şə

k.

qrupu hündürlük, 
m-lə

Ç
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k 

şə
k.

Si
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dr
 şə

k.

A
rm

ud
 şə

k.

U
zu

ns
ov

-o
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l ş

O
va

l ş
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.

D
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ir
m
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A
l-q

nm
ız

ı

Q
ır

m
ız

ı

Tü
nd

-q
ır

m
u

Tu
rş

Tu
rş

aş
ir

in

500 43.3 43.3 10.0 3.4 - - 36.7 23.3 40.0 36.7 63.3
Balakən 700 50.0 27.0 13.0 3.0 7.0 - 16.7 10.0 73.3 50.0 50.0

1000 44.0 33.0 13.0 3.0 - 7.0 30.0 26.7 43.3 13.3 76.7
650 73.0 .10.0 - 10.0 7.0 - 10.0 26.7 63.3 26.7 73.3 -

Zaqatala 700 67.0 30.0 3.0 - - - 13.3 26.7 60.0 23.3 76.7
1200 46.5 43.5 10.0 - - - 13.3 26.7 60.0 30.0 70.0
700 40.0 - 3.0 10.0 40.0 7.0 36.7 23.3 40.0 70.0 30.0

Qax 900 47.0 33.0 20.0 - - - 3.3 33.4 63.3 3.3 96.7
1000 50.0 33.0 17.0 - - - 6.6 16.7 76.7 3.3 96.7
700 73.0 20.0 7.0 - - 3.3 30.0 66.7 - 100.0

Şəki 780 63.0 27.0 10.0 - - - 3.3 16.7 80.0 - 100.0
840 57.0 13.0 10.0 - 20.0 - 6.6 16.7 76.7 - 100.0
680 46.7 43.3 6.7 - 3.3 - - 30.0 70.0 - 100.0

Oğuz 780 40.0 50.0 - - - 10.0 10.0 20.0 70.0 - 100.0
800 53.0 27.0 - - 20.0 - 6.6 33.4 60.0 - 100.0
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yüksəklikdə ərazinin günəş insalyasiyası ilə daha aktiv təmin olun
ması, havalanma, torpaq, su və s. ekoloji amillərin lazımi miqdarda 
olması meyvələrin tam yetişərək tərkibində şəkərin artmasına şərait 
yaradır. Balakən ərazisində 500 m yüksəklikdə yayılan fərdlərin 
meyvələrinin uzunluğu. 1,5-2,5 sm, eni 1,2-1,6 sm, meyvə sapla
ğının uzunluğu isə 0,7-1,4 sm arasında dəyişilir (cəd. 5.1.10). Bu 
hündürlüklərdə orta ölçülü meyvələr əmələ gətirən fərdlərə daha 
tez-tez rast gəlinir. Meyvələrinin kütləsi 1,4-3,0 q, lətliliyi isə 82,1- 
94,0%-ə çatır. 700 m yüksəklikdə bitən bitkilərin meyvələrinin 
uzunluğu 1,5-2,2 sm, eni 1,1-1,5 sm, saplağının uzunluğu 
0,9-1,8 sm arasında dəyişilir. Bu hündürlükdə meyvələrin kütləsi 
1,3-2,7 q, lətliliyi isə 86,7-98,0%-ə çatır. 1000 m yüksəklikdəki 
fərdlərin meyvələrinin uzunluğu 1,5-2,5 sm, eni 1,2-1,6 sm, sapla
ğının uzunluğu 0,7-1,4 sm, kütləsi 1,6-3,6 q, lətliliyi isə 85,3-93,3% 
arasında olan dəyişkənliyə malikdirlər.

Cədvəl 5. L10

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən adi zoğalın meyvələrinin 
morfometrik və kütlə göstəriciləri

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsindən 

hündürlük. 
m-Iə

Meyvənin

Uzunluğu, 
sm-lə

Diametri, 
sm-lə

Saplağının 
uzunluğu, 

sm-lə

Kütləsi, 
q~la

Lətliliyi, 
%-lə

500 1.9 ±0.04 1.4 ±0.02 1.0 ±0.04 2.4 ±0.08 90.0 ± 0.37
Balakən 700 1.7 ±0.02 1.3 ±0.01 1.1 ±0.03 2.2 ± 0.06 91.0 ±0.41

1000 1.8 ±0.04 1.4 ±0.02 1.0 ±0.03 2.4 ± 0.09 90.1 ±0.36
650 1.8 ±0.03 1.3 ±0.03 1.0 ± 0.03 2.2 ±0.11 89.1 ±0.47

Zaqatala 700 1.8 ±0.03 1.3 ±0.03 1.0 ±0.03 2.2 ±0.11 88.6 ±0.71
1200 1.8 ±0.03 1.2 ±0.03 0.09 ± 0.02 2.5 ±0.09 89.6 ± 0.37
700 1.6 ±0.02 1.2 ±0.01 1.0 ±0.03 2.0 ± 0.06 86.5 ±0.36

Qax 900 1.9 ±0.03 1.4 ±0.02 1.0 ±0.04 2.6 ±0.10 90.2 ± 0.42
1000 1.8 ±0.02 1.3 ±0.02 0.9 ± 0.03 2.4 ± 0.08 89.6 ± 0.25
700 1.8 ±0.03 1.2 ±0.02 1.0 ±0.04 2.4 ± 0.07 89.9 ± 0.21

Şəki 780 1.9 ±0.03 1.3 ±0.02 1.0 ±0.02 2.3 ±0.07 91.0 ±0.17
840 1.8 ± 0.03 1.2 ±0.01 1.0 ±0.04 2.5 ± 0.06 89.4 ±0.19
680 1.7 ±0.02 1.2 ±0.01 0.9 ± 0.02 2.2 ± 0.05 89.3 ± 0.52

Oğuz 780 1.8 ±0.02 1.3 ±0.01 1.0 ±0.03 2.2 ± 0.05 90.1 ±0.29
800 1.7 ± 0.03 1.3 ±0.02 0.9 ±0.03 2.1 ±0.05 89.6 ± 0.29
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Zaqatala fitosenoz qrupunda bitən adi zoğal fərdləri üçün əsa< 
sən çəllək, silindr və armudvari formalı meyvələr daha xarakterik
dir. Burada çəllək formalı (73%) meyvələr əmələ gətirən fərdləri 
650 m yüksəklikdə, silindr şəkillilərə (43,5%) isə 1200 m yüksək
likdə daha çox rast gəlinir. Meyvələrin rəngi dəyişkən olmasına 
baxmayaraq, tünd-qırmızı rəngli meyvələrə daha çox (60-63,3%) tə
sadüf edilir. Bu ərazinin bütün hündürlüklərində ən çox (70-76,7%) 
turşaşirin dadlı meyvələr əmələ gəlirlər.

Zaqatalanın 600 m hündürlüyə malik olan dağlıq şəraitində bi
tən adi zoğalın meyvələrinin uzunluğu 1,6-2,2 sm, eni 1,0-1,6 sm, 
saplağının uzunluğu 0,7-1,4 sm, kütləsi 1,4-3,2 q, lətliliyi isə 84,3- 
94,1% arasında dəyişilir. Orta ölçülü (1,7-1,9 x 1-1,4 sm) meyvələr 
əmələ gətirən fərdlərə bu ərazinin bütün hündürlüklərində daha tez- 
tez rast gəlinir. 700 m hündürlükdə meyvələrin uzunluğu 1,5-2,1 
sm, eni 1,0-1,6 sm, saplağının uzunluğu 0,7-1,3 sm, kütləsi 1,4-3,2 
q, lətliliyi 76,9-94,0%, 1200 m hündürlükdə meyvələrin uzunluğu 
1,3-2,0 sm, eni 0,9-1,6 sm, saplağın uzunluğu 0,8-1,2 sm, kütləsi 
1,4-3,2 q, lətliliyi isə 84,3-94% arasında dəyişilir.

Qax fitosenoz qrupunda çəllək formalı (40-50%) meyvələrə 
malik olan adi zoğallar bütün hündürlüklərdə dominantlıq təşkil 
edir. Silindrşəkilli meyvələrə 700 m hündürlükdə, uzunsov-oval, 
oval və dəyirmi formalara isə 900-1000 m hündürlüklərdə yayılan 
fərdlərdə təsadüf edilir. Meyvələr qırmızı rəngin müxtəlif çalarla- 
nna boyana bilirlər. Tünd-qırmızı rəngli meyvələr ən çox (63,3- 
76,7%) 900 və 1000 m hündürlüklərdə təsadüf edilir. Meyvələrin 
dadı, fərdlərin bitdiyi hündürlükdən asılı olaraq dəyişkəndir. Ona 
görə də 700 m hündürlükdə turş (rast gəlinməsi 70%), 900-1000 m 
hündürlüklərdə daha açıq və intensiv günəş insalyasiyası altında 
olan sahələrdə bitən bitkilərdə turşaşirin dadlı meyvələrə (rast gəlin
məsi 96,7%) daha çox rast gəlinir. 700 m hündürlükdə bitən fərd
lərin meyvələrinin uzunluğu 1,2-1,9 sm, eni 1,0-1,4 sm, saplağının 
uzunluğu 0,6-1,4 sm, kütləsi 1,2-2,7 q, lətliliyi 80,8-90,7%; 900 m 
hündürlükdə meyvələrin uzunluğu 1,5-2,5 sm, eni 1,2-1,6 sm, sapla
ğının uzunluğu 0,6-1,5 sm, kütləsi 1,7-5,0 q, lətliliyi 83,9-94,8%; 
1000 m hündürlükdə meyvələrin uzunluğu 1,6-2,0 sm, eni 1,1-1,5 
sm, saplağının uzunluğu 0,7-1,2 sm, kütləsi 1,7-3,3 q, lətliliyi isə
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87,6-92,2% arasında dəyişilir.
Şəki fitosenoz qrupunda yayılan adi zoğal bitkilərində çəllək, 

silindr və armudvari formalı meyvələrə daha çox rast gəlinir. Çəllək 
formalı meyvələr 700 m hündürlük üçün daha xarakterikdir 
(73,0%). Meyvələr ən çox (66,7-80,0%) tünd-qırmızı rəngli olub 
turşaşirin dada malik olurlar.

700 m hündürlükdə bitən fərdlərin meyvələrinin uzunluğu 
1,5-2,0 sm, eni 1,1-1,4 sm, saplağının uzunluğu 0,6-1,4 sm, kütləsi 
1,7-3,2 q, lətliliyi 87,2-92,5%; 780 m hündürlükdə meyvələrin 
uzunluğu 1,6-2,1 sm, eni 1,1-1,5 sm, saplağının uzunluğu 0,7-1,2 sm, 
kütləsi 1,6-3,2 q, lətliliyi 88,7-91,7%; 840 m hündürlükdə meyvələrin 
uzunluğu 1,5-2,1 sm, eni 1,1-1,4 sm, saplağının uzunluğu 0,7-1,4 sm, 
kütləsi 1,6-3,0 q, lətliliyi isə 86,9-91,3% arasında dəyişilir.

Oğuz fitosenoz qrupunda yayılan adi zoğal bitkilərində də 
regionun digər qruplarında bitən fərdlərdə olduğu kimi, çəllək (40- 
53%) və silindr formalı (27-50%) meyvələr çoxluq təşkil edir. 
Bununla yanaşı bu ərazidə bitən fərdlər arasında armudvari, oval və 
dəyirmi formalı meyvələr əmələ gətirən fərdlərə də təsadüf edilir. 
Meyvələr əsasən (60-70%) tünd-qırmızı rəngli olub, turşaşirin 
dadlıdılar. 680 m hündürlükdə bitən fərdlərin meyvələrinin uzun
luğu 1,5-2,0 sm, eni 1,1-1,4 sm, saplağının uzunluğu 0,8-1,1 sm, 
kütləsi 1,8-2,8 q, lətliliyi 80,4-93,9%; 780 m hündürlükdə yayılan 
adi zoğal meyvələrinin uzunluğu 1,5-2,0 sm, eni 1,1-1,5 sm, sapla
ğının uzunluğu 0,6-1,2 sm, kütləsi 1,8-2,8 q, lətliliyi 86,9-93,0%; 
800 m hündürlükdə məskunlaşan fərdlərin meyvələrinin uzunluğu 
1,4-2,0 sm, eni 1,1-1,5 sm, saplağın uzunluğu 0,6-1,3 sm, kütləsi 
1,6-3,0 q, lətliliyi isə 85,6-92,9% arasında dəyişir (cəd. 5.1.11).

Ümumiyyətlə, yuxarıda deyilənlərə yekun vurarkən, qeyd et
mək lazımdır ki, tədqiq etdiyimiz fitosenoz qruplarında bitən adi 
zoğal bitkilərinin meyvəsi və bir çox əlamətlərinə (meyvənin for
ması, rəngi, dadı, uzunluğu, diametri, saplağının uzunluğu, kütləsi, 
lətliliyi və s.) görə dəyişkəndir.

Tədqiqat bölgəsində ən çox çəllək (40-73%) və silindr formalı 
(10-50%) meyvələr əmələ gətirən fərdlər yayılmışdır. Bölgə üzrə 
tünd-qırmızı rəngli meyvələr daha xarakterikdir. Meyvələr bütün 
qruplarda əsasən turşaşirin dada malikdilər.
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Qax fitosenoz qrupunda 700 m hündürlükdə bitən adi zoğal 
bitkilərində turş dada malik olan meyvələr daha çoxluq (təsadüf 
edilmə 70%) təşkil edirlər. Balakən-Şəki regionunda ən iri meyvələr 
(orta ölçülü 1,9 x 1,4 sm) Balakən fitosenoz qrupunda 500 m, 
Qaxda 900 m, Şəkidə isə 780 m hündürlükdə yayılan bitkilərə 
xasdır.

