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Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuz tərəfindən 

müqəddəs Qarabağ torpaqlarının düşmən tapdağından azad olunmasından keçən iki ilə yaxın bir müddətdə 

regionda misli görünməmiş bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilmiş, ermənilər tərəfindən törədilmiş eko-

loji fəlakətlərin elmi əsaslı monitorinqi, azad edilmiş ərazilərin bioloji müxtəlifliyinin, torpaq və su ehtiyatla-

rının tədqiqi, bərpası, mühafizəsi və səmərəli istifadəsi, biotəhlükəsizlik problemləri üzrə tədqiqatlar geniş 

vüsət almışdır. Qarabağa elmin Böyük Qayıdışı üzrə ötən dövrdə görülmüş işlərin geniş tərkibdə müzakirə-

si, real tədqiqatlardan alınmış nəticələrin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, müvafiq tədqiqat isti-

qamətlərinin və planlarının yenilənməsi və ya onlarda düzəlişlərin edilməsinə olan ehtiyacı nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən 22-23 sentyabr 2022-ci il tarixlərində “Şuşa və ətraf ərazilə-

rin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.  

Konfransın rəsmi elektron poçtuna müvafiq elm sahələrində fəaliyyət göstərən alim və mütəxəssislər 

tərəfindən 257 tezis göndərilmiş və bu tezislər konfrans materiallarının toplusuna daxil edilmişdir. Ümidva-

rıq ki, bu kitab yeni dövr üçün məqsədlərin seçilməsinə, tədqiqat planlarının hazırlanmasına və həyata keçi-

rilməsinə, regionun resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə təkliflərin hazırlanmasına yardım edəcəkdir. 
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“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda 

keçirilmiş beynəlxalq konfrans uğurlu nəticələrlə yadda qalmışdır 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuz tərəfindən müqəddəs Qarabağ torpaqlarının düşmən 

tapdağından xilas olmasından keçən 2 il müddətində regionda misli görünməmiş bərpa və quru-

culuq işləri aparılmış, eyni zamanda ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji fəlakətlərin elmi əsaslı 

monitorinqi, azad edilmiş ərazilərin bioloji müxtəlifliyinin, torpaq və su ehtiyatlarının öyrənilməsi, 

mühafizəsi və səmərəli istifadəsi, kənd təsərrüfatının bərpası, biotəhlükəsizlik problemləri üzrə 

tədqiqatlar geniş vüsət almışdır.   

Bütün istiqamətlər üzrə işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyətin təhlili, müvafiq fəaliyyətlərlə 

bağlı yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi, əldə edilmiş ilkin nəticələrin elmi ictimaiyyətə çatdırıl-

ması üçün bu sahədə çalışan alim və mütəxəssislərin səfərbər edilməsi məqsədilə hələ 20-21 may 

2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında “Qarabağın biomüxtəlifliyi, tor-

paq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans keçirilmişdir.  

Həmin konfransdan keçən müddət ərzində elmi tədqiqat və təhsil müəssisələri tərəfindən re-

gionda əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılaraq bir sıra nəticələr əldə edilmişdir. Qarabağda elmi tədqi-

qatların bərpası üzrə ötən dövrdə görülmüş işlərin geniş tərkibdə müzakirəsi, real araşdırmalar-

dan alınmış nəticələrin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, müvafiq tədqiqat istiqamətlə-

rinin və planlarının yenilənməsi yaxud onlarda düzəlişlərin edilməsi məqsədilə daha bir elmi 

konfransın təşkilinə ehtiyac yaranmışdı.  

Digər tərəfdən, məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan 

Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi haqqında” 5 yanvar 2022-ci il tarixində 3096 

nömrəli Sərəncam imzalamışdır. AMEA-nın Rəyasət Heyəti 2 fevral 2022-ci il tarixində “Azərbay-

can Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsinə dair AMEA-nın Tədbirlər planı haqqın-

da” qərar qəbul etmişdir. Yuxarıda qeyd edilən ehtiyacın nəzərə alınması ilə həmin qərarda digər 

mühüm tədbirlərlə yanaşı, “Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələ-

cəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu.  

Rəsmi açılış mərasimi sentyabrın 22-də AMEA-nın Əsas binasında baş tutmuş mühüm elmi 

tədbir oz işinə AMEA-nın prezidenti v.i.e. akademik Arif Həşimovun çıxışı ilə başlamışdır. Natiq 

ərazi bütövlüyümüzün, milli mənliyimizin xilası olan 44 günlük müharibənin Azərbaycan dövləti-

nin və xalqının əbədi qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldığını bildirmiş, şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa arzulamışdır. Onun təklifi ilə konfrans iştirakçıları şəhidlərin 

ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər. Sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə cənab Preziden-

tin rəhbərliyi ilə aparılan nəhəng quruculuq işlərinə, Qarabağın əsrarəngiz təbiətinə həsr olunmuş, 

Ulu Öndərin və cənab Prezidentin məşhur çıxışları və Azərbaycan Respublikasının himni ilə mü-

şayiət olunan videoçarx nümayiş etdirilmişdir. 

Sonra çıxışına davam edən akademik Arif Həşimov qeyd etmişdir ki, bu gün Azərbaycan 

Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri nəhəng tikinti meydanını xatırladır. Bu ərazilərin 

bərpası, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, ağıllı kənd və şəhərlərin tikintisi, “yaşıl” iqtisadiyyat 

prinsipləri ilə müxtəlif təsərrüfat sahələrinin təşəkkülü sürətlə davam və inkişaf edir. Sevindirici 

haldır ki, Azərbaycan alimləri, elmi kollektivlər də Böyük Qayıdış və Böyük Dirçəlişə öz töhfələri-
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ni verməkdədirlər. Bu gün 30 illik fasilədən sonra Qarabağın yeraltı və yerüstü, canlı və cansız, tə-

bii və mədəni sərvətləri, mövcud bioloji və ekoloji durumu, gələcək inkişaf perspektivləri ciddi 

multidissiplinar tədqiqatların mövzusudur. Artıq region üzrə aparılan bioloji, ekoloji və radioloji 

monitorinqlər ardıcıl xarakter daşıyır, Ermənistanın Qarabağda törətdiyi ekoloji terrorun miqyası 

qiymətləndirilir, regionun aqroiqlim şəraitinə uyğun bitki sortları yaradılır və onların toxumçulu-

ğu təşkil olunur. Akademik Arif Həşimov AMEA-nın Qarabağda tədqiqatların bərpası və güclən-

dirilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi bir sıra qərarlar və keçirdiyi bir neçə mühüm elmi tədbir, o cümlə-

dən Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin səyləri ilə “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehti-

yatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans, Bakıda və Qarabağ regionun-

da bir neçə seminar haqda məlumat vermiş, tədqiqatlardan alınan nəticələr əsasında AMEA-nın 

“Həyat Elmləri və Biotibb” jurnalının xüsusi nömrəsinin nəşr olunduğunu xatırlatmışdır. O, çıxışı-

nın sonunda tədbirin elmi ictimaiyyətdə böyük maraq doğuracağına, yeni dövr üçün məqsədlərin 

seçilməsinə, perspektiv planların həyata keçirilməsinə kömək edəcəyinə inamını bildirmişdir.  

Sonra toplantıya sədrlik edən akademik Arif Həşimov sözü konfransa Pakistandan video-

müraciətlə qoşulan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elmi və Texnoloji Əməkdaşlıq üzrə Daimi Ko-

mitəsinin (COMSTECH) baş koordinatoru Prof. Dr. Muhammad İqbal Choudhary-yə vermişdir. 

Konfransın sədarətini və iştirakçılarını səmimi salamlayan Baş koordinator Daimi Komitənin adın-

dan elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən bu mühüm forumun təşkilinə və açılış mərasiminə də-

vət olunduğuna görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına minnətdarlığını bildirmişdir.  

Yüksək qonaq qeyd etmişdir ki, Qarabağ xüsusi ekosistemə malikdir və zəngin biomüxtəlif-

liyi, çoxsaylı endemik növləri ilə tanınır. Davamlı inkişaf üçün əlverişli ekoloji şəraitin qorunma-

sında meşələrin rolu bizə məlumdur, lakin təəssüf ki, ekstremal iqlim dəyişiklikləri və temperatu-

run yaratdığı meşə yanğınları bu regionun biomüxtəlifliyini məhv edir və endemik növlər üçün 

ciddi təhlükə yaradır. Bu dəyişikliklər təkcə meşənin canlılar aləminə və təsərrüfatına deyil, eyni 

zamanda bölgənin su ehtiyatlarının təhlükəsizliyinə da mənfi təsir göstərir. Şuşada və ətraf ərazi-

lərdə yaşayan əhalinin dolanışığı bu meşələrdən çox asılıdır. COMSTECH-in Baş koordinatoru ola-

raq, bu bölgələrdə ekstremal iqlim şəraitinin yaratdığı problemlərə qarşı mübarizəni gücləndirmək 

üçün koordinasiya tədbirlərinin təşkil olunmasını dəstəkləyirəm. Çünki heç bir ölkə həmin prob-

ləmlərin öhdəsindən tək gələ bilməz. Bu konfrans bizə yeni fikirlər, məlumatlar əldə etmək üçün 

effektiv platforma təqdim edəcək və alimlərlə digər ekspertlər arasında əlaqələrin inkişafına kö-

mək edəcəkdir. 

Açılış mərasimində növbəti çıxış Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavi-

ni tex.e.d., prof. Elçin Zeynalov tərəfindən edilmişdir. O, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bö-

yük iqtisadi potensiala malik olduğunu, dünyanın mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşa şəhərinin 

və ətraf ərazilərin bu mənada xüsusilə seçildiyini qeyd etmişdir. Nazir müavini demişdir ki, azad 

olunmuş ərazilərimizdə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin, heyvandarlığın inkişafı üçün zəruri infrast-

ruktur, uyğun torpaq-iqlim şəraiti mövcuddur. Bu şəraitə uyğun olaraq tut bağlarının, o cümlədən 

üzümlüklərin salınmasına xüsusi diqqət yetirilməsi nəzərdə tutulur. Prof. Elçin Zeynalov bütün 

təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməklə AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzarəti ilə həyata ke-

çirilən payızlıq və yazlıq əkin işləri, növbəti təsərrüfat ilinə hazırlıqla bağlı məsələlər haqqında mə-

lumat vermişdir. Elçin Zeynalov vurğulamışdır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə kənd tə-
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sərrüfatı fəaliyyətinin bərpası, ətraf mühitin və biomüxtəlifliyin qorunması, “yaşıl” texnologiyala-

rın tətbiqi 2022-ci il üzrə başlıca məqsədlərimizdəndir. 

Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavi-

ni b.ü.f.d. Vüqar Kərimov Azərbaycanın əsrarəngiz gözəlliyə, zəngin biomüxtəlifliyə və çox qiy-

mətli sərvətlərə malik olan təbiətinin qorunmasının, bu sərvətlərin düzgün istismarının ölkədə  

prioritet məsələlərdən olduğunu bildirmişdir.  

Otuz ilə yaxın davam edən işğal dövründə meşə sahələrinin, flora və faunanın, təbiət abidə-

lərinin məhv edilməsi, su resurslarının çirkləndirilməsi və təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismar 

olunması nəticəsində bu ərazilərdə ekoloji tarazlığın pozulduğunu qeyd edən məruzəçi aparılmış 

monitorinqlərin nəticəsindən bəhs etmişdir: 54 min hektardan artıq meşə sahəsinin tamamilə 

məhv edildiyi, 43 min hektar xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində qiymətli fauna və flora 

növlərinə ciddi ziyan dəydiyi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən 167 faydalı qazıntı yatağının istismar 

olunduğu müəyyən edimişdir. 

Nazir müavini Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında sənəddə işğaldan 

azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış və yüksəkkeyfiyyətli ekoloji mühitin təmin olunmasının ya-

xın 10 il üçün əsas strateji istiqamətlər kimi göstərildiyini diqqətə çatdırmışdır. Eyni zamanda, mə-

ruzəçi “Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 20 oktyabr tarixli Sərəncamına əsasən, qoruğun sər-

hədlərinin dəqiqləşdirilməsi, təbiət obyektlərinin inventarlaşdırılması və zəruri infrastrukturun 

yaradılması tədbirləri barədə məlumat vermişdir. O, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan 

Respublikasının “Qırmızı kitab”ının III nəşrinin hazırlanması çərçivəsində AMEA ilə birlikdə elmi 

tədqiqat işlərinin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırmışdır. Vüqar Kərimov qeyd etmişdir ki, orta 

və uzunmüddətli perspektivdə meşələrin ekoloji, suqoruyucu, iqlimtənzimləyici xassələrinin bər-

pa edilməsi və əvvəlki vəziyyətə qaytarılması üçün meşə əkin işləri aparılır. Bu məqsədlə Cəbrayıl 

və Zəngilan rayonları ərazilərində ümumi sahəsi 100 hektar olan meşə-parkın salınması işlərinə 

başlanılmışdır. 

Nazir müavini Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq 

çərçivəsində görülən işlərdən də bəhs etmişdir. O, iki qurum arasında meşələrin inventarlaşdırıl-

ması istiqamətində Cəbrayıl şəhərinin yaxınlığında “Qapalı kök sistemli tingliyin” və “Dostluq 

meşəsi”nin salınması, eləcə də “Regional Meşəçilik Təlim Mərkəzi”nin yaradılması layihələrinin 

icrası barədə məlumat vermişdir. Vüqar Kərimov demişdir ki, müasir texnologiyaların tətbiq edil-

diyi “ağıllı” şəhər və kənd konsepsiyasının reallaşdırılması regionun unikal təbiətinin qorunması, 

insan, təbiət, ətraf mühit arasında tarazlığı təmin etməklə şəhər mühitində sağlam və keyfiyyətli 

həyat tərzinin bərqərar edilməsinə səbəb olacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış 

çərçivəsində ekoloji bərpa işlərinin həyata keçirilməsi, ətraf mühitin mühafizəsinin etibarlılığının 

artırılması, biomüxtəliflik və digər təbii resurslardan, həmçinin mineral xammal ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə təbiətin dirçəlməsinə gətirib çıxaracaq. 

“Həmin ərazilərdə yenidənqurma və bərpa tədbirlərinin effektivliyinin təmin olunmasında 

elmi tədqiqatların böyük rolu vardır”, – deyən nazir müavini bu baxımdan görüləcək tədbirlər çər-

çivəsində akademik sektorla, həmçinin beynəlxalq elmi-tədqiqat institutları ilə əməkdaşlığın son 

dərəcə vacib olduğunu bildirmişdir: “Elmi tədqiqatların və araşdırmaların imkanlarından istifadə 
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etməklə regionun təbii sərvətlərinin qiymətləndirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafı 

üçün potensiallığının dəyərləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir”. 

Nitqinin sonunda Vüqar Kərimov konfransda müzakirə olunan məsələlərin regionun ekosis-

teminin bərpası istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl işlərin aparılmasına mühüm töhfə verəcəyi-

nə əminliyini ifadə etmişdir. 

Sonra söz Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müa-

vini Rafiq Aslanova verilmişdir. O, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonlarında Səhmdar Cə-

miyyət tərəfindən planlaşdırılan işlər haqqında geniş məlumat vermişdir. 

Sonra akademik Arif Həşimov sözü xaricdən dəvət edilmiş tanınmış alimlərə vermişdir. Şi-

mali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Ətraf Mühit Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru, Yaxın Şərq Uni-

versitetinin kafedra müdiri professor Salih Gücel və İran İslam Respublikasının Təbriz Tibb Elmlə-

ri Universitetinin professoru Dr. Aziz Eftekhari təmsil etdikləri elm və təhsil müəssisələri adından 

konfrans iştirakçılarına xöş sözlərini çatdırmış, ölkələr və təşkilatlar arasında elmi əlaqələrin güc-

ləndirilməsinin vacibliyindən, Azərbaycanın 44 günlük müharibənin gedişində qazandığı tarixi 

Zəfərin əhəmiyyətindən danışmışlar, bu mühüm beynəlxalq tədbirə, konfransın ardınca Şuşa şəhə-

rinə dəvət olunduqları üçün sevinclərini ifadə etmişlər. 

Daha sonra “AgroDairy” MMC-nin müşaviri a.e.ü.f.d. Məmmədzadə Nəbiyev konfrans işti-

rakçılarını Azərbaycanın aparıcı və iri taxılçılıq şirkətlərindən biri olan “Agro Dairy” şirkətinin 

rəhbərliyi adından salamlamışdır. O, 2015-ci ildən fəaliyyətə başlayan şirkətin ölkəmizdə kənd tə-

sərrüfatının inkişafına öz müasir və yenilikçi ideyalarını verməyə və onları iş prosesində tətbiq et-

məyə çalışdığını diqqətə çatdırmış, ölkənin müxtəlif ərazilərində 13 min ha-dan çox sahədə yara-

dılmış bitkiçilik təsərrüfatlarının səmərəli və davamlı inkişafının təmin edilməsi, işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə irimiqyaslı intensiv bitkiçilik təsərrüfatının yaradılması, buğda, arpa, qarğıdalı, 

şəkər çuğunduru, soya, yonca və digər bitkilərin istehsalında yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyətə 

nail olunması, torpaqların münbitliyinin artırılması, torpaq eroziyasının qarşısının alınması, həm-

çinin pivot suvarma sistemi ilə su ehtiyatlarının rasional istifadəsi, güclü insan resursları bazasının 

inkişafı üçün gənc mütəxəssislərin cəlb edilməsi və potensialının artırılması istiqamətində görülən 

işlər haqqında məlumat vermişdir. M.Nəbiyev çıxışının sonunda əldə edilmiş təcrübənin işğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə irimiqyaslı intensiv bitkiçilik təsərrüfatının yaradılmasında mühüm rol oy-

nayacağına əminliyini ifadə etmiş, konfransın işinə uğurlar arzulamışdır. 

Açılış mərasiminə yekun vuran AMEA-nın vitse-prezidenti, konfransın təşkilat komitəsinin 

sədri akademik İradə Hüseynova Qarabağda elmi tədqiqatların gələcək inkişafı üçün mühüm rol 

oynayacaq vacib tədbirlərdən olan bu mötəbər konfransın 27 sentyabr – Anım Gününə bir neçə 

gün qalmış keçirilməsinin özünəməxsus simvolik məna yükü daşıdığını bildirmişdir. İlk oxşar 

konfransın AMEA-da 20-21 may 2021-ci il tarixlərində uğurla həyata keçirildiyini xatırladan aka-

demik İradə Hüseynova tədbirin Azərbaycanın müvafiq sahələrdə çalışan alim və mütəxəssislərini 

vahid virtual məkanda toplamaqla işğaldan azad edilmiş bölgələrə elmin Böyük Qayıdışı ilə bağlı 

müvafiq yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi, əldə edilmiş ilkin tədqiqatların nəticələrinin elmi ic-

timaiyyətə çatdırılması, növbəti tədqiqatları stimullaşdırmaq, bu istiqamətdə elmi ictimaiyyəti sə-

fərbər etmək vəzifəsini daşıdığını diqqətə çatdırmışdır. Məruzəçi əlavə etmişdir ki, Qarabağın bio-

müxtəlifliyini, torpaq və su ehtiyatlarını yenidən öyrənməklə, bərpa və inkişaf etdirməklə bağlı 

görülən işlər, həmçinin hər iki konfransın keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 
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Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilmiş Böyük Qələbə sayəsində mümkün 

olmuşdur. “Zəngin biomüxtəlifliyə, su və torpaq ehtiyatlarına, əlverişli torpaq-iqlim şəraitinə və 

coğrafi mövqeyə, torpaq və su təminatına malik olan azad edilmiş ərazilərin inkişafının sistemli 

xarakter alması üçün elmin intensiv iştirakı və fəaliyyətlərin elmi yanaşmalara əsaslanması tələb 

olunur”, – deyən AMEA-nın vitse-prezidenti 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında qalmış əra-

zilərdə elmi tədqiqatlar aparmağın mümkün olmadığını təəssüf hissi ilə qeyd etmişdir. O, bu əra-

zilərə son dövrlərdə elmi müəssisələr və mütəxəssislər tərəfindən ekspedisiyaların təşkil olundu-

ğuna, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazir-

liyi və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq şəraitində monitorinq tədqiqatlarının aparıldığına diqqət çək-

mişdir.  

Akademik İradə Hüseynovanın sözlərinə görə, Qarabağda alimlərimiz tərəfindən həyata ke-

çirilmiş tədqiqat işlərinin istiqamətləri sırasında ayrı-ayrı obyektlərin radioekoloji vəziyyətinin, 

bioloji ehtiyatlarının və biotəhlükəsizlik məsələlərinin öyrənilməsi ilə bağlı işlər, su resurslarına və 

su ilə bağlı problemlərin həllinə aid araşdırmalar, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının 

III nəşrinə daxil edilməsi planlaşdırılan növlərin monitorinqi ilə bağlı tədqiqatlar, eləcə də Qara-

bağ Elmi Tədqiqat Bazasının bərpasına və burada region üçün yaradılmış və yaradılan bitki sortla-

rına dair fəaliyyətlər xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.  

Vitse-prezident regionun radioekoloji və bioloji təhlükəsizliyi istiqamətində görülən işlərdən 

də bəhs edərək bildirmişdir ki, AMEA-nın institutları tərəfindən bu istiqamətdə tədqiqatlar əsasən 

mənbəyini Ermənistandan götürən çay sistemlərində, işğal müddətində intensiv istismara məruz 

qalmış faydalı qazıntı yataqları zonalarında, içməli su mənbələrində AR Ekologiya və Təbii Sərvət-

lər Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə birgə aparılmışdır.  

Regionun bioloji müxtəlifliyi və Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ı ilə bağlı moni-

torinqlərdən söz açan alim Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bölgənin nadir fauna və flora 

növlərinin ekoloji terrora məruz qaldığını, bununla əlaqədar növlərin beynəlxalq kateqoriyalara 

uyğun qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirildiyini bildirmişdir. Akademik İradə Hüseynova 

həmçinin əməkdaşların azad edilmiş ərazilərimizdə apardıqları tədqiqatlar barədə məlumat ver-

mişdir: “Artıq 3 ekspedisiya həyata keçirilmiş, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının Arazboyu ərazilə-

rində, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında, Şuşa şəhəri və ətraf ərazilərdə Qırmızı siyahı növləri ilə 

bağlı araşdırmalar aparılmışdır. Müvafiq ekspedisiya tədqiqatları davam etdiriləcək”. Son bir ildə 

Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında 2 tarla seminarının keçirildiyini 

söyləyən vitse-prezident AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin rəhbərliyinin və insti-

tutların mütəxəssislərinin bazaya səfərlərinin təşkil edildiyini vurğulamışdır. O bildirmişdir ki, Bö-

yük Zəfərdən sonrakı dövrdə bazanın 100 hektar ərazisi minalardan təmizlənmiş, burada gene-

fond bağı salınmağa başlanılmış, prioritet kənd təsərrüfatı bitkilərinin bölgə üçün yaradılmış yeni 

sortlarının və potensial sort nümunələrinin əkinləri aparılmış və onlar üzərində tədqiqat işləri hə-

yata keçirilmişdir. Hazırda bazada calaq işləri aparılır, yeni əkinlər üçün hazırlıq görülür. 

Alim ötən dövr ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərin su resurslarına, onların bərpasına, 

yeni mənbələrin tapılmasına və su ilə bağlı mövcud problemlərin həllinə istiqamətlənmiş çoxsaylı 

təkliflərin verildiyini və əsaslandırıldığını qeyd edərək, onlardan bir çoxunun fəaliyyət üçün qəbul 

edildiyini diqqətə çatdırmışdır. 
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Akademik İradə Hüseynova bugünkü konfransa Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, İran, Ukray-

na, Şimali Kipr Türk Respublikası, Cənubi Koreya, Çin, Gürcüstan və s. ölkələrdən 250-dən çox te-

zisin təqdim edildiyini söyləyərək, plenar məruzələrdə son bir il yarım ərzində regionda aparılmış 

tədqiqatların da öz əksini tapacağını nəzərə çatdırmışdır. O, əlavə etmişdir ki, Azərbaycandan da-

xil olan tezislərin müəllifləri respublikanın müxtəlif elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrini, o cüm-

lədən AMEA-nı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini, Energetika 

Nazirliyini, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elmi müəssisələrini, Bakı 

Dövlət Universitetini, Azərbaycan Tibb Universitetini, Milli Aviasiya Akademiyasını, Milli Aero-

kosmik Agentliyi, Qarabağda iş aparan şirkətləri və digər təşkilatları təmsil edirlər. 

Qısa fasilədən sonra beynəlxalq konfrans öz işinə çox maraqlı, ciddi məlumat tutumlu, kifa-

yət qədər sanballı məruzələrin dinlənildiyi plenar iclasla davam etmişdir. Plenar iclasa sədrlik 

edən akademik İradə Hüseynova “Qarabağın geoloji öyrənilməsi: qısa tarix və tədqiqatların inki-

şaf strategiyası” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmək üçün ilk sözü Neft və Qaz İnstitutunun baş 

direktoru akademik Fəxrəddin Qədirova vermişdir. Daha sonra Botanika İnstitutunun şöbə müdiri 

b.e.d. Aydın Əsgərov “Şuşa və ətraf ərazilərin itmək təhlükəsində olan ali bitkiləri”, Geologiya və 

Geofizika İnstitutunun şöbə müdiri AMEA-nın müxbir üzvü Çingiz Əliyev “Qarabağın azad edil-

miş ərazilərində radioekoloji tədqiqatlar”, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun baş direktoru AMEA-

nın müxbir üzvü Zeynal Əkpərov “Qarabağ bölgəsi üçün yeni buğda sortlarının yaradılması və ər-

zaq təhlükəsizliyinin təminatı”, AR ETSN yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müa-

vini Rafiq Verdiyev “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin su ehtiyatı”, Botanika İnstitutunun icraçı di-

rektoru b.e.d., professor Əhməd Hacıyev “Şuşa və ətraf ərazilərdə uzunömürlülük problemi”, Bo-

tanika İnstitutunun baş direktoru b.e.d., professor Səyyarə İbadullayeva və həmin institutun aparı-

cı elmi işçisi b.ü.f.d. Elman Yusifov “Şərqi Zəngəzurun şimal hissəsinin bitkiçiliyi” mövzusunda 

plenar məruzələrlə çıxış etmişlər. Həmçinin Zoologiya İnstitutunun direktoru v.i.e. a.e.ü.f.d. Ələd-

din Eyvazovun “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin fauna müxtəlifliyinin monitorinqi”, Azərbaycan 

Respublikası Energetika Nazirliyi Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru  

f.-r.ü.f.d. Cavid Abdullayevin “İşğaldan azad edilmiş ərazilər üçün “yaşıl” enerji konsepsiyası və 

biomüxtəlifliyin qorunması: nəzəri və praktik aspektlər” adlı təqdimatları dinlənilmişdir.  

Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır. 

22 sentyabr 2022-ci il tarixində nahardan sonra və 23 sentyabr 2022-ci il tarixində bütün gün 

ərzində konfrans öz işinə “Zoom” platforması üzərindən onlayn formada paralel seksiya iclasları 

üzrə davam etmişdir.  

Paralel seksiya iclasları “Qarabağın ekosistemləri, flora, fauna, mikobiota müxtəlifliyi, dər-

man əhəmiyyətli bioresursları, onların bərpa, mühafizə və səmərəli istifadə məsələləri”, “Qorunan 

ərazilər, qırmızı siyahılar, introduksiya və reintroduksiya məsələləri”, “Genetik ehtiyatlar, akva-

müxtəliflik və akvakulturanın inkişaf perspektivləri. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri”, “İşğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə su və torpaq ehtiyatlarının bərpası, səmərəli istifadəsi, kənd təsərrüfatı 

tədqiqatları” və “Biotəhlükəsizlik, herontoloji tədqiqatlar, ekoturizm, yaşıl iqtisadiyyat” istiqamət-

lərini əhatə etmişdir. Ümumən paralel formada 15 iclas keçirilmişdir. Müxtəlif elm sahələrini və 

təşkilatları təmsil edən tanınmış alimlər tərəfindən 200-dən çox çıxış təqdim edilmişdir. Məruzə və 

çıxışlarda Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisinin ən müxtəlif 

problemlərinin araşdırılması ilə bağlı aparılmış elmi tədqiqatlardan, ərazinin ekoloji vəziyyətinin 
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qiymətləndirilməsi üçün həyata keçirilmiş monitorinqlərdən, eləcə də bu bölgənin biomüxtəlifliyi-

nin bərpası istiqamətində görüləcək işlərdən bəhs edilmişdir.  

Beynəlxalq konfransın bağlanış mərasimi 24 sentyabr 2022-ci il tarixində Şuşada, Cıdır dü-

zündə baş tutmuşdur. Bağlanış mərasimində Biologiya və Tibb Elmləri, Yer Elmləri, eləcə də Fizi-

ka-Riyaziyyat və Texnika Elmləri bölmələrinə daxil olan institut və təşkilatların 50-yə qədər nüma-

yəndəsi iştirak etmişdir.  

Toplantıda əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilmişdir. Daha sonra 

şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Tədbirdə çıxış edən AMEA-nın 

vitse-prezidenti akademik İradə Hüseynova Qarabağın azad olunması, eləcə də bu ərazilərin yeni-

dən tədqiqi üçün imkanların yaradılmasına görə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, əzə-

mətli ordumuza konfrans iştirakçıları adından təşəkkürünü bildirmişdir. O, qeyd etmişdir ki, Qa-

rabağda aparılan tədqiqatlara həsr olunmuş ötənilki və builki konfransların keçirilməsi məhz Ölkə 

Prezidentinin qətiyyəti və ordumuzun qüdrəti sayəsində mümkün olmuşdur. Akademik İradə 

Hüseynovanın sözlərinə görə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından sonra bu ərazilərimizə 

soydaşlarımızın Böyük Qayıdışı ilə yanaşı, elmin də Böyük Qayıdışı başlamışdır. Vitse-prezident 

hazırda alimlərimizin əsas vəzifələrindən birinin bu torpaqların biomüxtəlifliyini dərindən öyrən-

mək, burada aparılan yenidənqurma işlərinə elmi dəstək vermək olduğunu diqqətə çatdırmışdır. 

O, bu məqsədlə elmdə canlanma yaradılmasının zəruriliyindən danışmışdır. Bu gün dünyada el-

mi, təhsili güclü olan ölkələrin nüfuz sahibi olduğunu vurğulayan akademik İradə Hüseynova 

qeyd etmişdir ki, elmi tədqiqatların daha müasir səviyyədə aparılması, elmimizin gücləndirilməsi 

zəruri məsələlərdəndir: “Biz, Azərbaycan alimləri də çalışmalıyıq ki, elmimizin və təhsilimizin nü-

fuzunu yüksəldək, ölkəmizin digər istiqamətlərlə yanaşı, elm sahəsində də beynəlxalq aləmdə söz 

sahibi olmasına dəstəyimizi göstərək”.  

Sonra Neft-Qaz İnstitutunun baş direktoru akademik Fəxrəddin Qədirov çıxış edərək, 

Azərbaycan alimlərinin Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları, ekologiyası, geoloji qu-

ruluşu, yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə bağlı apardıqları tədqiqatların daha da gücləndirməsinin 

vacibliyindən danışmışdır. O, beynəlxalq tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə AMEA-ya, xü-

susilə Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinə minnətdarlığını bildirmişdir. Geologiya və Geofizika 

İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Çingiz Əliyev tədbirin Qarabağın təbii ehtiyat-

ları ilə bağlı elmi fikirlərin mübadiləsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd etmiş, işğaldan 

azad olunmuş ərazilərin radioekoloji monitorinqinin aparılmasında AMEA mütəxəssislərinin ya-

xından iştirak etdiyini, bu ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün xəritələrin 

hazırlanması istiqamətində işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırmışdır. Bakı Dövlət Universitetinin 

kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü Elşad Qurbanov meşələrlə yanaşı, yay otlaqları ilə zəngin 

olan bu ərazilərin bitki tərkibinin, otlaq sahələrinin tutumunun öyrənilməsinin əhəmiyyətinə to-

xunmuşdur. O, bu baxımdan Azərbaycan alimləri qarşısında mühüm vəzifələrin durduğunu söy-

ləmişdir. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun baş direktoru AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal Əkpərov 

Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində yerləşən Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının bərpası, Şuşa və 

ətraf ərazilərin genetik ehtiyatlarının öyrənilməsi, mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə hazırda 

aparılan və planlaşdırılan tədqiqatlardan danışmışdır. Tədbirdə həmçinin Zoologiya İnstitutunun 

baş elmi işçisi biologiya elmləri doktoru Asif Manafov, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun 

laboratoriya müdiri biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zaman Məmmədov, Şimali Kipr Türk 
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Respublikasının Ətraf Mühit Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru, Yaxın Şərq Universitetinin kafed-

ra müdiri professor Salih Gücel və İran İslam Respublikasının Təbriz Tibb Elmləri Universitetinin 

professoru Aziz Eftekhari və digərləri çıxış edərək konfransın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, 

bu mühüm tədbirdə iştirak etməkdən və Şuşada olmaqdan qürur hissi keçirdiklərini bildirmişlər.  

Bütün çıxışlarda belə bir inam ifadə olunmuşdur ki, beynəlxalq konfransda səsləndirilən fi-

kir və təkliflər Qarabağla bağlı aparılan tədqiqatlara öz əhəmiyyətli töhfəsini verəcəkdir.  

Sonra konfrans iştirakçıları Şuşa şəhərində Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə, şəhərin tarixi mərkəzini əhatə edən qala divarlarına – Şuşa qa-

lasına, eləcə də “Güllələnmiş heykəllər” adlandırılan və Bülbülün ev-muzeyində yerləşən Üzeyir 

Hacıbəyli, Bülbül və Natəvanın heykəllərinə baxış keçirmişlər. 

“Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusun-

da beynəlxalq konfrans öz işini uğurla başa çatdırmışdır. 