Meyvə saplağı onların əmələ gəlmə şəraitindən asılı olaraq 
ölçüləri orta hesabla 0,9-1,1 sm arasında dəyişilir. Meyvə kütləsinin 
ən ağır gələni (2,5-2,6 q) Zaqatala fitosenoz qrupunda 1200 m, 
Qaxda isə 900 m hündürlükdə yayılan fərdlərdə də rast gəlinir. Lət 
çıxımına görə Balakən ərazisinin 500-1000 m hündürlüklərində 
(90,1-91,0%), Qaxda 900 m (90,2%), Şəkidə 780 m (91,0%), 
Oğuzda isə 780 m hündürlüklərdə məskunlaşan fitosenozlarda bitən 
adi zoğal fərdlərinin meyvələri (90,1%) fərqlənirlər.

Adi zoğal meyvəsinin forması ilə onun çəyirdəyinin forması 
bir-birinə uyğun gəlir. Uzunsov silindrşəkilli meyvələr nazik, 
uzunsov və uclan iti çəyirdəyə malikdirlər. Bir qədər dairəvi və ya 
çəlləkşəkilli meyvələrin çəyirdəyi isə nisbətən yoğun olub uclardan 
kütdürlər (Quliyeva, 1960).

Müxtəlif fərdlərin toxumları konfiqurasiya etibarı ilə bir-birin
dən aydın şəkildə fərqlənirlər. Onlar nazik uzunsov, enli-uzunsov 
olmaqla adətən ucları iti, bəzən küt və azacıq yumru olurlar. Səth
dən əsasən hamar, bəzən isə tillidir. Uc hissəsi əsasən hamar, bəzən 
isə çalaya bənzər oyuqludur. Oyuğun dərinliyi müxtəlif ola bilir. 
Toxum qabığının (endokarpın) qalınlığı formadan asılı olaraq dəyiş
kəndir. Toxumların rəngi bozumtul-mixəyi, mixəyi rəngdən qırmı- 
zımtıl-mixəyi rəngə qədər dəyişilə bilir. Onların ölçüsü həm fərdlər 
arasında^ həm də eyni bir fərd daxilində dəyişkəndir (Pşeunov, 
1980). Adi zoğal polimorf bitki olduğundan Azərbaycanda onun 
meyvəsinin forması, rəngi, dadı, toxumunun forması və ölçüləri ilə 
bir-birindən fərqlənən müxtəlif formaları geniş yayılmışdır 
(İmaməliyev, 1985).

Rizim tədqiqat bölgəsinə daxil olan fitosenoz qruplarında bitən 
adi zoğal bitkilərinin toxumları da öz ölçü və kütlə göstəricilərinə gö
rə dəyişkəndirlər. Balakən fitosenoz qrupüıida 500 Ш hündürlükdə 
yayılan fərdlərin əmələ gətirdiyi toxumların uzunluğu 1,1-1,5 sm, eni 
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0,4-0,6 sm, kütləsi isə 0,12-0,26 q arasında dəyişilir. 700 m yüksək», 
likdə məskunlaşmış fərdlərin toxumlarının uzunluğu 1,0-1,4 sm, cnjj 
0,4-0,6 sm, kütləsi 0,13-0,29 q; 1000 m yüksəklikdə bitən bitkiləri® 
isə toxumlarının uzunluğu 1,1-1,7 sm, eni 0,5-0,6 sm, kütləsi 0,13« 
0,29 q arasında dəyişilir. Ölçüləri orta hesabla 1,3 x 0,5 sm, kütləri 
isə 0,2 q olan toxumlar bu ərazinin bütün hündürlükləri üçü® 
xarakterikdir (cəd. 5.1.12).

Cadvəl 5.1,1$

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən adi zoğalın meyvələrinin 
morfometrik və kütlə göstəriciləri

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsindən 
hündürlük, 

m-lə

Meyvənin

Uzunluğu, 
sm-lə

Diametri, 
sm-lə

Kütləsi, 
q-ь ,

500 1.3±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01
Balakən 700 1.2±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01

1000 1.3±0.01 0.5±0.01 0.2±0.01
650 1.3±0.03 0.6±0.01 0.2±0.01

Zaqatala 700 1.3±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01
1200 1.3±0.02 0.5±0.01 0.3±0.01
700 1.3±0.02 0.6±0.01 0.3±0.01

Qax 900 1.4±0.03 0.5±0.01 0.3±0.01
1000 1.3±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01
700 1.2±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01

Şəki 780 l.l±0.02 0.4±0.00 0.2±0.00
840 1.2±0.03 0.5±0.01 0.2±0.00
680 1.3±0.02 0.4±0.01 0.2±0.01

Oğuz 780 1.3±0.03 0.5±0.01 0.2±0.01
800 1.2±0.02 0.5±0.01 0.2±0.01

Zaqatala fitosenoz qrupunda 650 m hündürlükdə bitən adi zoğal 
bitkiləri toxumlarının uzunluğu 1,2-1,7 sm, eni 0,5-0,6 sm, kütləsi 
0,16-0,31 q; 700 m yüksəklikdə toxumların uzunluğu 1,0-1,5 sm, 
eni 0,4-0,6 sm, kütləsi 0,18-0,37 q; 1200 m hündürlükdə toxumların 
uzunluğu 1,1-1,6 sm, eni 0,4-0,7 sm, kütləsi isə 0,18-0,34 q arasında 
dəyişilir.
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Qax fitosenoz qrupunda 700 m hündürlükdə yayılan fərdlərin 
Itıxumunun uzunluğu 1,0-1,4 sm, eni 0,5-0,7 sm, kütləsi 0,19-0,34 
q; 900 m hündürlükdə toxumun uzunluğu 1,1-1,8 sm, eni 0,4-0,6 
un, kütləsi 0,19-0,35 q; 1000 m hündürlükdə toxumun uzunluğu 
I, I -1,6 sm, eni 0,4-0,6 sm, kütləsi isə 0,19-0,33 q təşkil edir.

Şəki fitosenoz qrupunda 700 m hündürlükdə məskunlaşan 
/oğal bitkilərinin əmələ gətirdiyi toxumların uzunluğu 1,1-1,5 sm, 
eni 0,4-0,6 sm, kütləsi 0,18-0,8 q; 780 m hündürlükdə toxumların 
uzunluğu 1,0-1,4 sm, eni 0,4-0,5 sm, kütləsi 0,18-0,27 q; 840 m 
hündürlükdə toxumların uzunluğu 1,1-1,5 sm, eni 0,4-0,6 sm, 
kütləsi isə 0,20-0,31 q arasında tərəddüd edir.

Oğuz fitosenoz qrupunda 680 m hündürlükdə bitən bitkilərin 
aınələ gətirdiyi toxumların uzunluğu 1,0-1,5 sm, eni 0,4-0,6 sm, 
kütləsi 0,7-0,31 q; 780 m hündürlükdə toxumların uzunluğu 1,1-1,5 
sın, eni 0,4-0,6 sm, kütləsi isə 0,15-0,29 q arasında dəyişilir.

Ümumiyyətlə, yuxarıda verilən təhlildən belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, adi zoğalm toxumları nəinki bütün tədqiqat zonasına aid 
olan fitosenoz qruplarında, habelə eyni fitosenoz qurunun müxtəlif 
hündürlüklərində belə ekoloji mühitin təsiri altında cüzi də olsa 
dəyişkənliyə məruz qalaraq orta hesabla 1,2-1,3 sm uzunluğa, 0,4- 
0,6 sm diametrə və 0,2-0,3 q kütləyə malik olurlar.

Böyük Qafqazm cənub yamaclarının Azərbaycan hüdudlann- 
dakı meşə fitosenozlarında aparılan tədqiqatların, o cümlədən mor
fometrik və statistik təhlillər nəticəsində hər bir fitosenoz qrupun
dakı hündürlüklər və mədəni formalar üçün ayrıca olaraq əlanıət- 
lərarası korrelyativ əlaqənin əyani olaraq xarakterizə edən korrelya
siya qrafikləri qurulmuşdur. Bununla da aşkar edilmişdir ki, dəniz 
səviyyəsindən asılı olaraq bitkilərin müxtəlif orqanlarının dəyişkən
liyə uğraması ilə yanaşı, onların morfometrik əlamətləri arasında da 
müəyyən korrelyativ əlaqə yaranır ki, bu əlaqə də öz növbəsində 
ekoloji şəraitin təsiri altında bitkinin genetik konstitusiyası ilə 
tənzimlənir.
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5.2. Adi zoğalın mədəni formalarının müxtəlifliyi

Böyük Qafqazın cənub yamaclarının hüdudlanndakı meşələrində 
adi zoğalm (biomorfoloji əlamətlərinə görə fərqlənən) müxtəlif yabanı 
formaları geniş yayıldığı kimi bu yamacların ətəklərini əhatə edən və 
Balakən inzibati rayonundan başlamış Oğuz rayonuna kimi geniş bir 
ərazini tutan Balakən-Şəki bölgəsinin həyətyanı sahələrində əkilib- 
becərilən mədəni formalarına da tez-tez rast gəlinir (Quliyeva, 1960; 
Məmmədov, 1988, 1990). Bunu nəzərə alaraq, biz adi zoğalm yabanı 
formaları arasındakı oxşar və fərqli xüsusiyyətləri aşkar etmək məq
sədi ilə Balakən-Şəki bölgəsində dəniz səviyyəsindən müxtəlif 
hündürlüklərdə yerləşən ərazilərdə bitən adi zoğal bitkisinin yabanı 
formaları ilə yanaşı, həyətyanı sahələrdə becərilən adi zoğalm mədəni 
formaları üzərində müqayisəli elmi-tədqiqat işləri aparmışıq. Apar
dığımız tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, Balakən rayonunda əkilib- 
becərilən adi zoğal ağaclarının hündürlüyü 1,5-6,0 m, gövdəsinin 
diametri 3,0-15,0 sm; Zaqatalada ağacların hündürlüyü 2,0-8,0 m, göv
dəsinin diametri 6,0-30,0 sm; Qaxda ağaclann hündürlüyü 2,5-8,0 m, 
gövdəsinin diametri 6,0-35,0 sm; Şəkidə ağaclann hündürlüyü 2,0-7,0 
m, gövdəsinin diametri 4,0-30,0 sm; Oğuzda isə ağaclann hündürlüyü 
5,0-10,0 m, gövdəsinin diametri 20,0-35,0 sm arasında tərəddüd edir 
(cəd. 5.2.1.). Tədqiqat bölgəsində apardığımız uzunmüddətli müşahidə
lərə görə bölgədə adi zoğalm ən iri (h=10 m; d=35 sm) ağaclan Oğu
zun, alçaqboylulan (h=2,0 m; d=4-6 sm) isə Zaqatala və Şəki ra
yonlarının həyətyanı sahələrində rast gəlinir. Oğuz rayonunda adi zoğal 
ağaclarının daha hündür boya (10,0 m) malik olması, onların həyətyanı 
sahələrdə hündürboylu (6-8 m) findıq kollarının sıx əhatəsində bitdiyi 
və kölgəlik şəraitində olduğu üçün günəşə meyl etməsindən, habelə 
yüksək humuslu münbit torpaqlarda yerləşdiyindən asılıdır. Əkilib be
cərilən adi zoğal ağaclarının çətiri əsasən dağınıq (40-77,8%) və pira
mida (5,9-40,0%) formalıdır. Kürəşəkilli çətirə malik olan ağaclara isə 
həyətyanı sahələrdə az miqdarda (14,3-23,5%) rast gəlinir (cəd. 5.2.2.).

Adi zoğal yarpaqlarının biomorfoloji tədqiqi göstərmişdir ki, onun 
ayası olduqca dəyişkəndir. Eyni zoğal ağacmda eləcə də başqa-başqa 
ağaclarda iti uclu ellipsşəkilli, iti uclu yumurtavari neştərşəkilli və s. 
müxtəlif formalı yarpaqlar tapmaq mümkündür.
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Göstərilən bütün yarpaq formalarının yarpaq ayasımn ucu 
bəzən iti, bəzən də iti-uzunsov şəkildə olur. Yarpaqlar sadə və bütöv 
kənarlıdırlar. Yarpaq ayasımn üst səthi yaşıl və ya tünd-yaşıl, alt 
səthi isə açıq-yaşıl rənglidir. Damarlar sarımtıl rəngdə olub, yarpaq 
üzərində qarşı-qarşıya bərabər paylanmışdır (Quliyeva, 1960; 
Dudukal, 1984).