Beynəlxalq tədbirə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Ekolo-

giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikası Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cə-

miyyətinin elmi müəssisələri, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Milli Aviasi-

ya Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və 

Sənaye Universiteti, Milli Aerokosmik Agentliyindən, Qarabağda iş aparan şirkətlərdən və digər 

təşkilatlardan daxil olmuş 260-a qədər tezis konfrans materialları şəklində bu topluda öz əksini 

tapmışdır. 

Tezislərin müəllifləri Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, İran, Ukrayna, Şimali Kipr Türk Res-

publikası, Cənubi Koreya, Çin, Gürcüstan və s. ölkələri təmsil etmişlər.  

Konfransda aparılan müzakirələr, plenar və seksiya çıxışları, natiqlərə verilən suallar və ca-

vablar mövzuya elmi dairələrdə böyük marağın olduğunu bir daha aşkara çıxarmışdır. Alimlər öz 

dəyərli fikirlərini, apardıqları araşdırmaların nəticələrini, yaxın gələcək üçün tədqiqat planlarını, 

birgə çalışmaq niyyətlərini bölüşmək üçün konfransdan yeni bir platforma kimi istifadə etmişlər. 

Azərbaycan elminin müvafiq sahələrinin üzərinə düşən mühüm vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi 

baxımından da faydalı olmuş beynəlxalq konfrans elm adamlarının, tədqiqatçıların həmin vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsi uğrunda səfərbər olunmasına kömək etmiş, burada bir sıra müştərək multi-

dissiplinar tədqiqatların əsası qoyulmuşdur. Tədbirdə Ermənistanla bağlı milli təhlükəsizliyi təh-

did edən amillər bir az da qabardılmış, elmi-tədqiqat müəssisələrinin Qarabağın öyrənilməsi üzrə 

birgə əməkdaşlıq imkanları, regionda Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının III nəşri ilə 

bağlı araşdırmaların konturları daha da aydınlaşdırılmışdır.  
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KONFRANSIN PROQRAMI 
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ELMİ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

 

Fəxri sədr  

Akademik Arif Həşimov 

 

Sədr 

Akademik İradə Hüseynova 

 

Məsul katiblər 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Afiq Məmmədov  

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ulduzə Qurbanova  

 

Üzvlər 

İqtisad elmləri doktoru, professor Elçin Zeynalov 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Kərimov 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  

Rafiq Aslanov 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Abdullayev 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi 

Akademik Dilqəm Tağıyev 

AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi 

Akademik Fəxrəddin Qədirov 

AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi 

Prof.Dr. Muhammad İqbal Choudhary 

COMSTECH-in katibliyi (Pakistan) 

Akademik Vaqif Abbasov 

Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

Rusiya EA-nın müxbir üzvü Süleyman Allahverdiyev (Rusiya Federasiyası) 

REA-nın Bitki Fiziologiyası İnstitutu / AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu  

Prof. Dr. Munir Öztürk 

Ege Universiteti (Türkiyə) 

Prof. Dr. Bahri Başaran  

Ege Universiteti (Türkiyə) 

Prof. Dr. Aylin Alın 

9 Eylül Universiteti (Türkiyə) 

Prof. Dr. Levent Çavaş 

9 Eylül Universiteti (Türkiyə) 

Prof. Dr. Volkan ALTAY 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiyə)  

Prof. Dr. Salih Gucel 
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Yaxın Şərq Universiteti (Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti) 

Prof. Dr. Aziz Eftekhari 

Təbriz Tibb Elmləri Universiteti (İran) 

Elşad Əsgərov 

Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan ofisi  

Cavanşir Təlai 

AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

Akademik Qərib Məmmədov 

AMEA-nın Rəyasət Heyəti 

Akademik Tariyel Talıbov 

Naxçıvan MR Bioresurslar İnstitutu  

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Cəfərov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

AMEA-nın müxbir üzvü Elşad Qurbanov 

Bakı Dövlət Universiteti 

AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Novruzov 

Gəncə Dövlət Universiteti 

AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal Əkpərov 

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

AMEA-nın müxbir üzvü Pənah Muradov 

Mikrobiologiya İnstitutu 

Biologiya elmləri doktoru, professor Afət Məmmədova 

Bakı Dövlət Universiteti 

Biologiya elmləri doktoru, professor Səyyarə İbadullayeva 

Botanika İnstitutu 

Biologiya elmləri doktoru, professor Ulduz Həşimova 

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələddin Eyvazov 

Zoologiya İnstitutu 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədzadə Nəbiyev 

AgroDairy MMC 
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TEXNİKİ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Afiq Məmmədov  

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ulduzə Qurbanova  

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələmdar Məmmədov 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Qarayev 

Tünzalə Zeyvəliyeva 

Aytən Ağayeva 

Sayat Mustafayeva 
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KONFRANSIN MÖVZULARI 

 

Qarabağın ekosistemləri, flora, fauna, mikobiota müxtəlifliyi, dərman əhəmiyyətli bioresursları, 

onların bərpa, mühafizə və səmərəli istifadə məsələləri 

 

Qorunan ərazilər, qırmızı siyahılar, introduksiya və reintroduksiya məsələləri 

 

Genetik ehtiyatlar, akvamüxtəliflik və akvakulturanın inkişaf perspektivləri. Ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələləri 

 

Təbii və antropogen fəlakətlərdən sonra su və torpaq ehtiyatlarının bərpası, onların səmərəli və 

təhlükəsiz istifadəsində müasir yanaşmalar 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpa və inkişafı 

 

Herontoloji tədqiqatlar 

 

Biotəhlükəsizlik məsələləri  

 

Ekoturizm və yaşıl iqtisadiyyat 
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P  R  O  Q  R  A  M   

 

KONFRANSIN AÇILIŞI 

 

10:00-10:40 

Akademik Arif Həşimov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti v.i.e. 

 

Prof. Dr. Muhammad İqbal Choudhary 

COMSTECH-in katibliyinin baş koordinatoru (Pakistan) 

 

Akademik İradə Hüseynova  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti  

 

İqt.e.d., prof. Elçin Zeynalov   

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin müavini  

 

B.ü.f.d. Vüqar Kərimov  

Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini 

 

Prof. Dr. Salih Gücel 

Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Yaxın Şərq Universitetinin professoru,  

Ətraf Mühit Mərkəzinin direktoru 

 

Rafiq Aslanov 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini 

 

Prof. Əziz Eftikhari 

Təbriz Tibb Universitetinin (İran İR) professoru 

 

Məmmədzadə Nəbiyev 

“AgroDairy” MMC-nin baş direktorunun müavini  

 

10:40-11:00    Qısa fasilə   
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KONFRANSIN PLENAR İCLASI 

 

11:00-11:15 Akademik Fəxrəddin Qədirov 

AR ETN Neft-Qaz İnstitutunun  

baş direktoru 

 

Qarabağın geoloji öyrənilməsi: qısa 

tarix və tədqiqatların inkişaf strategi-

yası 

11:15-11:30 B.e.d. Aydın Əsgərov 

AR ETN Botanika İnstitutunun    

şöbə müdiri  

 

Şuşa və ətraf ərazilərin itmək təhlükə-

sində olan ali bitkiləri  

11:30-11:45 A.e.ü.f.d., dos. Ələddin Eyvazov 

AR ETN Zoologiya İnstitutunun  

direktoru v.i.e. 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin  

fauna müxtəlifliyinin monitorinqi 

11:45-12:00 AMEA-nın müxbir üzvü  

Çingiz Əliyev  

AR ETN Geologiya və Geofizika  

İnstitutunun şöbə müdiri 

 

Qarabağın azad edilmiş ərazilərində 

radioekoloji tədqiqatlar  

12:00-12:15 F-r.ü.f.d. Cavid Abdullayev   

AR Energetika Nazirliyi Bərpa Olunan 

Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin 

direktoru 

İşğaldan azad edilmiş ərazilər üçün 

yaşıl enerji konsepsiyası və biomüxtə-

lifliyin qorunması: nəzəri və praktik 

aspektlər 

 

12:15-12:30 

 

Qısa fasilə  

 

12:30-12:45 AMEA-nın müxbir üzvü  

Zeynal Əkpərov 

AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 

baş direktoru 

 

Qarabağ bölgəsi üçün yeni buğda 

sortlarının yaradılması və ərzaq  

təhlükəsizliyinin təminatı 

12:45-13:00 Rafiq Verdiyev  

AR ETSN yanında Milli Hidrometeoro-

logiya Xidmətinin rəis müavini 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin  

su ehtiyatları 

13:00-13:15 B.e.d., prof. Əhməd Hacıyev  

AR ETN Akademik Abdulla Qarayev  

adına Fiziologiya İnstitutunun  

icraçı direktoru 

 

Şuşa və ətraf ərazilərdə uzunömürlü-

lük problemləri 

13:15-13:30 B.e.d., prof. Səyyarə İbadullayeva 

AR ETN Botanika İnstitutunun  

baş direktoru 

B.ü.f.d. Elman Yusifov 

AR ETN Bİ-nin aparıcı elmi işçisi 

Şərqi Zəngəzurun şimal hissəsinin 

bitkiliyi 

 

 

 



18 
 

KONFRANSIN SEKSİYALARI  

(onlayn iclaslar) 

 

22 SENTYABR 2022-Cİ İL                               SAAT 15:00-18:00 

 

PARALEL SEKSİYA – 1   

Qarabağın ekosistemləri, flora, fauna, mikobiota müxtəlifliyi, dərman əhəmiyyətli bioresursları, 

onların bərpa, mühafizə və səmərəli istifadə məsələləri 

 

PARALEL SEKSİYA – 2 

Qorunan ərazilər, qırmızı siyahılar, introduksiya və reintroduksiya məsələləri  

 

PARALEL SEKSİYA – 3 

Genetik ehtiyatlar, akvamüxtəliflik və akvakulturanın inkişaf perspektivləri. Ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələləri  

 

PARALEL SEKSİYA – 4 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə su və torpaq ehtiyatlarının bərpası, səmərəli istifadəsi, kənd təsər-

rüfatı tədqiqatları 

 

PARALEL SEKSİYA – 5 

Biotəhlükəsizlik, herontoloji tədqiqatlar, ekoturizm, yaşıl iqtisadiyyat  

 

 

23 SENTYABR 2022-Cİ İL 

 

PARALEL SEKSİYALARIN DAVAMI 

SƏHƏR İCLASLARI: SAAT 10:00-13:00  

GÜNORTA İCLASLARI: SAAT 14:00-17:00 

 

24 SENTYABR 2022-Cİ İL 

 

ŞUŞA ŞƏHƏRİ  

KONFRANSIN BAĞLANIŞI 
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PLENAR MƏRUZƏLƏRİN 

TEZİSLƏRİ 
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THE GREAT RETURN OF SCIENCE TO KARABAKH AND  

BIOSECURITY PROBLEMS 
 

Irada Huseynova 
 

Azerbaijan National Academy of Sciences, irada.huseynova@science.az 

Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Ministry of Science and Education of the   

Republic of Azerbaijan, imbb@science.az 

 

I have observed the Great Return to Karabakh and the Great Revival, the real power of Mr. 

President's thesis "We will turn our native Karabakh into a paradise", along with the traces of Ar-

menian atrocities in the liberated areas of Aghdam and Tartar, resembling of a huge construction 

site, along the roads leading to Zangilan and Sugovushan. Each participant in the events organized 

in the region by the Working Group on Environmental Issues of the Interdepartmental Center ope-

rating under the Coordination Headquarters, the Division of Biological and Medical Sciences of 

ANAS, and the monitoring conducted by research institutes witnessed them.   

Over the past 2 years, several events, dedicated to Karabakh, the restoration of scientific rese-

arch in our liberated lands, and the presentation of the state of the study of biodiversity, soil and 

water resources, which were important in terms of the determination of road maps related to rele-

vant activities, have been successfully organized and held by the Division of Biological and Medi-

cal Sciences of ANAS.  

Today Azerbaijani scientists are making their real contribution to the Great Revival, making 

the return of science to our territories freed from occupation a reality. Following the activity prog-

ram of the Working Group on Environmental Issues of the Interdepartmental Center operating un-

der the Coordination Headquarters, the theme and action plans of the research institutes that ope-

rated under the ANAS until recently, and the decisions taken by the ANAS on the restoration of 

science in the territories freed from occupation, serious multidisciplinary research is being conduc-

ted on aboveground and underground, living and non-living, natural and cultural resources, cur-

rent biological and ecological situation, future development prospects.  

To evaluate the current state of flora and fauna elements, soil and water resources, the deg-

ree of contamination of research areas, radiation background, etc. monitoring was conducted, in 

the Basitchay State Nature Reserve, along the river bed and banks of Okhchuchay and Basitchay, 

in the demined areas of the Fuzuli, Zangilan, Shusha, and Kalbajar regions. Reports were prepared 

and presented based on the obtained results. There is no doubt that the situation of Okhchuchay is 

particularly deplorable. Hundreds of thousands of tons of concentrated acids, heavy metal salts, 

and other wastes from the Megri, Gajaran, Gafan, and Dastekert mining (metal refining) factories 

pollute this river. At different times, the amount of copper in the water was 25-50 times higher 

than the norm, and the amount of phenols was regularly 6-15 times higher. Polluting elements 

such as aluminum, zinc, manganese, titanium, and bismuth are constantly found in Okhchuchay. 

Another important direction of scientific research in the region is the monitoring of rare and 

endangered species of plants and animals. It is gratifying that the territories of Karabakh and 

Eastern Zangezur economic regions have already been involved in the process of preparing the 

third edition of the "Red Book" of the Republic of Azerbaijan. Several expeditions to the region ha-

ve already been organized. 

After the Great Victory, the enemy state continues its revanchist policy under all possible 

conditions. The possibility of all kinds of threats, including bioterror and ecoterror events, is real. 

Pollution of the environment by various means (accidental and intentional), especially water reso-

urces, including radioactive leaks (Azerbaijan should be ready for accidents at the nuclear power 

plant located in Armenia) can be expected in the region. 
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It is important to develop and establish the conceptual foundations of an advanced early 

warning and biosecurity system in the country to predict and prevent these or other threats in ti-

me. Regular monitoring should be carried out in all directions, risk factors of biological safety sho-

uld be assessed on a national scale, a network of laboratories operating on various threat vectors 

should be established, and their potential should be fully utilized by properly coordinating the 

work of all relevant structures existing in the country, probable sources of danger should not be 

left out of control even for a moment. Besides, in case of any danger of accidents or bioterror 

events, the system of measures characteristic for that situation should be activated automatically. 

It is necessary to be always prepared for microbiological, chemical, and radiological attacks 

by enemy states and groups. If natural and anthropogenic disasters cannot be restrained immedia-

tely, technical, technological, medical, etc. measures should be kept in full readiness to minimize 

their damage.  

The implementation of scientific and scientific-organizational measures, the conduct of pur-

poseful, complex multidisciplinary research, the study of the experience of leading countries, the 

creation of a legal, normative, methodological and terminological base, the involvement of highly 

qualified personnel (also from abroad), the training of young scientists and technical specialists, to 

prepare scientific research programs and finance them from the state budget are appropriate. 

Intensive participation in various fields of science is important in all the mentioned directi-

ons, scientific institutions have important tasks in the organization and implementation of relevant 

research. I am sure that the current conference will be the next important step toward defining the-

se tasks. 
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APPLICATION OF ADVANCED PROCESSING OF THE REMOTE SENSING DATA 

ON LANDUSE/LANDCOVER CHANGES IN ZANGILAN, EAST ZANGAZUR 
 

Nilufar Karimli1,3, Bahruz Ahadov 1,2, Fakhraddin Kadirov2 

 

1Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education of Republic of Azerbaijan. 
2Digital Umbrella LLC, Remote Sensing and GIS division, Baku, Azerbaijan, bahruz.ahadov@digirella.az 

3Istanbul Technical University, Institute of Higher Education, Satellite communication and Remote Sensing 

MSc, Istanbul, Turkiye. 

 

Land use and land cover (LULC) changes covering the 30-year period during which the Zan-

gilan region was occupied and liberated from occupation were carried out in this study.  The pro-

cess was compared using and classified open-source Landsat 4, 5, 8, and 9 data with 10-year peri-

ods, plus the data ingested after the liberation date. The discrete indexing method was developed 

and applied for this study. The method we applied was based on the calculation of various indices 

and their application in the classification process in order to increase accuracy. The indices we 

used include the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Modified Normalized Differen-

ce Water Index (MNDWI), and Salinity Index(SI). The validity of the process has been checked us-

ing the SNAP ESA algorithm, based on Java Approximator, resulting in over 96.7213% correct pre-

dictions, using the testing dataset. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ BƏRPASI 

 

Elçin Zeynalov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

 

Ölkəmizin iqtisadi baxımdan müstəsna rol oynayan işğaldan azad olunmuş əraziləri zəngin 

təbii sərvətlərə, eləcə də aqrar sahənin inkişafı baxımdan böyük potensiala malikdir. Bu ərazilərin 

aqrar imkanları işğal dövründən əvvəl də çox geniş olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi 

məlumatlarına əsasən, 1980-ci illərdə bölgədə 139.8 min ha əkilmiş sahə mövcud olmuşdur. Əkin-

lərin strukturunda taxıl sahələri və üzümlüklər üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, əkilmiş sahənin 

55%-i taxıl məhsullarının, 35%-i üzümlüklərin payına düşmüşdür. Həmin dövrdə Qarabağ və ətraf 

rayonlar ölkə üzrə taxıl istehsalının 13.9%-nə, üzüm istehsalının isə 25.5%-nə malik idi. 

İşğaldan azad edilən rayonlarda ənənəvi sahələrlə yanaşı, perspektiv dövrdə meyvə və tərə-

vəzçiliyin, həmçinin heyvandarlığın təminatı baxımından yem bitkiləri əkinlərinin genişləndiril-

məsi də nəzərdə tutula bilər. Torpaq-iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla çoxillik əkmələrin 

strukturunda nar, xurma, alça, gavalı, albalı və gilas, alma, armud bağlarının, baramaçılığın inkişaf 

perspektivi baxımından tut bağlarının və ənənəvi sahələrin bərpası məqsədilə üzümlüklərin salın-

masına üstünlük verilə bilər. 

Hal-hazırda ölkədə taxılçılıq və üzümçülüyün faktiki inkişaf dinamikası nəzərə alınmaqla, 

taxıl və üzüm istehsalında bu bölgənin payının təqribən eyni səviyyədə olması gözlənilir. Bundan 

başqa, ənənəvi olaraq Qubadlı, Zəngilan və Kəlbəcər rayonlarında tütünçülüyün, Ağdam və Füzu-

li rayonlarında pambıqçılığın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Tərtər bölgələrində üzümçü-

lük sahələrinin bərpa edilməsi imkanları mövcuddur. 

Ənənəvi sahələrin bərpası ilə yanaşı, bölgədə kartof, tərəvəz, bostan və yem bitkiləri əkinlə-

rinin genişləndirilməsi imkanları böyükdür. Yüksək əlavə dəyər yaratması, emal sənayesi üçün 

xammal təminatı və ixrac imkanları perspektivi baxımından həmin ərazilərdə meyvəçiliyin inkişa-

fına da xüsusi diqqət yetiriləcəyi gözlənilir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, həmin bölgədə 1980-ci illərdə 321 min 

baş iribuynuzlu və 1.1 milyon baş xırdabuynuzlu heyvan mövcud olmuşdur. Perspektiv dövrdə 

isə bu sayın müvafiq olaraq iribuynuzlu heyvanlar üzrə 430 min başa və xırdabuynuzlu heyvanlar 

üzrə 1.6 milyon başa çatdırılması imkanları vardır.  

Bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməklə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzarəti ilə 

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 2020-2021-ci təsərrüfat ilində 10 min hektar, 2021-2022-ci təsər-

rüfat ilində isə 50 min hektar sahədə payızlıq və yazlıq əkin işləri həyata keçirilmişdir. Hazırda 

növbəti təsərrüfat ilinə hazırlıq işləri davam etdirilir. 

30 ildir ki, yaylaqlara həsrət qalan soydaşlarımız artıq öz mal-qarasını işğaldan azad edilmiş 

Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına aparmağa başlamışdır. 2022-ci ildə həmin yaylaqlara 60 mindən 

çox arı ailəsi, 300 mindən çox xırdabuynuzlu heyvanın köçü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 

təşkil edilmişdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin bərpası, eləcə də di-

gər tədbirlərimiz ətraf mühit və biomüxtəlifliyin qorunması, yaşıl enerji prinsipləri, iqlimə dost 

texnika və texnologiyaların tətbiqi başlıca məqsəddir. 
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ŞUŞA VƏ ŞUŞAƏTRAFI ƏRAZİLƏRDƏ İTMƏK TƏHLÜKƏSİNDƏ OLAN  

ALİ BİTKİLƏR HAQQINDA 
 

Aydın Əsgərov1, Günel Quliyeva2, Kəmalə Məmmədyarova3 
 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu, askerov1@mail.ru 

2,3 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

 

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının hər iki nəşrinə daxil edilmiş 266 nadir və 

nəsli kəsilməkdə olan ali bitki növlərinin əksəriyyətinə Şuşa və Şuşaətrafı ərazilərdə rast gəlinir: 

Şuşa gəvəni, Şuşa xaşası, Xarıbülbül adı ilə məşhur olan Qaş səhləbi, itburnu cinslərinin bir sıra 

növləri və s. Həmin ərazilərdən təsvir olunan btkilərdən Fabakimilər (Fabaceae), Qərənfilçiçəklilər 

(Caryophyllaceae), Asterçiçəklilər (Asteraceae), Kərəvüzkimilər (Apiaceae) fəsilələrinın nümayəndələri 

üstünlük təşkil edir. 

İşğal altından azad olunmuş ərazilərdə əvvəllər bizə məlum olan nadir, nəsli kəsilməkdə 

olan, endem, subendem bitkilər 59 fəsilə, 140 cins, 224 növ təşkil edir ki, bunlardan 27 fəsilə,           

47 cins üzrə 55 növ Şuşa və Şuşaətrafı rayonlarda rast gəlinir. Əlbəttə, bu bitkilər bizim işgaldan 

əvvəl həmin ərazilərdə apardığımız tədqiqatlara və mövcud ədəbiyyata əsaslanır. Düşünürük ki, 

yaxın gələcəkdə yazılacaq "Qarabağın Qırmızı kitabı"na bu növlər bütövlükdə daxil ediləcəkdir  

(cədvəl). 

 

Cədvəl. Şuşa və ətraf ərazilərdə rast gəlinən bitkilər 

Fəsilə Cins Növ sayı 

Alliaceae J. Agardh Allium L. 1 

Amarillidaceae J.St. – Hil (incl. 

Ixiоliriacеaе Nakai) 

Sternbergia Waldst. еt Kit. 1 

Apiaceae Lindl. Astrantia L. 1 

Asteraceae Dumort Centaurea L. (incl. Tetramorphae, Microlophus,Sosnovskya, 

Amblyopogon, Rhaponticoides) 

1 

Cousinia Cass. 1 

Helichrysum Mill. 1 

Podospermum DC. 2 

Psephellus Cass. 1 

Tragopogon L. 1 

Scorzonera L. 1 

Aquifoliaceae Bartl. İlex L. 1 

Brassicaceae Burnett Cardamine L. 1 

Campanulaceae Juss. Asyneuma Grisеb. еt Schеnk 1 

Caryophyllaceae Juss. Cerastium L. 1 

Dianthus L. 2 

Celtidaceae Link Celtis L. 1 

Cupressaceae Rich. еx Bartl. Juniperus L. 1 

Dryopteridaceae R.- C. Ching. Dryopteris Adans. s. str. 1 

Euphorbiaceae Juss. Euphorbia L. 1 

Fabaceae Lindl. Astragalus L. 2 

Onobrychis Hill 1 

Trifolium L.  1 

Hyacinthaceae Batsch Scilla L. 1 

İridaceae Juss. İris L. (İridodictyum Rodionenko, Juno Tratt.) 1 

Liliaceae Juss. Tulipa L. 2 

Malvaceae Juss. Alcea L. 1 
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Moraceae Gaudich Ficus L. 1 

Orchidaceae Juss. Limodorum Boehm. 1 

Ophrys L. 2 

Platanthera Rich. 1 

Pinaceae Lindl. Pinus L. 1 

Poaceae Barnhart Colpodium Trin. 1 

Triticum L. 1 

Ranunculaceae Juss. Aconitum L. 1 

Delphinium L. 2 

Pulsatilla Hill 1 

Rosaceae Juss. Amygdalus L. 1 

Crataegus L. 1 

Rosa L. 2 

Padus Hill 1 

Rubiaceae Juss. Galium L. 1 

Rutaceae Juss. Haplophyllum Adr. Juss. 1 

Scrophulariaceae Juss. Digitalis L. 1 

Scrophularia L. 1 

Verbascum L. (Celsia L.)  1 

Veronica L. 2 

Taxaceae S.F. Gray Taxus L. 1 

 

Azərbaycan florasında rast gəlinən bitkilərdən 15 fəsilə, 27 cins, 33 növ Şuşa və Şuşa ətrafı 

rayonlardan, o cümlədən, 10 fəsilə, 11 cins, 12 növ Şuşadan təsvir olunub. Bu növlər arasında çox 

sayda dərman, qida, vitaminli, boya, yem və digər faydalı bitkilər vardır. Bütövlükdə Şuşa və Şu-

şaətrafı rayonlardan təsvir olunan növlərin siyahısı aşağıda verilir:  

Alliaceae, ○Allium kunthianum, ○A. szоvitsii; Amaryllidaceae, Sternbergia fischеrana; Apiaceae, 

Fеrulagо sеtifоlia, Pastinaca armеna, Pimpinella pеucеdanifоlia, Szovitsia callicarpa; Asteraceae, ○Cirsium 

aduncum, ○C. szоvitsii, Echinops szоvitsii, ○Hieracium sеricicaulе, H.syrеistschikоvii, ○Jurinea spеctabilis; 

Brassicaceae, ●Erysimum strictisiliquum; Caryophyllaceae, ○Cerastium szоwitsii, ○Gypsophila szоvitsii; 

Corylaceae, Carpinus оxycarpa, ○C.x schuschaеnsis, Corylus cervorum; Crassulaceae, Rosularia radiciflоra; 

Euphorbiaceae, ○ Euphorbia lеdеbоurii; Fabaceae, ○Astragalus brachypetalus, ○A.karabaghensis, A. schusc-

hensis, ●Onobrychis schuschajensis; Lamiaceae, Nepeta transcaucasica; Malvaceae, Alcea sachsachanica; Ra-

nunculaceae, ○Delphinium foetidum; Rosaceae, Amygdalus fenzliana, ○ Crataegus szovitsii; Scrophulariace-

ae, ●Euphrasia kurdica, Linaria kurdica, Veronica intercedens. 

Siahıda ●-işarə ilə verilən növlər endemlər, ○-işarə ilə verilən növlər subendem növlərdir 

(Azərbaycandan təsvir olunan və əvvəllər endem statuslu olmuş, sonradan Azərbaycandan kənar-

da da rast gəlinən növlər). 
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ FAUNA NÖVLƏRİNİN MONİTORİNQİ  

 

Ələddin Eyvazov, Elşad Əhmədov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, eyvazov.aladdin@mail.ru 

 

Qarabağ ərazisi heyvanlar aləminin biomüxtəlifliyinə görə Azərbaycanın ən zəngin və rən-

garəng regionlarından biridir. Qarabağın çox nadir və təkrarolunmaz iqlimi, bitki örtüyünün zən-

ginliyi, landşaft və biotop xüsusiyyətlərinə görə geniş müxtəlifliyə malik olması onun fauna tərki-

binin zənginliyinə öz təsirini göstərir. 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan Qarabağ və ətraf 

ərazilərdə monitorinqlər aparılmamışdır. İşğala qədərki tədqiqatları nəzərə almasaq, bu regionun 

faunası haqında dəqiq məlumat yoxdur. 

Azərbaycanda aşkar edilmiş bütün fauna növlərinin 85%-ni buğumayaqlılar təşkil edir. Ha-

zırda respublikada 28 dəstəyə aid 10 minə yaxın həşərat növü müəyyən edilmişdir. Qarabağ ərazi-

sində aşkar edilən həşəratlar faunasının 56 növü nadir, endemik və nəsli kəsilmək təhlükəsində 

olan növlərdir. Ədəbiyyat məlumatlarında Həkəri çayında 12 növ, Bəsitçay və Oxçuçay çaylarında 

isə 13 növ balığın olduğu qeyd edilmişdir. Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin su hövzələrində 

53 növ və yarımnöv balıq yayılmışdır ki, onlardan da 7 növ Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı 

kitab”ına, 4 növ isə İUCN-nin Qırmızı siyahısına daxil edilmişdir. 

Kiçik Qafqazın fauna müxtəlifliyində amfibilər və reptililər xüsusi yer tutur. Həmin ərazilər-

də Azərbaycanın batraxofaunasına aid 11 növ amfibidən 4-nə, herpetofaunasına aid 63 növ reptili-

dən isə 35-nə rast gəlinir. Bu ərazilər amfibilər və reptililər faunasının zənginliyinə görə Cənubi 

Qafqazda ən prioritet təbiət ərazilərindən biri hesab olunur. Azərbaycanın Kiçik Qafqaz və ona bi-

tişik dağətəyi ərazilərində rast gəlinən amfibilərdən 1 növ İUCN-nin Qırmızı siyahısına, reptililər-

dən isə 6 növ İUCN-nin Qırmızı siyahısına və Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına da-

xil edilmişdir. Bu ərazilərdə yayılmış 2 növ amfibi, 1 növ tısbağa və 3 növ zəhərli ilan iqtisadi cə-

hətdən faydalı növlər hesab olunurlar. 1993-cü ilə qədər Azərbaycan ərazisində 19 dəstə, 65 fəsilə-

yə mənsub 405 quş növündən 16 dəstə və 57 fəsiləyə daxil olan 288 növ Qarabağ ərazisində qeydə 

alınmışdır. Qarabağın təbii-coğrafi şəraitinin rəngarəngliyi, bu bölgədə meşə və kolluq quşları, 

açıq quru sahə quşları, bataqlıq və sahil quşları, su quşları kimi ekoloji qruplara mənsub növlərin 

məskunlaşması, nəsilverməsi və qışlamasına şərait yaratmışdır. Qlobal və milli mühafizə statusla-

rına malik növlərin əksəri bölgənin dağlıq sahəsində qeydə alınmışdır. Bunlardan 50 növ Azər-

baycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə (2013) daxil edilmişdir. Məməlilər ərazi və 

landşaftlara görə qeyri-bərabər paylanmışdır. Dağlıq ərazilərdə təsadüf edilən 94 növdən 79-na 

Kiçik Qafqazda təsadüf edilir. Qarabağ ərazisində işğala qədər 6 dəstəyə mənsub 75 məməli nö-

vü qeydə alınmışdır. Dəstələr üzrə məməlilərin növ tərkibi belə olmuşdur: Qarabağ ərazisində 

Həşəratyeyənlər dəstəsinin (İnsectivora) 13 növündən 12 növ, Yarasalar dəstəsinin (Chiroptera) 

34 növündən 20 növ, Dovşankimilər (Lagomorpha) dəstəsindən 1 növ, Gəmiricilər (Rodentia) 

dəstəsinin 37 növündən 25 növ, Yırtıcılar (Carnivora) dəstəsinin 19 növündən 13 növ, Cütdır-

naqlılar (Artiodactyla) dəstəsinin 8 növündən 4-ü məskunlaşmışdır. Qeyd edilən 6 dəstəyə mən-

sub 75 növ məməlidən 21 növü Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə 

(2013) daxil edilmişdir. 
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QARABAĞIN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ  

RADİOEKOLOJİ TƏDQİQATLAR 
 

Çingiz Əliyev  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu, 

aliyev.chingiz47@gmail.com 

 

XXI əsrin ən mühüm və aktual problemlərindən biri ekosistemlərə antropogen təsirin müm-

kün qədər azaldılması, ətraf mühitin qorunması və qlobal ekoloji fəlakətlərdən mühafizə problem-

lərini özündə birləşdirən ekoloji tarazılığın qorunub saxlanılmasıdır. Məlum olduğu kimi, 30 il 

müddətində Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlaması nəticəsində ərazilərdə müx-

təlif texnogen fəaliyyət və döyüş əməliyyatlarının aparılması ətraf mühitə ciddi ziyan vurmuşdur. 

Əvvəllər aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, Qarabağ ərazisində süxurların radioaktivliyi litoloji-

stratiqrafik intervalların tərkibindən və yaşından asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, bu ərazidə sü-

xurların qamma fəallığı Kiçik Qafqazın müxtəlif yaşlı struktur kompleksləri üçün xarakterik olan 

fon əhəmiyyətini aşmır. 

Dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsi məqsədilə şəhərsalma və infrastruktur məsələlə-

rinin həlli üçün istifadəyə veriləcək obyektlərin radiasiya təhlükəsizliyi üzrə monitorinqinin həya-

ta keçirilməsi və minalardan təmizlənmiş ərazilərdə radiasiya fonunun tədqiqi ilə əlaqədar Ağ-

dam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında ilkin tədqiqatlar aparılmışdır. Aparılan tədqiqat işlərinin əsas 

məqsədi işğaldan azad edilmiş Qarabağ ərazisində ətraf mühitin radioekoloji çirklənmə səviyyəsi-

nin ilkin qiymətləndirilməsi, təhlükə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və anomaliya aşkar edil-

miş ərazilərdən götürülmüş nümunələrin laborator şəraitdə radionuklid tərkibinin müəyyən edil-

məsi olmuşdur. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Ağdam və Laçın rayonlarında radiasiya fonunun norma 

daxilində olduğu, yalnız Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsinin girişində 115 ηSv/saat, kəndin 

içində termal bulağın yaxınlığında 500-530 ηSv/saat, bulağın sol tərəfi, yol istiqamətində 115 

ηSv/saat göstərici ilə anomaliya qeydə alınmışdır. Bu nöqtələrdən götürülən nümunələrin qam-

maspektrometrik analizi aparılmışdır. Alınan nəticə bulağın yanından götürülən nümunənin (500-

530 ηSv/saat) radionuklid tərkibində uranın miqdarının çox olduğunu göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, alınan nəticələr ilkindir və hal-hazırda ərazilərin minadan təmizlə-

mə planına uyğun olaraq genişmiqyaslı tədqiqatların aparılması planlaşdırırlır.  
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Agrobiological characteristics and grain quality parameters in new durum wheat varieties, 

created as a result of the breeding activities in the Tartar Zone Experimental Station (ZES) of the 

Research Institute of Crop Husbandry and the Karabakh Scientific Experimental Base (SEB) of 

Genetic Resources Institute have been studied. Regionalized and high-yielding promising durum 

wheat varieties, studied in the Karabakh region, as well as genotypes selected from ICARDA and 

CIMMYT materials, were used as research material. The yield, adaptability and grain quality indi-

cators of durum wheat varieties were analyzed in very different agrometeorological and cultiva-

tion conditions during the 2016-2021 years. Various sowing and irrigation dates during the re-

search years, as well as the agricultural background, made it possible to accurately evaluate the 

potential and adaptive productivity of varieties. The highest "medium-grade" yield for durum 

wheat varieties was observed in 2018 and 2020 (5,77-5,84 t/ha) years. Besides, the highest "medi-

um-grade" grain quality indicators for durum wheat varieties were recorded in 2016-2017, and 

2021 years, while the lowest ones were in 2018 and 2020. A sharp decrease in grain quality indica-

tors was noted in 2018 and 2020 years, along with high productivity. With a weak agricultural 

background, the balance of humus, macro and microelements in the soil was not sufficient for a 

full grain filling.  

The theoretical basis of the "ideal type" model for durum wheat varieties has been analyzed. 

It has been established that the variety model should cover all phenotypic and genotypic traits, 

taking into account the agroecological conditions of the Karabakh region. As a result of several 

years of studying the agrobiological characteristics, durum wheat varieties of intensive types, such 

as “Maya”, “Coryphey-88”, “Alliance”, “Jomerd-90”, “Salvarty”, “Agdara” and “Zafar”, were cre-

ated which were distinguished by stable productivity, average growth and a set of other agrobio-

logical characteristics. New varieties of durum wheat have a wide adaptive potential and plastici-

ty. They can withstand the influence of a wide range of biotic and abiotic environmental factors, as 

well as have high grain quality indicators. New varieties are mostly formed stable yields under 

different conditions, and are resistant to frost, drought, low and high temperatures, lodging, and 

pathogens.  

Durum wheat varieties have a semi-winter lifestyle. New varieties of durum wheat have a 

highly productive tillering, the plants are similar in height. There is no difference between the size 

and height of the main spike and the additional ears formed from the lateral stalks. Intensive varie-

ties (“Jomerd-90”, “Salvarty”, “Agdara”, and “Zafar”) have high yield potential and high grain 

quality. Moreover, adaptive (“Maya”, “Coryphey-88” and “Alliance”) varieties differ in stable 

yield and grain quality. The new intensive type varieties are also responsive to artificial irrigation 

and optimal fertilization rates. For the sharply differentiated eco-geographical conditions of Azer-

baijan, it is recommended to create wheat varieties, that are resistant to biotic and abiotic stress fac-

tors, with a stable-adaptive yield. The new varieties are recommended to be sown in flat regions 

with high agricultural backgrounds and with optimal irrigation conditions of the Karabakh region. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARIN SU RESURSLARI 

 

Rafiq Verdiyev1, Rəşad Verdiyev2 
 

1Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti 
2Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Çoğrafiya İnstitutu 

 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərinin çayları Kür və Arazın hövzələrinə aiddir. Burada 

yerləşən dağların uca zirvələri bu hövzələr arasında suayrıcı təşkil edir. Burada olan çaylar əsasən 

yağış və qar suları ilə qidalanır və suyundan suvarmada istifadə olunur. Tərtər və Həkəri çayları 

vulkanik yayladan başlayır. Arpaçay və Bazarçayın mənbələri yaylanın şimal-qərb hissəsindədir. 

Bu çaylar əsasən yağış, qrunt və yeraltı sularla qidalanır. Ona görə də ilin isti yarısında daşırlar. 

Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacında axan Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay, Həkəriçay, Oxçuçay 

Mil və Qarabağ düzlərinin suvarılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tərtər çayının qolları Tut-

qu, Lev və Ayrım çaylarıdır. Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 3117 m-dir. Çayın 

üzərində Sərsəng və Suqovuşan su anbarı yaradılmışdır. 

Bərguşad çayı (Bazarçay) öz mənbəyini Ermənistan Respublikasından götürür. Kəlbəcər, Qu-

badlı və Zəngilan rayonlarının ərazisi ilə axaraq Araz çayına tökülür. Çayın çirklənməsi çayətrafı 

ərazilərdə yerləşən iri yaşayış məntəqələrində (Ermənistan ərazisində) yaranan sənaye və məişət-

çirkab suları hesabına olur. Eyni problem öz mənbəyini Zəngəzur dağ silsiləsindən (Qapıcıq dağı) 

götürən və Zəngilan rayonunun ərazisində Arazaolan Oxçuçay Ermənistan Respublikası ərazisin-

də yerləşən Qacaran mis-molibden, Qafan mis filizsaflaşdırma kombinatlarının kimyəvi çirkli sula-

rı və Qafan-Qacaran şəhərlərinin (o cümlədən kəndlərin, xəstəxanaların, kənd təsərrüfatı obyektlə-

rinin) bioloji çirkli suları təmizlənmədən birbaşa Azərbaycan ərazisində Şərikan kəndinin qarşısın-

da Oxçuçaya buraxılır ki, bu da çay hövzəsini «Ölü zonaya» çevirmişdir. 

İşğaldan əvvəl ərazi çayları üzərində işğaladək əvvəl fəaliyyət göstərən 8 su anbarı ciddi ant-

ropogen təsirə məruz qalmış və 17 hidroloji stansiya tamamilə dağıdılmışdır. Çoxillik qiymətlən-

dirməyə əsasən işğala qədər olan dövrdə ərazidən axan çayların ümumi su ehtiyyatı təxminən 

2350 mln.m3 təşkil edir ki, bu da ölkənin daxili su ehtiyatlarının təxminən 24%-ni təşkil edirdi. Hal-

hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ərazidə su ehtiyatlarını yenidən qiymət-

ləndirmək üçün monitorinq işləri davam edir və əsas çaylar üzərində 11 avtomat hidroloji stansiya 

quraşdırılmışdır. İlkin ölçmə nəticələrinə və analoqlardan istifadə etməklə aparılan hesablamalara 

görə ərazinin su resursları Kiçik Qafqazın digər çaylarında olduğu kimi iqlim dəyişmələrinin təsiri 

nəticəsində 12-15% azalmışdır. 
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REGARDING THE VEGETATION OF THE NORTHERN PART 

OF EASTERN ZANGEZUR 
 

Sayyara Ibadullayeva, Elman Yusifov 
 

Institute of Botany, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, 

ibadullayeva.sayyara@mail.ru, yusifov_e@yahoo.com 

 

The northern part of the East Zangezur economic region mainly covers Kalbajar administra-

tive regions. The average annual precipitation here is 600 mm, the average temperature of the 

coldest month is -10–+10C, and the average temperature of the warmest month is +5–+200C. 

The terrain is mainly mountainous. Its territory is surrounded by Eastern Goycha in the 

northwest, Murovdag in the north, Karabakh ranges in the east, Karabakh plateau in the west. The 

climate is mild, with dry winters in the plains and lowlands, and cold in the highlands. The main 

vegetation consists of subalpine and alpine meadows. Forests are mainly spread in the south of the 

Murovdag range, on the western slopes of the Karabakh range. 

The main mountainous areas of the territory are Gamishdag (3724 m), Delidag (3616 m), Sar-

jali (3433 m), Mikhtiken (3411 m), Ketidag (3399 m), Hinaldag (3367 m), Gelingaya (3335 m) peaks. 

The main water basins are Tartar (200 km), Levchay (140 km), Tutgunchay (136 km), Alagollar, 

Garagol, Zalkhagol lakes. Subalpine landscapes of the area occur on mountain slopes and high 

plateaus at altitudes of approximately 1800–2200 m. Alpine landscapes are mainly formed around 

peaks at 2200–3700 m altitude, Boyuk and Kichik Alagol and Zalkhagol lakes. 

As a result of the research conducted in the area during the pre-occupation period, data and 

herbarium specimens were collected on a total of 79 species belonging to 7 families. The main stud-

ies on taxa concern the families Apiaceae (21 species) and Asteraceae (50 species). In the current year, 

we have conducted monitoring and field-research works, collected information, including herbari-

um materials on 64 species belonging to 27 families that are found only in subalpine and alpine 

landscapes. Among these families, Lamiaceae (9 species), Rosaceae (6 species), Fabaceae (6 species), 

Asteraceae (5 species), and Boraginaceae (5 species) dominate. Kalbajar region is a new habitat for 6 

species (Onosma caucasica Levin., Silene caucasica (Bunge.) Boiss., Bryonia dioica L., Astragalus uranio-

limneus Boiss., Verbascum orientale syn. V. chaixii ssp. orientale (M.Bieb.) Hayek və Hedysarum formo-

sum Fisch. & C.A.Mey. ex Basiner) among these species. Among background species found in the 

area, endemism is high. Thus, endemic species with different statuses make up about 50% of the 

total species recorded. These species can be conventionally divided into the following groups: 1. 

Species found in Iran, Turkey and the entire Caucasus; 2. Species found in the North and South 

Caucasus; 3. Species found only in the South Caucasus.  

Echinops pungens Trautv., Cirsium obvallatum M.Bieb., Huynhia pulchra (Willd. ex Roemer & 

Schultes) Greuter & Burdet (M.echioides), Onosma caucasica Levin., Silene ruprechtii syn. S.saxatilis, 

Astragalus aureus Willd. syn. Astracantha aurea (Willd.) Podlech., Astragalus uraniolimneus Boiss., 

Ribes biebersteinii Berland. ex DC., Linum hypericifolium Salisb., Alchemilla erythropoda Juz., Linaria 

grandiflora Desf. and other species are subendemic species belonging to the first category. 

These are the subendemic species found in the North and South Caucasus: Kemulariella rosea 

(Steven) Tamamsch., Senecio cladobotrys Ledeb. syn. Tephroseris cladobotrys subsp. cladobotrys, On-

obrychis biebersteinii Širj. The Scutellaria sedelmeyerae Juz., Trifolium bordsilovskyi Grossh., Psephellus 

transcaucasicus Sosn. species found in the area are endemic to the South Caucasus. 

At the same time, a new species for the flora of Azerbaijan belonging to the Caryophyllaceae 

family was described in the area.  

 

mailto:ibadullayeva.sayyara@mail.ru
mailto:yusifov_e@yahoo.com


31 
 

 
 

Fig. Subendemic species found in the entire Caucasus, Turkey, Iran: a - Astragalus uraniolimneus 

Boiss., c - Ribes biebersteinii Berland. ex DC. Subendemic species found in North and South Cauca-

sus: b - Kemulariella rosea (Steven) Tamamsch. Endemic of the South Caucasus: d -Trifolium 

bordsilovskyi Grossh. 
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FLORA, FAUNA, MİKOBİOTA 

MÜXTƏLİFLİYİ, DƏRMAN 

ƏHƏMİYYƏTLİ BİORESURSLAR, 

ONLARIN BƏRPA, MÜHAFİZƏ VƏ 

SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
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FRESHWATER LEECH Erpobdella octoculata (HIRUDINEA: ERPOBDELLIDAE)  

AS A BIOINDICATOR OF WATER POLLUTION 
 

Asif Manafov1, Mahir Huseynov1, Sergey Utevsky2, Aladdin Eyvazov1, Namig Rzayev1 
 

1Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, gus_mair@mail.ru 
2Department of Zoology and Animal Ecology, V.N.Karazin National University, Kharkiv, Ukraine 

 

After the liberation of the territory of the Zangilan region from the Armenian occupation, 

along with restoration work, a working group established by the order of the Ministry of Ecology 

and Natural Resources of Azerbaijan in the region began comprehensive studies to identify biodi-

versity. 

The Okhchuchay River, which is part of the East Zangezur economic region of Azerbaijan, is 

a transit river that is polluted on the territory of Armenia. Its total length is 85 km, of which 43 km 

flows through the territory of the Zangelan region of Azerbaijan, flows into the Araz River near the 

settlement of Minjivan. After the liberation of these territories from the 30-year-old Armenian oc-

cupation, Azerbaijani scientists began comprehensive studies of the biodiversity of the region, in 

particular the Okhchuchay River, where such studies have not been carried out so far. 

As a result of the spring and summer expeditions of the current year, material on the fauna 

of aquatic invertebrates, fish, amphibians and their parasites was collected and processed. It has 

been established that leeches, according to preliminary data, belonging to the species Erpobdella 

octoculata (Linnaeus, 1758), occupy a significant position in the composition of the benthic fauna of 

the river, both in terms of occurrence and biomass. 

These objects are of significant scientific interest for assessing the biodiversity not only of the 

recently liberated region of the republic, but of the whole of Azerbaijan. According to preliminary 

data from studies of the benthic fauna of the river and according to the results of quantitative and 

qualitative accounting of leeches found from 3 sites, a significant density of leeches was observed 

in the first, i.e. in the upper reaches, where the water was more turbid and polluted, and there was 

a smell of sewage. From the top point to the bottom, rather closer to the second point, and also at a 

distance of about 8–10 km from the first point, where the water was relatively cleaner than in the 

upper reaches (both in color and smell), the number of leeches in the area about 1 m2 turned out to 

be much smaller. And in the lower - third point of the river, where the water was much cleaner 

and more transparent, there were single finds of leeches per 1m2. Thus, we believe that preliminary 

data, based in most cases on visual observations, require further special studies in order to draw a 

convincing conclusion and establish more specific indicators. However, we believe that the prima-

ry results and experience of our studies allow us to make a preliminary conclusion about the pos-

sibility of using Erpobdella octoculata as a bioindicator along with other organisms indicating the 

degree of river pollution. The discovery of a higher population density of leeches in areas of the 

river more polluted with industrial and other waste indicates an interesting aspect of bioindica-

tion, which requires additional research to identify pollutant components that strongly stimulate 

the reproduction and development of leeches Erpobdella octoculata in the Okhchuchay River. 
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ABOUT THE MODERN SOIL-VEGETATION COVER OF ALPINE-SUBALPINE 

LANDSCAPES OF EASTERN ZANGEZUR 
 

Garib Mammadov1, Elman Yusifov2 

 

1Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences, garibmammadov1@gmail.com 
2Institute of Botany, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, yusifov_e@yahoo.com 

 

Alpine-subalpine landscapes of Eastern Zangezur mainly cover the Kalbajar administrative 

region. The map, types and subtypes of soils distributed in the territory of the Kalbajar district and 

their main rating scale are given in the following picture and table. 

Subalpine-alpine landscapes of the area can be conventionally divided into 3 groups accord-

ing to soil types and hypsometric distribution of vegetation: 1800-2500 m altitudes; altitudes of 

2500-3000 m and areas above 3000 m. 

In the subalpine meadows at 1800 m in Kalbajar settlement and its surrounding areas (sur-

rounding areas of the villages of Keshdak, Dalgılinjlı, Shaplar, Garachanli, etc.), mainly bare rocks 

and exposed clayey rocks, mountain meadow soddy, mountain forest brown typical and 

Mountain-forest brown leached soils are spread. Plants belonging to the Asparagaceae (Asparagus 

officinalis), Asteraceae (Echinops sp.), Campanulaceae, İridaceae (Iris), Fabaceae (Onobrychis sp.), 

Geraniaceae (Erodium sp.), Lamiaceae (Salvia nemorosa, Stachys sp., Nepeta pannonica), Linaceae (Linum 

sp.), Papaveraceae (Papaver sp.), Ranunculaceae (Diedropetala freynii), Scrophulariaceae (Rhinanthus sp.), 

Orobanchaceae (Pedicularis sp.), Rosaceae (Cerasus incana, Agrimonia eupatoria) families are found here. 

 

 Soil types and subtypes Bonitet  

 

1.  Mountain-forest brown leached 88 

2.  Floodplain meadow (alluvial 

meadow) 
66 

3.  Mountain meadow primitive 20 

4.  Mountain meadow soddy 93 

5.  Mountain forest meadow 91 

6.  Mountain forest brown typical 92 

7.  Mountain forest brown typical 89 

8.  Mountain gray-brown dark 77 

9.  Mountain meadow dark 100 

10.  Mountain meadow black 95 

       Fig. 1. Soil map of the Kalbajar district 

 

At altitudes of 1800-2500 m (Zaylik, Zar, Yellije villages, etc.), typical brown mountain-forest 

soils, leached brown mountain-forest soils are spread. The background species of the flora of these 

areas are Campanulaceae (Campanula sp.), Caprifoliaceae (Cephalaria sp.), Caryophyllaceae (Silene sp.), 

Fabaceae (Lathyrus miniatus, Onobrychis sp.), Hypericaceae (Hypericum sp.), Gentianaceae (Gentiana sp., 

Geraniaceae (Erodium sp.), Lamiaceae (Lamium album, Stachys sp.), Papaveraceae (Papaver orientale), 

Rosaceae (Fragaria sp., Malus orientalis, Potentilla sp., Rosa sp.), Rubiaceae (Galium sp.), Scrophulariaceae 

(Linaria sp., Verbascum sp.), Oleaceae (Fraxinus sp.), Violaceae (Viola biflora), Orobanchaceae (Rhyncho-

corys orientalis). 

Alpine meadows and alpine carpets are spread at altitudes of 2500-3600 m. Around Boyuk 

Alagöl Lake, at 2780 m above sea level, stony and gravelly sandy areas, Mountain meadow primi-

tive and peaty, mountain meadow soddy soils occupy large areas. The main vegetation here are 

Asteraceae (Centaurea sp., Psephellus sp., Cirsium sp., Erigeron sp., Senecio sp.), Boraginaceae (Myosotis 
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sp., Huynhia pulchra), Fabaceae (Trifolium trichocephalum), Hypericaceae (Hypericum sp.), It consists of 

plants belonging to the families Polygonaceae (Rumex sp., Bistorta carneum), Ranunculaceae (Ranuncu-

lus sp.), Rosaceae (Alchemilla sp., Filipendula vulgaris), Rubiaceae (Galium sp.) and Poaceae. Vegetation 

and soil characteristics of the surroundings of Kichik Alagol Lake are different. The surroundings 

of the lake are almost made up of swamps. Mountain meadow soddy soils are spread in the rela-

tively distant areas. Asteraceae (Centaurea sp., Psephellus sp., Matricaria sp., Erigeron sp.), Fabaceae (Tri-

folium sp.), Polygonaceae (Rumex sp., Bistorta carneum), Lamiaceae (Lamium album), Orobanchaceae (Pe-

dicularis sp.) around the lake and plants belonging to the Poaceae families are found.  

Zod and Omar Passes, Goycha (Gyzılgaya Mountain, 3426 m) and Mikhtoken (Dalidagh 

Mountain, 3616 m) ridges, in the 3000 m and higher areas of the Karabakh Plateau (Sarchalidagh, 

3433 m), Mountain meadow soddy, mountain meadow primitive, mountain meadow black, mead-

ow-chestnut soils are found. Species belonging to the Poaceae, Campanulaceae, Ranunculaceae, and 

Asteraceae families are widespread in these areas with alpine meadows. Ranunculaceae (Caltha palus-

tris), Asteraceae (Cardamine ulginosa) families are dominant in wet places by swamps, rivers and 

springs. 

 

   
 

Fig.2. Characteristic landscapes of the area: a-subalpine meadow (1800 m); b-alpine 

meadow (2700 m); c- alpine ridge in grassy mountain-meadow, primitive and peaty 

mountain-meadow soils (3100 m); d-forest landscapes (1500-2000 m). 
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KƏLBƏCƏR RAYONUNDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

“QIRMIZI KİTAB”I İLƏ BAĞLI MÜŞAHİDƏLƏR 
 

Elşad Əsgərov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu 

Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan ofisi, easkerov@wwfcaucasus.org 

 

Kəlbəcər rayonuna təşkil edilmiş 3 səfərdə regionda Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı 

kitab”ına düşmüş məməli heyvan növlərindən Avropa cüyürü (Capreolus capreolus), Bezoar keçisi 

(Capra aegagrus), Qonur ayı (Ursus arctos) müşahidə edilmişdir. Adları çəkilən növlərdən Qonur 

ayını daha çoxsaylı hesab etmək olar. Ötən ilə nisbətən cüyür və keçilər az müşahidə edilmiş, qa-

nunsuz ov səbəbindən bu növlər daha ucqarlara çəkilməyə məcbur olmuşlar, halbuki keçən il bu 

heyvanlar daha tez-tez və yaxın məsafələrdən müşahidə olunurdu. Bunu ərazidə məskunlaşan əs-

gərlərin və mülki vətəndaşların mobil telefon kamerası ilə çəkdikləri foto və videolardan da aydın 

görmək mümkündür.  

Bundan əlavə, yaylaqlara çıxmış çobanlarla keçirilmiş sorğu zamanı iki halda bəbir (Pantera 

pardus) müşahidə olunduğu bildirilmişdi. Növbəti həftədən müşahidələr xüsusi kamera-tələlər va-

sitəsilə aparılmağa başlanacaqdır.  

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş və vaxtilə rayon ərazisində 

nəsli tam kəsilməyə yaxın olan Qafqaz tetrası (Lyrurus mlokosievochi) populyasiyalarının yayıldığı 

stansiyalarda bərpası müşahidə edilmişdir. Onların yaşayış məskənində təxminən 3 km uzunlu-

ğunda marşrut boyunca 2 dişi fərd qeydə alınmışdır. 
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 Tədqiqat işi Abşeron yarımadasının Buzovna və Mərdəkan bağlarında aparılmışdır. İşin 

məqsədi son illərdə bağlarda bitən meyvə ağaclarının kütləvi şəkildə məhvolma səbəbinin araşdı-

rılması olmuşdur. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, Bakı bağlarında becərilən meyvə ağac-

larının məhvinə bakteriyalar, viruslar, ən çox isə göbələklər səbəb olur. Fitopatogen göbələklər 

ağacların meyvələrini, yarpaqlarını, gövdələrini çürüdür, yaxud da ağacı tamamilə məhv edir.  

Meyvə ağaclarına vurulan əsas ziyan patogen göbələklərdən gəlir. Göbələk sporları düşmüş 

yarpaqlarda, xəstə meyvələrdə, çatlarda və boşluqlarda qışlayır. Qışlamış sporlar, isti yaz havasın-

da mitselinin hissələri bitkilərin vegetativ və generativ orqanlarının sağlam sahələrini tutaraq aktiv 

şəkildə çoxalmağa başlayır. Ən çox yayılmış və zərərli göbələk xəstəlikləri meyvə çürüməsi, toz 

kif, qara və digər xərçəng növləri, pas, qəhvəyi ləkə, sitosporozdur. Hər bir göbələk növü xarici 

simptomların təzahürünə görə birləşdirilə bilən özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Göbələk in-

feksiyası ayrı-ayrı yağlı şəffaf və ya yuvarlaq qırmızı, sarımtıl quru ləkələr, boz-ağ çiçəklər, toxu-

nuşda müxtəlif məxmər, yarpaqlarda yuvarlaq formasiyalar şəklində özünü göstərir. Yarpaqlar sa-

rı rəng alır, qıvrılır, inkişafdan qalır. Böyüyən meyvələrdə ayrıca yuvarlaq ləkələr görünür. Mey-

vənin toxuması çürüməyə başlayır və ya odunlaşır, çatlarla örtülür. Meyvələr budaqlarda mumi-

yalanır və tökülür. Göbələk xəstəliklərinin yayılması üçün ən əlverişli şərt isti, rütubətli havadır. 

Yarpaq mozaikası və ya yarpaqların alabəzək rəngdə olması bitkinin vurus və bakteriyalarla 

yoluxması və qida maddələrinin çatışmaması ilə bağlıdır. Bu hal inkişaf prosesini ləngidir, ağacın 

zəifləməsinə səbəb olur.  

 Nekroz ayrı-ayrı orqan və toxumaların ölməsidir. Budaq və gövdənin nekroz xəstəliyi za-

manı budaq və gövdənin üst təbəqəsində uzununa ölü qabıq zolağı yığılır. Bunlar göbələk və yo-

luxucu olmayan səbəblərdən də yarana bilər. Yoluxucu nekrozlar isə efitotiyaya səbəb ola bilir.  

 Mumiyalanma meyvə və toxumlarda sklerotsilərin əmələ gəlməsi və ya onların göbələk 

stromasına çevrilməsi ilə bağlı müşahidə olunan xəstəlikdir. 

Göbələklərin təmiz kulturalarını (fakultativ saprotroflar və fakultativ parazitlər) əldə etmək, 

sonrakı tədqiqatlar üçün onların canlılığını saxlamaq üçün müxtəlif qida mühitlərindən istifadə 

olunur. Konsistensiyaya görə maye və bərk qida mühitləri fərqləndirilir. Bu və ya digər növ qidalı 

substratın seçimi göbələk orqanizminin ehtiyaclarından və təcrübənin məqsədlərindən asılıdır. Sıx 

mühitlər duz məhlullarına və həlimlərə aqar (2-2,5%) və ya jelatin (10-15%) əlavə edilməklə, zəru-

rət yarandıqda bərk cisimlərin (yonqar və s.) səthi qida məhlulları ilə nəmləndirilməklə hazırlanır. 

Sıx mühitlər göbələkləri təbii substratlardan təcrid etmək, ayrı-ayrı sporlardan kulturalar almaq 

(monospor təcridləri), sporulyasiyanın reproduktiv qabiliyyətini və xüsusiyyətlərini müəyyən et-

mək, sıx mühitlərdə böyümə üsulları ilə göbələkləri fərqləndirmək, ətraf mühit amillərinin və 

müxtəlif maddələrin təsirini öyrənmək üçün istifadə olunur. Böyük miqdarda spor toxumu hazır-

lamaq üçün boş mühitlərdən (taxıl, kəpək) istifadə edilir. Kulturalar təcrid olunduqdan və yad or-

qanizmlərdən vaxtında təmizləndikdən sonra təmiz kulturalar canlı vəziyyətdə saxlanılmalıdır. 

Onları saxlamağın ən sadə yolu müəyyən müddətdən sonra təzə aqar mühiti ilə sınaq borularına 

köçürməkdir. Yenidən əkilmə tezliyi göbələk növündən asılıdır və onun sağqalma müddəti ilə 

müəyyən edilir. Yenidən əkərkən əsasən sporları, spor yaratmayan formalarda isə koloniyanın 

marjinal zonasından miseliumu köçürürlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, göbələklərin uzun müddət 

süni mühitlərdə becərilməsi kulturanın xassələrinin dəyişməsinə, xüsusən də patogenliyin itiril-

məsinə, aqressivliyin və virulentliyin azalmasına səbəb ola bilər. Saxlama üçün ən yaxşı mövcud 
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məhsullar seçilir. Kulturalar otaq temperaturunda və ya 4°C-də soyuducuda saxlanılır. Yenidən 

əkmə (kultura soyuducuda saxlanılırsa) daha az aparılır. 

Alınmış nəticələr göbələklər haqqında faktiki material olub, məlumat bankı üçün faydalıdır 

və meyvə bağlarında bioloji baxımdan davamlı növlərdən istifadə edilməsini əsaslandıran qiymət-

li faktiki materiallardır. Bundan başqa, tədqiqat işində göbələklər haqqında verilən məlumatlar gö-

bələklərin identifikasiyası, Azərbaycan mikoflorası üzrə kitabların hazırlanmasında istifadə üçün 

əhəmiyyətli ola bilər.  
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The audit of folded-winged birds was carried out on the territory of the Masalli region in 

2020-22. Basically, in June-August, we studied the species composition of these wasps, and all of 

them are indicated for the fauna of this zone for the first time. 

Wasp trapping was carried out mainly in the morning and evening hours (from 9 am to 10 

am and from 4 pm to 6 pm). Collection from each plant was carried out for 3-4 days. 

The issue we are considering is the compilation of phenology for the species P.gallicus L. on 

the basis of our own observations in the conditions of the Masalli region. 

The wasp nest is founded in the spring by females fertilized last fall. Usually, new nests in 

the form of a single comb and without a shell are built by the female not far from the last year's 

nest. Greyish honeycomb. Like all representatives of the genus Polistes gallicus, it builds nests with 

cells located in a horizontal or slightly inclined plane and open from below. The diameter of the 

nests is 5-7 cm, some even up to 10 cm. For larvae, insects are caught, the predominant part of 

which are caterpillars of various small lepidoptera (Lepidoptera).  

This type of wasp forms small families. Usually, the colony contains more than a dozen 

worker wasps, sometimes up to 30. The first period of the life cycle of the colony - from laying the 

nest to the release of the first wasps, lasts about 2 months. 

Observations carried out by us in the conditions of the Masalli region show that females fer-

tilized last autumn begin to build a nest when the average daily temperature is above 22oC. The 

overwintered females of the polista were found at the end of the second decade of April. 

The female lays her first eggs in the first decade of May. On May 25 we registered the first 

larvae. On June 15, the larvae began to pupate. The first period of the life cycle of the colony ends. 

The second period under the conditions we are studying is characterized by the mass laying of 

eggs, the mass appearance of larvae, and the mass emergence of worker wasps. After the appear-

ance of the month at the end of the third decade of June, with a mass number of working individu-

als, being engaged only in laying eggs, the founding female stops building a nest. 

In the third period of the colony's development, at the end of the first decade and the begin-

ning of the second decade of September, a generation of males and females appears. In the future, 

reproductive individuals gradually leave the nest. They are getting married. After mating, the 

males die, and the fertilized females seek shelter for the winter. As with all Vespids, the collapse of 

the colony ends with the fact that last year's founding female, the working individuals leave the 

nest and die after a certain time. Studies have shown that this colony is active until the first decade 

of October. 
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Cotoneaster Medik. – Dovşanalması cinsindən olan bəzi növlər işğaldan azad olunmuş ərazi-

lərdə meşə ekosisteminə dəyən ziyanın aradan qaldırılmasında və meşə ekosisteminin bərpasında 

əhəmiyyətli kol bitkisi hesab edilərək istifadəsi tövsiyə edilir.  

Torpağın münbitliyini artırmaq, əsas cinslərin məhsuldar inkişafı üçün şəraitin təşkilində 

yarpaqlarını tökən kol cinslərindən istifadə məqsədəuyğun hesab olunur. Belə ki, yarpağını tökən 

kol cinsləri torpağın üst qatının münbitləşməsində, onun susaxlayıcı qabiliyyətinin yüksəldilmə-

sində, torpaqda aerasiya prosesinin yaxşılaşdırılması baxımından, həmçinin torpaq eroziyasının və 

deqradasiyasının qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan şaxtaya, quraqlığa da-

vamlı və torpaq-iqlim şəraitinə tələbkar olmayan dovşanalması növlərinin qeyri-münbit torpaqlar-

da, həmçinin dağlıq ərazilərdə istifadəsi perspektiv xarakter daşıyır. O, arıçılıq təsərrüfatının inki-

şafında da böyük əhəmiyyətə malik bitkidir. Meyvələri yeməli olduğundan heyvanların qidasını 

təşkil etməklə bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və zənginləşdirilməsinə birbaşa təsir göstərmiş 

olur. Bu növlərin inkişafı zamanı əlavə gübrələməyə ehtiyac duyulmur.  

Aşağıda Mərkəzi Nabatat Bağına introduksiya olunmuş, meşə əkinlərində, eləcə də meşə 

bərpa işlərinin təşkilində istifadəsi tövsiyə olunan bəzi perspektiv növlərin bioekoloji xüsusiyyət-

ləri barədə məlumat verilmişdir. 

С.roseus Edgew. – Çəhrayı dovşanalmasının vətəni cənub-qərbi Himalaydır. Adətən dağlıq 

ərazilərdə bitir, hündürlüyü 1,5 m, nazik budaqlı, qruplarda toplanmış açıq çəhrayı çiçəklərə  və 

yüksək dekorativlik göstəricisinə malik olan koldur. Toxum və çilik vasitəsilə asanlıqla çoxaldıl-

ması mümkündür. İşıqsevərdir, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dözümlüdür. Dağlıq ərazilərdə və 

eləcə də yaşıllıqların təşkilində qrup halında və tək əkinlərdə istifadəsi tövsiyə olunur. 

 C.itegerrima Medik. – Tam kənaryarpaq dovşanalmasının təbii yayılma arealı Baltikyani əra-

zilər, Ukrayna, Krım, Qafqaz, Qərbi Avropadan Cənubi Skandinaviya və Finlandiyaya qədər olan 

ərazilərdir. Azərbaycanda təbii halda Böyük və Kiçik Qafqazın dağ-meşə, yuxarı subalp qurşaqla-

rında, qayalıqlarda və digər yerlərdə rast gəlinir.  

 Bu bitki Bağa 1967-ci ildə toxumla gətirilmişdir. Abşeron şəraitində 3 yaşında çiçəkləyir və 

meyvə verir. Düz dayanan, çoxbudaqlı, hündürlüyü 2 m-ə qədər olan, geniş çətirli, qısa sərt bu-

daqlı, yarpağını tökən koldur. Çiçəkləri çəhrayı, meyvələri isə al-qırmızı rəngdədir. Torpağa və rü-

tubətə tələbkar deyil, dekorativdir. Tək və qrup halında yaşıllıqların, qoruyucu meşələrin salınma-

sında istifadəsi tövsiyə edilir. Əhəngli torpaqlarda yaxşı inkişaf edir. 

 C.racemiflora (Dsf.) C.Koch. – Salxımçiçək dovşanalması. Təbii halda Orta Asiya, Kiçik Asiya, 

Suriya, İran, Cənubi Himalay, Çin, Şimali Amerikada yayılmışdır. Azərbaycanda təbii halda Bö-

yük və Kiçik Qafqazda dağ-meşə qurşağında, daşlı-qayalı kolluqlarda təsadüf edilir. 1967-ci ildə 

Kölensk və Daşkənd botanika bağından gətirilmiş toxumlarla kolleksiyaya daxil edilmişdir. Hün-

dürlüyü 3 m-ə qədər olan, yarpağını tökən koldur. Abşeron şəraitində 3 yaşından çiçəkləməyə baş-

layır və meyvə verir.  