Balakən-Şəki bölgəsinin həyətyanı sahələrində apardığımız 
tədqiqatlar nəticəsində adi zoğalın mədəni formalarında beş cür: - 
oval (təkrarlanması 17,2-25%), geniş-oval (5,9-20,4%), dəyirmi- 
oval (5,9-16,9%), yumurtavari-oval (10,7-22,7%) və uzunsov 
ovalşəkilli (20,1-60,3%) yarpaq forma müxtəlifliyi aşkar edilmişdir. 
Bu yarpaq formaları həm eyni fərdin daxilində, həm də müxtəlif 
fərdlərdə təsadüf edilə bilir. Balakən rayonunda adi zoğal yarpaqla
rının uzunluğu 7,5-9,5 sm, eni 4,5-7,5 sm, saplağının uzunluğu 
0,5-10 sm; Zaqatalada yarpaqlarının uzunluğu 8,0-9,0 sm, eni 6,0- 
7,0 sm, saplağının uzunluğu 0,6-10 sm; Qaxda yarpaqlarının uzun
luğu 7,4-9,5 sm, eni 4,5-6,0 sm, saplağının uzunluğu 0,7-1,3 sm; 
Şəkidə yarpaqlanmn uzunluğu 7,4-9,5 sm, eni 5,0-6,5 sm, saplağı
nın uzunluğu 0,6-1,1 sm; Oğuzda isə yarpaqlarının uzunluğu 7,0- 
9,0 sm, eni 4,0-5,5 sm, saplağının uzunluğu 0,5-0,9 sm arasında də
yişkəndir (cəd. 5.2.3). Ümumiyyətlə, Balakən-Şəki bölgəsində adi 
zoğalın mədəni formasının orta hesabla iri ölçülü yarpaqları 
(7,5x4,5 sm) Balakən, xırdaları (7,0x4,0 sm) isə Oğuz rayonunun 
həyətyanı sahələrində müşahidə olunmaqla, bu bölgə çərçivəsində 
əkilib-becərilən adi zoğal bitkilərinin yarpaqlanmn uzunluğu orta 
hesabla 7,6-8,8 sm arasında dəyişilir. Xüsusi hallarda isə ən uzun 
(8,8 sm) yarpaqlı mədəni fərdlərə Qax, ən qısa (7,6 sm) yarpaqlara

Cədvəl 5.2.3
Adi zoğalın mədəni formalarının morfometrik göstəriciləri

Rayonlar
Yarpağın

Uzunluğu, sm-lə Eni, sm-lə Saplağın uzunluğu, 
sm-lə

Baläkən 8.7 ±0.17 5.3 ±0.30 0.8 ±0.05
Zaqatala 8.6 ±0.23 6.2 ±0.25 0.9 ±0.09

Qax 8.8 ± 0.28. ... 5.4 ±0.20. 1.0 ±0.09
Şəki 8.5 ±0.18 5.7 ±0.10. . 1.0 ±0.03
Oğuz 7.6 ± 0.29 5.Ö J 0.1S 0.7 ı Ö.04
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isə Oğuz ərazisində rast gəlinir. Adi zoğalın mədəni formalarının 
biomorfoloji cəhətdən yabanı formalarınkından bir o qədər də 
kəskin surətdə fərqlənməsə də, birincilərin meyvələri daha iri və 
ağır kütləyə (2,5-5,0 q) malikdilər.

Balakən-Şəki bölgəsində, aid zoğalın mədəni formalarının dəyiş
kənliyinin öyrənilməsinə dair apardığımız tədqiqatlardan məlum ol
muşdur ki, bu bölgədə həyətyanı sahələrdə becərilən adi zoğalın mey
vələrinin forma etiban ilə 6 qrupa: çəllək-təkrarlanması 29,4-44,4%, 
uzunsov-oval-təkrarlanması 14,3-33,3%, silindr-təkrarlanması 10,5- 
35,2%, konus (5,9-14,3%), dəyirmi-təkrarlanması 6,0-15,4% və butul- 
kaşəkilli (24,4-35,0%) meyvələrə bölmək olar. Bu bölgədə ən çox 
çəllək və uzunsov ovalşəkilli meyvələr daha geniş yayılmışdır (cəd. 
5.2.4). Meyvələr əsasən turş və turşaşirin dada malik, san, sanmtıl- 
qırmızı, al-qırmızı, qırmızı, tünd-qırmızı rəngli olurlar. San rəngli zo
ğal bitkilərinə yalnız Şəki rayonunun ərazisindəki həyətyanı sahələrdə 
rast gəlinir (11,8). Belə zoğal bitkiləri habitusuna görə çox cazibədar 
olmaqla meyvəsinin forması, rəngi, dadı və tez yetişməsi ilə başqa 
formalardan fərqlənirlər. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlıdılar. 
Mürəbbə, cem, kompot hazırlanması üçün daha yararhdılar. Balakən 
ərazisində əkilib-becərilən adi zoğal bitkilərinin meyvələrinin uzun
luğu 1,9-3,0 sm, eni 1,5-2,0 sm, kütləsi 2,5-6,3 q, lətliliyi 86,06- 
90,16%, toxumun uzunluğu l,2-2,0sm, eni 0,6-0,8 sm, kütləsi 0,3-0,8 
q arasında dəyişilir. Zaqatala şəraitində becərilən mədəni fərdlərin 
meyvələrinin uzunluğu 2,0-2,8 sm, eni 1,7-2,0 sm, kütləsi 3,5-5,6 q, 
lətliliyi 88,54-90,26%, toxumlarının uzunluğu 1,4-1,9 sm, eni 0,6-0,7 
sm, kütləsi isə 0,4-0,6 q təşkil edir. Qax rayonundakı həyətyanı sa
hələrdə qeydə alman adi zoğal meyvələrinin uzunluğu 1,9-2,9 sm, eni 
1,5-1,7 sm, kütləsi 2,4-4,1 q, lətliliyi 86,28-91,15%, toxumlarının 
uzunluğu 1,4-1,6 sm, eni 0,6-0,7 sm, kütləsi 0,3-0,4 q arasında də
yişilir. Şəki şəraitində əkilib-becərilən adi zoğalın mədəni formalarının 
meyvələrinin uzunluğu 1,7-2,5 sm, eni 1,4-1,8 sm, kütləsi 2,2-4,1 q, 
lətliliyi 87,37-92,62%, toxumlarının uzunluğu 1,2-1,8 sm, eni 0,5-0,7 
sm, kütləsi 0,2-0,4 q təşkil edir. Oğuz rayonundakı mədəni formalann 
meyvələrinin uzunluğu 1,7-2,2 sm, eni 1,3-1,5 sm, kütləsi 1,7-3,9 q, 
lətliliyi 85,51-90,29%, toxumlannın uzunluğu 1,3-1,7 sm, eni 0,5-0,7 
sm, kütləsi 0,2-0,4 q arasında dəyişilir.
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Cədvəl 5.2.4
Adi zoğalın mədəni formalarının konfiqurasiya, 

rəng və keyfiyyət göstəriciləri

Fitosenoz 
qrupu

Meyvə formasının təsadüf 
edilmə faizi

Meyvə rənginin təsadüf 
edilmə faizi

Meyvə 
dadının 
təsadüf 

edilmə faizi

Ç
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Balakən 32.5 16:9 10.8 - 15.4 24.4 10.0 - 50.0 30.0 10.0 100.0 -
Zaqatala 30.8 23.7 10.5 - - 35.0 . - - - 25.0 75.0 100.0 -

Qax 57.1 14.3 - 14.3 14.3 - - - 14.3 - 85.7 100.0 -
Şəki 294 23.5 34.2 5.9 6.0 - 5.9 11.8 58.8 23.5 - 88.2 11.8
Oğuz 44.4 33.3 11.2 11.1 - - - - 44.4 - 55.6 100.0 -

Ümumiyyətlə, Balakən-Şəki bölgəsinə daxil olan rayonların 
həyətyanı sahələrində becərilən adi zoğalın morfometrik göstərici
lərinin təhlili onu deməyə imkan verir ki, bu bitkinin meyvələrinin 
əksər biomorfoloji əlamətləri (uzunluğu, diametri, rəngi, dadı, 
turşuluğu, şəkərliliyi və s.) fərdlərin bitdiyi ekoloji şəraitin təsiri 
altında bu və ya digər dərəcədə dəyişkənliyə uğrayırlar. Bu dəyiş
kənlik nəinki başqa-başqa fərdlərdə, hətta eyni fərd daxilində də 
özünü aydın büruzə verir. Tədqiqat bölgəsinin həyətyam sahələ
rində adı zoğalın ən iri ölçülü (3,0 x 2,0 sm) meyvə əmələ gətirməsi 
Balakən rayonunda, ən kiçik ölçülüsü (1,7 x 1,3 sm) isə Oğuzda 
qeydə alınmışdır (cəd. 5.2.5).

Cədvəl 5.2.5
Adi zoğalın mədəni formalarının meyvə və toxumlarının 

morfometrik və rəng göstəriciləri

Rayonlar
Meyvənin Toxumun

Uzunluğu, 
sm-lə

Diametri, 
sm-lə

Kütləsi, q- 
la Lət, %-lə Uzunluğ 

u, sm-lə
Diametri, 

sm-lə
Kütləsi, 

q-la
Balakən 2.5 ±0.11 1.7 ± 0.04 4.4 ±0.39 86.7 ± 0.61 1.7 ±0.08 0.7 ± 0.02 0.6 ± 0.05
Zaqatala 2.4 ±0.17 1.8 ±0.07 4.3 ±0.46 89.5 ±0.36 1.7 ±0.11 0.7 ±0.03 0.5 ± 0.05
Qax 2.1 ±0.13 1.6 ±0.03 3.1 ±0.21 88.7 ±0.70 1.5 ±0.03 0.6 ± 0.02 0.3 ± 0.02
Şəki 2.2 ± 0.05 1.06 ±0.03 3.3 ±0.12 90.6 ±0.40 1.4 ±0.04 0.6 ±0.02 0.3 ± 0.02
Oğuz 1.9 ±0.07 1.4 ±0.03 2.5 ± 0.23 87.9 ±0.56 14 = 0.04 '0.6 ±0.03 0.39=0.03
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Meyvələrin ən çox lətlilik faizi (92,62%) Şəki, ən az lətliliyi 
(83,06%) isə Balakən rayonunun həyətyanı sahələrində becərilən 
adi zoğallarda aşkar edilmişdir. Toxumların ölçü (2,0 x 0,8 sm) və 
kütlə (0,8 q) göstəricilərinin üstünlük təşkil edən mədəni formaları 
Balakən rayonunda qeydə alınmışdır.

Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı müxtəlif hündürlüklərdə 
yerləşən meşəliklərdə bitən adi zoğalın yabanı fərdləri ilə Balakən- 
Şəki bölgəsinin həyətyanı sahələrində becərilən mədəni formaların 
oxşar və ya fərqli cəhətlərinin araşdırılması göstərmişdir ki, Balakən 
rayonunda mədəni halda becərilən adi zoğal ağaclarının maksimum 
hündürlüyü ilə həmin bölgənin 1000 m hündürlüyündəki təbii 
fitosenozlarda bitən fərdlərin maksimum hündürlüyü eynidir (6,0). 
Gövdənin diametri isə 700 m yüksəklikdə bitən ağacların gövdəsi
nin diametri ilə eynidir. Qalan digər hündürlüklərdə bitən fərdlərin 
morfometrik göstəriciləri isə mədəni formaların göstəricilərindən 
kiçik olmaları ilə fərqlənirlər. Mədəni və yabanı formaların yarpaq
lan biomorfoloji cəhətdən o qədər də fərqli olmasalar da, 700 m 
yüksəklikdə bitən yabanı formaların uzunluğu (9,7 sm) mədəni for
malarm yarpaqlanndan uzun olması bir müstəsna hal kimi qeydə 
alınmışdır. Mədəni formalarm yarpaqlanmn eni (7,5 sm) isə yaba- 
nılara nisbətən daha böyükdür. 500 m hündürlükdə bitən yabam 
fərdlərin yarpaq saplağının uzunluğu (1,4 sm) mədəni formalara 
nisbətən üstünlük təşkil edir. Mədəni formalann meyvəsinin kütləsi 
yabanılara nisbətən təxminən 2 dəfə artıqdır (6,3 q). Zaqatala və 
Qax rayonlarında mədəni halda becərilən zoğal ağaclarının hündür
lüyü (8,0 m), 700 m yüksəklikdə bitən fərdlərin hündürlüyü ilə 
nisbətləri eynilik təşkil etdiyi halda, Şəkidə becərilən mədəni zoğal 
ağacları isə yabanılara nisbətən daha hündürdür (7,0 m). Şəki və 
Qax rayonlarının həyətyanı sahələrində becərilən mədəni formalar
da meyvənin kütləsi (4,1 q), yabanı formalann meyvələrinin küt
ləsindən bir qədər ağırdır (3,2 q). Lakin, Qax fitosenoz qrupunun 
900 m hündürlüyündə bitən yabanı formalar daha iri meyvələr (5,0 
q) əmələ gətirirlər. Oğuz rayonunda həyətyanı sahələrdə becərilən 
adi zoğal ağaclan arasında daha hündürboylu (10,0 m) ağaclara 
təsadüf edilir. Bu rayonda mədəni formalarm meyvəsinin kütləsi 
(3,9 q) yabanılannkmdan ağırdır (2,8-3,0 q).
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Ümumiyyətlə, Böyük Qafqazın cənub yamaclarının Azərbay
can hüdudlanndakı meşələrdə yayılan adi zoğal həyat formasına 
görə, bitmə şəraitindən asılı olaraq yabanı halda 2,8-8 m hündürlüyə 
malik olan ağac və ya kol olduğu halda, Balakən-Şəki bölgəsində 
həyətyanı sahələrdə əkilib-becərilmə şəraitində isə 5-10 m hün
dürlüklü ağac bitkisi olaraq biomorfoloji cəhətdən zəngin forma 
müxtəlifliyinə malikdir.