 C.saxatilis – Qaya dovşanalması. Təbii yayılma arealı: Xanlar rayonu (Çaykənd ətrafında), 

Zəngilan rayonu (Ağbənd kəndi), Naxçıvan MR, Babək rayonu (Axura kəndi). Abşeron rayonu 

Puta stansiyası yaxınlığında Kəklikdağ ərazisində daşlı yamaclarda, kolluqlarda bitir. Populyasi-

yanın azlığı və antropogen amillərin təsiri nəticəsində ehtiyatı azalmışdır. Təbiətdə növün mühafi-
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zə olunması üçün xüsusi tədbirlər hazırlanmamışdır. Hazırda Mərkəzi Nəbatat Bağında becərilir. 

Hündürlüyü 1,5-2 m-ə qədər olan sıx budaqlı koldur, toxum vasitəsilə çoxalır. Azərbaycanın nadir 

endemik növüdür. 

Cotoneaster adpressus Boiss – Sıx dovşanalması təbii şəraitdə Çinin cənub-qərb rayonlarında 

bitir. Bağın kolleksiyasına 1964-cü ildə Çexoslovakiyadan alınmış toxumla daxil edilmişdir. Mayın 

axırlarından başlayaraq iyulun əvvəllərinə qədər çiçəkləyir. Meyvələri oktyabr-noyabr aylarında 

tam yetişir. Toxumlarla və qələmlərlə çoxalır. Tək və qrup əkinlərində, daşlıq yerlərdə yaşıllaşdır-

ma işlərində çox əlverişlidir. Mədəni şəraitdə 1896-cı ildən becərilir. Şaxtaya və quraqlığa davamlı-

dır, istisevən bitkidir.  

Cotoneaster horizontalis Decne. – Üfüqi dovşanalması təbii şəraitdə Krım, Qafqaz, Sibir, Orta 

və Mərkəzi Avropada, Monqolustanın şimalında, Himalayda və Çində yayılmışdır. 1965-ci ildə 

Daşkənd Nəbatat bağından gətirilmiş toxumlar vasitəsilə Bağın kolleksiyasına daxil edilmişdir. 

Abşeron şəraitində 3 yaşdan etibarən çiçəkləyir və toxum verir. Hündürlüyü 1 m-ə çatan, dəyirmi 

çətirli, yarpağını tökən, çoxbudaqlı koldur.  

Şaxtaya, quraqlığa davamlı olub, torpağa tələbkar deyil, lakin əhəngli torpaqlarda daha yax-

şı bitir. Güclü inkişaf etmiş kök sistemi əmələ gətirdiyinə görə torpağın bərkidilməsi üçün yararlı-

dır. Yaşıllaşdırmada canlı çəpərlərin təşkilində istifadə üçün əlverişlidir. Toxumla və çiliklərlə ço-

xalır.  

Cotoneaster divaricatus Rehd. et Wils. – Şaxələnmiş dovşanalmasının təbii yayılma arealı Mər-

kəzi və Cənubi Çinin dəniz səviyyəsindən 1000-2000 m hündürlükdə olan dağlıq əraziləridir. 1967-

ci ildə Fruzen Nəbatat Bağından gətirilmiş toxumlarla kolleksiyaya daxil edilmişdir. Hündürlüyü 

2 m olan, nazik budaqlı, geniş çətirli, yarpağını tökən koldur. Toxumla çoxaldılır. Tək və qrup 

əkinlərinin təşkilində tövsiyə edilir.  

 Yuxarıda sadalanan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və asanlıqla çoxaldılma imkanları nə-

zərə alınaraq, onların meşə əkinlərində, meşə bərpa işlərinin təşkilində, həmçinin bioloji müxtəlif-

liyin qorunub saxlanılmasında istifadəsi məqsədəuyğundur. 
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Azərbaycan Respublikasının təbiəti zəngin və rəngarəngdir, bu xüsusiyyətlər onun torpaq-

iqlim şəraitində də özünü aydın şəkildə büruzə verir. Ətraf mühitə antropogen və texnogen təsir 

yükünün getdikcə artması ilə bağlı bu təsirlədən torpaqlarda baş verən dəyişikliklərin torpaq bio-

tasına görə qiymətləndirilməsi Azərbaycanda aparılan bəzi tədqiqatlarda mühüm yer tutmuşdur. 

Lakin bu işlərdə əsas diqqət torpaq biotasında baş verən dəyişikliklərin ümumi şəkildə tədqiqinə 

yönəlmişdir. Antropogen təsirə cavab reaksiyasına əsasən, ayrı-ayrı taksonomik qruplara aid can-

lıların tədqiqinə yönəlmiş araşdırmalar həm azsaylı, həm də epizodik xarakterlidir. Qeyd olunan-

ları nəzərə alaraq, təqdim olunan işdə bu istiqamətdə tədqiqtların aparılması məqsədəuyğun he-

sab edilmişdir.  

Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlarda göbələklərin ekolo-trofiki ixtisaslaşmasının təzahür for-

maları kimi allergenlik, toksigenlik (o cümlədən fitotoksigenlik) və opportunistlik qeyd olunur. Bu 

xarakteristikaya uyğun gələn göbələklər həm insanların, həm də digər canlıların sağlamlığımda 

müxtəlif səpkili problemlər yaradır və bu səbədən onların müəyyənləşdirilməsi hazırda analoji 

tədqiqatlarda həlli vacib olan məsələlərdən hesab edilir. Müəyyən edilmişdir ki, qeydə alınan gö-

bələklərin 57,8%-i allergenlərə, 51,6%-i toksigenlərə və 43,5%-i isə opportunistlərə aiddir. Bu nisbə-

tin dəyişməsi antropogen təsirlərdən asılı olaraq özünü büruzə verə bilir və toksigenlərə münasi-

bətdə daha aydın şəkildə nəzərə çarpır.  

Burada bir məqama aydınlıq gətirmək yerinə düşərdi. Göbələklərin bəziləri eyni zamanda 

ekolo-trofiki ixtisaslaşmanın təzahür formalarından ikisini, bəzən isə üçünü daşıyır. Məsələn, A.ni-

ger göbələyi buna misal ola bilər və o hər üç xüsusiyyətə malikdir.  

Ümumiyyətlə, hər hansı bir ekosistemə xas olan biotanın strukturunun dəyişməsi son dövr-

lərdə aparılan bir sıra tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmışdır. 

Yuxarıda verilən məlumatlardan aydın olur ki, müxtəlif antropogen təsirlərə məruz qalan 

ərazilərin mikobiotası növ tərkibinə, ekolo-trofiki əlaqələrə və müasir dövrdə istifadə edilən təza-

hür formalarına görə müxtəlifliklərlə xarakterizə olunur. Bu məsələ həm elmi, həm də praktiki ba-

xımdan maraq kəsb edir və Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda yetərincə öyrənilməmiş məsələ-

lərdəndir. Sözügedən məsələnin tədqiqi digər bir səbəblə də bağlıdır, belə ki, insanlar öz ehtiyacla-

rını ödəmək üçün müxtəlif məhsulların istehsalında istifadə etdikləri texnologiyaları, metod və ya-

naşmaları, bioloji agentləri müntəzəm surətdə yeniləməli olurlar. Nəticədə ətraf mühitə qarşı təsir-

lər də dəyişir və bu proseslərin daim diqqət mərkəzində saxlanılması zəruridir. Bununla bağlı bəzi 

tədqiqatlar aparılmışdır. İlk olaraq, qeydə alınan göbələklər nümunə götürülən torpaqların nəmli-

yinə görə xarakterizə edilərək, çoxunun kserohidrofillərə aid olması müəyyənləşdirilmişdir. Bu hal 

antropogen təsirdən asılı olaraq ciddi dəyişiklərə səbəb olmasa da, nisbi təmiz torpaqlara xas mi-

kokompleksin nəmliyə görə ayrı-ayrı qruplarının xüsusi çəkisi hidrofil və mezohidrofillərin hesa-

bına müəyyən mənada dəyişir. Analoji hal tədqiqatlarda qeydə alınan göbələklərin təmiz kultura-

larının böyüməsi üçün əlverişli olan temperatur və ilkin pH-a görə xarakteristikası zamanı da mü-

şahidə olunmuşdur, yəni antropogen təsirlərin xarakterindən irəli gələn kəskin fərqlər və ya aydın 

ifadə olunmuş asılılıq müşahidə olunmur. Belə ki, göbələklərin əksəriyyəti temperatura münasi-

bətdə mezofil, az bir hissəsi isə termotolerantdır və qeydə alınan göbələklər arasında psixrofillərə 

və həqiqi termofillərə rast gəlinmir. Mühitin pH-nın 4,9-5,9 arasında olması qeydə alınan göbələk-

lərin hamısı üçün optimal hesab edilsə də, göbələklər arasında Aspergillus fumigatus, A.ochraceus, 
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M.hiemalis və Ulocladium chartarum kimi alkotolerantlar da yer alır, onların böyüməsi üçün mühitin 

ilkin turşuluğunun 10-a qədər olması belə kifayət edir.  

Fərqli antropogen təsirlərə məruz qalan torpaqların mikobiotasının formalaşmasında iştirak 

edən göbələklərin təsirlərə qarşı cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi zamanı aydın olmuşdur 

ki, bu aspektdə göbələkləri 4 fərqli qrupa bölmək olar. Neftlə çirklənmiş torpaqlarda I qrupa aid 

olan Actinomucor elegans, Alternaria chlamydospora, Chaetomium cellulolyticum, Chrysosporinum merda-

num, Gliocladium roseum, Trichoderma asperellum, Т.hamatum və Т.harzianum, nisbi təmiz torpaqlarda 

isə IV qrupa aid göbələklərə (Aspergillus flavus, Botrytis cinerea, Chaetomium globosum, Cladosporium 

herbarum, Fusarium moniliforme, F.solani, Humicola gricea, Mucor hiemalis, Penicillium brevicompactum, 

P.cyclopium, P.oxalicum, Stachybotrys chartarum, Torula herbarum, Verticillium alboatrum) rast gəlin-

mir, yəni təmiz torpaqlarda induksiya olunan növlərə (çirklənmiş torpaqlarda dominantlıq edən 

və ya tez-tez rast gəlinən göbələklərə), neftlə çirklənmiş torpaqlarda isə həssas növlərə (təmiz tor-

paqlarda dominantlıq edən və ya tez-tez rast gəlinənlər) rast gəlinmir. Digər tərəfdən, nisbi təmiz 

torpaqlarla müqayisədə bu və ya digər dərcədə antropogen təsirə məruz qalan torpaqlarda göbə-

ləklərin sayında II qrupdan cəmi 24 növ, III qrupdan isə 38 növ iştirak edir.  

Beləliklə, müxtəlif antropogen təsirə məruz qalmış torpaqların mikobiotasının formalaşma-

sında iştirak edən göbələklərin antropogen təsirə qarşı reaksiyasının fərqli olması müəyyən edil-

mişdir ki, bu da müvafiq qiymətləndirilmə və bərpa metodlarının hazırlanmasının aktual bir mə-

sələ olduğunu təsdiq edir.  
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QARABAĞIN TƏBİƏTİNDƏ ERMƏNİ VANDALİZMİNİN İZLƏRİ 

 

İsmayıl Məcidli 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

mecidli-ismayil@mail.ru 

 

Ermənistanın vandal təcavüzü nəticəsində təkcə 1988-1994-cü illər ərzində Azərbaycan Res-

publikasının 1,7 milyon hektar ərazisi işğal olunaraq, dünyanın heç bir yerində təbii halda bitmə-

yən, 70-i endemik olan 460 növdən çox yabanı ağac və kol bitkiləri məhv edilmişdir. İşğal olunmuş 

ərazilərdə məhv edilmiş qaracöhrə, ayıfındığı, Araz palıdı, yalanqoz, Şərq çinarı, adi nar, meşə 

üzümü, pirkal, şümşad, Eldar şamı, adi xurma, söyüdyarpaq armud və s. növ ağaclar hazırda dün-

ya florasının xəzinəsindən silinmək üzrədir. 

Laçın, Qubadlı və Daşaltı dövlət təbiət yasaqlıqlarının ərazilərindəki qiymətli ağac və digər 

nadir biomüxtəliflik nümunələri ermənilər tərəfindən talan edilmişdir. Kəlbəcər rayonunda 968 

hektar ərazini əhatə edən, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş ayıfındığı 

ağacları da kütləvi şəkildə qırılmış, bəzi bitkilərin kökü kəsilmişdir.  

Avropada yeganə olan, Kiçik Qafqazın qərb hissəsində – Zəngilan rayonunun Bəsitçay vadi-

sində yerləşən, 117 hektar sahəni əhatə edən təbii çinar meşəsinin 107 hektarı Bəsitçay Dövlət Təbi-

ət Qoruğuna məxsusdur. 1974-cü ildə mərhum akademik Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış, 

uzunluğu 15 km, eni 150-200 metrə çatan qoruq təəssüf ki, 30 ilə yaxın müddətdə erməni işğalçıla-

rının əlində olmuşdur. Əsrlərin yadigarı çinar ağacları ermənilər tərəfindən qırılıb məhv edilmiş-

dir. Bəsitçay vadisindəki çinar meşəsi təkcə Azərbaycana deyil, bütün Avropa təbiətinə məxsus 

olan nadir bir incidir. 

Ağdam şəhərində yaşı 150-250 ilədək olan 6 ədəd, Şelli, Seyidli, Sarıhacılı, Əliağalı kəndlə-

rində yaşı 200-250 il olan 8 ədəd, Boyəhmədli kəndi ətrafında yaşı 400 ilə çatan 71 ədəd təbiət abi-

dəsi kimi qorunan, pasportlaşdırılmış Şərq çinarları qırılmışdır. Dünya mədəniyyətinin incilərin-

dən biri olan Şuşa şəhərinin mədəniyyət və təbiət abidələri artıq məhv edilmişdir. "Ağzı yastı" ka-

ha adlanan yerin qarşısında Topxana meşəsində və "Haça yal" adlanan sahəsində uzun illər mədə-

ni formada əkilərək becərilmiş 2000 ədədə yaxın palıd ağacı ermənilər tərəfindən doğranaraq apa-

rılmışdır. Şuşa və Əsgəran ərazisində 1988-ci ildə təşkil edilən 450 hektarlıq Daşaltı Dövlət Təbiət 

Yasaqlığı 1992-ci ildən işğal altında qalaraq tamamilə sıradan çıxmışdır. Bundan başqa, şəhərin 

“Haça yal” adlanan meşə sahəsində ermənilər 1500-2000-ə yaxın palıd ağaclarını əsirlikdə olanlara 

qırdırmışlar. 14 iyun 2006-cı il tarixində ermənilərin Xocavənd rayonunun “Qaraca çalan” və 

“Nərgiz təpə” adlanan hissələrində yanğın törətmələri nəticəsində 15000 hektara qədər torpaq sa-

həsinin üst qatı və bitki örtüyü tamamilə məhv edilmişdir.  

Zəngin biomüxtəlifliyə malik Azərbaycan təbiətinin bir parçası olan və Laçın rayonunda yer-

ləşən Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğunda isə ətraf mühitə vurulan ziyanın məbləği ölçüyəgəlməz 

dərəcədədir. Ümumi sahəsi 240 hektar olan qoruğa ermənilər tərəfindən ciddi ziyan dəymişdir.  

İşğal olunmuş rayonlarda 247352 hektar meşə sahəsi, o cümlədən 13197,5 ha qiymətli meşə 

sahələri, 152 ədəd təbiət abidəsi və 5 ədəd geoloji obyekt olmuşdur. Qiymətli ağac növlərindən 

ibarət 986 hektar dövlət meşə sahəsi, 710 hektar kolxoz meşələri, 560 hektar yol, su-kanal kənarları, 

mədəni meşələr işğal altında qaldığı müddətdə ərazidə törədilən yanğınlar nəticəsində bölgənin 

flora və faunasına ciddi ziyan vurulmuşdur.  

Ümumilikdə götürdükdə, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan ordusunun əs-

gərləri tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 96 min hektar otlaq, biçənək və yaşıllıqlar, 

həmçinin meşə sahələri məhv edilmiş, torpağın üst münbit qatı yararsız hala düşmüşdür. Yanğınlar 

zamanı ətraf mühitə 176 milyon manat məbləğində ziyan dəymişdir. 2006-cı ildən başlayaraq ermə-
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nilər tərəfindən mütəmadi olaraq törədilən yanğınlar nəticəsində 110 min hektardan çox münbit tor-

paq məhv edilmiş, ətraf mühitə və canlı təbiətə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan dəymişdir.  

Məlumdur ki, su hövzələrinin, xüsusən suvarmada istifadə edilən çayların ağır metallar, fenol-

lar, neft məhsulları və s. zərərli maddələrlə həddən artıq çirklənməsi biomüxtəlifliyə ciddi ziyan vu-

rur. Bunu Kür, Araz, Oxçuçay və digər çayların timsalında görmək olar. Hesablamalar göstərir ki, 

Kür çayı hövzəsinə Ermənistan ərazisindən ildə orta hesabla 350 mln. m3, Gürcüstan ərazisindən 330 

mln. m3, Azərbaycan ərazisindən isə 25 mln. m3 çirkab sular buraxılır. Nəticədə çay sularında əzəl-

dən formalaşmış mikroflora da məhv olmuş, öz-özünü təmizləmə prosesi dayanmışdır.  

Azərbaycan azsulu ölkələrdən biridir. Ölkəmizin suya olan tələbatının 70 faizi kənardan for-

malaşır. Respublikamızın su ehtiyatının çox hissəsi azad edilmiş ərazilərdədir. Mənfur qonşuları-

mız transsərhəd çaylar və beynəlxalq göllərin mühafizəsi ilə bağlı konvensiyaların üzvü olmadı-

ğından heç bir məsuliyyət daşımırlar. Onlar üzv olduqları konvensiyaların da şərtlərinə riayət et-

mirlər. İşğal olunmuş ərazilərdən keçən təbii su mənbələrimiz də Ermənistan tərəfindən həddin-

dən artıq çirklənməyə məruz qalmışdır. 

Mütəxəssislər tərəfindən aparılmış ilkin hesablamalara görə, ətraf mühitə və təbii sərvətlərə 

vurulmuş ziyanın miqdarı təqribən 265,3 milyard ABŞ dollarından çoxdur. Ermənistanın işğalı nə-

ticəsində Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına dəymiş maddi zərərin məbləği beynəlxalq stan-

dartlara əsasən müəyyən edilməsi məqsədilə aparılmış kompleks məhkəmə ekspertizasının ilkin 

hesablamalarına görə, 818 milyard 880 milyon ABŞ dolları təşkil edir.  

Erməni vandalizminin əməlləri barədə Avropa Vəhşi Təbiətin və Təbii Ətraf Mühitin Müha-

fizəsi üzrə Bern Konvensiyasının Baş Katibinə, Biomüxtəliflik üzrə Konvensiyanın İcraçı katibinə, 

BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının katibliyinə, Təbiətin və Təbii Sərvətlərin 

Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin Prezidentinə rəsmi müraciətlər edilmiş, bu istiqamətdə təxirə-

salınmaz tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılsa da, təəssüf 

ki, bu təşkilatlar tərəfindən hələ də müsbət addımlar atılmamışdır.  

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan öz növbəsində suverenliyə, ərazi bütövlüyünə və 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət əsasında sülh, təhlükəsizlik, re-

gional inkişaf və əməkdaşlığa sadiq olaraq qalmaqdadır. Biz artıq 44 günlük Vətən müharibəsində 

qazandığımız tarixi Zəfərin davamı olaraq, qayıdıb o əraziləri yenidən dilbər guşələrə çevirəcək, hə-

min torpaqların əzəli və əbədi sahibləri olduğumuzu bütün dünyaya bir daha sübut edəcəyik. 
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QUDYALÇAYIN MÜASİR İXTİOFAUNASI 

 

Çingiz Məmmədov, Müşviq Bahəddinov, Məxmər Qarayeva  
 

Bakı Dövlət Universiteti, m_chingiz@yahoo.com 

 

Qudyalçayın bioekologiyası, burada yaşayan canlı orqanizmlərin kəmiyyət və keyfiyyət gös-

təriciləri, o cümlədən balıq növləri haqqında məlumatlar müxtəlif illərdə aparılmış tədqiqat işləri-

nin materiallarında təsvir olunmuşdur [Əbdürrəhmanov, 1965; Ağamalıyev və b., 2010; Quliyev və 

b., 2011]. Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatda məlum materiallar əsasən XX əsrin ikinci yarısında 

və XXI əsrin əvvəllərində aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələrini təmsil edir. Aparılmış elmi tədqi-

qat işlərinin əsas məqsədi Qudyalçayın dəyişikliyə uğramış ekoloji şəraitində müasir ixtiofaunası-

nın və onun bioloji resurslarının vəziyyətinin araşdırılmasından ibarətdir. 

Qudyalçayın müasir ixtiofaunasının öyrənilməsi ilə əlaqədar tədqiqat işləri 2021-2022-ci illər-

də çayın aşağı axarının müxtəlif məntəqələrində həyata keçirilmişdir. İxtiofauna haqqında məlu-

mat müxtəlif ov alətlərindən (sürütmə tor, qurma torlar və konusvari venterlər) istifadə edilməklə 

aparılan ovlamanın nəticələrinə əsasən müəyyənləşdirilmişdir. Körpə balıqlar 4%-li formalin məh-

lulunda fiksə olunmuş və müvafiq metodiki vəsaitlərdən [Правдин, 1966; Кошелев, 1984] istifadə 

olunmaqla təyin edilmişdir. Balıq ovu üçün müxtəlif ov alətlərindən istifadə edilməsi tədqiq olu-

nan su hövzəsində yaşayan balıqların növ tərkibi haqqında daha tam məlumat almağa imkan ver-

mişdir. 

Qudyalçayın dənizlə birləşən hissəsində körpə balıqların ovlanması üçün passiv ov alətlərin-

dən – konusvari ixtioplankton torlardan (kiçik və böyük) istifadə edilmişdir. Kiçik ölçülü konusva-

ri ixtioplankton torun girişinin diametri 0,2 m2, böyük ölçülü ixtioplankton torun girişinin diametri 

isə 1,0 m2 olmuşdur. Konusvari ixtioplankton torlarla nümunələrin toplanması standart metodika 

ilə aparılmış, miqrasiya edən körpə balıqların miqdarı aşağıdakı formula əsasən hesablanmışdır: 

C1000 = N * 1000/Q  

Q = S * V * t  

Burada: C1000 – 1000 m3 su həcmində olan körpə balıqların sayı, ədəd; N – nümunədə körpə 

balıqların sayı, ədəd; Q – konusvari ixtioplankton tordan keçən suyun həcmi, m3; S – konusvari ix-

tioplankton torun girişinin sahəsi, m2; V – konusvari ixtioplankton torun girişində suyun axın sü-

rəti; t – konusvari ixtioplankton torla aparılan ovlama müddəti, san. 

Aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, Qudyalçayda həm yerli balıqlara, həm də 

Xəzərin keçici balıqlarına rast gəlinir. Qudyalçay balıqçılıq təsərrüfatında böyük əhəmiyyətə malik 

olmasa da, növ müxtəlifliyi baxımından zəngin çaylar sırasına daxildir. Çayda yayılmış balıq növ-

lərini 3 ekoloji qrupa – şit su, keçici və yarımkeçici qruplara aid etmək olar. Qudyalçayın ixtiofau-

nasına 32 növ və yarımnöv daxildir. Hövzədə yayılmasına görə 10 növ çayın mənsəb hissəsində, 

13 növ aşağı, 6 növ aşağı və orta, 1 növ yalnız yuxarı axarlarda, 3 növ isə bütün çay boyu yayılmış-

dır. Yayılmış növlərin 6-sı nadir* rast gəlinən, 19-u azsaylı**, 5-i ortasaylı***, 2-si isə çoxsaylı**** 

balıqlardandır (cədvəl).  

Çayın balıqçılıq təsərrüfatında əhəmiyyətinin olmamasına baxmayaraq, burada Orta Xəzərin 

bir sıra balıq növləri (Xəzər şirbiti, qarasol, qızılüzgəc, tikanbalığı, şəmayı, sıf və s.) çoxdur. Çayda 

Terek şirbitinə daha tez-tez rast gəlinir.  
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Cədvəl. Qudyalçayın ixtiofaunası 
 

№ Balıq növləri 

Yayıldığı çayın axarı 

Y
u

x
ar

ı 

A
şa

ğ
ı 

v
ə 

o
rt

a 

A
şa

ğ
ı 

M
ən

sə
b

 

Ç
ay

 b
o

y
u

 

1 Çay qızılxallısı (Salmo fario)* + - - - - 

2 Qafqaz çay xulu (Neogobius platyrostris constructor)** - - - - + 

3 Şərq qıjovçusu (Alburnoides eichwaldi)*** - - - - + 

4 Xəzər mərmər xulu (Proterorhinus marmoratus)** - - - + - 

5 Xəzər qumluq xulu (Neogobius fluviatilis pallasi)** - - - + - 

6 Xəzər aterini (Atherina boyeri caspia)** - - - + - 

7 Xəzər iynəbalığı (Syngnathus nigrolineatus caspius)** - - - + - 

8 Çay xanısı (Perca fluviatilis)** - - - +  

9 Kiçik cənub tikanbalığı (Pungitius platygaster)** - - - + - 

10 Adi naxa (Silurus glanis)* - - - + - 

11 Qızılı kefal (Liza aurata)*** - - - + - 

12 Üçiynəli tikanbalığı (Gasterosteus aculeatus)**** - - - + - 

13 Xəzər iribaş xulu (Neogobius (prnticola) gorlap)** - - + - - 

14 Şimali Qafqaz çılpaqcası (Barbatula merga)** - - + - - 

15 Adi sıf (Stizostedion lucioperca)** - - + - - 

16 Adi çəki (Cyprinus carpio)** - - + - - 

17 Xəzər qarasolu (Vimba vimba persa)** - - + - - 

18 Amur enlibaşı (Pseudorasbora parva)** - - + - - 

19 Qırmızıdodaq həşəm (Aspius aspius taeniatus)** - - + - - 

20 Adi qızılüzgəc (Scardinius erythrophthalms)** - - + - - 

21 Xəzər külməsi (Rutilus rutilus caspicus)** - - + - - 

22 Adi durnabalığı (Esox lucius)** - - + - - 

23 Xəzər şəmayısı (Chalcalburnus chalcoides)** - - + - - 

24 Şərq çapağı (Abramis brama orientalis)* - - + - - 

25 
Cənubi Qafqaz yastıqarını (Blicca bjoerkna transcaucasi-

ca)* 
- - + - - 

26 Qızılı şirbit (zərdəpər) (Luciobarbus capito)* - - + - - 

27 Adi kütüm (Rutilus frisii kutum)* - - + - - 

28 Adi qambuziya (Gambusia affinis)*** - - + - - 

29 Terek şirbiti (Luciobarbus ciscaucasicus)**** - -  - + 

30 Qafqaz enlibaşı (Leuciscus cephalus orientalis)** - +  - - 

31 Qafqaz gümüşcəsi (Alburnus hohenackeri)** - +  - - 

32 Gümüşü dabanbalığı (Carassius gibelio)** - +  - - 
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BEETLES (COLEOPTERA: CARABIDAE, SCARABАEIDAE, ELATERIDAE,  

BUPRESTIDAE, CHRYSOMELIDAE) DAMAGING PLANTS IN KARABAKH 
 

Ellada Huseynova1, Igor Shokhin2, Irada Nuriyeva1, Ziniyat Shahverdiyeva1,  

Zeynab Mammedova1 
 

1Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, ella_line@mail.ru 
2Southern Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 344006, Russia,  
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Favorable climatic conditions, diversity of landscapes and rich vegetation of the Karabakh 

region of the Azerbaijan Republic contributed to the formation of a peculiar entomocomplex here. 

Pedunculate oak, alder, mulberry, silverberry, hawthorn, cherry plum, garland thorn, pomegran-

ate, etc. grow in the forests.  

Because of the 30-year occupation of the territories of Karabakh, no research has been con-

ducted here, and the sad thing is that the complete destruction of the vegetation cover is observed. 

The data of modern studies on the composition of fauna should be compared with the data report-

ed by previous researchers. For this purpose, we have analyzed the data from literature sources on 

various groups of insects. The article presents harmful beetles recorded in the Karabakh region 

during the period from the 60s to the 80s. Azerbaijan, including from the territory of Karabakh, 

compiled according to literary sources about representatives of the Coleoptera order living in the 

territory of the Karabakh region and being pests of various plants. In total, data are provided on 52 

species of beetles belonging to 5 families. The paper provides information compiled according to 

the literary sources of such researchers as A.A. Richter, N.G. Samedov, N.B. Mirzoeva, B.I. Agaev 

and others, for several decades during route expeditions, collected entomological material around 

Azerbaijan, including from the territory of Karabakh. Despite the fact that most representatives of 

the ground beetle family (Carabidae) are predatory, there are also pests of crops. This family is 

represented by 3 species (Zabrus trinii (Fischer von Waldheim, 1817), Z.spinipes rugosus (Ménétriés, 

1832) Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)), that were observed on cereal crops. The family of 

scarab beetles (Scarabаeidae) is very rich in species, among which herbivorous beetles can be dan-

gerous pests. 14 representatives of the family of scarab beetles (Amphimallon solstitialis (Linnaeus, 

1758), A. vernale (Brullé, 1832), Polyphylla olivieri Laporte de Castelnau, 1840, P. adspersa 

Motschulsky, 1853, Melolontha pectoralis Megerle von Mühlfeld, 1812, Anomala dubia abchasica 

Motschulsky, 1854, Anisoplia signata Faldermann, 1835, A. farraria Erichson, 1847, Pygopleurus psilot-

richius Faldermann, 1835, Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758), Epicometis senicula (Menetries, 1832), 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), O. albopicta (Motschulsky, 1845), Cetonia aurata pallida (Drury, 1773) 

are found on cereals, fodder and industrial crops, as well as fruit trees. Click beetles (Elateridae), 

whose larvae are wireworms, are important for agriculture as pests. The family is represented by 

12 species (Selatosomus latus saginatus (Ménétriés, 1832), Agriotes meticulodsus Candèze, 1863, 

A.gurgistanus (Faldermann, 1835), A.sputator (Linnaeus, 1758), A.lineatus (Linnaeus, 1767), Hemi-

crepidius niger (Linnaeus, 1758), Athous haemorrhoidalisvar Faecultus Buysso,1888, Melanotus brun-

nipes (Germar, 1824) M. fuscipes (Gyllenhal, 1817), Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840, Oophorus 

grisescens Germar, 1911) among which there are species having a wide range of fodder crops. They 

damage to vegetable gardens, melons, fodder crops, technical crops and fruit crops. Jewel beetles 

(Buprestidae) are also of great importance as trunk pests. The larvae of these beetles, feeding on 

wood and cambial layers of trees and shrubs, cause significant damage. 8 species (Cyphosoma tatar-

icum Pallas, 1771, Capnodis miliaris miliaris Klug, 1829, Perotis lugubris longicollis Kraatz, 1880, Eury-

thyrea quercus (Herbst, 1780), Anthaxia cichorii A. G. Olivier, 1790, A. tractata Abeille de Perrin, 1901, 

A. bicolor Faldermann, 1835, Agrilus viridis viridis Linnaeus, 1758) recorded in Karabakh are mainly 
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pests of fruit trees, but there are species found on the ears of cereal plants. The most numerous 

family of leaf beetles (Chrysomelidae), among which there are many harmful species, is represent-

ed by 17 species (Crioceris quinquepunctata (Scopoli, 1763), Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 

1758), Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763), Labidostomus decipiens Faldermann, 1837, 

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758), Smaragdina limbata Steven, 1806, Bromius obscurus (Linnaeus, 

1758), Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825), Chrysochares asiatica (Pallas, 1776), Colaphellus 

hoefti (Menetries, 1832), Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771), Gastrophysa viridula (De Geer, 1775), 

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758), Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792), Galeruca tanaceti (Lin-

naeus, 1758), Galeruca aleruca pomonae (Scopoli, 1763), Luperus armeniacus Kiesenwetter, 1878); they 

are pests of many trees, shrubs and herbaceous plants. 

One of the main places among insects is occupied by beetles, the most numerous group, 

many of which are considered pests of agricultural plants, and therefore information about them 

will be of great importance in the future development of agriculture in the region.  
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QARABAĞ RAYONUNUN FAYDALI BİTKİ QRUPLARI 

  

Elnurə Cəfərova, Nigar Baxşiyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

djfarova.elnura@gmail.com 

 

Ekoloji tarazlığın kəskin pozulması şəraitində əhalinin sağlamlığının qorunması müasir tibb, 

eləcə də biologiya elmlərinin qarşısında duran və həllini gözləyən aktual məsələlərdəndir. Təsadü-

fi deyildir ki, dərman bitkilərinə olan maraq getdikcə artmaqdadır. Bu məsələlərin həlli, eləcə də 

qida təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən ərzaq 

istehsalının istehsal gücünün artırılmasını nəzərdə tutan Ümumdünya Ərzaq Proqramı (ÜƏP) işlə-

nib hazırlanmışdır. Proqramın həyata keçirilməsi üçün mövcud təbii ehtiyatlardan səmərəli istifa-

də, yeni təbii ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi tələb olunur [WHO monographs on medicinal 

plants commonly used in the Newly Independent States (NIS). France: WHO, 2010, 450 p., WHO 

monographs on selected medicinal plants. V. 4. Spain, 2009, 456 p.]. Bu problemlərin həllində təbii 

bitki ehtiyatları – qida, dərman, efiryağlı, texniki və s. bitkilər mühüm rol oynayır. Elmi araşdırma-

ların nəticələri göstərir ki, bitki mənşəli polifenollar flavonollar, antosianlar, katexinlər antioksi-

dant, antimutagen, antikanserogen xassələrə malik olub, insan sağlamlığının qorunmasında olduq-

ca vacib təbii birləşmələrdir. Ona görə də polifenol birləşmələrlə zəngin xammal mənbələrinin aş-

kar edilməsi, onlardan bioloji fəal qida əlavələrinin və tibbi preparatların alınması müasir dövrdə 

olduqca aktualdır. 

Azərbaycan Respublikasının ən zəngin floraya malik olan Qarabağ ərazisində işğaldan əv-

vəlki məlumatlara görə, 2000-dən çox bitki növünə rast gəlinir. Ərazinin fiziki-coğrafi xüsusiyyət-

ləri unikal bitki örtüyünun yaranmasına səbəb olmuşdur. Burada nadir sayılan bitkilər, eləcə də 

bir çox faydalı xüsusiyyətlərə malik növlər vardır ki, onlardan 110 fəsilə və 397 cinsə aid 606 növ 

dərman bitkisi, onların da 19 fəsilə və 28 cinsi təmsil edən 35 növü Qafqaz endemidir. Qarabağda 

yayılmış dərman bitkilərinin bioloji aktivlik və müalicəvi xüsusiyyətlər spektri də kifayət qədər ge-

nişdir. Məsələn, bu bitkilərin 163 növü diuretik (Carum carvi, Arctium lappa, Echium vulgare, Erysimum 

aureum, Juniperus oblonga, Melilotus albus, Rumex acetosa, Primula macrocalyx və s.), 157-si antibakterial 

(Acer campestre, Sanicula europaea, Artemisia scoparia, Inula aspera, Phlomis pungens, Sorbus boissieri və 

s.), 138-i yarasağaldıcı (Arum elongatum, Taraxacum officinale, Symphytum asperum, Dryopteris filix-mas, 

Salvia aethiopis, Papaver orientale, Aconitum orientale və s.), 81-i büzüşdürücü (Cotinus coggygria, Cornus 

mas, Cephalaria gigantea, Dracocephalum ruyschiana, Polygonum aviculare və s.), 19-u antivirus (Rhus co-

riaria, Lonicera caprifolium, Geranium sanguineum, Sambucus nigra və s.) xüsusiyyətlərə malikdir. Hə-

min dərman bitkilərinin daha çox növləri ürək-damar (81 – Fumaria officinalis, Crocus speciosus, Pla-

tanthera chlorantha, Melissa officinalis, Crataegus pentagyna, Rosa canina, Valeriana officinalis və s.), mədə-

bağırsaq (155 – Laser trilobum, Achillea millefolium, Centaurea cyanus, Dianthus crinitus, Lathyrus sativus, 

Acinos arvensis, Frangula alnus, Sanguisorba officinalis, Physalis alkekengi və s.), böyrək (55 – Visnaga dau-

coides, Eremurus spectabilis, Nasturtium officinale, Juncus effusus, Setaria viridis, Persicaria maculata və s.), 

qaraciyər (80 – Artemisia vulgaris, Berberis densiflora, Thlaspi arvense, Glycyrrhiza glabra, Lamium album, 

Potentilla argentea, Veronica officinalis və s.), dəri (149 – Peucedanum ruthenicum, Ceterach officinarum, 

Aster ibericus, Pyrethrum coccineum, Corylus avellana, Agrostemma githago, Euphorbia iberica və s.), diabet 

(35 – Vaccinium myrtillus, Orchis purpurea, Fragaria vesca, Tilia platyphyllos, Cetraria islandica, Urtica pilu-

lifera və s.) xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir [Naibə Mehdiyeva, 20-21 aprel 2021].  

Hazırda dünyada bitki təbii ehtiyatlarının tükənmək üzrə olduğunu nəzərə alaraq, yabanı 

qida bitki növlərinin yayılma arealları və ənənəvi istifadəsi barədə məlumatların öyrənilməsi çox 

vacibdir. Yem bitkilərinin bir çoxu təbiətdə yabanı olaraq mövcuddur. Aparılmış taksonomik ana-

liz nəticəsində Qarabağ ərazisində 59 fəsilə, 157 cinsə aid 209 növ qida bitkisi aşkar edilmişdir. 
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Müəyyən edilmiş növlər arasında həyati formalarına görə çoxillik bitkilər 95 növ, birillik ot bitkilə-

ri isə 43 növlə təmsil olunur. Ağaclar 26 növ, kol bitkiləri 24 növ, ikiillik ot bitkiləri isə 21 növ təşkil 

edir. Rütubətə münasibətinə görə 6 ekoloji tip müəyyən edilmişdir. Onlar arasında mezofitlər 91 

növ, kserofitlər 74 növ ilə üstünlük təşkil edir. Mezokserofitlər tipinə 23, kseromezofitlərə 20, me-

zohiqrofitlərə isə 1 növ aiddir. Təxminən 50 növün yarpağı təzə və bişirilmiş halda, 42 növün yar-

pağı, kökü, kökümsovu, soğanağı və meyvəsindən çiy, duza qoyulmuş və bişirilmiş halda istifadə 

olunur, 30 növdən isə yağ alınır [Novruzov E.N. və b.]. Bölgəyə aid efiryağlı bitkilər üzrə 16 fəsilə-

yə aid 37 cins və 63 növ tədqiq edilmişdir. Onlardan 11 növ birillik, 6 növ ikiillik, 47 növ çoxillik 

bitkilərdir.  

Texniki bitkilər qrupu üzrə 36 fəsilə, 58 cin və 82 növün yayıldığı müəyyən edilmişdir ki, 

bunlardan 13 növ birillik, 7 növ ikiillik, 62 növ çoxillik bitkilərdən ibarətdir.  
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ŞUŞA RAYONUNUN MEŞƏ VƏ YÜKSƏK DAĞLIQ BİTKİLİYİNİN  

ARAŞDIRILMASI VƏ İSTİFADƏSİ 
 

Elşad Qurbanov 
 

Bakı Dövlət Universiteti, elshad_g@rambler.ru 

 

Şuşa rayonu ərazisinin əsasən dağ yamaclarında canlı (sıx) örtük yaratmış meşələr əksər yer-

lərdə seyrək də olsa, meşəsizləşdirilərək bozqır çəmənliklərinə çevrilmişdir. İşğal dövründə (08 

may 1992-08 noyabr 2020) Qarabağ iqtisadi-coğrafi bölgəsinin hüdudlarında, eləcə də Şuşa rayo-

nunda meşələr erməni vandallari tərəfindən vəhşicəsinə qırılaraq ekosid prosesi törədilmişdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, bu rayonun ərazisində işğal dövründə fasiləsiz antropogen və texnogen 

təsirlərə məruz qalan Şuşa və Qarabağın digər iqtisadi rayonlarında 30 il əvvəl mövcud olmuş bio-

müxtəliflik uzun müddətə bərpa oluna bilər. Odur ki, meşə və çəmən bitkiliyinin elmi-metodiki 

əsaslarla bərpası məsələsi aktual poblem kimi qarşıda durur.  

Şuşa rayonu ərazisində tipik qəhvəyi dağ-meşə torpaqlarında formalaşan dağ meşələrində 

öncə qeyd edildiyi kimi, Şərq fıstığı (Fagus orientalis), gürcü palıdı (Quercus iberica), Qafqaz vələsi 

(Carpinus causasica) üstünlük və ya dominantlıq təşkil edir. Çirişli dağının aşağı hissəsində, dəniz 

səviyyəsindən 1160-1210 m yüksəklikdə tək-tək şabalıd (Castanea sativa) ağaclarına rast gəlinir və 

bunlar palıdlı-vələsli meşəliyin tərkibinə daxil olur. Meşə altında Corulus avellana, Prunus divarica-

ta, Mespilus germanica, Prunus spinosa, Euonymus, Grataegus, Rosa və s. müxtəlif kollara rast gəlinir. 

Meşələrdə Carpinus, Acer, Fraxinus və Quercus cinslərinə aid ağac və kol növləri yayılmışdır.  

Rayonun 1:600000 miqyasında fiziki xəritəsindən göründüyü kimi, Şuşa rayonuna şimal enli-

yində 46045” və 39040” Şərq uzunluq dairəsində coğrafi mövqe xasdır. Bu inzibati rayonun əsas 

dağ zirvələri Böyük Kirs (2725 m), Kiçik Kirs (2346 m), Sarıbaba (2295 m), Şiştəpə (2283 m), Turşsu 

(2241 m) olub, səthi relyefinə görə yüksək dağlıqdır, şərq hissəsi isə Keçəldağ aşırımı ilə hüdudla-

nır və Qarabağ silsiləsi adlanır. Rayonun ərazisi məşhur mineral su (Turşsu) və bulaqlarla (İsa bu-

lağı və s.) zəngindir. Ərazinin əsas çayları Qarqarçayın qolları sayılan Zarıslı (18 km) və Xəlfəli (24 

km) çaylarıdır.  

Şuşa rayonunun inzibati ərazisi Laçın, Xocavənd, Xocalı və Xankəndi rayonları ilə sərhədlə-

nir. Rayonun ərazisi qışı quraq keçən mülayim-isti və qışı quraq keçən soyuq iqlim tipinə malikdir. 

Havanın orta illik temperaturu 8-4OC, yağntının illik miqdarı 700-800 mm, qarla örtülü günlərin 

miqdarı 50-70, dolu düşən günlərin sayı 4-6 olur.  

2015-ci ilin torpaq balansına əsasən, Qarabağın ümumi sahəsi 440372 hektardır. Qarabağ 

yaylası yay otlaqlarının sahəsi 195,6 min ha təşkil edir, bundan 70,2 min ha Laçın, 18,2 min ha Ağ-

dərə, 3,7 min ha Şuşa rayonuna mal-qara sürülərinin otarılması üçün təhkim olunmuşdur. Şuşa ra-

yonunun sahəsi 290 km2-dir.  

“Azərbaycanın təbii yem sahələrinin səmərli istifadəsi və bərpasına dair 2005-ci ilədək Baş 

Sxemi”, eləcə də “Qarabağ iqtisadi-coğrafi bölgüsü”nün torpaq xəritəsindən göründüyü kimi, Şu-

şa rayonunun yay otlaqlarında alp və subalp çəmənləri sıx çimli dağ-çəmən, torflu dağ-çəmən, 

bozqır dağ-çəmən və dağ meşə-çəmən torpaqlarında rast gəlinir. Torpaqların qranometrik tərki-

bində münbitliyin göstəricisi sayılan humus 3,3-25,2% arasında dəyişir.  

V.C.Hacıyevin tərtib etdiyi “Azərbaycanın bitki örtüyü xəritəsi”nin (1:600000 miqyasında), 

E.M. Qurbanovun (1:600000) bitkilik xəritəsindəki dürüstləşdirməsindən bəlli olur ki, Şuşa rayonu 

ərazisində subalp qurşağında hündür otluqda qarışıq taxıllı və taxıllı-müxtəlif otlu subalp çəmən-

liyi, dağ meşələri, kolluqlar və seyrək kserofit meşəlik tiplərinə xas formasiya qruplaşmalarına tə-

sadüf olunur.  
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Meşədən sonra hündür otluqla sərhədlənən subalp çəmənlərinə rast gəlinir, subalp çəmənlə-

rinin məhsuldarlığı alp bitkiliyinə nisbətən daha yüksəkdir, eləcə də subalp fitosenozunda mal-qa-

ranın yemədiyi, zərərli və zəhərli bitkilər geniş yayılmışdır. 

Ərazinin relyefi yamacların meylliliyi, torpaq-iqlim şəraiti, bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətlə-

rindən asılı olaraq, formasiyaların (assosiasiyaların) növ tərkibi, quruluşu və məhsuldarlığının də-

yişməsi ilə fərqlənir.  

Qarabağ yaylası ərazisində xarakterik formasiyalarla təmsil olunan aşağıdakı bitkilik tipləri-

nə rast gəlinir:  

1. Tam inkişaf etməmiş (kövrək) çimli dağ-çəmən torpaqlarında yayılan alp, subalp çəmən 

və çəmən-bozqırlar zonasının bitkiliyi; 

2. Torflu-çimli dağ-çəmən bozqırları üzərində yayılan alp və subalp çəmənlər və çəmən-boz-

qırlar zonasının bitkiliyi; 

3. Dağ çəmən-bozqır torplaqarında yayılan alp, subalp çəmən və çəmən bozqırları zonasının 

bitkiliyi; 

4. Dağ çəmən-meşə torpaqlarında yayılan subalp-çəmən və çəmən bozqırları zonasının bit-

kiliyi; 

5. Dağ kserofil meşələr və dağ bozqır zonasının bitkiliyi. 

Onu da əlavə etmıək lazımdır ki, geobotaniki tədqiqata əsasən, respublikanın ərazisində alp 

və subalp zonalarında 93 bitki formasiyası yayılmışdır [1, 2].  

Son illərdə aparılan müşahidələr göstərir ki, Şuşa rayonunun dağlıq ərazisindəki yay otlaqla-

rında formalaşan alp və subalp bitkiliyində antropogen amillərin (xüsusən minalanmış sahələrdə) 

mənfi təsirindən torpaqların eroziyaya (hərbi-texniki eroziya) uğraması səbəbindən bitki örtüyü 

deqradasiyaya məruz qalmışdır. Son 30 ildə torpaqdan və bitkilərdən sistemsiz istifadə məhsul-

darlığı azaltmaqla yem keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Odur ki, belə neqativ təsir-

lərin davam etməsi burada bitən endemik, adı Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına da-

xil edilmiş növlərin qorunmasında çətinlik yaradır. Buna görə də Şuşa rayonunun yay otlaqlarında 

yayılan alp və subalp bitkiliyinə dair geobotaniki araşdırmaya əsaslanmaqla aşağıdakı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi tövsiyə edilir:  

- Səthin yaxşılaşdırılmasına aid tədbirlərin (zərərli, zəhərli bitkilərin məhvi və s.) görülməsi;  

- Çim əmələ gətirən çoxillik yem bitkilərinin aqrotexniki qaydalara əsasən bərpası; 

- Seyrəkləşən sahələrə mineral və üzvi gübrələrin verilməsi; 

- Torpağın su-hava rejiminin tənzimləməsi və bitkilərin vegetasiyasından sonra alp və su-

balp, eləcə də çəmən-bozqır bitkiliyindən səmərəli istifadə. 

Yuxarıda qeyd olunan kompleks tədbirlərin Qarabağ yaylasının Şuşa və digər inzibati ra-

yonlarının yay otlaqlarında tətbiqi təbii bitkiliyin, yabanı floranın, eləcə də biomüxtəlifliyin qorun-

ması və biogeosenozun mühafizəsinə zəmin yaradacaqdır. 
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XƏZƏR DƏNIZININ ZOOPLANKTONUNUN VƏ  

ZOOBENTOSUNUN MÜASIR DURUMU 
 

Ənvər Cəlilov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, anvar.jalilov@mail.ru 

 

Xəzər dənizi zooplanktonunda 315 növə rast gəlinmişdir: 215 növ Şimali Xəzərin, 196 növ 

Orta Xəzərin, 180 növ Cənubi Xəzərin payına düşür. Onlardan infuzorların payına Şimali Xəzərdə 

73 növ, Orta Xəzərdə 112 növ, Cənubi Xəzərdə isə 108 növ düşür. Zooplanktonda rotatorilər, şaxə-

bığcıqlı xərçənglər və kürəkayaqlı xərçənglər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Xəzər zooplanktonun-

da gəlmə növ olan Acartia clausi mühüm rol oynayir və Xəzərin sahil sularında da əhəmiyyətli bio-

kütlə əmələ gətirir. Son illərdə Xəzərə invaziya olunmuş Mnemiopsis leidyi zooplanktonun növ və 

miqdar tərkibində nəzərəçarpan dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Xəzər dənizi zoobentosunda 809 

növ sərbəstyaşayan heyvan qeyd olunmuşdur ki, onlardan mikrobentosun payına 502 növ, makro-

bentosa isə 307 növ düşür. Bentik heyvanlar arasında növlərin sayına görə infuzorlar (305 növ), 

molyusklar (119 növ), çanaqlı xərçənglər (88 növ) üstünlük təşkil edir. Ekoloji monitorinqlərdə əsa-

sən makrobentik heyvanlar əhəmiyyət kəsb edirlər və Xəzər dənizində mümkün neftlə çirklənmə-

nin indikatorları hesab olunurlar. İndiyə qədər Xəzər dənizi zooplanktonunda 16 gəlmə növ qeyd 

olunmuşdur. Bağırsaqboşluqlulara (Coelenterata) aid 3 növ – Blackfordia virginica Mayer, Moerisia 

maeotica Ostroumov və Aurelia aurita (Linnaeus), Daraqlılara (Ctenophora) aid 3 növ – Mnemiopsis 

leidyi Agassiz, Beroe ovata Mayer, Beroe cucumis Fabricius göstərilmişdir. Şaxəbığlı xərçənglər (Cla-

docera) 4 növlə təmsil olunmuşlar: Pleopis polyphemoides (Leukart), Podon intermedius Lilljeborg, Pe-

nilia avirostris Dana və Moina mongolica Daday. 

Kürəkayaqlı xərçənglər arasında 6 gəlmə növ vardır: Acartia clausi Giesbrext, A.tonsa, Oithona 

similis Claus, Calanus euxinus (Hulsemann), Sagitta setosa Müller, Calanipeda aquae dulcis Kritchagin. 

Bundan əlavə, Xəzər dənizi zooplanktonunda yanüzən xərçənglərdən (Amphipoda) 2 gəlmə növ 

qeydə alınmışdır: İphgenella shablensis (Carausu), Corophium orientalis Stock. Gəlmə bentik heyvan-

ların zooplanktonda yaşayan sürfələrini də bu siyahıya əlavə etmək olar.  

Gəlmə bentik heyvanlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar: Çoxqıllı qurdlardan (Polychaeta) 

− Nereis diversicolor; Bığayaq xərçənglərdən (Cirripedia) − Balanus improvisus, B.eburneus; Onayaqlı 

xərçənglərdən (Decapoda) − Palaemon elegans, P.adspersus, Rhitropanopeus harrisii, Molyusklardan 

(Mollusca) − Abra ovata, Dreissena rostriformis bugensis, Mytilaster lineatus, Monodadacna colorata, Lit-

hogliphus natiocoides, Tenella adspersa; Bryozoa qrupundan − Conopeum seurati, Lophopodella carteri, 

Membranipora crustulenta, Bowerbrankia imbricata; Kamptozoa qrupundan − Barentsia benedeni.  
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QARABAĞ VULKANİK YAYLASI FZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN  

LANDŞAFTLARININ STRUKTUR-GENETİK TƏHLİLİ  
 

Flora Məmmədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik H.Ə.Əliyev adına  

Coğrafiya İnstitutu, flora-mammadova@mail.ru 

 

Qarabağ vulkanik yaylası fiziki-coğrafi rayonunun ərazisi bütövlükdə dağ landşaft sinfinə 

aid olmaqla özünəməxsus mürəkkəb geosistem müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Ərazinin yüksək dağ-

lıq zonasında subnival, alp və subalp çəmənlikləri, qismən yüksək və orta dağlıq ərazilərdə fıstıq-

vələs, palıd-vələs, alçaq və orta dağlıqda isə palıd-vələs meşələri, meşə kolluq landşaftları forma-

laşmışdır.  Rayonunun relyefi landşaftların struktur-genetik elementlərindən biri kimi geniş təhlil 

edilmişdir.  

              

           
Şəkil 1. Landsat-8 peykinin 07.08.2020-ci ilə aid 

169-032 fraqmenti üzrə landşaftların ilkin emalı 

Şəkil 2. Qarabağ vulkanik yaylası fiziki- 

coğrafi rayonunun meyllilik xəritəsi 

 

Qarabağ vulkanik yaylası fiziki-coğrafi rayonunun ərazisi dağlıq olduğu üçün burada land-

şaftların differensiasiyasında, geosistemlərdə baş verən geofiziki və geokimyəvi proseslərdə, təbii 

resurs potensialının formalaşmasında və s. relyef göstəricilərinin (səmt, meyllilik, parçalanma və 

s.) və yüksəklik qurşaqlarının böyük rolu vardır. “ArcGİS” proqramı əsasında ərazinin bir çox rel-

yef xüsusiyyətləri (meyllilik, baxarlıq, üfiqi və şaquli parçalanma kəmiyyətləri) işlənib təhlil edil-

miş, peyk (Landşaft 8) məlumatları əsasında bitki örtüyünün müxtəlif yüksəkliklər üzrə yayılması 

öyrənilmişdir (şəkil 1).  

DEM modeli əsasında əldə edilmiş morfometrik göstəricilərə əsasən, müəyyən edilmişdir ki, 

fiziki-coğrafi rayonun 11,9%-i  dəniz səviyyəsindən 1700 m yüksəkliyə qədər, 83,2%-i 1700-3200 m 

yüksəkliklər arasında, 4,9%-i isə 3200 m-dən yüksək olan ərazilərdə yerləşir. Fiziki-coğrafi rayo-

nun ərazisinin böyük hissəsini (67,8%) meylliliyi 3-20° arasında olan yamaclar təşkil edir. Ən zəif 

meyllilik göstəricisi 0-3° arasında (6,5%), ən yüksək meylliliyə malik ərazilərdə (0,04%) isə 46-70° 

arasında dəyişir (şəkil 2). “ArcGİS” proqramı və peyk görüntülərinin təhlili nəticəsində əldə etdi-

yimiz məlumatlara əsasən, fiziki-coğrafi rayonun 0,4%-ni su, 25,1%-ni bitki olmayan ərazilər, 
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74,5%-ni bitki örtüyü təşkil edir. 3200 m yüksəklikdən yuxarı ərazilərin ümumi sahəsi 1529,8 km2 

olmaqla cəmi 2%-i (31,4 km2) bitki örtüyünə malikdir. Qarabağ vulkanik yaylası fiziki-coğrafi ra-

yonunun 1452,5 km2 sahəsi hündürlüyü 1700 m-ə qədər olan ərazilərdə yerləşir və bu yüksəkliyə 

qədər olan ərazinin bitki örtüyünün sahəsi 77,3 km2-dir (5,1%).  

Tədqiqatda ilk dəfə olaraq “ArcGİS” proqramı və peyk görüntüləri əsasında Qarabağ vulka-

nik yaylası fiziki-coğrafi 
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MEDICINAL PLANTS OF THE TURKISH REPUBLIC OF  

NORTHERN CYPRUS 
 

Fatma Kaya Yıldırım1, Salih Gucel2* 

 

1Veterinary Faculty, Near East University, Nicosia, Cyprus 
2Environmental Research Center, Near East University, Nicosia, Cyprus * Near East University, 

salih.gucel@neu.edu.tr 

 

Humans have always benefited from plants growing around them for different purposes, 

such as food, medicine, tools, etc. The published records show that there are nearly 2.000 taxa of 

higher plants distributed in Cyprus.  

A total of 111 Medicinal Plant taxa belonging to 55 families were collected from the Turkish 

Republic of Northern Cyprus. Asteraceae dominated the list with 16 taxa followed by Lamiaceae and 

Apiaceae with 9 species, Rosaceae with 5 species. The most commonly used taxa are Salvia fruticosa, 

Olea europea, Pistacia, lentiscus, Foeniculum vulgare, Eryngium creticum, Ceratonia siliqua, Malva syl-

vestris. The taxa recorded here have been mostly used for the treatment of cough (19.6%), 

stomachache (12.1%), kidney ailments (11.4%), cold, analgesic, diuretic and hemorrhoid (10.3%), 

injuries, tonic, abdominal pain, laxative and dyspepsia (5.1%). 

Keywords: Diseases, Treatment, Herbal, Remedy, Cyprus 
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KİÇİK ASİYA AĞAC QURBAĞASININ (Hyla savignyi Audouin, 1827) 

AZƏRBAYCANDA YENİ YAYILMA YERLƏRİ HAQQINDA 
 

Gülbəniz Qasımova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, gqasimova@mail.ru  

 

Kiçik Asiya ağac qurbağası (Hyla savignyi Audouin, 1827) ilk dəfə Audouin tərəfindən Suri-

yada təsvir edilmişdir (Duellman, 1977). Sonradan Boulenger (1882) bu növü Hyla arborea var. sa-

vignyi kimi, Nieden (1924) isə Hyla arborea savignyi yarımnövü kimi təyin etmişlər. Hazırda Hyla sa-

vignyi yenidən ayrıca növ kimi qəbul edilir (Schneider & Nevo 1972; Brzoska, Schneider and Nevo 

1982; Schneider et al. 1984; Schneider, 1974; Frost, 1985).  

Morfoloji əlamətlərinə və “nikah” dövründə oxumağına görə bu növ Hyla cinsinin digər 

növlərindən fərqlənir (Schneider & Nevo 1972; Balletto et al., 1985). Ağac qurbağaları fəsiləsinin 

digər növlərində olduğu kimi, barmaqlarının ucunda diskvari sormaclar var. Bədənin üst tərəfi ya-

şıl, alt hissəsi isə ağımtıldır. Burun dəliklərindən başlayaraq, bədənin yanları boyunca ağ zolaq 

uzanır. Qasıq nahiyədə bu zolaq Şərq ağac qurbağasından (Hyla orientalis) fərqli olaraq ilgək for-

masını əmələ gətirmir.  

Qərbi Asiyadan Cənubi Qafqaza qədər, o cümlədən Kipr, Cənub-şərqi Türkiyə, Levant, Ərə-

bistan yarımadası, İran, Şimali İraq, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ərazilərində yayılmışdır. 

Zaqafqaziyada (indiki Cənubi Qafqaz) ilk dəfə 1830-cu ildə Menetriye tərəfindən Lənkəran 

yaxınlığında, 1840-cı ildə Yelizavetpol ətrafında (indiki Gəncə) Friçe tərəfindən, 1864-cü ildə Asta-

ra ətrafında Qebel tərəfindən qeydə alınmışdır. Kessler (1878) bu növün Kür-Araz boyunca və yan-

lışlıqla Zaqatala ərazisində yayıldığını göstərmişdir. Şelkovnikov (1910) tərəfindən isə Zuvand əra-

zisində meşəsiz sahədə müşahidə olunmuşdur. Qumilevski (1939) qeyd edirdi ki, Azərbaycanda 

Kiçik Asiya ağac qurbağasının arealının şərq sərhədləri Yardımlı və Astraxanbazar (indiki Cəlila-

bad) rayonları ərazisindən, daha sonra Kür-Araz ovalığından keçərək, Böyük Qafqazda İsmayıllı 

rayonu boyunca uzanır.  

Ələkbərov (1978) əldə etdiyi məlumatlar əsasında Kiçik Asiya ağac qurbağasının arealının 

cənub-şərq sərhədlərinin bir qədər də geniş olduğunu və Xəzər sahilinə qədər uzandığını müəy-

yən etmiş, həmçinin bu növü Kür-Araz ovalığının şərq hissəsində, Saatlı rayonunun şimal-qərbin-

də sıx kolluq ərazidə, İmişli rayonunun mərkəzində bir neçə bağ sahəsində, Kürağzı balıqyetişdir-

mə zavodu (Neftçala rayonu) yaxınlığında otluq sahədə, Ağcabədi rayonu ətrafında, Zəngilanda 

Həkəri çayının sahilində otluq və qamışlıq ərazidə, Naxçıvanda Qahab kəndinin yaxınlığındakı su 

anbarı ətrafında söyüd ağacı üzərində, Naxçıvan ətrafında adi dəvətikanı bitkisi üzərində və Min-

gəçevir yaxınlığında, Bozdağ silsiləsinin ətəyində qurumuş otluq sahədə qeydə almışdır.  

Vəliyeva (1975) bu növün Lənkəran, Lerik, Astara və İmişli rayonları ilə yanaşı Əli Bayramlı 

(indiki Şirvan) şəhəri ərazisində yayıldığını qeyd edir. Kidov (2013) H.savignyi növünə Cəlilabad 

rayonunun Alar, Biləsuvar rayonunun Xırmandalı, Salyan rayonunun Şorsulu və Sarvan kəndləri 

ərazilərində rast gəlmişdir. Kiçik Asiya ağac qurbağasının yeni yayılma əraziləri haqqında materi-

allar 2007-2022-ci illər ərzində yaz, yay, payız və qış aylarında apardığımız çöl-tədqiqat işləri za-

manı toplanılmışdır. Tərəfimizdən 26 aprel 2007-ci il tarixində Lənkəran rayonunun Yuxarı Nüvə-

di kəndi ətrafındakı çəmənlik ərazidən H.savignyi növünün 3 dişi (♀) fərdi, 24 aprel 2008-ci il tari-

xində isə Haftoni qəsəbəsi yaxınlığındakı istifadəsiz çay plantasiyasından 2 erkək (♂) fərdi əldə 

edilmişdir. Ağstafa rayonu Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyası yaxınlığından 3 iyun 2010-cu il tari-

xində H.savignyi növünün 2 erkək (♂) fərdi tapılmışdır.  

Çöl işləri zamanı ilk dəfə olaraq, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri ətrafından (17 may 2012-

ci il) 4 fərd (3 ♂ və 1♀), Zobucuq qəsəbəsində (30 iyul 2018-ci il) həyətyanı sahədən 2 erkək (♂) 

fərd əldə edilmişdir.  
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Digər bir yeni tapıntı yeri Salyan rayonunun Seydan kəndi olmuşdur. 08 mart 2021-ci il tari-

xində kəndin yaxınlığındakı bostan sahəsində 1 dişi (♀) fərdə rast gəlnmişdir.  

Şamaxı rayonu ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı (04 iyul 2022-ci il) Dəmirçi-Lahıc şosse 

yolunun kənarında dağüstü bozqır ərazidəki qamış bitkisi ilə zəngin gölməçədə Ağac qurbağası 

(Hyla) cinsinə məxsus çömçəquyruqlara rast gəlinmiş, bir qismi inkişafını izləmək məqsədilə labo-

ratoriyaya gətirilmişdir. Metamorfozu başa vuran fərdlərin Kiçik Asiya ağac qurbağası növünə aid 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Payız və qış aylarında aparılan çöl tədqiqatlarında – 05.09.2013-cü il tarixində Cəlilabad ra-

yonunun Təzəkənd kəndi ətrafında bu növün 1 erkək (♂), 29 yanvar 2017-ci il tarixində Hacıqabul 

rayonunun Qarasu kəndi yaxınlığında 1 dişi (♀) fərdi qeydə alınmışdır.  

H.savignyi növünün qeydə alındığı ərazilərdən aydın olur ki, o, əsasən arid, dağüstü kserofit 

landşaftlarda, düzənliklərin yarımsəhra və quru-çöl landşaftlarında yaşayır. Su hövzələrindən 

uzaq, seyrək bitki örtüyünə malik sahələrdə, eləcə də su hövzələrinin yaxınlığında otla örtülü nəm 

yerlərdə, bağlarda və kolluqlarda rast gəlinir. Günün əksər hissəsini bitkilərin üzərində hərəkətsiz 

oturmaqla keçirir. Qoruyucu rəngə sahib olduğu üçün yerini səsinə görə müəyyən etmək olur.  

Tapıntı yerlərinə əsasən deyə bilərik ki, Kiçik Asiya ağac qurbağasının Azərbaycanda arealı 

qərb, cənub və cənub-şərq rayonlarını əhatə edir. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən xeyli sayda tapıntı 

nöqtələrinin olmasına baxmayaraq, bu növün Azərbaycanda yayılma sərhədlərini hələ də dəqiq 

müəyyən etmək mümkün olmamışdır.  
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QARABAQ ƏRAZİSİNDƏKİ BARBAREA ARCUATA NÖVÜNÜN FAYDALARI 

 

Gülnarə Quliyeva  
 

Gəncə Dövlət Universiteti, gulnara.quliyeva.79@gmail.com 

 

Qarabağ ərazisi flora və fauna müxtəlifliyinə görə respublikamızın zəngin ərazilərindəndir. 

Qarabağın hər dağında, dərəsində nemət sayılan yüzlərlə faydalı bitki növünə rast gəlinir. İnsanlar 

bu bitkilərdən həm qida kimi, həm də müalicəvi baxımdan istifadə edirlər. Dağların ətəyində, dərə 

kənarlarında bitən adi vəzərək də çox faydalı bitkidir. Adi vəzərək 30-80 sm hündürlüyündə mil 

kök sisteminə malik ikiillik ot bitkisidir. Gövdəsi çılpaq və hündür şaxələnmiş olur. Çiçəkləri sal-

xım əmələ gətirən ikicinsli sarı rəngdədir. Toxumları oval yapıxmış boğunuq qəhvəyi rəngdə olur. 

Adi vəzərək yaz və ilkin yay dövründə çiçəkləyir, iyun və iyul aylarında meyvə verir. Bar verdik-

dən sonra bitkinin yerüstü hissəsi tamamilə məhv olur və kökdən yeni çiçəkləyən və bar verən 

gövdə əmələ gəlir. Bu bitki toxum və kök sistemi vasitəsilə çoxalır. İl ərzində 10000-ə qədər toxum 

əmələ gəlir. Toxumun böyüməsi üçün minimal temperatur 6-8oC,maksimal temperatur 38-40oC-

dir. Toxumlar yayda, payızda və yazın əvvəlində 0,5 sm-dən 4 sm-dək dərinlikdən cücərə bilir. 

Həyat dövrünün birinci ilində qışlaya bilən mil kök və alt yarpaqlar əmələ gəlir. Bitki həm mezofit, 

həmdə mezotrofdur. Kölgəli sahələrdə də böyüyə bilir. Meşə sahələrində alaq otu kimi tanınır.  

Boyatmanın ilkin dövründə vəzərək herbisidlərə (kimyəvi maddələrə) daha həssas olur. To-

xumun tərkibindəki maddələr iribuynuzlyu heyvanlar, at və ev quşları uçün zərərlı ola bilər.  

Qövsvarı vəzərək balverən bitkidir. Yazda, yayın əvvəlində çiçək açır və arılar onun toz və 

şirəsindən qidalanır. Balı yaşılımtıl sarı rəngdə, zərif xoş ətirlidir. Vəzərək balının tərkibində qlü-

koza çox olduğundan onun tez bərkiməsinə səbəb olur. Bu isə arıların qışlaması üçün əlverişsizdir. 