5.3. Adi zoğalm perspektiv formalarının 
biomorfoloji xüsusiyyətləri

Morfometrik analizlər aparmaq üçün fərdin özünün və onun 
müxtəlif vegetativ və generativ orqanlarının parametrləri olan: fər
din hündürlüyü, gövdəsin diametri, yarpağın uzunluğu, eni, saplağın 
uzunluğu, meyvənin uzunluğu, diametri, saplağın uzunluğu, kütləsi, 
lət faizi, toxumun uzunluğu, diametri və kütləsi müəyyən edilmiş
dir. Yarpaq ayasmın uzunluğu, saplağın yarpaq ayasma birləşdiyi 
yerdən ucuna qədər olan məsafə, eni isə ən geniş sahə ölçülmüşdür. 
Saplağın uzunluğu budağa birləşdiyi yerdən yarpaq ayasmın 
başlandığı yerə qədər olan məsafə ölçülmüşdür. Meyvə və toxum
ların xətti ölçüləri ştangenpərgər vasitəsilə 0,01 mm dəqiqliklə 
ölçülmüşdür. Meyvə və toxumların kütləsi VLK-500 markalı tərə
zidə hər nümunədən 30 ədəd çəkmək yolu ilə həyata keçirilmişdir.

Forma Q -1

Qax rayonunun Ağçay kəndində, həyətyanı sahədə aşkar edilən 
bu forma dağınıq, lakin qollu-budaqlı çətirə malik olan, hündürlüyü 
6 m, gövdəsinin diametri 22 sm olan ağac bitkisidir. Yarpaqları 
geniş oval formalı olub, üzəri zəif tüklüdür. Yarpaq ayasmın 
uzunluğu 8-20 sm, eni 6,0 sm, saplağının uzunluğu isə 0,7 sm-dir. 
Meyvəsi çəlləkşəkilli və qırmızı rənglidir. Meyvələrinin ölçüləri 
orta hesabla 2,2 x 1,6 sm, kütləsi isə 3,5 qramdır. Lətliliyi 90,32% 
olub, dadı turşaşirindir. Meyvələri avqust ayının axırında yetişir. 
Yaşıl rəngli meyvə saplağının uzunluğu 1,3 sm, toxumlarının rəngi 
açıq- mixəyi, ölçüləri 1,5 x 0,6 sm,, kütləsi isə 0,3 qramdır. ;
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Forma Q - 2

Qax rayonunun Ağçay kəndində, həyətyanı sahədə qeydə 
alınmışdır. Ağacm hündürlüyü 7 m, gövdəsinin diametri 30 sm-dir. 
Çətiri dağınıq formalıdır. Yarpaqlar yumurtavari-oval formalı olub, 
yarpaq ayası yaşıl rənglidir, üst səthdən seyrək, altdan isə sıxtüklü, 
orta ölçüləri isə 7,4 x 4,5 sm-dir. Yarpaq saplağı tüklü olub 10 mm 
uzunluğundadır. Meyvələr çəlləkşəkilli, qırmızı rəngli, turşaşirin 
dadlı, orta hesabla 4,1 q kütləyə və 2,9 x 1,7 sm ölçüyə malikdir. 
Meyvə saplağı 1,1 sm uzunluğunda tüksüz, yaşıl rənglidir. Toxumu 
oval formalı olub, orta hissəsi bir qədər genişdir. Açıq-mixəyi 
rənglidir. Ölçüləri orta hesabla 1,6 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,4 qramdır. 
Lətliliyi 91,15% olan meyvələri sentyabrın ortalarında yetişir.

Forma Q-5

Qax rayonunun Qaxbaşı kəndində aşkar edilən bu forma üç 
gövdəli koldur. İşıqlı sahədə bitir. Kolun hündürlüyü 3,0 m, 
gövdələrinin diametri isə 18 sm-dir. Yarpaqlan yaşıl rəngdə olub, 
tüklüdür. Meyvələr qırmızı rəngli və konusşəkillidir. Dadı turşaşi
rindir. Meyvələrin ölçüləri orta hesabla 1,9 x 1,6 sm, kütləsi isə 3,1 
qramdır. Meyvə saplağı 1,1 sm uzunluğundadır. Toxumu ovalşəkilli 
olub, orta hissədən bir qədər enlidir, açıq-mixəyi rənglidir. Toxu
mun ölçüləri 1,4 x 0,7 sm, kütləsi isə 0,4 qramdır. Meyvələrinin 
lətliliyi 87,94%-dir, tam yetişməsi isə sentyabrın ortalarına təsadüf 
edilir.

Forma Q-7

Qax rayonunun Qaxbaşı kəndində həyətyanı sahədə aşkar 
edilən bu forma 2,5 m hündürlüyündə olub və dağınıq çətirə malik 
olan ağac bitkisidir. Gövdəsinin diametri 6,0 sm-dir. Yarpaq ayası 
dairəvi ovalşəkilli və alt səthdən sıx tüklüdür. Yarpaq ayasınm ölçü
ləri orta hesabla 9,5 x 5,0 sm, saplağının uzunluğu isə 0,7 sm-dir. 
Meyvələr çəlləkşəkillidir. Onların ləti və meyvə qabığı qırmızı 
rəngli, turşaşirin dadlıdır. Meyvələrinin ölçüləri orta hesabla 2,1 x 
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1,7 sm, kütləsi isə 3,3 qramdır. Toxumlar ovalşəkilli, mixəyi rəngli, 
orta hesabla ölçüsü 1,5 x 0,6 sm və 0,3 q kütləyə malikdir. 
Meyvələri 90,11% lətliliyə malikdir. Erkən (avqust ayında) yetişən 
formadır.

Forma Z -1

Zaqatala rayonunun Tala kəndində həyətyanı sahədə qeydə 
alınmışdır. Beş gövdədən ibarət olan kolun hündürlüyü 8,0 m, 
gövdələrinin diametri isə 30,0 sm-dir. Yarpaqlar tam kənarlı geniş, 
ovalşəkillidir. Yarpaqların ölçüləri orta hesabla 90 x 75 mm, sapla
ğının uzunluğu isə 10 mm-dir. Meyvələr çəlləkşəkilli və qırmızı 
rənglidir, onlann ölçüləri orta hesabla 2,8 x 2,0 sm, kütləsi isə 6,0 
qramdır. Meyvə saplağı digər formalara nisbətən daha uzun olub 
(1,8 sm) yaşıl rənglidir. Toxumlan açıq- mixəyi rəngli olub, orta 
hissədən bir qədər daha enli olan oval formalı, ölçüləri orta hesabla 
1,8 x 0,7 sm, kütləsi isə 0,6 qramdır. Meyvələrin lətliliyi 90,26%- 
dir. Kolun meyvə məhsuldarlığı orta hesabla 97,0 kq-dır. Mey
vələrinin tam yetişməsi avqust ayının axırında müşahidə edilir.

Forma Z-2

Zaqatala rayonunda Tala kəndinin həyətyanı sahəsində aşkar 
edilən bu forma 3,0 m hündürlüyündə ağacdır. Onun gövdəsinin 
diametri 6,0 sm-dir. Çətiri isə dağınıq formalıdır. Yarpaqları yumur- 
tavari ovalşəkilli, tüklü, orta hesabla 85 x 60 mm ölçülü, yarpaq 
saplağının uzunluğu isə 5,0 mm-dir. Meyvələri çəlləkşəkilli, al-qır- 
mızı rənglidir. Meyvənin ləti turşaşirin dadlı olmaqla, onun 
88,54%-ni təşkil edir. Meyvənin ölçüləri orta hesabla 2,5 x 1,7 sm, 
kütləsi 3,9 q, saplağının uzunluğu isə 1,4 sm-dir. Toxumları açıq- 
mixəyi rənglidir. Onların ölçüləri orta hesabla 1,9 x 0,7 sm, kütləsi 
isə 0,4 qramdır. Meyvələri əsasən sentyabr ayının əvvəllərində 
yetişir.
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Forma Z-3

Zaqatala rayonunda Tala kəndində həyətyanı sahədə becərilir. 
Ağacın hündürlüyü 4,0 m, gövdəsinin diametri isə 12,0 sm-dir. Çə
tiri piramidaşəkillidir. Yarpaqlar ovalşəkilli, bütöv kənarh, iti uclu 
və tüklüdürlər. Yarpağının ölçüləri orta hesabla 90 x 60 mm, sap
lağının uzunluğu isə 9,0 mm-dir. Meyvələri uzunsov ovalşəkilli, 
qırmızı rəngli, ölçüləri orta hesabla 2,4 x 1,7 sm, kütləsi isə 4,0 
qramdır. Lətliliyi 89,74% təşkil edir, meyvələri turşaşirin dadlıdır. 
Toxumlar açıq-mixəyi rənglidir. Onların ölçüləri orta hesabla 1,8 x 
0,7 sm, kütləsi isə 0,4 qramdır. Meyvələrinin tam yetişməsi avqust 
ayının əvvəlində qeydə alınmışdır.

Forma Z-4

Zaqatala rayonunun Tala kəndində həyətyanı sahədə aşkar 
edilmiş bu forma iki gövdəli, 2,0 m hündürlüyə malik olan koldur. 
Gövdəsinin diametri 80 sm, çətiri isə dağınıq formalıdır. Yarpaqlar 
dəyirmi-oval formalı, yaşıl rəngli və tüklüdürlər. Meyvələri butul- 
kavari olub, qırmızıdırlar. Ləti şirindir, 89,61% təşkil edir. Mey
vələrin ölçüsü orta hesabla 2,0 x 1,7 sm olub, kütləsi 3,5 qramdır. 
Toxumları ovalşəkilli, ölçüləri orta hesabla 1,4 x 0,6 sm, kütləsi isə 
0,4 qramdır. Meyvələri sentyabr ayının ortalarında yetişir.

Forma 0-2

Oğuz rayonunun Vardanlı kəndində həyətyanı sahədə becərilən 
bu forma dörd gövdəli koldur. Kolun hündürlüyü 5,0 m, göv
dələrinin diametri isə 30,0 sm-dir. Yarpaqlar dəyirmi ovalşəkilli və 
tüklüdürlər. Yarpaqların ölçüləri orta hesabla 70 x 40 mm, saplağı
nın uzunluğu isə 9,0 mm-dir. Meyvələri qırmızı rəngli, çəllək for
malıdırlar. Ölçüləri orta hesabla 2,0 x 1,5 sm, kütləsi isə 2,9 qram
dır. Meyvənin saplağı 1,0 sm uzunluğundadır. Toxumları ovalşəkilli 
1,4 x 0,6 sm ölçülü və 0,3 q kütləyə malikdirlər. Meyvələrin lətliliyi 
90,29%-dir. Meyvələrinin tam yetişməsi avqust ayının axırında 
müşahidə edilir.
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Forma Ş -1

Şəki şəhərində həyətyanı sahədə becərilən bu forma hündürlüyü 
2,5 m, gövdəsinin diametri 5,0 sm olan ağac bitkisidir. Çətiri kürə 
formalıdır. Pöhrə vasitəsi ilə artırılmışdır. Yarpaqları yaşıl rəngli, 
oval formalı olub, ölçüləri orta hesabla 90 x 60 mm, yarpaq sapla
ğının uzunluğu isə 10 mm-dir. Meyvələr çəlləkşəkilli, san rəngli və 
turşaşirin dadlıdırlar. Onlann ölçüləri orta hesabla 2,4 x 1,7 sm, küt
ləsi isə 3,6 qramdır. Meyvə saplağının uzunluğu1,2 sm-dir. Toxum- 
lannm rəngi açıq-mixəyidir, ölçüləri orta hesabla 1,7 x 0,7 sm, 
kütləsi isə 0,4 qramdır. Lətliliyi 89,88% malik olan meyvələrinin 
tam yetişməsi sentyabr aymm axırına təsadüf edir.

Forma Ş - 2

Bu forma Şəki şəhərində həyətyanı sahədə becərilən 2,0 rn hün
dürlüyə malik olan ağac bitkisidir. Onun gövdəsinin diametri 
4,0 sm-dir. Çətiri dağınıq formalıdır. Yarpaqlan geniş ovalşəkilli, 
tünd-yaşıl rəngli və tüklüdürlər. Onlann ölçüləri orta hesabla 
95x65mm, yarpaq saplağının uzunluğu 7,0 mm-dir. Meyvələri 
uzunsov ovalşəkillidir. Turşaşirin dadlı, dərisi və ləti san rənglidir. 
Onlann ölçüləri orta hesabla 2,5 x 1,5 sm, kütləsi isə 3,5 qramdır. 
Toxumları açıq-mixəyi rəngli və oval formalıdırlar. Ölçüləri 1,8 x 
1,6 sm, kütləsi 0,4 qramdır. Lətliliyi 89,58% malik olan meyvələr 
sentyabr aymm əvvəllərində yetişir.

Forma Ş - 3

Şəki şəhərində həyətyanı sahədə aşkar edilən bu forma dörd 
gövdəli koldur. Onun hündürlüyü 4,0 m, gövdəsinin diametri 
15,0 sm-dir. Çətiri dağınıq formalı, yarpaqları isə dəyirmi oval
şəkilli və tüklüdür. Yarpağının ölçüləri orta hesabla 92 x 60 mm, 
saplağının uzunluğu isə 6,0 mm-dir. Meyvələri silindrşəkilli və sarı 
rənglidir. Onlann ölçüləri orta hesabla 2,4 x 1,7 sm, kütləsi isə 4,1 
qramdır. Meyvə saplağının uzunluğu 1,1 sm-dir. Meyvələri turşa
şirin dada, 92,62% lətə malikdirlər, toxumu ovalşəkillidir. OnlanjY 
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ölçüləri orta hesabla 1,5 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,3 qramdır. Meyvə
lərinin tam yetişməsi sentyabr ayının əvvəllərində müşahidə edilir.

Forma Ş - 4

Bu forma Şəki rayonunun Bideyiz kəndində həyətyanı sahədə 
əkilib becərilir. Ağacın hündürlüyü 3,0 m, gövdəsinin diametri 
5,0 sm-dir çətiri piramidaşəkillidir. Yarpaqlar tünd-yaşıl rəngli və 
tüklüdürlər. Meyvələr çəlləkşəkilli, qırmızı və ya tünd-qırmızı rəng
lidir. Onların dadı turşaşirin, ölçüləri orta hesabla 2,1 x 1,7 sm, küt
ləsi isə 3,2 qramdır. Meyvə saplağının uzunluğu 1,9 sm-dir. To
xumlar ovalşəkilli və mixəyi rənglidir. Onların ölçüləri orta hesabla 
1,3 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,3 qramdır. 90,30% lətliliyi olan, meyvələ
rinin tam yetişməsi sentyabr ayının ortalarına təsadüf edir.

Forma Ş - 5

Bu forma Şəki rayonunun Bideyiz kəndində həyətyanı sahədə 
aşkar edilən üç gövdəli koldur. Onun hündürlüyü 7,0 m, gövdəsinin 
diametri isə 30,0 sm-dir. Çətiri dağınıq formalıdır. Yarpaqlan 
dəyirmi ovalşəkilli və tüklüdürlər. Onlaniı ölçüləri orta hesabla 
75x50 mm, yarpaq saplağının uzunluğu isə 10,0 mm-dir. Meyvələri 
konusşəkilli olub, al-qırmızı rənglidir. Onlann ölçüləri orta hesabla 
1,8x1,5 sm, kütləsi isə 2,5 qramdır. Meyvə saplağının uzunluğu 
0,8 sm-dir. Toxumları acıq-mixəyi rəngli və övalşəkillidir. Onların 
ölçüləri orta hesabla 1,2x0,5 sm, kütləsi isə 0,2 qramdır. 92,54% 
lətliliyə malik olan meyvələri sentyabr ayında yetişir.

Forma Ş - 6

Şəki rayonunun Bideyiz kəndində həyətyanı sahədə becərilən 
bu forma 5,0 m hündürlüyündə olan koldur. Onun çətiri dağınıq, 
gövdəsinin diametri isə 20,0 sm-dir. Yarpaqları ovalşəkilli və tük
lüdürlər. Meyvələri çəlləkşəkilli və tünd-qırmızı rənglidir. Meyvə
lərinin ölçüsü orta hesabla 2,0 x 1,8 sm, kütləsi 3,7 q, meyvə sap
lağının uzunluğu isə 1,1 sm-dir. Toxumları ovalşəkilli, orta hissədən
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azacıq enlidirlər. Açıq-mixəyi rəngli toxumların ölçüləri orta he
sabla 1,3 x 0,7 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. 91,02% lətliliyə malik olan 
meyvələri sentyabr ayında yetişir.

Forma Ş - 7

Şəki rayonunun Baş Küngüt kəndi yaxınlığında, dağ ətəyində 
işıqlı bir sahədə bitən bu ağac formasının hündürlüyü 6,0 m-dir. 
Onun kürəşəkilli çətiri var. Gövdəsinin diametri isə 22,0 sm-dir. 
Yarpaqları yumurtavari ovalşəkilli, tünd-yaşıl rəngli, ölçüləri orta 
hesabla 85 x 55 mm, saplağının uzunluğu isə 10,0 mm-dir. Mey
vələri tünd-qırmızı rəngli, çəllək formalı və turşaşirin dadlıdır. 
Onların ləti şirəli, açıq-qırmızı rəngli olub, 91,72% təşkil edir. Mey
vələrinin ölçüləri orta hesabla 2,0 x 1,5 sm, kütləsi 3,2 q, meyvə 
saplağının uzunluğu isə 1,4 sm-dir. Toxumu ovalşəkilli və açıq- 
mixəyi rənglidir. Onların ölçüləri 1,4 x 0,7 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. 
Meyvələrinin tam yetişməsi sentyabr ayınm əvvəllərində baş verir.

Forma Ş -10

Şəki rayonunun Baltalı kəndində həyətyanı sahədə becərilən bu 
fərd dörd gövdəli kol formalıdır. Hündürlüyü 5,0 m olub, gövdə
sinin diametri 15,0 sm-dir. Çətiri dağmıqşəkillidir. Yarpaqlan oval
şəkilli olub, bütöv kənarlı və tüklüdürlər. Meyvələri silindrşəkilli, 
ləti və dərisi isə tünd-qırmızı rənglidir. Dadı turşaşirindir. Meyvənin 
ölçüsü orta hesabla 2,1 x 1,6 sm, kütləsi isə 3,1 q-dır. Meyvə sapla
ğının uzunluğu 1,0 sm-dir. Toxumları ovalşəkillidir. Onların ölçü
ləri orta hesabla 1,3 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. 91,28% lətliliyə 
malik olan meyvələri sentyabr ayının axırında yetişir.

Forma Ş -12

Şəki rayonunun Baltalı kəndində həyətyanı sahədə becərilən bu 
formanın hündürlüyü 4,0 m-dir. Gövdəsinin diametri 18,0 sm-dir. 
Çətiri dağmıqşəkillidir. Yarpaqları ovalşəkilli və tüklüdürlər. Mey- 
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vələri uzunsov ovalşəkilli və al-qırmızı rənglidirlər. Onların ölçüləri 
orta hesabla 2,4 x 1,6 sm, kütləsi isə 3,4 q-dır. Toxumlan açıq- 
mixəyi rəngli və forma etibarı ilə ovalşəkillidir. Onların ölçüləri 
orta hesabla 1,4 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. 91,83% lətliliyə 
malik olan meyvələri sentyabr ayının axırlarında yetişir.

Forma Ş -13

Şəki rayonunun Baltalı kəndində həyətyanı sahədən aşkar 
edilən bu forma 4,5 m hündürlüyə malik olan üç gövdəli koldur. 
Gövdəsinin diametri 15,0 sm-dir. Yarpaqları geniş ovalşəkilli və 
tüklüdür. Yarpaq ayasmda əsas və yan damarlar aydın seçilir. 
Meyvələr silihdrşəkilli və tünd-qırmızı rənglidir. Onların dadı turşa
şirin, ölçüləri ortä hesabla 2,2 x 1,8 sm, kütləsi isə 3,7 q-dır. Meyvə 
saplağının uzunluğu 1,0 sm-dir. Toxumlan ovalşəkillidir. Onlann 
ölçüləri 1,3 x 0,5 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. Lətliliyi 92,40% olan 
meyvələri sentyabr ayının axırlannda yetişir.

Forma Ş -14

Şəki rayonunun Baltalı kəndində həyətyanı sahədə becərilən bu 
forma 5,0 riı hündürlüyündə olan ağacdır. Onun gövdəsinin diametri 
16,0 sm, çətiri isə kürəşəkillidir. Yarpaqları ovalşəkilli və tüklüdür. 
Meyvələri silindrşəkilli və tünd-qırmızı rənglidir. Onlann ölçüləri 
orta hesabla 2,4 x 1,7 sm, kütləsi isə 4,1 q-dır. Meyvə saplağının 
uzunluğu 1,2 sm-dir. Toxumu ovalşəkilli, açıq-mixəyi rənglidir. 
Onlann ölçüləri orta hesabla 1,3 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,4 q-dır. Lət
liliyi 90,82% təşkil edən meyvələri sentyabr aymm axırlannda 
yetişir.

Forma Ş -15

Şəki şəhərində həyətyanı sahədə becərilən iki gövdəli kol 
formasının hündürlüyü 5,0 m, gövdəsinin diametri 20,0 sm, çətiri 
isə dağınıq formalıdır. Yarpaqları geniş ovalşəkilli olub, ucdan 
itidirlər. Onlar tünd-yaşıl rəngli və tüklüdür. Meyvələri uzunsov və 

116



ovalşəkilli, tünd-qırmızı rənglidir. Onların ölçüsü orta hesabla 2,2 x 
1,5 sm, kütləsi isə 3,2 q-dır. Toxumları ovalşəkilli və mixəyi 
rənglidir. Onların ölçüləri 1,4 x 0,6 sm, kütləsi isə 0,3 q-dır. 
Lətliliyi 90,99% olan meyvələri sentyabr ayının axırında yetişir.

5.4. Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən və mədəni halda 
becərilən adi zoğal meyvələrinin biokimyəvi tərkibi

Bitkilərin meyvələrinin şəkərliliyi, turşluğu və vitaminliyi onun 
növündən, cinsindən asılı olaraq fərqlənir. Lakin bitkilərin fərdi 
dəyişkənliyi haqda bu məlumatlara əsasən fikir yürütmək olmaz. 
Belə ki, kimyəvi tərkibin dəyişkənliyi növ mənsubiyyəti, ekoloji və 
fitosenotik şəraitlə təyin olunmuş müxtəlif səviyyələrlə xarakterizə 
olunduğundan bitkilər mürəkkəb və çox halda naməlum varisliyə 
malikdirlər. Buna görə də populyasiyada meyvələrin kimyəvi 
tərkibinin dəyişkənliyi barədə geniş təcrübi və əldə olunmalı 
müşahidə məlumatı vacib bir məsələdir. Yabanı bitkilər haqda belə 
məlumatlar kifayət dərəcədə deyildir.

Adi zoğal meyvəsinin tərkibində 8-15% şəkər, 2,4-3,5% sərbəst 
alma turşusu olması barədə ədəbiyyat məlumatları mövcuddur 
(Serevitinov, 1949).

Azərbaycanın Balakən-Şəki bölgəsində yayılan adi zoğahn 
meyvələri 6-15% qlükoza və fruktozadan ibarət olan şəkərliliyə 
(Quliyeva, 1960), həmçinin alma turşusu və C vitamininə malik
dirlər (Qrossheym, 1960). Bu bitkilərin bitmə şəraitindən asılı 
olaraq meyvəsinin tərkibində C vitaminin miqdarı Qafqazda 55-100 
mq/%, Krımda 20-30 mq/%, Ukraynada 14-44 mq/%, Moldovada 
35-105 mq/% təşkil edir (Şaytan və başq., 1983; Dudukal, 1984). 
Hesablamalara görə 100 q toxumsuz təzə zoğal meyvələrində 
askorbin turşusunun miqdarı 116,2 mq/% (Slobodyanik, 1947).

Adi zoğal meyvəsinin tərkibində alkaloidlərdən — alanin, qlü
koza, mineral maddələrdən - kalium, kalsium, kükürd, fosfor vardır 
(Çxaidze 1960; Xaşba 1962; Nijaradze və başq., 1967).

Balakən-Şəki bölgəsində bitən yabanı zoğal meyvəsi biokim
yəvi cəhətdən az öyrənilməsinə baxmayaraq bəzi ədəbiyyat məlu
matları mövcuddur. Zaqatala rayonunda bitən adi zoğal meyvələ
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rində şəkər 7,14%, pektin 0,73%, aşı maddələri 0,66%, C vitamini 
isə 60,0 mq/% təşkil edir (Unçiyev, 1951).

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bitən adi zoğal meyvəsində 11 % 
şəkər, üzvi turşu (üzüm, salisil, alma) 2,5-3,5%, 50%-dən artıq C və 
P vitaminləri, pektinlər, aşı maddələri, boyaq maddələri, azotlu 
maddələr, efir yağı və asan həll olunan duzlardan kalium, kalsium, 
natrium, dəmir, fosfor, kükürd duzları, habelə fitonsidlər vardır 
(İmaməliyev, 1988).

Biz, meyvələrin şəkərliliyi, turşuluğu, vitaminliliyi və s. kimi 
əlamətlərini öyrənərkən A.İ.Yermakovun (1972) metodundan istifa
də etməklə Balakən-Şəki bölgəsində müxtəlif şəraitlərdə yayılmış 
adi zoğal meyvələrinin dəniz səviyyəsindən 500-1200 m hündür
lüklərə görə uyğun olaraq biokimyəvi tərkiblərindəki dəyişkənliyi 
öyrənmişik,(cəd. 5.4.1). Tədqiqatlarımızdan məlum olmuşdur ki, ən 
yüksək şəkər (6,74%) bölgə üçün Şəki rayonunda yamacın ətəyində 
(700 m) bitən adi zoğal bitkiləri üçün xarakterikdir. C vitamini 
bölgədə 23,0-36,21 mq/% arasında dəyişilir. Ən yüksək göstəriciyə 
(36,21 mq/%) Balakən rayonunda 700 m hündürlükdə rast gəlinir. 
Ən aşağı turşluğu olan (3,27%) formalar Şəki rayonunda yamacın 
aşağı hissəsində (700 m), ən yuxan turşluğu olan formalar isə 
(5,20%) Balakən rayonunda 1000 m yüksəklikdə rast gəlinir. 
Tərkibindəki quru maddə çoxluq təşkil edən (21,90%) formalar isə 
(18,75%) Balakən rayonunda dağın zirvəsində (1000 m) rast gəlinir.

Tərkibindəki şəkərin miqdarına görə Zaqatala rayonunda bitən 
adi zoğal bitkilərinin kimyəvi tərkibi Oğuz rayonunda bitən fərdlərə 
daha yaxındır.

Tərkibindəki turşunun miqdarına görə (4,65%) isə Oğuz 
rayonunda dağın 780 m hündürlüyündə bitən adi zoğal fərdləri 
Balakən rayonunda yamacın orta hissəsində (700 m) bitən fərdlərlə 
demək olar ki, eynidir.