Qövsvari vəzərəkdən təbabətdə dərman bitkisi kimi də istifadə olunur. Tibbi məqsədlər üçün bit-

kinin yerüstü hissəsi götürülür. Yarpaqları askorbin turşusu, toxumları tioqlikozidlərlə zəngindir. 

Vəzərəyin yarasağaldıcı və güclü sidikqovucu təsiri vardır, iştahı artırır. Dərman məhsulu kimi 

gövdəsi, yarpaqları və çiçəyi istifadə olunur. Onlar kölgədə, havalı yerdə qurudulur, kağız və taxta 

qutularda saxlanılır. Saxlanma müddəti 1 ildir. Kulinariyada vəzərəyin yaşıl hissəsindən şorba, 

püre və qarnir kimi istifadə olunur. Onun cavan yarpaqları xardal tamı verir. Həddindən artıq qi-

dalandıqda zəhərlənmə baş verə bilər. 
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In order to carry out research work in the third decade of May 2021, an expedition was orga-

nized to the territory of Samed Vurgun Park, herbariums were collected, the taxonomic composi-

tion and origin of ornamental trees, shrubs and herbaceous plants from 23 families, 32 genera and 

35 species were determined, prospects for use in various plantings of ornamental plants, the num-

ber of trees, shrubs and herbaceous plants, evergreen and deciduous forms, the forms of creating 

compositions, the rules for grouping plants in compositions, the use of small architectural forms 

have been studied. 

Before starting to draw up a garden plan, it is important to study not only what is on the site, 

but also what is located around it, to understand, for example, what views are open from it (Shi-

kanyan, 2018). 

In the park around the monument to Samad Vurgun, a beautiful, round shape has been cre-

ated from blooming red and white rose bushes. In the central part of the park there are rectangular 

and around fountains. Fountains look beautiful and create coolness in the park on hot summer 

days. Herbaceous plants bloom around the fountains - irises, daisies, primroses. Pink, white, red 

roses bloom in various forms of arrangements and add even more beauty to the park. Small archi-

tectural forms - fountains, lanterns, benches create comfortable conditions for people resting here. 

The compositions in the park are created in a regular style - geometric shapes (rectangle, circle, 

rhombus, triangle) and landscape or landscape style (original shapes, flower garden). A wide and 

long rectangular composition extends in the center of the alley. The edges of the composition con-

sist of a lawn, blooming, white and red roses are planted in the center. The park has a long, beauti-

ful composition of numerous rhombuses attached to each other. Rhombuses are created from priv-

et. Lawn, trees, shrubs and herbaceous plants are successfully combined with each other in the 

original forms of compositions. Flower gardens are located in various parts of the park. 

Safarov (1955) mentioned some of the features of Elder pine that it is drought tolerant, does 

not require soil, is resistant to adverse environmental conditions, wind and salty conditions, and is 

indispensable in regions with difficult soil and climatic conditions. The use of this plant in the 

park, which is our research area, creates an advantage in terms of sustainability in landscape stud-

ies. It is grown because it is compatible with environmental conditions and adapts well. 

Natural woody and shrub species that can be used in landscape architecture have been de-

termined in the province of Sivas in Türkiye, and it has been reported that the Juniperus communis 

species can be among the plants that can be used in erosion prevention among the species that can 

easily grow on rocky and calcareous soils with strong root structure because Sivas has a moun-

tainous and rough terrain (Bozkurt, 2021). In addition, researchers have included J. communis 

among the taxa that can be used in roadside and refuge vegetation. It can also be used in reforesta-

tion in mining areas. J. communis, which is among the plants that stand out in terms of aesthetic 

features such as flower, leaf, beauty of form, fruit, shadow effect, leaf color in autumn and creating 

a winter landscape, is also in our research area and gives beautiful images (Bozkurt, 2021). 

Similar to our study, in a study conducted in Ankara/Türkiye, plant material was evaluated 

in city parks, public institution gardens, road trees and residential gardens in different districts 

(Aslan, 2020). In this context, V. opulus has been widely used in parks, official institutions and resi-

mailto:minare.hasanova@inbox.ru
mailto:arzu@siirt.edu.tr


62 
 

dential gardens, either as a single or as a group, in the places studied. Attention has been drawn to 

the use of this plant as an accent plant for its visual beauty with flower, fruit and autumn coloring. 

It is also mentioned that it can be a hedge plant. In our park, the plant has been used with the same 

design idea and adds beauty to the area. 

Although mulberry trees are grown especially for silkworm (Bombyx mori L.), nowadays 

they are mostly used as ornamental plants in gardens, especially the delicious fruits of black mul-

berry are grown for pharmacological and cosmetic use (Benedetta et al., 2007). Although mulberry 

trees are generally grown for their fruit, they are seen as shade trees in many parks and gardens. 

Plantings are available on roadsides and sidewalks. However, female mulberries are generally un-

desirable in urban areas. It creates pollution due to its fruits, especially in parking lots, cars and 

around the house. But recently, the use of edible fruit plants in living areas has become popular, 

and it is also used in some areas. M. rubra is used both for its shade and for nutrition because its 

fruits are a delicious species. 

As a result of the research work in the laboratory "Landscape Architecture" of the Institute 

of Dendrology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, it was revealed that the orna-

mental trees, shrubs and herbaceous plants from 23 families, 32 genera and 35 species studied in 

the park of Samed Vurgun are well adapted to the conditions of Absheron, are promising and are 

recommended for designing parks, gardens, squares, creating various compositions in Baku. 
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Son illər Azərbaycanda əldə olunmuş baramaların biotexnoloji göstəriciləri yüksək olsa da, 

emal prosesində, tırtılların bəslənmə, yumurtaların yetişdirilmə, xüsusən də onların qışlama dövr-

lərində müxtəlif xəstəliklər və qeyri-əlverişli şəraitin təsirinə qarşı dözümsüz olmaları əsas limit-

ləşdirici amil kimi qalmaqdadır. Təsərrüfatlarda optimal hidrotermiki şərait yaradılsa belə, yu-

murtaların və tırtılların həyat qabiliyyətliliyi aşağı olur. Buna səbəb patogen mikroorqanizmlərin 

təsiridir, çünki tut ipəkqurdunun ilkin inkişaf mərhələsində yumurtaların üzərində müxtəlif mik-

roflora (bakterial təbiətlisi üstünlük təşkil etməklə) toplanır. Müşahidə olunan xəstəliklər arasında 

bakteriozlar, flyaşeriya, virus mənşəli sarılıq xəstəlikləri ilə yanaşı, mənşəyi məlum olmayanlarına 

da son illər introduksiya olunmuş cinslərdə rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci ilin aprel-

iyun aylarında aparılmış yoxlamalar nəticəsində Tərtər kümxanasında bəslənən müxtəlif yaşlı tır-

tılların 10%-də sarılıq, Füzuli kümxanasında 4-cü yaş tırtılların 2%-də sarılıq, aspergilloz, Tovuz 

kümxanasında isə 5-ci yaş tırtılların 5%-də muskardin (Beauveria bassiana) göbələyinin törətdiyi 

“daşlaşma” xəstəliyi aşkar edilmişdir. 

XX əsrin sonlarından etibarən anterin adlanan və müalicəvi ekstrakt kimi qəbul edilən birləş-

mə Ukrayna və Belarusda palıd ipəkqurdu üzərində sınaqdan keçirilməyə başlanılmışdır. Azər-

baycanda bu tədqiqatlara ilk dəfə olaraq, 2021-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Zoologiya və fi-

ziologiya kafedrasında tut ipəkqurdunun yerli “Şəki” və introduksiya olunmuş “Sverico-sarı” 

cinsləri cəlb olunmuşdur. Anterin (puplardan laboratoriya şəraitində əldə etdiyimiz ekstrakt) bio-

ekstraktının 5% və 10%-li sulu məhlulları ilə yumurtalar və 5-ci yaş tırtılların qidalanma prosesin-

də emalı yolu ilə fərdlərin həyat qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və patoloji təzahürlərin aradan 

qaldırılması istiqamətində tədqiqat işləri hazırda da davam etdirilir. 

Tədqiqatlarda pup ekstraktı (anterin) ilə çəkil (meyvəsiz tut) yarpaqlarının emalı və tırtılla-

rın qidalandırılma üsulu V.A.Trokoza görə (1997) həyata keçirilsə də, obyekt ipəkqurdlarının fərq-

li növünə (Bombyx mori L.) aid olduğu üçün bəzi modifikasiyalar edilmişdir. Təcrübələrdə ekzogen 

təsir anterin bioekstraktının 5% və 10%-li sulu məhlulları ilə preoral yolla iki dəfə – 2-3-cü və 5-ci 

yaşlı tırtıllar üzərində (1 dəfə qidalandırmaqla) aparılmışdır. Yoxlama quru variant olmaqla, tədqi-

qatlar cəmi 6 seriya, hər birində 30 tırtıl (3 təkrarlıqda) olmaqla həyata keçirilmişdir. Tırtılların sağ-

qalma səviyyəsi təcrübələrin əvvəlində və sonunda tırtılların hesablanması yolu ilə aparılmışdır.  

Hazırkı tədqiqatların nəticələri – anterinin təsirinə qarşı tut ipəkqurdunun cavab reaksiyası, 

tırtılların çəki artımı, barama, pup və ipək qatının kütləsində baş verən dəyişikliklər cədvəl 1 və şə-

kil 1-də təqdim olunmuşdur. Əldə olunmuş nəticələr (şəkil 1) sübut edir ki, anterin bioekstraktının 

təsirinə qarşı hər iki cinsdə fizioloji cavab reaksiyası müsbətdir. Belə ki, həm yerli (“Şəki”), həm də 

introduksiya olunmuş (“Sverico-sarı”) cinslərin 5-ci yaşlı tırtıllarının inkişaf dövrü ərzində (5 qey-

diyyat günü) bioekstraktın 5% və 10%-li sulu məhlulları ilə preoral təsir yoxlama variantı ilə mü-

qayisədə çəki dinamikasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqliliyə səbəb olmuşdur (şəkil). Aşkar edil-

mişdir ki, hər iki cinsdə maksimal çəki artımı anterinin 10%-li sulu məhlulu ilə 5-ci yaşlı tırtılların 

birdəfəlik emalından sonra baş verir: yoxlama ilə müqayisədə “Şəki” cinsində inkişaf günləri ər-

zində çəki artımı 5,8-35,1%, “Sverico-sarı” cinsində isə 11,7-37,8% təşkil etmişdir. Müəyyən edil-

mişdir ki, 5-ci yaşlı tırtılların inkişafının 3-cü (“Sverico-sarı” 10%-li variantda 10,1%) və 4-cü günlə-

rində (“Sverico-sarı” 5%-li variantda 8,6%) kəskin çəki itkisi baş verir. Lakin tırtıllar baramasarıma 

fazasında digərləri kimi tez bir zamanda tələb olunan çəkini bərpa edə bilirlər. 
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Şəkil 1. Anterin bioekstraktının tut ipəkqurdunun 5-ci yaşlı tırtıllarının  

çəki artımına təsiri 

 

Nəzərə alınsa ki, bütün təcrübə variantları eyni hidrotermiki (orta sutkalıq temperatur 250C 

və nisbi rütubət 70% – maksimum 290C, 55%) şəraitdə bəslənmişdir və qidalandırma prosesində də 

ciddi dəyişikliklərə yol verilməmişdir, aşkarlanan fizioloji effektin endogen xarakterli və cinsin yaş 

xüsusiyyəti və biokimyəvi reaktivliklə əlaqədar olduğu meydana çıxır. Cədvəldə anterin bioekst-

raktının tırtılların sağqalma səviyyəsi, xəstəliklərə qarşı dözümlülüyü, barama, pup və formalaşan 

ipək qatının kütləsinə təsirinin nəticələri öz əksini tapmışdır. 

Göründüyü kimi, anterin bioekstraktı ilə 5-ci yaşda qabıqdəyişmədən sonra tırtılların birdə-

fəlik qidalandırılması yoxlama variantları ilə müqayisədə həyat qabiliyyətliliyinin ciddi şəkildə 

yüksəlməsi (“Şəki” cinsində 1,6 dəfə, “Sverico-sarı” cinsində 1,4-2,1 dəfə), barama məhsuldarlığı-

nın, xüsusən də ipək qatının [“Şəki” cinsində 24,4% (5%-li) və 21,6% (10%-li), “Sverico-sarı” cinsin-

də 42,4% (5%-li) və 46,2% (10%-li) variantlarda] artımına səbəb olmuşdur. Beləliklə, anterinin təd-

qiqatlar nəticəsində aşkarlanan stimuləedici effekti tut ipəkqurdunun əsas inkişaf fazalarını əhatə 

edir. 

         

Cədvəl. 

 

Variantlar 

 

Tırtılların 

sağqalması, 

% 

Tırtılların 

xəstəliyi, 

% 

Baramanın 

orta çəkisi, 

mq 

Pupun orta 

çəkisi, 

mq 

İpək qatının 

orta çəkisi, -

mq 

“Şəki” yoxlama 63,3 32,0 (5-ci 

yaş, sarılıq) 

1588,0±39,1 1225,7±41,6 195,3±7,2 

“Şəki” 5% məhlul 100 0 1785,5±62,5 1351,2±37,8 258,5±11,7 

“Şəki” 10% məhlul 100 0 1853,0±41,2 1074,3±19,8 249,1±9,1 

“Sverico” yoxlama 46,7 3,3 (sarılıq) 1390,5±27,5 980,9± 25,7 126,5±7,7 

“Sverico” 5% məh. 66,7 0 1687,0±35,6 1130,2±28,4 219,5±5,8 

“Sverico” 10% məh. 100 0 1730,5±51,4 1156,9±34,8 235,0±2,2 

 

Tədqiqatların nəticələri Qarabağ bölgəsi şəraitində mövcud olan kümxanalarda tut ipəkqur-

dunun daha davamlı və perspektivli cinslərinin müəyyənləşdirilməsi və uğurlu introduksiyası işi-

nin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərt kimi məsələlərin işlənib hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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Dünyada ekoloji vəziyyətlə bağlı müxtəlif ətraf mühit çirkləndiricilərinin və xüsusilə radiasi-

yanın insan sağlamlığına mənfi təsiri 25%-dən artıqdır. Ekspertlər yaxın 30-50 il ərzində bu reqres-

siv təsirin göstəricilərinin 50%-dən yüksək olacağını proqnozlaşdırırlar.  

Hazırda insan sağlamlığına aid problemin kökündə antropogen-texnogen mənşəli iqlim də-

yişmələri amili durduğundan, Yer kürəsində baş vermiş qlobal miqyaslı istiləşmə və buzlaşma 

mərhələlərindən kəskin surətdə fərqlənən bir mənzərə yaranmışdır. Bu mərhələdə aşağıdakılar 

müşahidə olunur: troposferdə ozon qatının nazikləşməsi və ultrabənövşəyi şüaların artması; səh-

ralaşma prosesinin sürətlənməsi və torpaqların deqradasiyası, münbitliyin və faydalı biofil ele-

mentlərin (K, P, N) azalması; yerüstü su hövzələrində çöküntülərin dəyişilməsi və içməli suların 

keyfiyyətinin aşağı düşməsi; təbii rəqabətdə bitki və heyvan biomüxtəlifliyinin azalması; içməli şi-

rin suların miqdarının azalması və ekosistemlərin zəifləməsi; torpaqların məhsuldarlığının aşağı 

düşməsi, ərzaq və su qıtlığı hesabına əhalinin yerdəyişməsi problemlərinin yaranması.  

Təbiətdə biomüxtəlifliyin qorunmasında və onun azalmasının qarşısının alınmasında ən fay-

dalı vasitələrdən biri təbii biomüxtəliflik rezervuarları olan biogeomorfosenozların mühafizəsinin 

təşkili və onlardan düzgün istifadə edilməsidir.  

Biogeomorfosenozlar yarıqapalı dərə relyef şəraitinə malik xüsusi biogeosenoz sahələr ol-

maqla, qonşu ərazilərə nisbətən güclü küləklərin və quraqlıqların yoxluğu, rütubətliliyin və bu-

nunla əlaqədar yerüstü və yeraltı suların bolluğu ilə səciyyələnən təbii komplekslərdir. Onlar fərq-

li mikroiqlim şəraitinə, böyük miqdarda biokütlə toplanmasına, bitki və heyvanların növ müxtəlif-

liyi və üstün rekreasiya keyfiyyətlərinə malik olurlar. Münbit torpaq şəraitinə, ətraf ərazilərə nis-

bətən landşaft tarazlığına uyğun gələn və zəngin biomüxtəlifliklə fərqlənən landşaft mərzləri Bö-

yük Qafqazın cənub yamacında daha geniş yayılmışdır. Balakən rayonu ərazisində Mazımqara, 

Salban, Katex; Zaqatala rayonunda Sabunçu, Çimcimax, Mişleş, Car; Qax rayonunda Zərnə, Ləkit, 

İlisu, Armudlu dağ meşələri; Şəki rayonunda Baş Göynük, Baş Şabalıd, Marxal, Mustafabəy, Baş 

Kəldək, Keşnəzər dağ meşələri; Oğuz rayonunda Baş Daşağıl (Düzəndərə, Govurdərə, Cəyirli, Yel-

dağ, Karvan, Tikanlı, Holar), Muxas, Xalxal və Filfili dağ meşələri, Qəbələ rayonu ərazisində Qə-

mərvan, Laza, Vəndam yaşayış məntəqələrinə yaxın olan meşə biogeosenozlarında dağ-meşə qəh-

vəyi torpaqlarında zəngin biomüxtəlifliyə rast gəlinir.  

Nümunə kimi göstərilən Baş Şabalıd biogeomorfosenozunun bir sıra səciyyəvi landşaft xü-

susiyyətləri mövcuddur. Bu xüsusiyyətlər içərisində ən vacibi Böyük Qafqazın cənub ətəklərində 

yerləşən Baş Şabalıd biogeosenozunda yamacların şimala və şimal-qərbə doğru uzanan geomorfo-

loji struktura malik olmasıdır. Relyef formasına uyğun olmayan kiçik ölçülü antiklinal strukturla 

mürəkkəbləşmə nəticəsində ərazidə Yura və Təbaşir dövrünün 8 lay dəstəsinin süxurları iştirak 

edir. Bu süxurlar hesabına formalaşan orta kimyəvi elementlərlə səciyyələnən torpaqlarda bütün 

Cənubi Qafqaz üçün xarakterik əlamətləri özündə əks etdirən biomüxtəlifliyə malik landşaft mərzi 

yaranmış olur.  

Təbiətdə biomüxtəlifliyin qorunması üçün vacib olan digər tədbirlər sırasında aşağıdakı təxi-

rəsalınmaz işlərin görülməsi məqsədəuyğundur: landşaftlarda toplanan zərərli kimyəvi birləşmə-

lərlə mübarizə; torpaqlarda faydalı komponentlərin artırılması zərurəti; iqlim dəyişmələrinin yum-

şaldılması; xəstəliklərə qarşı müqavimətin artırılması; səhralaşma və bataqlaşmalara qarşı mübari-

zə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi.  
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Müasir şəhər xüsusi bir ekosistem olub, iqlim xüsusiyyətlərinə, torpağın fiziki-kimyəvi xas-

sələrinə, ətraf mühitin, o cümlədən torpağın çirklənmə dərəcəsinə görə təbii biosenozlardan əsaslı 

şəkildə fərqlənir. Eyni zamanda şəhər mühitində torpaqlardakı üzvi və qeyri-üzvi maddələrin 

miqdarı kifayət qədər çox olur, torpaqlar yüksək temperatur rejiminə, neytral və ya zəif qələvi mü-

hit göstəricilərinə malik olur. Bununla yanaşı, şəhər torpaqları mütəmadi olaraq müxtəlif tərkibli 

və müxtəlif xassəli maddələrlə, o cümlədən ağır metallar, zəhərli qazlar və s. ilə çirklənməyə mə-

ruz qalır. Bu isə şübhəsiz ki, torpaqların məhsuldarlığına son dərəcə mənfi təsir etməklə yanaşı, 

urboekosistemin əsas tərkib komponentlərindən biri olan mikokompleksin formalaşması qanuna-

uyğunluqlarına, taksonomik strukturuna, növ müxtəlifliyinə, ekolo-trofik əlaqələrinə və patogen-

lik aktivliyinə bilavasitə təsir göstərir. 

Təqdim olunan işin məqsədi Bakı şəhəri ərazisində yerləşən torpaqlarda mikobiotanın for-

malaşması qanunauyğunluqlarının və növ müxtəlifliyinin öyrənilməsindən ibarət olmuşdur.  

Tədqiqat ərazisi olaraq Bakı şəhərinin müxtəlif funksional zonalarında yerləşən torpaq sahə-

ləri seçilmişdir. Götürülən torpaq nümunələri 0-20 sm dərinlikdən əldə olunmuşdur. Təmiz göbə-

lək kulturalarının alınması üçün mikologiya və mikrobiologiyada məlum olan metod və yanaşma-

lardan istifadə edilmiş, göbələklərin növ tərkibi kultural-morfoloji əlamətlər əsasında məlum təyi-

nedicilərdən istifadə olunmaqla həyata keçirilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, Bakı şəhəri bir urboekosistem olaraq müxtəlif funksional zonalardan 

təşkil olunduğundan bu ərazilərdə antropogen təsirin xarakteri bir-birindən kəskin surətdə fərqlə-

nir və məhz bunun nəticəsi olaraq torpaqlar aşağıdakı qruplara bölünür: 

1. Urbanozem torpaqlar – insanların yaşadıqları və ya çalışdıqları ərazidə yerləşən torpaqlar; 

2. Kulturozem torpaqlar – şəhərin park, bağ və istirahət mərkəzləri yerləşən ərazidəki tor-

paqlar; 

3. Replantozem torpaqlar – şəhərin sənaye müəssisələri və müxtəlif təyinatlı texnopark əra-

zilərində yerləşən torpaqlar. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, təbii biogeosenozlardakı torpaqlardan 

fərqli olaraq, urboekosistemlərdəki torpaqlarda məskunlaşan göbələklərin vegetativ (mitseli) faza-

sı demək olar ki, müşahidə olunmur. Lakin şəhər mühiti torpaqlarında əmələ gələn biokütlə sadə-

cə olaraq, göbələk sporlarından təşkil olunur. Şəhər mühiti torpaqlarında formalaşan mikokomp-

leksin kifayət qədər zəngin olub, 15 cinsə aid 29 növ göbələkdən təşkil olunduğu müəyyən edil-

mişdir.  

Mikokompleksin cins tərkibinə görə müqayisəli xarakteristikası Penicillium cinsinin domi-

nant mövqe tutduğunu sübut edir. Belə ki, Penicillium cinsi 10 növlə təmsil olunur ki, bu da miko-

kompleksin 34,5%-ni təşkil edir. Daha sonra Fusarium cinsi 4 növdən və yerdə qalan digər cinslər 

isə 1 növdən ibarət olur. Qeyd edək ki, mikokompleks daxilində 11 cinsin növ müxtəlifliyinin yek-

nəsəqliyinə baxmayaraq, onlar say tərkibi baxımından üstünlük nümayiş etdirirlər.  

Məlum olmuşdur ki, şəhər mühitində, xüsusən kulturozem və replantozem torpaqların mi-

kokompleksi daha yüksək növ müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, şəhərin park, bağ və isti-

rahət mərkəzi zonalarındakı kulturozem torpaqlarda göbələk biotası 18 növdən ibarətdirsə, sənaye 

müəssisələri və digər texnopark ərazilərindəki replantozem torpaqlarda mikokompleks daha da 

artaraq 20 növdən təşkil olunur. Qeyd edək ki, kulturozem torpaqlarda yayılan 18 göbələyin de-
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mək olar ki, hamısı saprotrof növlərdir. Həmçinin bu göbələklərin kliniki formalara transformasi-

ya ehtimalı sıfra bərabər olduğundan, onlar mikoloji təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən potensial 

təhlükə yaratmırlar. Lakin replantozem torpaqların mikobiotası növ müxtəlifliyi baxımından daha 

zəngin olub, torpaqların çirklənmə dərəcəsinə adekvat olaraq tünd rəngə boyanırlar. Bu göbələklər 

potensial patogenlər olub, şəhər sakinlərinin səhhəti üçün risk faktoru hesab olunurlar.  

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, urboekosistemdə urbonozem, kulturozem və 

replantozem torpaqlarda formalaşan mikobiotanın zəngin növ müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunma-

sının başlıca səbəbi şəhər torpaqlarının geniş spektrli substrat heterogenliyinə malik olmasıdır. Elə 

göbələk növləri vardır ki, onlar şəhər mühitində daha yaxşı inkişaf edirlər. Eyni zamanda elə gö-

bələk növləri də vardır ki, onlar urboekosistem üçün xarakterik olmasalar da, sayları kifayət qədər 

yüksək göstəricilərlə ifadə olunur. Bunun əsas səbəbi isə qeyd edilən göbələklərin şəhər mühiti 

torpaqlarında inkişafı üçün zəruri maddələrin və münbit şəraitin mövcud olmasıdır. 

Beləliklə, urboekosistemdə şəhərdaxili mühitdən asılı olaraq, müxtəlif funksional zonalarda 

yerləşən torpaqlarda formalaşan mikobiotanın taksonomik quruluşunun müəyyənləşməsində, mi-

kokompleksin kasad və ya zəngin növ müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunmasında antropogen pres-

sinqin son dərəcə böyük rolu vardır.  
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THE LACEWINGS (NEUROPTERA) INCLUDING KARABAKH SPECIES IN THE 

COLLECTION OF THE GEORGIAN NATIONAL MUSEUM 
 

Ilhama Kerimova1, Vera Pkhakadze2 

 

1Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan 
2National Museum of Georgia, vera_pkhakadze@mail.ru 

 

The present work implements the Tiflis collection of Myrmeleontoid lacewings (Neuroptera: 

Myrmeleontidae, Ascalaphidae, Nemopteridae), curated and identified by the remarkable taxon-

omist Peter Esben-Petersen at the beginning of the 20th century (Esben-Petersen, 1913). We have 

confirmed most of his determinations, some of which have been updated in modern accepted 

combinations. Some of the specimens listed in the original publication were not found in the col-

lection, and some specimens belonging to species not described during Petersen's lifetime were 

identified or redefined.  

New synonymy in Myrmeleontidae established: Nesoleon ulianini - Esben-Petersen, 1913 nec 

McLaclan, 1875 = Myrmeleon lineosus Rambur 1842 [recently Cueta lineosa (Rambur 1842)]; syn. nov. 

and Cueta anomala Navás 1915 =Myrmeleon grammaticus Navás 1912; syn. nov. with new combina-

tion of valid name Cueta grammaticus (Navás 1912). New synonymy in Nemopteridae established: 

Lertha palmonii Tjeder, 1970: 219 = Nemoptera extensa Olivier, 1811 [recently Olivierina extensa (Olivi-

er, 1811)] syn. nov. 

Revision of old collections is a necessary task of taxonomists. The revision of the long-

established identified specimens of the lacewings in the collection can not only confirm their safe-

ty, but also look at them from the point of view of updated knowledge through the eyes of those 

revising.  

The National Museum of Georgia in Tbilisi contains a collection gathered in the Caucasus 

during foreign expeditions by famous Georgian and Russian zoologists in the 19th and early 20th 

centuries. The lacewing collections were identified by the Danish entomologist Peter Esben-

Petersen and kept up to date in good condition in the museum under the supervision of regular 

employees V. Pkhakadze and V. Petrov. Myrmeleontoid families of Neuroptera (Myrmeleontidae, 

Ascalaphidae, Nemopteridae), to which the present work is dedicated, are stored in 5 standard 

boxes with bottom labels, some of which were written by the hand of Esben-Petersen. The collec-

tion primarily contains 12 species of antlions, 4 species of owlflies, and 2 species of spoon wings, 

collected from different countries, mostly in Transcaucasia. The old pinned specimens are the basis 

of the collection, determined and published by P. Esben-Petersen, 1913. Some specimens are dam-

aged. Location data and determinations are presented for each species or for small sets. The names 

of some species are old, so they are presented in the list with new current names after reexamina-

tion. Most specimens had been determined by Esben-Petersen and provided with handwritten la-

bels, pinned individually, or with common bottom labels. Some labels are misspelled. Sometimes, 

among the bottom labels in species trays correctly determined specimens, there are some other 

species pinned. We do not know whether Esben-Petersen mixed all these series himself, or wheth-

er other specimens appeared later, but here we present these specimens, also. Since Esben-Petersen 

worked during the pregenital period of taxonomy, we needed to make a male genital slide in some 

cases to clarify the diagnosis of taxa. 

To compare the identifications, Esben-Petersen had several species from Hugo Theodor 

Christoph, a collector from Sarepta on the Volga, labeled with "Ch.", or "Chr.". Caucasian Neurop-

tera was collected mostly by the famous entomologists Edward Koenig, Konstantin Satunin, An-

drey Šhelkovnikov, Boris Uvarov, and Philipp Zaytsev, who had personalized printed labels. 

Karabakh species were collected in Fizuli district mainly by K.A. Satunin. 
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Table 1. The list of Neuroptera species in the collection of the Georgian National Museum 

 

№ Species Family Azerbaijan Karabakh 

1 Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) 

Myrmeleontidae 

Latreille, 1802 

+ + 

2 Parapalpares solidus (Gerstaecker, 1893)    

3 Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)  +  

4 Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791)  +  

5 Macronemurus bilineatis Brauer, 1868 +  

6 Creoleon plumbeus (Olivier, 1811).  + + 

7 Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  +  

8 Lopezus fedtschenkoi (McLachlan, 1875) +  

9 Myrmecaelurus major McLachlan, 1875   

10 Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781) +  

11 Myrmecaelurus solaris Krivohatsky, 2002 + + 

12 Myrmecaelurus acerbus (Walker, 1853)   

13 Nohoveus armenicus (Krivokhatsky 1993)   

14 Aspoeckina uralensis jakushenkoi (Zakharenko 

1983) 
+ 

 

15 Cueta lineosa (Rambur, 1842) +  

16 Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) +  

17 Idricerus sogdianus Mac Lachlan, 1875 

Ascalaphidae 

Lefébvre, 1842 

  

18 Bubopsis hamatus (Klug, 1834)  +  

19 Deleproctophylla variegata (Klug, 1845)  +  

20 Libelloides macaronius kolyvanensis (Laxmann, 

1842)  
+ 

 

21 Libelloides lacteus (Brülle,1832)   

22 Libelloides hispanicus ustulatus (Eversmann, 

1850) 
+ 

 

23 Nemoptera sinuata Olivier, 1811  Nemopteridae 

Burmeister,1839 

+ + 

24 Olivierina extensa (Olivier, 1811)  +  

25 
Mantispa perla (Pallas, 1761) 

Mantispidae 

Leach, 1815 
+ 

 

 

As stated in the title, all four families of myrmeleontoid lacewings Myrmeleontoidea are con-

sidered by the authors as distinct families. The supranational classification of Myrmeleontidae is 

justified by Krivokhatsky, and Ascalaphidae are arranged according to the system of the collection 

in the Zoological Institute, Saint St. Petersburg Russian Academy of Sciences. 
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LONGHORN BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) 

OF KARABAKH 
 

Ilhama Kerimova 
 

Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan,  

ilkershah@mail.ru 

 

Located in the southeastern part of the Lesser Caucasus Karabakh, with its charming nature, 

occupies a key place among the charming places in Azerbaijan. The relief and climate of Karabakh 

determined the formation of rich fauna and flora here. Like the Lankaran and Nakhchivan regions 

of Azerbaijan, Karabakh has always attracted the attention of scientists and researchers. The exist-

ence of desert, semi-desert, steppe, dry steppe, mountain xerophyte, alpine, subalpine, low-

mountain, plain landscapes created conditions for the formation of a rich entomofauna, including 

rare and endangered species. 

Before the occupation, 53 of 280 species belonging to the fauna of longhorn beetles of Azer-

baijan were recorded in the territory of Karabakh. These species belong to the following genera: 

Aegomorphus, Agapanthia, Asemum, Cerambyx, Certallum, Chlorophorus, Dinoptera, Dorcadi-

on, Echinocerus, Enoploderes, Gracilia, Hesperophanes, Isotomus, Judolia, Leiopus, Mallosia, 

Molorchus, Necydalis, Oberea, Pachytodes, Penichroa, Phymatodes, Phytoecia, Plagionotus, Pri-

onus, Purpuricenus, Ropalopus, Rosalia, Rutpela, Saperda, Spondylis, Stenurella, Stictoleptura, 

Strangalia, Stromatium, Trichopherus. 

 Of these species, Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), Prionus asiaticus Faldermann, 1837, Necydalis 

(Necydalis) ulmi Chevrolat, 1838, Mallosia (Eumallosia) herminae Reitter, 1890, Cerambyx (Cerambyx) 

dux (Faldermann, 1837), C. (Cerambyx) cerdo acuminatus Motschulsky, 1853 are few. R. alpina is in-

cluded in the IUCN Red List and the Red Book of Azerbaijan under the VU category. 

Species of the genera Purpuricenus, Cerambyx, Enoploderes, Molorchus, Necydalis, Prionus, 

Ropalopus, Rosalia, Saperda, Spondylis, Isotomus, Judolia, Leiopus, Pachytodes, Penichroa, Chlorophorus, 

Dinoptera, Stictoleptura, Aegomorphus, Gracilia, Asemum, Hesperophanes, Phymatodes, Rutpela, Stenurel-

la, Strangalia feed on the trunks of trees and shrubs, Agapanthia, Certallum, Dorcadion, Echinocerus, 

Mallosia, Phytoecia on herbaceous plants. Some species of Oberea and Plagionotus feed on the trunks 

of deciduous trees, and some on grasses. Stromatium and Trichopherus damage wooden structures. 

The liberation of Karabakh opens up new prospects for Azerbaijani scientists to conduct re-

search in these territories. A re-study of the entomofauna of Karabakh will also allow monitoring 

of rare and endangered species in the area. These studies will also lead to the registration of new 

species. 