Balakən-Şəki bölgəsinin dağ yamaclarında bitən adi zoğalın 
yabanı bitkiləri ilə bağlarda becərilən mədəni formalarında şəkərin 
miqdari yabanı formaların şəkərliliyindən artıq olmaqla 6,24-9,75% 
arasında dəyişilir. Ən yüksək şəkərlilik (9,75%) Şəki rayonunda, 
aşağı şəkərlilik (6,24%) isə Zaqatala rayonunda rast gəlinir. Ən çox 
turşuluq (4,73%) Balakən, ən az turşuluq isə (2,82%) Şəki rayon
larında becərilən adi zoğal fərdlərində təsadüf edilmişdir.
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Cədvəl 5.4.1
Böyük Qafqazın cənub yamaclarında bitən adi zoğal 

meyvələrinin biokimyəvi göstəriciləri

Fitosenoz 
qrupu

Dəniz 
səviyyəsindən 
hündürlük, 

m-lə

Şəkər, 
%-lə

Turşuluq, 
%-lə

C vitamini, 
mq/%

Quru 
maddə, 

%-lə

Balakən
500
700
1000

6.37
6.37
6.14

4.43
4.65
5.20

33.64
36.21
29.88

19.65
20.95
18.75

Mədəni 
forma 7.80 4.73 34.40 22.70

Zaqatala
650
700
1200

5.60
5.53
5.30

4.05
4.09
4.15

25.54
24.94
28.15

19.80
18.80
18.90

Mədəni 
forma 6.24 3.99 26.40 21.80

Qax
700
900
1000

6.29
6.28
6.08

3.98
4.32
4.50

23.64
24.14
23.02

23.60
21.90
20.80

Mədəni 
forma

7.80 3.95 23.76 28.60

Şəki
700
780
840

6.74
6.52
6.45

3.27
3.32
3.92

25.52
27.74
26.28

20.80
19.50
21.60

Mədəni 
forma 7.90-9.75 2.82 29.59-52.8 25.05

Oğuz
680
780
800

5.64
5.46
5.32

4.53
4.65
5.20

30.20
31.55
31.09

20.60
19.70
18.90

Mədəni 
forma 6.50 4.49 39.60 23.80

Askorbin turşusu ən çox (52,8 mq/%) Şəki ərazisində yetişən 
zoğallar üçün xarakterikdir. Yabanı formalar üçün isə ən yüksək 
(36,21 mq/%) göstərici Balakən rayonunda 700 m yüksəklikdə bitən 
adi zoğal bitkilərinə xasdır. Ümumiyyətlə, tədqiqat bölgəsində 
askorbin turşusunun miqdari mədəni və yabanı formalar arasında 
28,1-52,8 mq/% arasında dəyişilir.
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Azərbaycanda bitən adi zoğalın meyvələrinin biokimyəvi tər
kibinin keçmiş SSRİ-nin digər regionlarındakı göstəricilərlə müqa
yisəsi göstərmişdir ki, quru maddənin miqdarına görə (19,80%) 
Balakən və Zaqatala rayonlarında yayılan adi zoğal bitkiləri Mol
dova şəraitində bitən adi zoğal bitkilərinə (19,78%) daha yaxındır 
(cəd. 5.4.2). Tərkibindəki şəkərin miqdarına görə (6,74%) tədqiqat 
zonasının yabanı zoğal formaları başqa regionlarda bitən fərdlərdən 
geriyə qalır. Lakin bu göstərici bəzi yerlərdə - Dağıstan şəraitində 
bitən adi zoğalın şəkərliliyinə (7,14% - Murzayev, 1966) yaxın 
gəlir. Adi zoğal meyvələrinin turşluğu regionda 3,32%-dən 4,73%-ə 
kimi dəyişməklə Şimali Qafqazda bitən fərdlərin turşluğundan 
(2,17%) və Gürcüstanda bitən adi zoğal formalarının turşluğundan 
(2,31%) qismən, Moldova şəraitində bitən zoğallardan isə daha 
yüksəkdir.

Tərkibindəki askorbin turşusunun miqdarına (23,02-36,21 
mq/%) görə Balakən-Şəki bölgəsinin yabanı zoğal bitkiləri Mol
dova (36,17 mq/%), Şimali Qafqaz (28,2 mq/%) və Krım (26,0 
mq/%) adi zoğal bitkilərinə yaxın, Ukrayna adi zoğallarından isə 
(21,6 mq/%) aşağıdır.

Cədvəl 5.4.2

Müxtəlif regionlarda bitən adi zoğal 
meyvələrinin biokimyəvi tərkibinin müqayisəli təhlili

Regionlar
Quru 

maddə, 
%-lə

Ümumi şəkər, 
%-lə

Turşuluq, 
%-lə

Askorbin 
turşusu, 
mq/%-lə

Krım (İlyina, 1952) - 8.2-Ə.2 1.28-2.44 26.0
Ukrayna (Fyodorova 
1955) 19.3-20.19 8.17-8.71 3.08-3.22 121.6

Gürcüstan (Çxaidze 1960) - 9.23-8.49 1.78-2.31 17.1-55.6
Şimali Qafqaz 
(Belyayeva, 1960) 18.6 7.82 . 2.17 28.2-105.6

Dağıstan (Mirzayev, 
1966) 7.14-10.4 2.0-3.0 60.0

Kabardin Balkar 
(Pşeunov, 1980) - 8.95 2:35 52.0

Moldova (Dudukal, 1984) ' 19.78 9.01 0:52-3.15 35.17-105.9 '
Azərbaycan 20.03-21.9 6.01-6.74 2.82-4.13 28.11-36.21
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Beləliklə, Balakən-Şəki bölgəsində təbii halda bitən və əkilib- 
becərilən adi zoğal formalarının biokimyəvi tədqiqi göstərmişdir ki, 
bu regionda əmələ gələn meyvələrdəki şəkər 5,30-7,80%, turşuluq 
2,82-5,20%, C vitamini 2,02-52,8 mq/%, quru maddə isə 18,90- 
28,60% arasında dəyişilir.
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VI FƏSİL

ADİ ZOĞALIN REPRODUKSİYA EDİLMƏ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bitkilərin çoxladılmasmda cinsi (toxumla) və qeyri-cinsi (vege
tativ) artırma üsullarından geniş istifadə edilir. Bu üsullarla çoxal- 
manın ağac bitkilərində, xüsusilə də adi zoğalda yoxlanılması, qar
şıya çıxan problemlərin öyrənilməsi və ən səmərəli artırma üsul
larının aşkara çıxarılması vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan 
biz adi zoğalın forma müxtəlifliyini sayca artırmaq məqsədilə cinsi 
(toxumla) və qeyri cinsi (vegetativ yolla) çoxalma üsullarından isti
fadə etmişik. Müxtəlif hündürlüklərdə bitən yabanı formaların 
toxumlarının səpinqabağı işlənməsi əsasən stratifikasiya vasitəsik 
həyata keçirilmişdir. Həmçinin toxumların bir qismi kolxitsin pre
paratam müxtəlif qatılıqlı (0,004; 0,006; 0,008; 0,01; 0,04; 0,1%-li' 
məhlulları ilə işlənərək stratifikasiya keçmədən səpilmiş və onlarır 
cücərmə qabiliyyəti öyrənilmişdir. Mədəni və yabanı zoğal formala
rının toxumlarının stratifikasiya müddəti və şəraitini müəyyən et
mək üçün stratifikasiyaya qoyulmuş toxumlar nəzarət toxumları ik 
paralel surətdə səpilmiş, onların cücərmə vaxtı və faizi aşkar edil
mişdir. Adi zoğalın qeyri-cinsi üsulla çoxaldılması vegetativ, dal
dırma (kök pöhrələri), göz calağı, payız və yaz peyvəndi (qələmlə), 
habelə qələm vurma vasitəsilə aparılmışdır.

6.1. Adi zoğalın cinsi (toxumla) çoxalma xüsusiyyətləri

Adi zoğalın çoxaldılmasında cinsi (toxumla) çoxalma xüsusiy
yətlərindən biri də onun toxumlarının cücərmə qabiliyyətlərinin az 
öyrənilməsidir (Kuçinov, 1930; Slobodyanik, 1946; İlyina, 1952; 
Litvinenko, 1957; Minin, 1957 və s.).

Bəzi tədqiqatçılar (Kuçinov, 1930; Tolstoplyet və başq., 1940; 
Slobodyanik, 1946; Kovalyova, 1950; İlyina 1952; Litvinenko, 
1957; Minin 1957 və s.) qeyd edirlər ki, adi zoğal toxumunun ilk 
cücərtisi ikinci, yaxud üçüncü baharda görünməyə başlayır. Məhz 
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bu səbəb görə də Azərbaycanda meşə təsərrüfatları adi zoğal to
xumunu tədarük etmirlər. Çoxaltma məqsədi ilə calaq, peyvənd və 
daldırma (kök pöhrələri vasitəsilə) üsullarından istifadə edirlər.

M.Kolotovaya (1962) görə avqust-sentyabr aylarında təzə halda 
yığılmış zoğal, istər lətli hissəsi ilə birgə, istərsə də lətsiz halda 
dərhal səpilərsə 8 aydan sonra cücərtilər görünür və aprel ayında 
onların miqdarı 32-47% təşkil edir. Müəllif müxtəlif temperatur
larda toxumları suda islatmaqla stratifikasiyaya qoymuş və belə bir 
nəticəyə gəlmişdir ki, adi zoğal toxumu 17-20 ay sükunət dövrü 
keçirdiyindən uzunmüddətli stratifikasiya tələb edir.

S.İ.Nazarenko (1962) adi zoğal toxumlarını 250-280 gün strati- 
fikasiyada saxladıqdan sonra cücərmə qabiliyyətini yoxlamışdır. O, 
toxumları bu müddət ərzində tam dondurmuş, sonra temperaturu 2- 
3°C-yə qaldırmaqla qapalı şəraitdə səpmişdir.

A.Y.Tolstoplyet (1940) adi zoğal toxumlarının tez cücərməsinə 
ayn-ayrı duzların, turşu və qələvilərin müxtəlif mühit və qatılıqlarda 
təsirini öyrənmişdir. O, turşularla toxumlara təsir etmək metodun
dan istifadə etdikdən sonra heç bir effektli nəticə əldə etməmişdir.

S.N.Litvinenkoya (1955) görə stratifikasiya edilmiş toxumlarla, 
bu üsulla işlənməmiş, lakin payızda səpilmiş toxumların cücərməsi 
eyni vaxtda olur. Onun fikrincə iyul ayında adi zoğalın tam yetiş
məmiş toxumlarını səpmək məqsədəuyğun deyildir. Ona görə ki, 
onlar yararsız cücərtilər verməklə, əkildikdə tez məhv olurlar. O, 
toxumların tez cücərməsi və inkişaf etməsi üçün 14 mexaniki və 
kimyəvi təsir üsulları təklif edir. Onun təcrübələrində toxumlara 
2%-li Са(ОН)г məhlulu ilə təsir etdikdə ən yaxşı nəticə olaraq 68% 
cücərti alınmışdır. İkinci yüksək nəticə (64%) isə toxumların 
temperaturu 50°C olan suda isladılması ilə əldə edilmişdir. Bu 
təcrübədə ilk cücərtilər toxumların işlənməsindən 11-12 ay sonra 
növbəti ilin fevral aymm axırı və mart ayının əvvəllərində əmələ 
gəlmişdir.

D.D.Minin (1957) adi zoğal toxumlarını 10 gün islatdıqdan 
sonra 3 ay nəm qumda və 20°C temperaturda daha sonra isə 4 ay 
müddətində 0-3°C temperaturlarda stratifikasiya edərək 65% cücərti 
almışdır.

Toxumların ən yüksək cücərmə sürətinə malik olan üsulunu 
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S.N.Litvinenko (1955) təklif etmişdir. Bu üsulda toxumlar pamik- 
lərdə 40 sm qalınlığında nəm qum və at peyininin qarışığında yer
ləşdirilir, üstünə isə 40 sm qalınlığında torpaq tökülür. Qutudakı bu 
qarışığı daima nəmli saxlayırlar. Sonra pamiklər kip örtülür. 3 ay
dan sonra may ayında toxumlar cücərməyə başlayır və äym axırında 
cücərmiş toxumlar torpağa səpilir. Bu halda 78% cücərti almır.

Daha yaxşı nəticəni yığıldığı ildə səpilməklə təzə yığılmış üstü 
lətli toxumlar verirlər, bu cür səpilmə avqust-sentyabr aylarında 
aparılmalıdır. Səpindən 18 ay sonra 70-85% cücərti alınır. Havalar 
mülayim keçən illərdə az miqdarda (11-20%) cücərti görünməyə 
başlayır (Klimenko və başq., 1981).

ABŞ-da xüsusi konteynerlərin köməyi ilə adi zoğal toxum
larının cücərdilməsi üçün müxtəlif təcrübələr aparılmışdır (Intenat, 
Plant, Propog, Soc. Millitown, 1977). Konteynerlərin 2/3-ni şam 
ağacının xırdalanmış qabığı ilə, 1/3-ni isə qumla doldururlar. Bu 
üsulla alınmış cücərtilər torpağa əkildikdən sonra 50% öz yaşama 
qabiliyyətini saxlaya bilir. Bunların açıq havada yetişdirilmiş 
cücərtidən fərqi ancaq güclü kök sisteminə malik olmalandır.

Moldovanın meşə təsərrüfatlarında adi zoğal toxumlarının 
stratifikasiya metodundan istifadə edərək onları payızda, məhsul 
yığımından sonra qum və samanla qarışdırılmış 1 m dərinliyindəki 
quyulara tökürlər. Toxumlar müntəzəm olaraq qarışdırılır. Növbəti 
ilin yazında toxumların 30% cücərir. Torpağa dayaz basdırılmış 
toxumlar yaxşı cücərir (Dudukal, 1983).