Keywords: fauna, longhorn beetles, species composition, Red Data Book, rare, endangered. 
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TƏDQİQAT PERSPEKTİVLƏRİ 
 

İradə Babayeva, Lalə Əliyeva, Vüsalə İsayeva, Əsmər Məmmədova, Aytən Abuşova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu,  

babayevairada@mail.ru 

 

Ekosistemlər müxtəlif mikroskopik orqanizmlər də daxil olmaqla bir çox növ orqanizmlər-

dən ibarətdir. Həmin orqanizmlər birlikdə ekosistem funksiyalarını yerinə yetirmək üçün həm bir-

biri ilə, həm də bitkilər və heyvanlar kimi makroskopik orqanizmlərlə qarşılıqlı əlaqədə olurlar ki, 

bu qarşılıqlı əlaqə ekosistemin tarazlığının qorunmasında mühüm rollardan birini oynayır.  

Ekosistemin biotik komponentlərindən birini onun mikrobiotası təşkil edir ki, burada müxtə-

lif amillərin təsiri altında dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər xüsusilə torpaq mikrosenozunda 

özünü bürüzə verir. Belə ki, torpağa daxil olan maddələr torpaq mikrobiotasının kəmiyyət və key-

fiyyət göstəricilərinə təsir göstərir. Belə hallara aydın şəkildə aqrosenozlarda rast gəlinir ki, burada 

istifadə olunan kimyəvi maddələr, xüsusilə bitki zərərvericilərinə qarşı mübarizədə istifadə olunan 

pestisidlər torpaq mikrobiotasının ekoloji funksiyasının yerinə yetirilməsinə mənfi təsir göstərərək, 

mikroorqanizmlərin bir çox ekolo-trofiki qruplarının azalmasına səbəb olur. Bu da öz növbəsində 

torpağın bioloji aktivliyini azaldaraq biomüxtəlifliyin itirilməsi ilə nəticələnə bilər.  

Son zamanlar dünyanın bir çox ölkələrində bitkilərin zərərvericilərdən qorunması üzrə təh-

lükəsiz metodların işlənib hazırlanması məqsədilə bakteriya və göbələk ştamları əsasında biopre-

paratların geniş tədqiqi aparılır. Bitkilərin bioloji üsulla mühafizəsi həm ekoloji təmiz kənd təsər-

rüfatı məhsullarının yetişdirilməsinə, həm də patogen növlərin rezistenliyinin azalmasına imkan 

yaradır. 

Xüsusi ekoloji qrupa aid olan yırtıcı nematofaq hifomisetlər bu istiqamətdə tədqiq olunan 

göbələklərdəndir. Bu göbələklər nematodların sayının təbii tənzimləyicilərindən biri hesab olunur 

ki, onların mitselisi nematodları tutmaq üçün müxtəlif həlqə və ilgək əmələgətirmə qabiliyyətinə 

malikdir. Çoxsaylı araşdırmalar nəticəsində nematofaq göbələklərdə tutucu aparatın müxtəlif növ-

lərinin – ilgəklər, halqalar, yapışqan başlar, yapışqan damlalar və s. mövcud olduğu aşkarlanmış-

dır. Göbələklərin nematodlara qarşı əmələ gətirdikləri bu strukturların sayı nematofaq göbələklə-

rin aktivliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. 

Fitoparazit nematodların antaqonistləri olan bu göbələklərin tədqiqinə hələ keçən əsrin orta-

larında başlanılmışdır və ölkəmizdə bu istiqamətdə işlərin aparılması N.A.Mehdiyevanın adi ilə 

bağlıdır. Lakin nəzərə alsaq ki, həmin tədqiqatların praktiki tətbiqi reallaşmamışdır və bu gün xa-

rici biopreparatlardan istifadə olunur, o zaman bu kimi məsələlərin həlli istiqamətində aparılan 

tədqiqatların aktuallığı heç bir şübhə doğurmur.  

Bu məqsədlə tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar yırtıcı nematofaq hifomisetlərin axtarışı, ay-

rılması və skrininqinə yönəlmişdir. Ayrılmış nematofaq hifomisetlərin 21 ştammı morfokultural 

əlamətlərinə görə Arthrobotrys cinsinə aid edilmişdir. Həmin göbələk ştamlarının arasında nema-

todların laboratoriya kulturalarına qarşı iki ştam daha yüksək aktivlik göstərmişdir ki, onlar da 

identifikasiya zamanı Arthrobotrys musiformis növünə aid edilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqamətdə tədqiqatların davam etdirilməsi bu göbələklərin praktiki baxımın-

dan perspektivliyinə yol açır. 
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ABŞERONUN BƏZİ QURU SUBTROPİK KULTURALARININ RİZOSFERİNDƏ 

 YAYILMIŞ MİKOBAKTERİYA NÖVLƏRİ 
 

İradə Babayeva  
 

Bakı Dövlət Universiteti, iradah828@gmail.com 

 

Əncir və tut bitkilərinin rizosferindən ayrılmış mikobakteriyaların növ tərkibi öyrənilmiş, 16 

növ mikobakteriya identifikasiya olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bitki növləri mikobakteri-

yaların növ tərkibinə qarşı seçicidirlər.  

Məlumdur ki, müxtəlif bitkilərin rizosferində digər mikroorqanizmlərlə yanaşı, Micobacteri-

um cinsinin nümayəndələri də yayılmışdır. Onlar torpaqda və müxtəlif substratlar üzərində yayıl-

mışlar. Saprofit formalardan əlavə, patogen formalara da rast gəlinir. Torpağın ümumi mikrobio-

tasının 40-60%, bəzən isə 70%-ni mikobakteriyalar təşkil edir. 

Təqdim olunan işdə ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadası şəraitində yetişdirilən bəzi quru 

subtropik kulturaların – əncir və tutun rizosferində və eləcə də bitkisiz, kontrol torpaqda olan mi-

kobakteriyaların növ tərkibi verilmişdir.  

İki növ bitkinin rizosferindən və kontrol (bitkisiz) torpaqdan götürülmüş 120 ştamdan cəmi 

16 mikobakteriya növü ayrılmışdır. O cümlədən əncirin rizosferindən 8, tutun rizosferindən 11, 

kontrol torpaqdan isə 6 mikobakteriya növü izolə edilmişdir. 

İki növ bitkinin rizosferindən və kontrol torpaqdan 3 dominant növ – Mycobacterium flavum, 

M.luteum və M.hyalinum aşkar olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, verilən bitki ri-

zosferlərində mikobakteriyaların növ tərkibi və miqdarı müxtəlifdir. 

Ayrı-ayrı növlərin fizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilərkən məlum olmuşdur ki, 

onların çoxu karbohidrogenləri, karbohidratları, zülalları yaxşı mənimsəyir, bəziləri qeyri-üzvi 

azot birləşmələrini assimilyasiya edirlər. Mikobakteriya növləri ilə tədqiq olunan bitkilər arasında 

müəyyən qarşılıqlı münasıbət mövcuddur. Bitki növləri mikobakteriya növlərinə seçici münasibət 

bəsləyirlər. Ümumi mikobakteriya növlərindən yalnız həmin bitkilər üçün xarakterik olan növlər 

seçilmişdir. Belə ki, əncirin rizosferində Mycobacterium bifidum, M.lacticum, M.luteum və M.salmoni-

color növlərinə, tutun rizosferində M.album, M.citreum, M.globiform, M.mucosum, M.nigrum və M.vi-

ridians növlərinə rast gəlinmişdir. 

Növlər arasında dominantlıq edənlər də təyin olunmuşdur. Bu növlər Mycobacterium flavum 

və M.hyalinum növləridir ki, bunlara həm əncir, həm tut, həm də kontrol (bitkisiz) torpaqda rast gə-

linmişdir. 
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AZƏRBAYCANDA YAYILAN EFİRYAĞLI BİTKİLƏRİN TƏDQİQİ 

 

Gültəkin İsmayılova1, Sevil Məmmədli2 
 

1Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
2Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu,  

azzeri_wom@yahoo.com 

  

 Azərbaycan florası zəngin bitki ehtiyatlarına malikdir və efiryağlı bitkilər bunların sırasında 

özünəməxsus yer tutur. Son vaxtlar efiryağlı bitkilərin tədqiqi və müxtəlif ekoloji problemlərin 

həllində tətbiqi geniş vüsət almışdır. Efiryağlı bitkilərin bioloji aktiv maddələrlə zəngin olması 

müxtəlif aspektli araşdırmaların aparılmasına səbəb olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

efiryağlı bitkilər həyat fəaliyyəti nəticəsində metabolik məhsullardan olan fitonsid təbiətli bakteri-

sid, fungisid və protostosid maddələr ifraz edirlər. Bu maddələr bitki orqanizmində təbii yolla 

əmələ gələn immun sistemlərinin bərqərar olmasında əsas rol oynayır.  

 Fitonsid təbiətli birləşmələr mikroorqanizmlərə, o cümlədən mikromisetlərlə antaqonizm 

təşkil edir. Yəni fitonsid təbiətli birləşmələr sintez edən efiryağlı bitkilər fitopatoloji xəstəliklər tö-

rədən mikroorqanizmlərin, o cümlədən göbələklərin bu bitkilər üzərində məskunlasmasına və 

sonrakı inkişafına mane olaraq, fungisid təsir göstərir. Bitkilər bu xüsusiyyətlərini tərkibində daşı-

dıqları bioloji aktiv maddələrlə gerçəkləşdirir. Son dövrlərdə qlobal miqyasda bioekoloji tarazlığın 

pozulması müşahidə olunmaqdadır. Bu isə bütün canlılar aləminin, bitki, heyvan və insan orqa-

nizmlərinin həyat fəaliyyətlərində çətinliklər yaradır. Yaranan əlverişsiz mühit şəraitində insanla-

rın müalicəvi-profilaktik təsirə malik təbii mənşəli məhsullara tələbatı artır. Belə qoruyucu xassələ-

rə əsasən bitki mənşəli preparatlar malikdir. Bu nöqteyi-nəzərdən bioloji aktiv maddələrin sintezi-

nə və antimikrob təsirə malik olan bitki növlərinin, o cümlədən efiryağlı bitkilərin öyrənilməsi bö-

yük əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, bitkilər müxtəlif növlü aktiv maddələrə malikdir. Belə 

maddələrə alkoloidlər, efir yağları, qlikozidlər, aşı maddələri, qətranlar və s. misal göstərmək olar. 

Son illərdə bitki mənşəli preparatların alınmasına ehtiyac durmadan artır. Təbii və ya sintetik 

mənşəli preparatların içərisində aromatik və ya dərman bitkilərindən alınan preparatlar aşağı tok-

sikliliyi və yüksək aktivliyi ilə seçilir. Ona görə də yabanı bitki florasında göbələk əleyhinə vasitə-

lərin axtarılması daha məqsədəuyğun hesab olunur. Bitkilərdən alınan efir yağlarının geniş spektr-

li təsir sferasına malik olduqları nəzərə alınaraq, onların polifunksional qabiliyyətinin mürəkkəb 

quruluşlu çoxkomponentli olmaları ilə bağlı olduğu aşkarlanmışdır. Müxtəlif bitki nümunələrin-

dən aldığımız efir yağlarının laboratoriya şəraitində antibakterial xüsusiyyətləri tədqiq olunmuş-

dur. Bununla yanaşı, model bitki nümunələrində stress şəraitində onların morfoloji və fizioloji gös-

təricilərə təsiri də öyrənilmişdir. Tədqiqatların nəticəsi istifadə etdiyimiz efir yağlarından hazırlan-

mış müxtəlif qatılıqlı məhlulların qoruyucu təsirə malik olduğunu deməyə əsas verir. Təcrübələr-

də istifadə olunan efir yağlarının alındığı bitkilər geniş yayılma areallarına malikdir. Efiryağlı bit-

kilərin Azərbaycanda geniş yayıldığını nəzərə alaraq, onların işğaldan azad olunmuş bölgələrdə 

müəyyənləşdirilməsi, ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi daha dərindən və hərtərəfli tədqiq edilmə-

si aktual hesab oluna bilər. Fikrimizcə, bu bitkilərin bazasında efir yağları istehsal edən müəssisə-

lərin yaradılması və yeni iş yerlərinin açılması məqsədəuyğundur. 
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 Bütün dünyada olduğu kimi, respublikamızda da meşə və meyvə ağacları müxtəlif bitki zə-

rərvericilərinin hücumuna məruz qalır. Bu zərərvericilər arasında qabıqyeyən böcəklər (Coleopte-

ra, Curculionidae, Scolytinae) xüsusi yer tutur. Onlar öz inkişaflarını başa vurmaq üçün ağacların 

qabığı altında və oduncağında uzun illərlə qidalanaraq ağacların məhvinə səbəb olurlar. Sürfələrin 

inkişafı əsasən bitkinin gövdə və budaqlarında ağacın qabığı altında gedir. Bəzi qabıqyeyənlər isə 

(Thamnurgus, Hylastinus cinsinə aid növlər) ot bitkilərinə zərər vururlar. Qabıqyeyən böcəklərin 

ağaclara vurduğu ziyan nəticəsində ağaclar fizioloji cəhətdən zəifləyərək texniki göstəriciləri aşağı 

düşür. Əsasən, müxtəlif səbəblərdən zədələnmiş və ya zəifləmiş ağaclara hücum edən bu böcəklər 

kütləvi çoxalma illərində sağlam ağaclara da hücum edərək onların qismən və ya tamamilə quru-

masına səbəb olur. Qabıqyeyən böcəklər həyat tərzinə görə öz qida bitkiləri ilə sıx bağlı olan bö-

cəklərdir. Bu, bütün qabıqyeyənlərin bitki mənşəli qidalanmaları ilə əlaqədardır. Qidalanma tipinə 

görə onlar ksilofaqlara aid edilir [1, s. 61; 4, s. 124]. Qabıqyeyən böcəklər qidalanma xüsusiyyətləri-

nə əsasən, xarici görünüşləri bir-birindən fərqlənən 3 qrupa bölünür: lifyeyənlər (Hylesininae) 

(Blastophagus piniperda L., Hylesinus oleiperda F. və s.), oduncaqyeyənlər (Scolytinae) (Scolytus intri-

catus Ratz., S. scolytus F. və s.) və əsl qabıqyeyənlər (Ipinae) (Ips sexdentatus Boern., Ips typographus 

L. və s.) [3, s. 314; 5, s. 16]. Onların morfoloji quruluşları da bir-birindən fərqlənir.  Qabıqyeyən bö-

cəklərin (Scolytinae) dünyada 6000 növü, keçmiş SSRİ-də 300, Qafqazda 137 növü məlumdur [2, 

s.189; 6]. Azərbaycanın qabıqyeyən böcəklərini ilk dəfə entomoloq N.H.Səmədov tədqiq etmişdir. 

O, 1963-cü ildə çapdan çıxmış “Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərər verən böcəklərin 

fauna və biologiyası” adlı kitabında 11 növ qabıqyeyən böcək haqqında ətraflı məlumat vermişdir 

ki, bu qabıqyeyən böcəklərin də 9 növü ağac bitkilərinin, 2 növü isə ot bitkilərinin zərərvericisidir. 

Müəllif bu qabıqyeyən böcəklərin dünyada və Azərbaycanda yayıldığını göstərmişdir. Belə ki, 

N.H.Səmədov (1963) qeyd etdiyi 11 növ qabıqyeyən böcəkdən 6 növün Azərbaycanın Qarabağ 

ərazisində yayıldığını müəyyən etmişdir. Bu növlərə Meyvə qabıqyeyəni – Scolytus mali Bechstein, 

Qırışıqlı qabıqyeyən – Scolytus rugulosus Ratzeburg, Əncir qabıqyeyəni – Hypoborus Ficus Erichson, 

Dəyişik qərb qabıqyeyəni – Xyleborus Dispar Fabricius, Çoxqidalı dəyişik qabıqyeyən – Xyleborus 

saxeseni Ratzeburg, Qarayonca qabıqyeyəni – Hylastinus obscurus Marsham aiddir.  

 Təəssüf ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yayılmış qabıqyeyən böcəklərin öyrənilməsi 

Qarabağ və ətraf rayonların erməni işğalı üzündən 30 ilə yaxın müddətdə qeyri-mümkün olmuş-

dur. Ümid edirik ki, Qarabağ və ətraf rayonların işğaldan azad olunması nəticəsində artıq bu əra-

zilərdə tədqiqatlar aparmaq mümkün olacaq.  
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Trofik əlaqələr quşların məskunlaşmasında və miqrasiyasında mühüm faktordur. Reproduk-

siya dövründə quşların trofik əlaqələri yem bazasının növ müxtəlifliyi ilə deyil, həm də onun zən-

ginliyi, resursun stabilliyi, illər, günlər və biotoplar üzrə dəyişməsi, tapılıb götürülməsinin müm-

künlüyü ilə şərtləndirilir.  

2018-2022-ci illərdə Kiçik Qızılagac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə reproduksiya döv-

ründə quşların trofik əlaqələri öyrənilmişdir. Burada analoji tədqiqatlar demək olar ki, aparılma-

mışdı. Halbuki təbii (suyun səviyəsinin dəyişməsi və s.) və antropogen amillər heç vaxt əraziyə tə-

sirsiz ötüşməmişdir. Tədqiqatlar hər il aprel, may, iyun, iyul aylarında müxtəlif vaxtlarda, əsasən 

saat 900-1900-da aparılmış, durbindən və Carl Zeiss teleskopundan istifadə olunmuşdur. Quşların 

trofik əlaqələri onların yemləndiyi, yuvaladıgı, dincəldiyi, gecələdiyi ərazilərin ətrafında vizual 

müşahidələrə, yem qalıqlarının və ekskrimentlərinin analizinə, qusuntularına və s.əsasən öyrəni-

mişdir. Bu üsulların ayrı-ayrı qrup quş populyasiyaları üçün əhəmiyyətinin müxtəlifliyi nəzərə 

alınmışdır. Yem qalıqlarının rənginin, iyinin az və ya çox deformasiya olunması analiz edilmiş, 

yem rasionuna qiymət verilməsi Q.T.Mustafayev və N.A.Sadıqovanın yem şkalasına əsasən aparıl-

mışdır. 

Kiçik Qızılagac körfəzində Ixobrychus minutus su onurğasızları, balıqlar və amfibilərlə yemlə-

nir (~100%). Bubulcus ibis sahilə yaxın, bitki örtüyü zəngin biotoplarda ev heyvanları ilə qida asso-

siasiyası əmələ gətirərək, əsasən quru onurğasızları, su onurğasızları və amfibilərlə (~100%), Ardea 

purpurea körfəzin qalın qamışlıq və dayaz su sahələrində əsasən su onurğasızları, amfibi və qismən 

balıqlarla (~100%), Platalea Ieucorodia dayaz suda dib su onurğasızları, balıq körpələri, çömçəquy-

ruqlar (~75%), qismən çürüntülü bitki mənşəli yemlərlə (~25%) qidalanır, Ciconia ciconia heyvan 

mənşəli (~100%) yemini (məməlilər, reptililər, amfibilər, quru onurğasızları) Kiçik körfəzə yaxın 

quru, yarımquru ərazilərdə axtarır. Pandion haliaetus əsasən balıqlar (~100%) və reptililərlə, Pernis 

apivorus quru onurğasızları, amfibilər və reptililərlə (~100%), Circus macrourus reptili, quşlar və mə-

məlilərin kiçik ölçülü nümayəndələri (~100%), Circus pygargus reptililər, gəmiricilər, quru onurğa-

sızları və amfibilərlə (~100%) yemlənir. Accipiter brevipes reptililər, quru onurğasızları, amfibilər və 

az miqdarda quşlarla (~100%), Circaetus gallicus əsasən reptililər, amfibi və məməlilərlə (~100%), 

Hieraetus pennatus, Aquila pomarina əsasən reptililər, quşlar və məməlilər (~100%), Falco naumanni 

əsasən quru onurğasızları və reptililərlə (~100%), Falco subbuteo quşlar və məməlilərlə (~100%) qi-

dalanır. Coturnix coturnix bitki mənşəli yemlərlə (~75%) yanaşı, quru onurğasızları (~25%), Burhi-

nus oedicnemus su və quru onurğasızları, amfibi, reptililər və məməlilərlə (~100%), Charadrius dubi-

us, Charadrius alexandrinus əsasən su və quru onurğasızları (~100%), Charadrius leschenaulti su və 

quru onurğasızları (~100%) ilə yanaşı, reptililərlə yemlənir. 

Himantopus himantopus, Tringa glareola, Actius hypoleucos, Glareola pratincola yalnız su və quru 

onurğasızları (~100%), Larus genei, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus su və quru onurğasızları, 

balıqlar, bəzən amfibilərlə (~100%) qidalanır. Chilidonias nilotica su və quru onurğasızları, reptili və 

quşların yumurtaları (~100%) ilə, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo su və quru onurğasızları, balıq-

larla (~100%), Streptopelia turtur heyvan (~75%) və bitki mənşəli yemlərlə (~25%), Caprimulgus euro-

paeus, Apus apus, Merops apiaster, Merops superciliosus, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbica, 

Motasilla alba əsasən suyun səthindən su onurğasızları, havadan, torpaqdan quru onurgasizları 

(~100%), Upupa epops isə əsasən torpaqdakı quru onurğasızları ilə bərabər, kiçik ölçülü amfibi və 

reptililərlə (~100%) yemlənir. Lanius collurio, Lanius senator quru onurğasızları, reptili, amfibi və 
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məməlilərin kiçik ölçülü nümayəndələri (~75%), bitki toxumları və meyvələri (~25%), Lanius minor 

quru onurğasızları (~25%), bitki toxumları və meyvələri (~75%), Oriolus oriolus bitki (~75%) və hey-

van mənşəli (~25%) yemlərlə qidalanır. Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus palustris, Acrocep-

halus scirpaeceus, Acrocephalus arundinaceus-un yem rasionunda heyvan mənşəli yemlər (su və quru 

onurğasızları) ~75%-dən çox, bitki mənşəli yemlər (meyvə) ~25%-dən azdır. Sylvia nisoria, Sylvia 

hortensis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Sylvia mystacea toxum və meyvə (~25%), 

heyvan mənşəli yemlərdən su və quru onurğasızları (~75%), Muscicapa striata, Saxicola torguata su 

və quru onurğasızları (~100%), Oenante oenante və Oenante hispanica meyvə (~25%), su və quru 

onurğasızları (~75%), Circotrichas galactotes su və quru onurgasizları (~100%) ilə yemlənir. Luscinia 

megarhynchos ~25% bitki mənşəli, ~75% heyvan mənşəli yemlərlə, Emberiza hortulana, Emberiza mela-

nocefala isə ~75% bitki mənşəli, ~25% heyvan mənşəli yemlərlə qidalanır. 

Beləliklə, Kiçik Qızılagac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə reproduksiya dövründə quş-

lardan 3 növün (Coturnix coturnix, Streptopelia turtur, Oriolus oriolus) yem rasionunda bitki mənşəli 

yemlər ~75%-dən cox, 12 növün (Platalea leucorodia, Lanius collurio, Lanius senator, Lanius minor, Ac-

rocephalus schoenobaenus, Acrocephalus arundinaceus, Sylvia nisoria, Sylvia hortensis, Sylvia atricapilla, 

Sylvia borin, Sylvia communis, Sylvia mystacea) yemində bitki mənşəli yemlər ~25%-dən azdır. Yem 

rasionunda bitki mənşəli yemlərin faizlə miqdarı bitkilərin vegetasiya dövründən asılı olaraq dəyi-

şə bilir. 20 növün yemində meyvə,16 növün yemində bitki toxumları, 3 növün populyasiyalarında 

bitkinin vegetativ hissələri üstünlük təşkil edir. Reproduksiya dövründə 79 növ quşun yem rasio-

nunun tərkibinə quru onurğasızları, 55 növdə su onurğasızları, 19 növdə balıqlar, 20 növdə amfibi-

lər, 24 növdə reptililər, 14 növdə quşlar, 13 növdə məməlilər daxildir. Quşların yem rasionunda 

quru və su onurğasızlarının çoxluğu iki ekosistemin (ekoton) kəsişməsi (Kiçik Qızılağac körfəzinin 

su sahəsi ilə quru olan hissəsi) ilə əlaqəlidir. 55 növ quşun yem rasionuna su onurgasızları, 79 növ-

də quru onurgasızları,19 növdə balıqlar, 20 növdə amfibilər, 24 növdə reptililər, 14 növdə quşlar, 

13 növdə məməlilər, 24 növdə meyvə, 22 növdə bitki toxumları, 5 növdə bitkinin vegetativ hissələ-

ri daxildir.  

Kiçik Qızılağac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə quşların trofik əlaqələrinin əsasını hey-

van mənşəli qidaların təşkil etməsi həm quşların reproduksiya dövründə heyvan mənşəli qidala-

rın bolluğu, həm də hər bir növün yem xarakteri ilə əlaqədardır. 
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Henna prevents hair loss by helping to grow hair and strengthen hair follicles. In folk medi-

cine, henna is used to treat skin diseases. Also, the henna plant has therapeutic value in eliminat-

ing headache and toothache. Multi-year experiments show that while henna bushes behave like 

annual plants in open conditions, those bushes behave like perennial plants in closed conditions 

and produce 2-3 times a year by completing the phenological development phases. Indoor henna 

bushes reach a height of 1.5 to 3 m and produce high-quality seeds and henna. According to the 

color of its flowers, henna has white flowers and red flowers. Henna flowers are pleasant, some-

what reminiscent of the smell of roses. 

As a result of the conducted research, it was found that henna contains various oils, cellu-

lose, ash, nitrogen, essential oil, and the dye containing lawsone, which gave it world fame. All 

organs of the henna plant have a unique coloring property. Henna dye is used for dyeing cotton, 

wool, and silk. Henna powder, which is used as a medicinal, cosmetic and natural dye plant, is 

made from dried and ground leaves of Lawsonia Inermis L. species. 

As a result of many years of research, T.M. Sadigov bought two new henna varieties from 

Lawsonia inermis L. species. The obtained Orkhan henna species is used to create products made 

from its leaves. It should be noted that since the flowers of the Orkhan henna species are small, the 

main product is leaves. 

Another variety obtained from Lawsonia inermis L. is the Sarkhan henna species. The Sarkhan 

henna species bloom throughout the year, even in the winter months. Monofloral honey obtained 

from this variety is used in gastrointestinal diseases. The henna product is mainly made from the 

leaves of the plant. Therefore, the Orkhan henna species is recommended for buying henna prod-

ucts. Orkhan henna species has few flowers, so its main product is leaves. 

The results of the scientific researches show that Lawsonia inermis L. species are very im-

portant for the production of both henna and monofloral honey. In addition, taking into account 

the henna plant's evergreen shrub and year-round flowering, it is recommended to use it in green-

ing gardens and parks. 
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Müasir dövrdə dünya əhalisinin əksəriyyəti ənənəvi müalicə vasitələrinə və sağlam qidalan-

maya, xüsusilə az məsrəflə əldə olunan yabanı floradan yararlanmağa üstünlük verir. Yabanı qida 

və dərman bitkilərinin axtarışı və bu bitkilərdən təbii birləşmələrin əldə olunması öz aktuallığı ilə 

daim diqqət mərkəzindədir və ilkin olaraq etnobotaniki araşdırmalara əsaslanır.  

Dünya florasında Chenopodiaceae Vent. fəsiləsinin nümayəndələri qida, dərman, yem və s. 

faydalı xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bunlar arasında Chenopodium cinsi növlərinin yabanı tərəvəz kimi 

etnobotaniki istifadəsinin qədim tarixə malik olması ilə əlaqədar xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd 

etmək olar [1].  

Respublika ərazisində Chenopodium cinsinə aid 14 növ və 8 variasiya «Флора Азербай-

джана» [3], 15 növ isə “Bitki aləmi” [2] əsərlərində göstərilmişdir. Hazırda Botanika İnstitutunun 

Herbari fondunda 248 ədəd nüsxə olmaqla nümunələr saxlanılmaqdadır. Cinsin nümayəndələri 

arandan tutmuş aşağı dağ qurşağına qədər olan ərazilərdə, əsasən quru yamaclarda, otlaqlarda, 

əkinlərdə geniş arealda yayılmış, iştirak etdiyi senozlarda bolluq yaratmışdır. Əkin sahələrində daha 

çox alaq bitkisi kimi rast gəlinir. Növlərin əksəriyyəti çoxillik, birillik və ya ikiillik ot bitkiləridir.  

Tədqiqat illərində Zaqatala, Qax, Yardımlı, Zərdab, Ağcabədi və Şəmkir rayonlarına təşkil 

olunmuş ekspedisiyalar zamanı Chenopodium cinsinin 13 növünün yayıldığı məlum olmuşdur. 

Yerli əhali arasında aparılmış etnobotaniki sorğular əsasında müəyyən edilmişdir ki, Chenopodium 

album L., Ch.rubrum L., Ch. polyspermum L., Ch.murale L., Ch.urbicum L. növlərinin cavan yarpaqları 

və zoğları qida kimi istifadə olunur, həmçinin heyvanların yeminə əlavə edilir. Sorğuların nəticələ-

ri göstərmişdir ki, yerli əhali tərə növlərinin dərman kimi istifadəsi barədə məlumatsızdır. Yalnız 

Chenopodium vulvaria L., Ch. ambrosioides L. növlərinin qurdqovucu, revmatizm və soyuqdəymə 

əleyhinə təsirə malik olduğu haqda məlumatlar toplanmışdır. Lakin xarici mənbələrdə digər növ-

lərin tərkibində fenol birləşmələrinin, saponinlərin, terpenlərin, sterolların olduğuna dair məlu-

matlar vardır [4;5]. Bu da bitkilərin gələcəkdə antimikrob, antiviral, antifungal, antihelmintik, anti-

oksidant, immunomodulyator və s. kimi istifadəsinin mümkün olduğunu göstərir.  

 

İstinadlar: 

1. Qasımov H. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri / H.Qası-

mov, S.C.İbadullayeva və b. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 410 s. 

2. Əsgərov A.M. Azərbaycanın bitki aləmi (Ali bitkilər – Embryophyta) / A.M.Əsgərov. Ba-

kı: TEAS Press, 2016, 444 s. 

3.  Флора Азербайджана (в 8 т.) / Баку: изд-во АН Азерб.ССР, т. I-VIII, 1950-1961. 

4. Dembitsky V., Shkrob I. and Hanus L.O. Ascaridole and related peroxides from the genus 

Chenopodium, Biomed. Pap., 2008, 152, p. 209-215. 

5. Kokanova-Nedialkova Z., Kondeva-Burdina M., Zheleva-Dimitrova D. et al. A New Acy-

lated Flavonol Glycoside from Chenopodium foliosum // Rec. Nat. Prod., 2014, 8:4, p. 401-406. 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ixtiofaunasının öyrənilməsi əsasən keçən əsrin ortalarında 

aparılmışdır (Берг, 1949; Абдурахманов, 1955, 1958, 1962; Державин, 1949). Regionun işğaldan 

əvvəlki sovet dövründə burada yaşayan balıq növləri barədə son nadir elmi-tədqiqat məlumatları 

isə ötən əsrin 70-ci illərinə aiddir (Аббасов, 1972; Мамедова, Насиров, 1975).  

Ümumilikdə 4 fəsiləyə: çəkikimilər, qızılbalıqkimilər, ilişgənlər və xullara aid olan 23 balıq 

növü qeydə alınmışdır. Növlərin təqribən 75%-i çəkikimilərə aiddir, onlar yarımkeçici su formaları 

olub, daha böyük müxtəlifliklə xarakterizə olunurlar (23-dən 17 forma). Çəkikimilərdən sonra qı-

zılbalıqkimilər (çay qızılxallısı, Anqor çılpaqcası, Kür çılpaqcası), ilişgənlər (Qafqaz ilişgəni, qızılı 

ilişgən) və xullara (Qafqaz çay xulu) rast gəlinir. 

Qarabağın şirin sularında 20 növ balıq yayılmışdır, burada yalnız çay qızılxallısı, Kür şəma-

yısı və Cənubi Qafqaz yastıqarını qeydə alınmır. Köndələnçayın Xocavənd və Füzuli rayonları əra-

zisindən axan hissələrində cəmi 14 növ balıq (Qafqaz enlibaşı, Kür altağızı, Kür qumlaqçısı, Araz 

xramulyası, zərdəpər, Kür şirbiti, Zaqafqaziya gümüşcəsi, Kür gümüşcəsi, şərq qıjovçusu, adi çəki, 

gümüşü dabanbalığı, Kür çılpaqcası, Zaqafqaziya ilişgəni, Qafqaz çay xulu) yaşayır. Qarqarçayın 

Ağdam rayonu ərazisindən axan hissəsində cəmi 8 balıq növünə (Qafqaz enlibaşı, Kür xramulyası, 

Kür şirbiti, Kür gümüşcəsi, şərq qıjovçusu, Kür çılpaqcası, Zaqafqaziya ilişgəni, Qafqaz çay xulu) 

rast gəlmək olar. Tərtərçayın (Suqovuşan su anbarı da daxil olmaqla) Tərtər rayonu ərazisindən 

axan hissəsində yaşayan balıq növlərinin sayı 14-dür (Qafqaz enlibaşı, Kür xramulyası, Kür şirbiti, 

mursa, Zaqafqaziya gümüşcəsi, Kür gümüşcəsi, şərq qıjovçusu, adi kərkə, gümüşü dabanbalığı, 

anqor çılpaqcası, Kür çılpaqcası, Zaqafqaziya ilişgəni, qızılı ilişgən, Qafqaz çay xulu).  