M.Kolotova (1962) Azərbaycan şəraitində adi zoğal toxumla
rının daha intensiv cücərməsi üçün bir neçə maraqlı təcrübələr 
aparmış və belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, təzə yığılmış meyvələrin, 
yaxud lətdən təmizlənmiş toxumları qurumağa imkan vermədən 
avqust aylarında torpağa səpilməsi daha perspektivli olur. Bu halda 
Abşeron şəraitində adi zoğal toxumlarının cücərməsi 8 aydan sonra 
32-47%-dən yuxarı olmur.

Bizim, Şəki şəraitində apardığımız təcrübələrdə adi zoğal 
toxumlarını təzə yığılmış meyvələr halında avqust-sentyabr ayında 
torpağa səpilməsi və həmçinin meyvə ləti təmizlənərək kolxitsin 
preparatının 0,004; 0,006; 0,008; 0,1; 0,04%-li məhlulları ilə təsir 
edilməsi belə onların cücərməsində müsbət nəticə verməmişdir.
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Başqa bir variantda avqust-sentyabr aylannda toplanmış mədəni və 
yabam adi zoğal toxumları tərəfimizdən əvvəlcədən hazırlanmış xü
susi kamerada (1,5 x 1,5 m) nəmləndirilmiş çay qumu ilə qarışdırı
laraq saxlanmışdır. Qarışdırma və nəmləndirmə əməliyyatları to
xumların bütün strati fikasiyası müddətində təkrar edilmişdir. Qış 
aylarında kameranın üzəri qarla örtülü saxlanmış və əridikcə üzəri 
əlavə qar kütləsi ilə örtülmüşdür. Növbəti ilin yazında ilk cücərtilər 
görünməyə başlamışdır (Cəd. 6.1.1). Adi zoğalın mədəni forma
larının toxumları avqustun axırlarında, yabanı fərdlərin toxumları 
isə meyvələr tam yetişdikdən sonra - sentyabrın əvvəllərində stra- 
tifikasiyaya qoyulmuşdur. Mədəni formaların toxumlarının hamısı 
eyni müddətdə (238 gün) stratifikasiyada olmuş, yabanılann strati- 
fikasiya müddəti isə 88-120 gün arasında olmuşdur. Mədəni for
maların toxumlarının stratifikasiyaya qoyulma müddəti arasında 
təxminən 20 gün interval vardır ki, bu da yabanı zoğal toxumlarının 
mədəni fərdlərə nisbətən dəniz səviyyəsindən hündürlüklərə görə

Stratifikasiya edilmiş adi zoğal toxumlarının cücərməsi

Cədval 6.1.1

S/s

Mədəni və 
yabanı 

formaların 
kodu

Toxum 
götürülən 
ərazinin 
dən.səv. 
hünd. 
nı-lə

Toxumların 
sayı, ədədlə

Cücərmə

Stratifikasiya 
müddəti, günBaşla

ması
Küt
ləvi

Sayı, 
ədəd

%- 
lə

86-19 640 220 10.IV 24.IV 160 73 238
86-23 640 200 10.IV 24.IV 150 75 238
86-38 640 320 14.IV 24.IV 240 75 238
86-67 640 420 12.IV 24.IV 310 74 238
83-37 640 420 12.IV 24.IV 320 76 238
86-49 640 480 12.IV 24.IV 360 75 238
86-41 640 400 14.IV 24.IV 300 75 238
86-59 640 430 10.IV 24.IV 320 74 238
86-60 640 420 10.IV 24.IV 320 76 238
H-l 700 1000 16.III 25.III 580 58 188
H-2 780 1000 31.Ш 10.IV 620 62 204
H-3 840 1000 17.IV 26.IV 600 60 220
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gec yetişməsi və həm də stratifikasiya müddətlərinə görə cücərmə 
faizi müxtəlif olmuşdur. Yabam zoğal toxumları içərisində yüksək 
cücərmə faizi (62% yamacın ortalarında (780 m), orta cücərmə faizi 
(60%) yamacın yuxansmda (840 m), aşağı cücərmə faizi (58%) isə 
yamacın ətəyində (700 m) bitən adi zoğal bitkilərində təsadüf edil
mişdir.

Mədəni zoğal toxumlarında isə cücərmə 73-76% təşkil etmiş
dir. Burdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, adi zoğal toxumlarının 
188-238 gün ərzində stratifikasiya edilməsi onlardan 58-76% 
cücərti almağa imkan verir.

6.2. Adi zoğalın qeyri-cinsi (vegetativ) çoxalma xüsusiyyətləri

Bitkilər qeyri-cinsi üsulla, yəni vegetativ yolla çoxaldılarkən 
alman hər bir yeni fərd ana bitkinin bütün əlamət və xüsusiyyət
lərini özündə əks etdirir. Adi zoğalm da vegetativ üsulla çoxaldıl
ması ilkin formaların bütün əlamətlərinin saxlanmasım təmin edir. 
Praktikada adi zoğal qələm üsulu ilə nadir hallarda çoxaldılır, çünki 
onun üçün xüsusi pamiklər tələb olunur (Bılda, 1963; 1964). Par- 
niklərdə qələm üsulu ilə çoxaltma zamanı qələmlərin kökvermə 
faizinin artırılması məqsədi ilə boy stimulyatorlarından - indilol yağ 
turşusu, naftalin-sirkə, heteroauksinin (İlyina, 1953), yaxud da al- 
naftil-sirkə turşusunun kalium duzunun sudakı məhlulundan istifadə 
edilir.

Adi zoğal qələm üsulu ilə çoxaldılarkən müəyyən çətinliklərə 
malik olan bitki növlərinə daxildir. Lakin duman yaradan qurğunun 
köməyi ilə örtülü şəraitdə yaşıl qələmlər vasitəsi ilə çoxalma 
müsbət nəticələr verir. Yaşıl qələmlə çoxalma üsulunda alman 
yüksək nəticə (90-96%) bu qələmlərin güclü kök sistemi yaratması 
hesabına əldə edilir (Bılda, 1964). Yaşıl qələm üsulu ilə adi zoğalı 
çoxaldarkən qələmlər zoğların intensiv inkişaf dövrü seçilir. Bu 
dövrdə zoğların tumurcuqları aydın seçilərək, aşağı hissələri azacıq 
odunlaşmış vəziyyətdə olur. Yaşıl qələmlə çoxaltma üsulunun 
optimal müddəti zoğun intensiv inkişaf dövrü ilə üst-üstə düşür. 
Yaşıl qələmlər 10-15 sm uzunluğunda olmaqla üzərində 2-4 cüt 
yarpaq olmalıdır. Yaşıl qələmlər səhər tezdən kəsilərkən dərhal suya 
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qoyulur. Zoğların yekun hazırlığı onların boy maddələri ilə işlən
məsindən sonra aparılır. Bunun üçün zoğ iti bıçaq, yaxud ülgüc ilə 
suyun altında tumurcuqdan 0,5-1 sm aşağı çəpinə kəsilir və yarpaq 
ayalan qısaldılmır.

Zoğun güclü kök sistemi yaratması üçün ona fizioloji fəal 
maddələrin məhlulları ilə təsir edilir. Bu baxımdan 0,02-0,03%-li 
heteroauksin və 0,001 %-li indilol-yağ turşusunun 20-24 saatlıq 
təsiri daha əhəmiyyətlidir. Bu qayda ilə işlənmiş qələmlər 50-60 
gündən sonra 40-65% kök əmələ gətirir. Adi zöğalm vegetativ yolla 
çoxaldılmasmın ən sadə üsulu daldırmadın Bu üsuldan təbii halda 
xüsusi ilə meşənin nəmli sahələrində yaranmış pöhrəliklərdə 
istifadə edilir. Daldırma üsulunda 1-3 illik cavan zoğlar (budaqlar) 
əyilərək onlar üçün 15-20 sm dərinlikdə qazılmış şırımlar boyunca 
basdırılır. Bu işdə əsasən torpağa yaxın olan, yəni gövdənin ən aşağı 
budaqlarından istifadə edirlər. Budaqlar ağac haçalarla şırımların 
dibinə bərkidilir, onların ucu isə torpağa vurulmuş dayağa 
bağlanılır. Bu zaman kökvermə prosesini sürətləndirmək üçün 
budağın yuxarı əyildiyi yerində, yarpaq düyünün altından çərtirlər. 
Şırımlara münbit torpaq tökməklə, tapdalanır. Adətən bu əməliyyat 
tumurcuqlar şişənə qədər aparılır. Bəzən isə payızda da bu üsuldan 
istifadə edilir. Kök atmış budaqları yaxşı suvarmaq və vegetasiya 
müddətində yemləmə gübrəsi ilə qidalandırmaq lazımdır. Xidmət 
zamanı torpaq yumşaldılır və yabanı alaq otlarından təmizlənir. 
Payızda yaxşı kök sistemi əmələ gəldikdə pöhrə ana gövdədən 
ayrılaraq çıxarılır və daimi yerinə basdırılır. Bu üsulun sadə 
olmasına baxmayaraq, o, çoxlu miqdarda yeni bitki materialı əldə 
etmək imkanı vermir. Adi zoğalın vegetativ yolla çoxaldılmasmda 
ən yaxşı üsul nəinki ilkin formanın keyfiyyət və əlamətlərini özündə 
saxlayan, həmçinin toxum mənşəli fərdlərə nisbətən daha tez meyvə 
verən bitkilərin alınması üçün istifadə edilən göz calağı üsuludur. 
Adi zoğala göz calağının vurulma müddəti barədə fikirlər 
müxtəlifdir (İlyina, 1952; Xaşba, 1962; Dudukal, 1980 və s.). 
L.İ.Xaşba (1962) bu üsulu Qafqazda gövdənin yaxşı qabıq verdiyi 
dövrdə - iyul və avqust aylarında aparmağı məqsədəuyğun hesab 
edir. Krım üçün bu üsulun ən optimal müddəti iyuldan avqusta 
qədərdir (İlyina, 1952). Q.D.Dudukal (1980) bu üsulun aparılma 
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müddətini iyul-avqust ayları, isti və mülayim keçən uzun payız 
günlərində isə bu əməliyyatın sentyabrın əvvəllərində aparılmasının 
mümkünlüyünü qeyd edir.

Bizim təcrübəmizə əsasən Azərbaycanda göz calağı üsulunun 
ən optimal müddəti avqustun əvvəlindən sentyabrın axırına kimi 
olan dövrdür. Bu müddətlərdə aparılan göz calaqlarının tutması 
50,0-86,7% arasında dəyişir.

Biz, təcrübəni həm gözün oduncaqla birlikdə, həm də odun- 
caqsız calaq edilməsini smaqdan keçirmiş yə ən optimal müddətdə 
yüksək tutma faizini (86,7%) zoğların boy atma dövründə oduncaq- 
sız calaq üsulunda almışıq (cəd. 6.2.1.). Calağı ikiillik toxmacar
ların kök boğazına vurmaq daha yaxşı nəticə verir. Lakin calaq 
tutmadıqda göydənin yuxarı hissəsinə də vurmaq olar, bu şərtlə ki, 
gövdə haramı zoğlardan təmizlənmiş olsun.

Forma və müddətdən asılı olaraq calaqların tutma faizi

Cadvəl 6.2.1

Calaq 
forması

Calaq etmə 
ayları

Calaq edilmiş 
bitkilərin sayı, 

ədədlə

Calağın tutma faizi

Sayı, ədəd faiz

Odımcaqsız 
calaq

İyul-avqust 
Sentyabrın 

I yansı

300

300

260

230

86.7

76.6

Oduncaqlı 
calaq

İyul-ävqust 
Sentyabrın 

I yarısı

300

300

180

150

60.0

50.0

İrimeyvəli formalardan ibarət bağ salmaq məqsədi ilə ən yaxşı 
calaqaltı zoğalın özü sayılır. Dekorativ bağçıhqda zoğalın C.san- 
guinea və alba növlərindən calaq altı kimi mədəni bağların salınma
sında özünü doğrultmur. Belə ki, onların ömrü qısa olmaqla, calaq 
edildikdə meyvələrin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir (Litvinenko, 
1955).

Biz Azərbaycan EA Şəki Elmi Mərkəzinin tinglik sahəsində 
xalq seleksiyası sortlarına aid olan irimeyvəli adi zoğal sortlarından 
calaq edərək (1500 ədəd) onların tutma və inkişafına nəzər yetir
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mişik. Onlar formaca, rəngcə, meyvəsi ilə, çiçəkləmə müddətləri ilə 
və yetişmələri ilə fərqlənirlər. Bununla yanaşı, Mərkəzin tinglik 
sahəsində yüksək məhsuldar və irimeyvəli sortlarından (xalq selek
siyası sortları) ibarət olan cərgə salınmışdır ki, bunların köməyi ilə 
gələcəkdə yeni sortların alınmasında ilkin material kimi istifadə 
olunacaqdır. İstehsalat şəraitində tələbatı ödəmək məqsədi ilə iri
meyvəli yüksək məhsuldar xalq seleksiyası sortlarından 7 nümunə 
Şəki tingçilik təsərrüfatında 500 ədəd 1 hektar sahədə anac bağ 
şəklində salınmışdır.

Adi zoğalı qış peyvəndi üsulu ilə də artırmaq mümkündür 
(Dudukal, 1960). Bu üsulu Moldovada xüsusi pamiklərdə qələmlər 
vasitəsi ilə irimeyvəli zoğalları peyvənd edərək artırırlar. Qış 
peyvəndi üsulu ilə alınmış calaqlar yay calaqlarından boyca qısa 
olmaları və gec çiçəkləmələri ilə fərqlənirlər.

Biz, Şəki şəraitində yaz peyvəndi (yarma calağı) üsulu ilə adi 
zoğalın çoxaldılmasını yoxlamışıq. Aprelin axın, tumurcuqların 
şişdiyi dövrdə gövdənin qabığı altına vurulmuş qələmlər 34% bitiş 
vermişdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, adi zoğalm yaz 
calağı üçün optimal müddəti aprel aymm axırı, may ayıdır (cəd. 
6.2.2.).

Beləliklə, yuxanda deyilənlərə yekun vuraraq, belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, Balakən-Şəki bölgəsində adi zoğal bitkisi istər cinsi 
(toxumla), istərsə də qeyri-cinsi (vegetativ) üsullarla artırmaq müm
kündür. Bu üsullardan ən perspektivlisi vegetativ üsul - göz calağı 
üsuludur. Bu üsulla istənilən qədər peyvənd etməklə yüksəkkey- 
fıyyətli, davamlı ting almaq mümkündür. Balakən-Şəki bölgəsi 
üçün bu üsulun ən optimal müddəti mədəni formalar üçün avqust 
aymm I ongünlüyündən sentyabr aymm II ongünlüyünə qədərki bir 
dövrə aid edilir. Yabam formalar üçün isə Balakən və Zaqatala fito
senoz qruplarında avqustun II və III ongünlüyü, Qax fitosenoz 
qrupunda avqustun I və II ongünlüyü, Şəki və Oğuz fitosenoz qrup
larında isə avqustun I ongünlüyündən başlayaraq aym axırma 
qədərki bir dövrə aid edilir.

Toxumla artırma üsulunda uzunmüddətli stratifikasiya (188- 
238 gün) tələb olunduğu üçün ondan ancaq calaqaltı materialı əldə 
etmək məqsədi ilə istifadə etmək daha məqsədəuyğundur.
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Adi zoğalın perspektiv formalarından Zaqatala-1; Zaqatala-2; 
Zaqatala-3; Zaqatala-4 avqustun II ongünlüyündə, Qax-1; Qax-5; 
Qax-7 avqustun I ongünlüyündə, Şəki-1; Şəki-2; Şəki-3; Şəki-5; av
qustun II-III ongünlüyündə peyvənd edildikdə daha yüksək (80- 
95%) bitki verir.

Perspektiv formalardan Zaqatala-1; Zaqatala-2; Zaqatala-3; 
Zaqatala-4; Qax-1; Qax-5; Qax-7; Şəki-1; Şəki-2; Şəki-3; Şəki-5; 
Şəki-7; Şəki-8; Şəki-9 bölgənin qərb zonasında, Balakən-2; Şəki- 
14; Şəki-15 isə şərq zonasında peyvənd edilərək əkilərsə daha 
yüksək səmərəliliyə malikdirlər.
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YEKUN

Aparılan kompleks tədqiqatlardan alınan nəticələrin araşdırıl
ması göstərmişdir ki, adi zoğal, Böyük Qafqazın cənub yamacla
rının Azərbaycan hüdudlanndakı aşağı dağ qurşağında (500 m) 
palıd, palıd-vələs, orta dağ qurşağında (600-900 m) palıd, pahd- 
vələs, göyrüş-palıd, 900-1200 m hündürlüklərdə isə fıstıq və vələs- 
fıstıq meşələrinin Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki və Oğuz fitosenoz 
qruplarında geniş bir ərazini (0,5 min km2) əhatə edən areala 
malikdir.

Tədqiqat bölgəsində məskunlaşan adi zoğal fərdləri həyat 
forması etibarı ilə bitmə şəraitindən asılı olaraq yabanı halda 2,8-8 
m hündürlüklü ağac və ya ağacvari kol, əkilib-becərilmə şəraitində 
isə bir qayda olaraq 5-10 m hündürlüklü ağac bitkisidir.

Adi zoğal, Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı meşə fito
senozlarında, fərdlərin çətir, yarpaq, meyvə və toxumlarının morfo
metrik göstəricilərinə görə kifayət qədər, bir-birindən fərqlənən 150 
forma müxtəlifliyinə malikdir. Meyvələrinin lət çıxımı, dad key
fiyyəti və cazibədar görkəminə görə fərqlənən 21 perspektiv for
masından 12-si Şəki, hər birindən 4 forma olmaqla 8-i Qax və 
Zaqatala, 1-i isə Oğuz ərazisində məskunlaşmışdır.

Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində bitən adi zoğal fərdləri onto
genezin bütün yaş dövrlərini və illik həyat tsiklinin bütün təbii fito
senozlarda bitən fərdlər illik həyat tsiklinin bütün fazalarını ardıcıl 
keçməklə vegetasiya müddətini 254-272 gün ərzində, 1000-1200 m 
hündürlüklərdə bitən fərdlər isə bu müddəti 206-207 günə başa 
çatdırırlar. Əkilib-becərilən virginil fərdlərin vegetasiya müddəti 
yaşdan asılı olaraq 190-262 gün, reproduktiv bitkilərinki isə 268- 
289 gün təşkil edir.

Adi zoğal fərdləri illik həyat tsiklinin 70-153 günlük böyümə 
müddəti ərzində yabanı halda məskunlaşan fitosenozlarda riyazi 
məntiqə görə maksimum (22,3-27,7 sm) boy atma qabiliyyətinə 
Böyük Qafqazın cənub yamaclarının 500-700 m-də, minimumuna 
(6,7-12,0 sm) isə 800-1200 m hündürlüklərdə malik olurlar. Əkilib- 
becərilən virginil fərdlər isə 80-137 günlük böyümə müddəti ərzin
də, yaşdan asılı olaraq, orta hesabla 115-175 sm boy atmaqla öm
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rünün 2-ci ilindən etibarən budaqlanma qabiliyyətini kəsb edirlər.
Böyük Qafqazın cənub yamacları şəraitində bitən adi zoğalın 

toxum mənşəli fərdləri ontogenezin reproduktiv yaş dövrünə 6-8 
yaşından etibarən, vegetativ üsulla çoxaldılan bitkiləri isə 2-4 yaşın
dan etibarən qədəm qoyurlar.

Adi zoğalın reproduktiv fərdlərində çiçək orqanlarının diferen- 
sasiyası və onların tam formalaşması prosesləri Cari ilin mayından 
(5.V) başlayaraq, gələn ilin mart (15.III) ayına kimi 314 gün ərzində 
davam edərək çiçəkləmə ilə sona çatır. Açılmış çiçəklərdəki dişicik 
və erkəkciklərin morfofizioloji cəhətdən tam hazır vəziyyətdə 
olduqları vaxt, 40%-ə qədər həyatiliyə malik olan tozcuqların 
uçması ilə başlanan tozlanma, 30 saatdan sonra mayalanma və daha 
sonra isə ilin hava şəraitindən asılı olaraq 145-165 gün ərzində 
meyvə və toxum əmələ gətirmə prosesləri ardıcıl olaraq baş verir.

Yabanı halda əsasən çəllək və silindrşəkilli olaraq formalaşar 
adi zoğal meyvələrinin ən böyük ölçülərinə (1,9 x 1,4 sm) Balakən 
fitosenoz qrupunun 500 m, Şəkinin 780 m, Qaxın 900 m. 
Zaqatalanın isə 1200 m hündürlüklərində; ən yüksək lətliliyinə 
(90,1-91,0%) Balakən fitosenoz qrupunun 500-1000 m, Şəkinin vc 
Oğuzun 780 m, Qaxın isə 900 m hündürlüklərində rast gəlinir. Век 
meyvələrin şəkərliyi 5,30-7,80%, turşuluğu 2,82-5,20%, vitaminliyı 
(C) 23,02-52,80 mq/%, quru maddəsinin miqdarı isə 18,90-28,60°X 
arasında dəyişilir.

Adi zoğalın əkilib-becərilən reproduktiv fərdləri nisbətən az (8- 
15 kq), 15-25 yaşından etibarən isə mütəmadi olaraq hər il bol (20- 
100 kq) meyvə məhsulu verirlər. Ölçü etibarı ilə ən iri (3,0 x 2,C 
sm) meyvələr Balakən, ən kiçiyi (1,7 x 1,3 sm) isə Oğuz şəraitindi 
əmələ gəlir. Onların ən yüksək lətlilik faizi (92,62%) Şəki, ər 
aşağısına (83,06%) isə Balakən rayonu ərazisində müşahidə olunur.

Adi zoğal toxumları, ana bitkilərin bitdiyi fitosenoz qrupundan 
habelə eyni fitosenoz qrupunun müxtəlif hündürlüklərindən asılı 
olaraq lokal ekoloji mühitin təsiri altında müəyyən dəyişkənliyə uğ
ramaqla ən yüksək keyfiyyət göstəricilərinə (Sor.4,23-4,30; həya
tiliyi 80-82%) Qax, Oğuz və Şəki fitosenozlarının 680-700 m hün
dürlüklərində, ən aşağı göstəricilərə (3,45-3,58; 59-63%) isə Ba
lakən və Zaqatala fitosenoz qruplarının 700 m, 1200 m hündürlük 
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lərində malik olurlar. Belə toxumların uzunluğu, orta hesabla 1,2- 
1,3 sm, eninə diametri 0,4-0,6 sm, kütləsi isə 0,2-0,3 q təşkil edir.

Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində adi zoğal bitkilərini cinsi yolla 
çoxaldarkən təzə yığılmış toxumları payızda (sentyabrın əvvəllərin
də) birbaşa ləklərə və yaxud da 188-238 gün ərzində stratifikasiya 
etdikdən sonra yazda (martda) səpdikdə 58-76% cücərti almaq olur. 
Qeyri-cinsi çoxalmasının ən yaxşı üsulu göz calağıdır. Bu üsulla, 
avqustun I ongünlüyündən sentyabrın II ongünlüyünə qədər olan 
müddət ərzində calaq vurmaqla 50-87%-ə qədər tutma əldə etmək 
mümkündür.

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında müxtəlif hündürlüklərdə 
məskunlaşan meşələrin tükənməz təbii sərvəti olan adi zoğal 
meyvələrinin toplanılması və Balakən-Şəki bölgəsində yerindəcə 
emal edilməsini təşkil etməklə 2250 mln man iqtisadi səmərə əldə 
etmək olar.

Respublikamızda qida və tibbi əhəmiyyətli təbii xammal ehti
yatlarına olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə zoğalın təbii ehtiyatları 
ilə yanaşı, onun meyvələrinin yüksək lətliliyinə, turşuluğuna, vita- 
minliliyinə və zövq oxşayan görkəminə görə perspektiv forma
sından Zaqatala-1, Zaqatala-2, Zaqatala-3, Zaqatala-4, Qax-5, Şəki- 
7, Şəki-10, Şəki-15, Şəki-17 istifadə etməklə Balakən-Şəki 
bölgəsində xüsusi təyinatlı zoğal bağlan salaraq, zoğal meyvəsinə 
olan tələbatı qismən də olsa ödəmək olar.

Balakən-Şəki bölgəsinin bağ təsərrüfatlannda və həyətyanı 
sahələrində aparılan bağsalma işlərini lazımi əkin materialı ilə təmin 
etmək üçün adi zoğalın perspektiv formalarını çoxaldarkən daha 
yüksək nəticə (80-95 faiz) almaq məqsədi ilə Zaqatala-1, Zaqatala- 
2, Zaqatala-3, Zaqatala-4 formalanm avqustun II ongünlüyündə, 
Qax-1, Qax-5, Qax-7 formalarını avqustun I ongünlüyündə, Şəki-1, 
Şəki-2, Şəki-3, Şəki-5 formalarını isə avqustun II-III ongün
lüklərində göz calağı üsulu ilə peyvənd etmək lazımdır.

Adi zoğalı göz calağı vasitəsi ilə çoxaldarkən calaqaltı materialı 
əldə etmək üçün onun toxumlarını erkən payızda (sentyabr-oktyabr 
aylarında) birbaşa ləklərə səpmək, səpin yubadıldıqda isə toxumları 
əvvəlcədən tərəfimizdən işlənib-hazırlanmış xüsusi kameralarda 6-8 
ay ərzində stratifikasiya etdikdən sonra yazda (martda) səpməklə 
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qısa zaman ərzində kütləvi cücərtilər almaq və lazımi miqdarda 
calaq üçün yararlı toxmacarlar becərmək mümkündür.

Balakən-Şəki bölgəsi şəraitində şəhər, qəsəbə və başqa yaşayış 
məntəqələrində, küçə və parkların, habelə zavod, fabrik, ictimai iaşə 
və digər sosial əhəmiyyətli müəssisələrin ərazi və ətraf bölgəsinin 
yaşıllaşdırılması və qoruyucu meşə zolaqlarının salınması işlərində 
adi zoğalın xüsusi dekorativliyə malik və ekoloji baxımdan davamlı 
olan Zaqatala-2, Zaqatala-3, Qax-5, Qax-7, Şəki-2, Şəki-3, Şəki-5, 
Şəki-8, Şəki-10, Şəki-12, Şəki-15 formalarından istifadə etmək 
məsləhətdir. Beləliklə, qeyd edilən tətbiqi tövsiyələri həyata keçir
məklə Böyük Qafqazın cənub yamaclarında müxtəlif hündürlük
lərdə məskunlaşan meşələrin tükənməz təbii sərvəti olan adi zoğal 
meyvələrinin toplanmasını və Balakən-Şəki bölgəsində yerindəcə 
emal edilməsini təşkil etməklə 2250 mln manat iqtisadi səmərə əldə 
etmək və həmçinin ətraf mühiti qismən də olsa mühafizə etmək 
olar.
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