Şərqi Zəngəzurun su hövzələrində Kür xramulyasından başqa, ümumilikdə 22 növ yayılmış-

dır. Bəsitçay, Oxçuçay və Həkəriçayın Zəngilan rayonu ərazisindən axan hissələrində cəmi 22 növ 

balıq (çay qızılxallısı, Qafqaz enlibaşı, Kür altağızı, Kür qumlaqçısı, Araz xramulyası, zərdəpər, 

Kür şirbiti, mursa, Kür şəmayısı, Zaqafqaziya gümüşcəsi, Kür gümüşcəsi, qaraqaş, şərq qıjovçusu, 

Zaqafqaziya yastıqarını, adi kərkə, adi çəki, gümüşü dabanbalığı, anqor çılpaqcası, Kür çılpaqcası, 

Zaqafqaziya ilişgəni, qızılı ilişgən, Qafqaz çay xulu) yaşayır. Həkəriçayın Laçın və Qubadlı rayon-

ları ərazisindən axan hissəsində cəmi 10 balıq növünə (çay qızılxallısı, zərdəpər, Kür şirbiti, Zaqaf-

qaziya gümüşcəsi, Kür gümüşcəsi, şərq qıjovçusu, anqor çılpaqcası, Kür çılpaqcası, Zaqafqaziya 

ilişgəni, Qafqaz çay xulu) rast gəlmək olar. Tərtərçayın Kəlbəcər rayonu ərazisindən axan hissəsin-

də və Sərsəng su anbarında cəmi 6 balıq növünə (çay qızılxallısı, Kür şirbiti, Kür gümüşcəsi, şərq 

qıjovçusu, Kür çılpaqcası, Zaqafqaziya ilişgəni) təsadüf edilir.  

Ağdam rayonunun Şahbulaq və Xanbulaq sularında Kür xulu yayılmışdır, kəhrizlərdə isə 

demək olar ki, yeraltı şəraitdə Qafqaz enlibaşı, Kür şirbiti və qıjovçu qeydə alınır. Qarqarçayın və 

onun qollarının (Xocalıçay və s.) ixtiofaunası Araz çayının qolu Köndələnçayla oxşardır. Xankəndi 

və Ağdam rayonları daxilində Qarqarçay hövzəsində Kür gümüşcəsi, Qafqaz enlibaşı, xramulya, 

qıjovçu, Kür şirbiti, Anqor çılpaqçası və Cənubi Qafqaz ilişgəni yayılmışdır.  

Növ tərkibinə görə Araz çayının ixtiofaunası Kür çayının ixtiofaunasından az fərqlənir. Zən-

gilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonları ərazisində, Araz çayı və onun qollarında 14 növ balıq məskun-

laşır: Qafqaz enlibaşı, Kür altağızı, Anqor çılpaqcası, Araz xramulyası, Kür şirbiti, zərdəpər, mur-

sa, adi qaraqaş, Kür gümüşcəsi, Cənubi Qafqaz ilişgəni, Kür çılpaqcası, sazan, Kür qumlaqçısı, yas-
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tıqarın. Anqor çılpaqcası və Araz xramulyası istisna olmaqla, digər növlər Kür çayının orta axınları 

üçün xarakterikdir. Qızılxallı və Kür xulu, həmçinin Cənubi Qafqaz gümüşcəsinə bu çaylarda rast 

gəlinmir. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş çay qızılxallısı Zəngi-

lan, Laçın və Qubadlı rayonlarında Bəsitçay, Oxçuçay və Həkəriçayın, həmçinin Kəlbəcər rayo-

nunda Tərtərçayın yuxarı axınlarında və Sərsəng su anbarında yayılmışdır. Arazın sol sahil 

qollarının aşağı hissələrində balıqlar arasında xramulya üstünlük təşkil edir, gümüşcə və şirbit 

isə çoxsaylıdır.  

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş zərdəpər Zəngilan, Laçın və 

Qubadlı rayonlarında Bəsitçay, Oxçuçay və Həkəriçayın, həmçinin Xocalı və Füzuli rayonlarında 

Köndələnçayın yuxarı axınlarında yayılmışdır.  
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Bitki zərərvericiləri bitkilərin şirəsi ilə qidalanaraq, gövdə və budaqları deformasiyaya uğra-

dır, fotosintez və tənəffüs prosesini pozur. Nəticədə yarpaqlar, meyvələr tökülür, bitki zəifləyir. 

Əksər zərərvericilərin xırda ölçülü olması, bədən quruluşlarının mühit şəraitinə uyğunluğu, kütlə-

vı çoxalma qabiliyyəti onların geniş yayılmasına imkan yaradır. Həmin zərərvericilərin bioekoloji 

xüsusiyyətlərini bilməyən, onların təbii düşmənlərini tanımayan fermerlər çox vaxt kimyəvi mü-

barizəyə üstünlük verirlər. 

Tədqiqatımızın əsas məqsədi ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi 

üçün bitki zərərvericilərinə qarşı bioloji mübarizə üsullarından olan entomofaqların tətbiqinin va-

cibliyini göstərmək, bu üsulun fermerlər üçün daha sərfəli olduğunu ictimaiyyətə çatdırmaqdır. 

Bracon hebetor entomofaqının laborator şəraitdə yetişdirilməsi onların qidalandırılması zamanı tə-

rəfimizdən hazırlanmış nar ekstraktlarının istifadəsindən ibarət olmuşdur. Bracon hebetor vasitəsi-

lə həyata keçirilən bu bioloji mübarizə üsulunun pambıq, qarğıdalı, bostan, meyvə bitki zərərveri-

cilərinə və ən mühüm sahələrdən biri olan arıçılığa ciddi ziyan vuran mum güvəsinə qarşı istifadə-

si məqsədəuyğundur.  

Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzində bu növün laborator şəraitdə çoxaldıl-

ması zamanı ən vacib faktorlardan biri qidalanma və temperatur rejimi olmuşdur. Normal inkişaf 

üçün 26-280C temperatur tələb olunur və 10-12 gün müddətində entomofaq öz həyat tsiklini başa 

çatdırır. Təbiətdə yetkin fərdlər əsasən alma, ərik, gilas və s. bitkilərin çiçəklərinin nektarı ilə qida-

lanır. Laborator şəraitdə isə qidalandırma üçün 10-15%-li şəkər tozu məhlulu hazırlanır. 

Hazırlanmış məhlula tərəfimizdən nar bitkisinin ekstraktı əlavə olunmuş və müşahidə apa-

rılmışdır. Belə ki, əlavə etdiyimiz ekstrakt antioksidant və antiradikal maddələrlə zəngindir və 

ekstraktın aktivliyi DPPH və xemilüminessensiya metodu ilə yoxlanılmışdır. Qeyd edək ki, labora-

tor şəraitdə müm güvəsindən sahib kimi istifadə olunmuşdur ki, bu da son dövrlərdə arıçılığa bö-

yük ziyan vuran növdur. 

Əldə olunan nəticələrə əsasən, entomofaqın həyat tsiklinin uzadılması, yumurtlama qabiliy-

yətinin stimullaşdırılması və abiotik faktorlara davamlılığının artırılması ilə onun zərərvericilərə 

qarşı daha effektiv olması təmin edilmişdir. Bu, kimyəvi preparatların tətbiqinin miqdarının azal-

dılması, keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsulun əldə olunması üçün əsas verir. 
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Oksalasetatın dekarboksilləşməsi reaksiyasını kataliz edən oksalasetatdekarboksilaza fer-

mentinin aktivliyinin noxud bitkisinin Sultan sortunun yarpaq hüceyrələrinin subhüceyrə fraksi-

yalarında lokalizasiyası tədqiq olunmuşdur. 

Bitkinin ontogenezinin çiçəkləmə və ilk meyvəyə keçid mərhələsində mexaniki üsulla aparı-

lan təcrübələr əsasında oksalasetatdekarboksilaza fermentinin xüsusi aktivliyi hüceyrənin subhü-

ceyrə fraksiyalarında müxtəlif ayrılma mərhələlərindən asılı olaraq aşağıdakı kimi paylanmışdır: 

Mezofil hüceyrələrinin ümumi homogenatında lokalizasiya olunan fermentin aktivliyini 

100% qəbul etsək, 100 nm diametri olan Şotov qıfından süzüldükdən sonra əmələ gələn homoge-

natda fermentin ümumi aktivliyinin təqribən 75,12%-i, homogenatın 15 dəq. 300g sürəti ilə sentri-

fuqasiya olunması mərhələsində alınan çöküntüüstü mayedə fermentin ümumi aktivliyinin 

49,75%-i, mezofil hüceyrələrinin xloroplastlarından ibarət olan çöküntüdə isə fermentin ümumi 

aktivliyinin 105,58%-i lokalizasiya olunmuşdur. Növbəti mərhələdə durulaşdırılmış çöküntünün 

15 dəq. 300g-də sentrifuqasiyasından alınan xloroplast fraksiyasının stroması hesab olunan çökün-

tüüstü mayedə fermentin aktivliyinin 68,12%-i, xloroplastın membranlarından ibarət olan (0,5% 3-

xlorsirkə turşusu əlavə olunur) durulaşdırılmış çöküntü fraksiyasında isə fermentin ümumi aktiv-

liyinin cəmi 14,2%-i lokalizasiya olunmuşdur. 

Sonda qeyd edə bilərik ki, noxud bitkisinin mezofil hüceyrələrində OAD-aza fermentinin 

ümumi aktivliyinin əsas hissəsi, təqribən 82,2%-i xloroplastlarda lokalizasiya olunmuşdur. Bu gös-

təricinin 68,02%-i xloroplastların stromasında, az bir hissəsi isə (14,21%) xloroplastların membran-

larında lokalizasiya olunmuşdur ki, alınan nəticələri onların bitki hüceyrələrində yerinə yetirdiklə-

ri fizioloji funksiyaları ilə əlaqələndirmək olar. Bu sahədə işlər davam etdirilir. 
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OXÇUÇAY ALQOFLORASININ SAPROBLUĞU  

 

Şəkər Muxtarova, Aytac Muradova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu, 

 aytac_muradova_2016@mail.ru 

 

Oxçuçayın hövzəsinin əsas hissəsi Zəngəzurun Ermənistan ərazisində qalan hissəsində for-

malaşır və burada Qafan və Qacaran dağ-mədən sənayesinin tullantıları ilə kəskin çirklənməyə 

məruz qalır [1]. Oxçuçay əslində sənaye tullantılarını Ermənistanın bu bölgəsindən uzaqlaşdıran 

kollektor rolunu oynayır. Çayın suyu o qədər zəhərlənmişdir ki, burada heç bir canlı yaşamır. Hə-

min ərazidə işlədilən mis-molibden və filiz emalı zavodlarında əmələ gələn zəhərli tullantılar və 

tullantı suları təmizlənmədən birbaşa Oxçuçaya axıdılır. Çayda həyat demək olar ki, məhv edil-

miş, ekoloji fəlakət törədilmişdir. Çayın Araz çayına axması nəticəsində Arazda   çirklənmə getdik-

cə yüksəlməkdədir. Oxçuçayın bərpası ilə əlaqədar çayda fiziki-kimyəvi və bioloji monitorinqlərin 

aparılmasını təmin etmək məqsədilə AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir sıra 

aidiyyəti dövlət qurumlarının, o cümlədən Botanika İnstitutunun əməkdaşları ilə birgə işçi qrupu 

yaradılmişdır. İşin məqsədi yüksək antropogen şəraitdə Oxçuçayın hövzəsində ekoloji vəziyyətin 

hərtərəfli öyrənilməsi üsullarının müqayisəli qiymətləndirilməsi və su obyektinin unikal biosistem 

kimi qorunmasıdır. Nümunələr əvvəlcədən müəyyən edilmiş 3 təyinat nöqtəsindən toplanılmış-

dır. Çayın yuxarı axını üzrə Bürünlü kəndi (N 39°10'22.0"N 46°30'41.4"E), orta axını üzrə Tağlı kən-

di (N 39°06'42.6"N 46°37'04.8"E), aşağı axını üzrə isə Cahangirbərli kəndi (N 39°02'42.9"N 

46°44'09.3"E) istiqamətindən nümunələr götürülmüş və bioloji analizlər aparılmışdır. Oxçuçayın 

yuxarı axınında ph 7,2, suyun temperaturu 8oC, orta axınında ph 7,3, suyun temperaturu 12oC, aşa-

ğı axınında ph 7,9, suyun temperaturu 15oC olmuşdur. Növlərin təyini və taksonomik statusunun 

müəyyənləşdirilməsi müxtəlif təyinedicilərın köməyi ilə həyata keçirilmişdir. Yosun növlərinin 

adları dəqiqləşdirilərkən “Algae Base” (www. algaebase.org) internet saytından istifadə edilmişdir 

[4]. Su obyektlərinin saprobluğa görə çirklənməsi təsnifatının əsas xüsusiyyətləri R.Kolkwitz və 

M.Marsson tərəfindən təklif edilən 4 klassik saprobluq zonasına əsaslanır [3]. Kütləvi nümunələr 

arasında α-mezosaprobların və β-mezosaprobların qeyd olunduğu 1-ci stansiya ən çox çirklənmiş 

yer kimi qeyd edilmişdir. Tədqiqat dövründə ümumilikdə 13 kəmiyyət və keyfiyyət nümunəsi gö-

türülmüşdür. Fitoplanktonun növ tərkibinin azlığı və biokütləsinin hesablanması ümumi qəbul 

edilmiş üsulla aparılmışdır [2]. Tədqiq olunan su hövzələrində fitoplanktonun növ tərkibi zəngin 

deyildir. Növlərin zənginliyinə görə hər 3 stansiyada Chlorophyta və Bacillariophyta şöbələri fərqlən-

dirilmiş, qalan şöbələr isə daha kasıbdır. Növ tərkibinin təxminən yarısı hər üç nöqtə üçün ümu-

midir. Yaz mövsümünün əvvəlində yaxşı inkişaf edən diatomlardan Asterionella formosa Hass., 

Brun. Sim., Fragilaria сapucina Desm., həmçinin Navicula Bory, Synedra Ehrenberg, Stephanodiscus 

Ehrenberg cinslərinin növləri mövcuddur. 
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2. Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И. Определитель пресноводных водорослей 
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L.E.Keup, W.M.Ingram and K.M.MacKenthum (eds.). Biology of Water Pollution. Federal Water Pollution 

Control Administration, Washington, DC.  
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OXÇUÇAYDA APARILAN BİOLOJİ MONİTORİNQİN İLKİN NƏTİCƏLƏRİ 
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 Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonu ərazisindən 

axan Oxçuçay Ermənistan ərazisində çirklənməyə məruz qalmış tranzit çaylardan biridir. 

Başlanğıcını Zəngəzur silsiləsinin Qapıcıq dağından götürən çayın ümumi uzunluğu 85 km olub, 

onun 43 km-i Azərbaycan ərazisindən keçərək Araz çayına tökülür.  

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən (Мамедова С.А., Насиров А.М., 1975), Bəsitçay və 

Oxçuçay çaylarında 13 növ balığın: Qafqaz enlibaşı (Leuciscus cephalus orientalis), Kür altıağzı 

(Chondrostoma cyri), Araz xramulyası (Capoeta sevangi), Kür şirbiti (Luciobarbus cyri), zərdəpər  

(L.capito), mursa (L.mursa), Qafqaz gümüşcəsi (Alburnus hohenackeri), Kür gümüşcəsi (A.filippi), şərq 

qıjovçusu (A. (bipunctatus) eichwaldi), Kür çılpaqçası (Barbatula brandti), adi ilişgən (Cobitis taenia 

satunini), qızılı ilişgən (Sabanejewia aurata), qaraqaş (Acanthobrama microlepis) yayıldığı qeyd 

edilmişdir. Bu növlər arasında Araz xramulyası, Qafqaz gümüşcəsi və Şərq qıjovçusu çoxsaylı 

olmuşdur.  

II Qarabağ müharibəsindən sonra həmin ərazilərdə ixtiofaunanın müasir vəziyyətinin 

öyrənilməsi aktuallaşmışdır.  

İlkin olaraq, bioloji monitorinq Oxçuçayın Azərbaycan ərazisindəki yatağında əvvəlcədən 

seçilmiş stasionar müşahidə nöqtələrində yaz (may) və yay (avqust) fəsillərində ixtioloji 

tədqiqatlarda ümumi qəbul olunmuş metodlar əsasında həyata keçirilmişdir (Правдин И.Ф., 

1966). Monitorinq zamanı Oxçuçay bol sulu olub, vizual olaraq bulanıq qiymətləndirilmişdir. Hər 

iki fəsildə çayın Azərbaycan ərazisindəki yuxarı axınında balıqlara rast gəlinməmişdir. İti axan 

çayların öz-özünü bərpa xüsusiyyətlərinə görə çayın aşağı axınında cəmi üç növ balıq: Kür şirbiti 

(Luciobarbus cyri), Şərq qıjovçusu (Alburnoides (bipunctatus) eichwaldi) və Qafqaz gümüşcəsi 

(Alburnus hohenackeri) qeydə alınmışdır. Bu balıqlardan Şərq qıjovçusu balığı çoxsaylı olmuşdur. 

Qıjovçu iti axan, dibi daşlı-çınqıllı çaylarda geniş yayılmış şirin su balığıdır. O, vətəgə əhəmiyyətli 

balıq olmasa da, digər balıqların qidasını təşkil edir.  

Hazırda Oxçuçay bölgəsində çalışan insanlarla aparılan söhbətlər zamanı çayda dəfələrlə 

kütləvi balıq ölümü və ətrafda ciddi üfunətin əmələ gəlməsinə səbəb olan hadisələrin baş verdiyi 

qeyd edilmişdir. 
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AZƏRBAYCANDA YARASALARIN (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779)  
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hasnijat1212@gmail.com 

 

Yarasalar dəstəsinin Azərbaycanda sistematik tədqiqi İ.K.Raxmatulina tərəfindən keçən əs-

rin 70-ci illərindən etibarən həyata keçirilmişdir. Mövcud kadastr xəritələrində 28 yarasa növünün 

qeydə alınma məntəqələri göstərilir, sonrakı nəşrlərdə daha 4 növün (Myotos mystacinus – bığlı ge-

cə şəbpərələri qrupundan olan kriptik növlər) ölkə ərazisində mövcudluğu barədə məlumat verilir 

və qeydə alınma yerləri bildirilir.  

2019-2022-ci illər ərzində tərəfimizdən aparılmış çöl tədqiqatları zamanı Neftçala, Lənkəran, 

Qax, Mərəzə, Qobustan, Şəki, Zagatala, Qəbələ, Ağcabədi, Goranboy, Naxçıvan MR ərazilərində 

yarasaların akustik və ənənəvi üsullarla (vizual müşahidə, transektlər boyu marşrut uçotları, fiziki 

şəkildə tutulması, həyat fəaliyyəti izlərinin qeydə alınması və s.) tədqiqi həyata keçirilmiş, yeni ko-

loniyaları və ya sığınacaqları qeydə alınmışdır. Ümumilikdə 75 gün/gecə tədqiqat işləri aparılmış, 

138 tor qurulmuş (12 m, 8 m, 6 m), 13 növə aid 740 fərd yarasa fiziki şəkildə tutularaq ölçülmüş, 9 

yarasa növü üzrə stasionar və mobil detektorlarla minlərlə ultrasəs qeydə alınaraq xüsusi proq-

ramla işlənmişdir. Bununla yanaşı, sığınacaq kimi ehtimal edilən onlarla çardaq, tikili, mədən tu-

nelləri, mağaralar, körpü, ağac koğuşları və s. nəzərdən keçirilmişdir. Tədqiqatlar bütün fəsillərdə, 

xüsusilə yarasaların fəal olduğu mart-sentyabr aylarında icra edilmişdir.  

İlk dəfə olaraq Qobustan və Xızı ərazilərində Myotis alcatoe (alkato gecə şəbpərəsi) növü və 

bu növün yay sığınacaqları qeydə alınmış, 10 fərd tutulmuşdur. Bu növün ölkəmizdə mövcudluğu 

səs qeydlərinə görə ehtimal olunurdu. Azərbaycanda xiropterafaunanın iri ölçülü növlərindən 

olan Myotis blythii – itiqulaq gecə şəbpərəsinin ən böyük 3 koloniyası Şuşa, Azıx mağaralarından 

və Şamaxıdan məlumdur (Raxmatulina, 2005). Min fərddən artıq yeni çoxalma koloniyası (balalar-

la birlikdə) ilk dəfə olaraq Mərəzə ərazisində 2021-ci ildə tərəfimizdən aşkar edilmişdir. Bu mağara 

növ tərəfindən uzun illərdir yay və qış sığınacağı kimi istifadə olunur. Eyni növün 900-1100 fərd-

dən ibarət balalama koloniyası 2007-ci ildə və təkrar olaraq 2021-ci ildə Naxçıvan MR Ordubad ra-

yonunun Biləv kəndində də qeydə alınmışdır (Raxmatulina, Həsənov, 2009). Bu sığınacaqda yara-

salar bir qayda olaraq, aprel-oktyabr aylarında yerləşirlər və bəzən Miniopterus schreibersii (adi 

uzunqanad yarasa) ilə eyni sığınacağı bölüşürlər. İlk dəfə olaraq Qax şəhərində tikililərdə boyuk 

nalburun (Rhinolophus ferrumequinum), kiçik nalburun (R.hipposideros) və üçrəng gecə şəbpərəsinin 

(Myotis emarginatus) müvafiq olaraq 30, 110, 500 fərddən ibarət yay koloniyaları tərəfimizdən aşkar 

edilmişdir. Bu tikililərin daha əlçatmaz yerlərinin qış sığınacağı kimi istifadəsi də güman edilir. 

Zaqatala rayonunun Mazıx kəndində böyük nalburunun 75 fərddən ibarət yay koloniyası da ilk 

dəfə olaraq aşkar edilmişdir.  

2020-2021-ci illər ərzində Qobustan və Xızı rayonlarının həmsərhəd ərazilərində Çaylı və Si-

talçay qəsəbələri ətrafındakı stasionarlarda quraşdırılmış səsyazma cihazları 3-4 ay ərzində bu əra-

zilərdə Plecotus auritus (qonur palazqulaq), Barbastella caspica (Xəzər enliqulağı), Nyctalus noctula 

(kürən axşam yarasası), N.leisleri (kiçik axşam yarasası), Pipistrellus nathusii (meşə şəbpərəsi), P.kuhlii 

(küli şəbpərəsi), Hypsugo savii (savi şəbpərəsi), Vespertilio murinus (ikirəng gönlücə), Eptesicus seroti-

nus (dağ gönlücəsi) növlərinin davamlı və çoxsaylı ultrasəslərini qeydə almışdır. Qeyd etmək la-

zımdır ki, bu iki ərazidə xüsusi olaraq heç bir tədqiqat işi aparılmamış və yalnız P.kuhlii növü əra-

zinin (Sitalçay) dominant yarasa növü kimi ədəbiyyatda göstərilmişdir. Lənkəran rayonunun Ba-

lıqçılar qəsəbəsində (Qızılağac MP-nın yaxınlığı) P.kuhlii, P.nathusii və P.pipistrellus növlərindən 

olan yüzlərlə fərdin birgə istifadə etdiyi yay sığınacağları qeydə alınmışdır. Qəbələ rayonunun Sa-
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valan kəndində Eptesicus ognevii (səhra gönlücəsi) növünün onlarla tək-tək fərdlərinin yer aldığı 

yay sığınacaqları (körpülərdə) aşkar edilmişdir. Bu növ ədəbiyyatda yalnız Xaldan, Sabirabad, Qo-

bustan, Mingəçevir, Qanıxçay və Əyriçay mənsəbləri üçün göstərilmişdir (Raxmatulina, 2005).  

İllər öncə (2010-2012) Şəki rayonunun Şorsu kəndində qeydə aldığımız M.blythii və R.ferru-

mequinum növlərinin iri koloniyalarının sığındığı hərbi hissə dağıdılmış, yaxınlıqdakı yeraltı sığı-

nacaqlardan birində isə R.ferrumequinum (böyük nalburun), R.mehelyi (meheli nalburunu), M.blythii 

(itiqulaq gecə şəbpərəsi), M.emarginatus (üçrəng gecə şəbpərəsi), P.pipistrellus (cırtdan şəbpərə) 

növlərinin birgə koloniyaları 2021-ci ildə tərəfimizdən qeydə alınmışdır. 

Zaqatala Dövlət Qoruğu ərazisində cırtdan şəbpərənin yüzlərlə fərddən ibarət balalama ko-

loniyası aşkar edilmişdir.  

Davam etdirilən tədqiqat işləri yeni yarasa koloniyalarının və ya ayrı-ayrı növlərinin əvvəl-

lər müşahidə olunmadığı ərazilərdə qeydə alınması məqsədini daşıyır. Akustik metodlar yeni-yeni 

tədqiqat imkanları açır. Ölkəmizin yarasalar faunasının daha dərindən tədqiqi, kadastr xəritələ-

rinin yenilənməsi həm elmi baxımdan, həm də mühafizə tədbirlərinin görülməsi sahəsində bö-

yük əhəmiyyətə malikdir. 2019-2021-ci illərdə aparılmış tədqiqatların həyata keçirilməsində gös-

tərdikləri köməkliyə görə EcoHealth Alliance, WAB-Net və DTRA təşkilatlarına minnətdarlığı-

mızı bildiririk.  
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Aran Qarabağ əraziləri flora və bitkiliyinin, faydalı bitki sərvətlərinin, fitosenoloji xüsusiy-

yətlərinin və resurs potensialının öyrənilməsi, etnobotaniki istifadə yollarının araşdırılması məqsə-

dilə 18-27 iyul 2022-ci il tarixlərində Ağcabədi rayonu ərazisinə ekspedisiya təşkil edilmişdir. Ağ-

cabədi rayonu Azərbaycan Respublikasında inzibati-ərazi vahidi olmaqla Qarqar çayının hər iki 

sahilində Mil və Qarabağ düzlərindədir.  

Tədqiqat işləri rayonun Kəbirli, Şənlik, Ağabəyli, Pərioğullar, İmamqulubəyli, Laçın obaları 

ərazilərində aparılmışdır. Ərazi floristik cəhətdən tədqiq edilərək, bəzi faydalı növlərin fitosenoloji 

vəziyyəti öyrənilməklə yanaşı, əhali arasında etnobotaniki sorğular keçirilmişdir. Burada yovşanlı, 

yovşanlı-efemerli, yarımsəhra bitkiləri üstünlük təşkil edir. Bəzi su hövzələrinə yaxın sahələrdə su-

bataqlıq bitkiləri gur inkişaf etmişdir. Xüsusilə, Phragmites australis Steud., Persicaria hydropiper 

Spach, Typha angustifolia L., Nasturtium officinale R.Br. sıx cəngəllik əmələ gətirir. Kür çayının sahil-

ləri boyunca qarışıq kolluqlar və seyrəlmiş tuqay meşələri uzanır. Tədqiqat apardığımız ərazilərin 

florasında ağac və kollardan: Salix alba L., Populus nigra L., P. alba L., Morus alba L., Quercus longipes 

L., Pistacia mutica C.A.Mey., Elaeagnus angustifolia L., Tamarix meyeri Boiss., T. ramosissima L., Ulmus 

glabra Huds., su bitkilərindən isə Myriophyllum spicatum L., Batrachium trichophyllum Chaix, Butomus 

umbellatus L., Najas maritima L. yayılmışdır. Səhra və yarımsəhra fitosenozlarının edifikatoru, do-

minantı, subdominantı olan Salsola dendroides Pall., S.nodulosa (Moq.) İljin, Petrosimonia brachiata 

Bunge, Suaeda dendroides Moq., S. altissima (L.) Pall., Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv ex Wange-

rin, Glycyrrhiza glabra L., Halostachis belangeriana Botsch., Halocnemum strobilaceum Bieb., Kalidium 

caspicum Sternb. böyük sahələri əhatə edir. Növ tərkibində müxtəlif həyat formalı qırtıclar, kollar 

və lian bitkilər iştirak edir. Belə bitkilərə: Calistegia sepum (L.) R.Br., C. silvaticca Griseb., Nonea echi-

oides (L.) Roem., Daucus carota L., Cynanchum acutum L., Heliotropium europaeum L., Salicornia europe-

ea L., Salsola crassa Bieb., S. soda L., Sambucus ebulus L., Helmintotheca echioides (L.) Holub., Tribulus 

terrestris L. və s. aiddir. Etnobotaniki sorğular əsasında daha çox istifadə olunan bir sıra bitkilər 

haqqında məlumat toplanmışdır. Məlum olmuşdur ki, əhali yerli floranın bir çox qida və meyvə-

giləmeyvə bitkilərindən geniş istifadə edir: Atriplex tatarica L., A. turcomanica Boiss., Capparis spino-

sa L., Eremurus spectabilis Bieb., Tragopogon graminifolius DC., T. latifolius Boiss., Chaerophyllum aure-

um L., Rumex scutatus L., Aconogenon alpinum (Ait.) Schur., Ornithogalum transcaucasicum Miscz., As-

paraqus officinalis L., Spinacia tetrandra., S. oleraceae L., Falcaria vulgaris., Chenopodium album L.,Ch. 

foliosum Aschers., Amaranthus albus L., Portulaca oleraceae L., Eremostachis laciniata L., Orchis mascu-

la (L.) L., Berberis vulgaris L., Fumaria officinalis L., Persicaria hydropiper (L.) Spach., Polygonum avicu-

lare L., Hypericum perforatum L., Viola odorata L., Salix alba L., Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Alt-

haea officinalis L., Malva sylvestris L., Urtica dioica L., Geum urbanum L., Astracantha microcephala 

(Willd.) Podlech,, Melilotus officinalis (L.) Pall., Peganum harmala L., Rhamnus cathartica L., Carum 

carvi L, Coriandrum sativum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., Achillea millefolium L., Arctium 

lappa L., Arctium tomentosum Mill., İnula helenium L., Matricaria recutita L., Tussilago farfara L., Plan-

tago major L., Leonurus cardiaca L., Brionia alba L., Melissa officinalis L., Origanum vulgare L., Crocus 

sativus L., Zea mays L., Juglans regia L., Cydonia oblonga Mill., Rosa damascena Mill,, Trigonella foenum-

graecum L., Foeniculum vulgare Mill., Calendula officinalis L., Helianthus annuus L., Capsicum annuum 

L., Solanum tuberosum L., Mentha piperita L. və s. Ərazidə geniş yayılmış Lagonychium farctum 

(Banks et sol.) Bobr. əkinlərdə, sorakətli yol kənarları boyunca yayılmışdır. Alaq bitkisidir, yem, 

aşı maddəli, boyaq faydalı xüsusiyyətləri vardır. Ərazidə yayılmış bəzi növlərin yeni yayılma məs-
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kəni aşkar olunmuşdur. Laçın obaları ərazisindən nadir bitkilərdən Solanum rostratum Dunal., Hi-

biscus trionum L. növləri rayonun florası üçün ilk dəfə verilir. Növlər haqqında mənbələrdə ətraflı 

məlumat veilmir. Yalnız Azərbaycan florasının VII cildində 1932-ci ildə İ.İ.Karyaginin, 1944-cü ildə 

A.A.Qrossheymin bu bitkini Xankəndindən topladıqları və botaniki təsviri göstərilir. Bitkiliyin for-

malaşmasında rolu və fitosenologiyası öyrənilməmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bitkinin 

ikinci yayılma məskəninin Aran Qarabağın Ağcabədi rayonu ərazisində olduğu aşkar edilmişdir. 

Beləliklə, növün Azərbaycanın bitkiliyi üçün tamamilə yeni formasiya və assosiasiyaları qeyd edil-

mişdir. Belə ki, bitkinin dominantı olduğu Solaneta rostratae formasiyası, Solanum rostratum + Alhagi 

pseudalhagi; Solanum rostratum + Alhagi pseudalhagi + Hibiscus trionum assosiasiyaları Azərbaycanın 

bitki aləmi üçün yenidir. Bu fitosenozların növ tərkibibndə Atriplex tatarica, Sorgum halopense Pers., 

Xanthium strumarium L., X. spinosum L., Alhagi pseudalhagi iştirak edir. Qeyd olunan fitosenozların 

ot örtüyünü əsasən adventiv, sinantrop və alaq bitkiləri təşkil edir. Yerli aborigen bitkilərə çox az 

rast gəlinir. Fitosenozların layihə örtüyü 87-96% və 98-100% arasında dəyişir. Tədqiq olunan rayo-

nun ərazisində ekoloji, antropogen, zoogen texnogen amillər flora və bitkiliyin inkişafına mənfi tə-

sir göstərir, bozqırlaşma və səhralaşmaya səbəb olur. Mövcud bitki resurslarının qorunub saxlan-

ması, yaxşılaşdırılması və təbii bərpası məqsədilə əməli tədbirlərin həyata keçirilməsi dövlət əhə-

miyyətli vacib və təxirəsalınmaz məsələdir. 
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YEM BİTKİLƏRİ BECƏRİLƏN AQROFOTOSENOZLARDA FORMALAŞAN  

PATOGEN MIKOBİOTANIN STRUKTUR TƏŞKİLİ VƏ  

FİTOSANİTAR VƏZİYYƏTİ  
 

Günel Qasımova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu,  

gunel460@yahoo.com 

 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqa-

mətində bitki xəstəlikləri və onların törədiciləri ilə mübarizə son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Odur ki, bitkilərin, həmçinin yem təyinatlı bitkilərin üzərində formalaşan mikobiotanın pato-

gen tərkibinin hərtərəfli öyrənilməsi xəstəlik törədicilərinin inkişaf dinamikasının rasional şəkildə 

idarə olunmasını şərtləndirən əsas arqumentlərdən hesab olunur. 

Qeyd edək ki, respublikamızın iqtisadiyyatında aqrar sektor önəmli yer tutur və demək olar 

ki, bütün regionlarda kənd təsərrüfartı bitkiləri geniş miqyasda becərilməkdədir. Nəzərə alsaq ki, 

qlobal miqyasda ekoloji vəziyyətin pisləşməsi nəticəsində meydana çıxan neqativ hallar respublika-

mızdan da yan keçməmişdir, o zaman aparılan tədqiqatların nə dərəcədə aktual olduğu aydınlaşar. 

Tədqiqatlar Muğan zonası rayonlarının yem bitkiləri, o cümlədən yonca bitkisi becərilən fer-

mer təsərrüfatlarında aparılmışdır. Əkin sahələrində ən çox məhsuldarlığı yüksək olan sortlar, o 

cümlədən Abşeron, Lider, Göyəzən, Qara yonca və s. becərilmişdir. 

Nümunələr əkin sahələrində becərilən yoncanın həm yerüstü, həm də yeraltı orqanlarından 

– yoncanın yeraltı orqanı olaraq həm kök üzərindən, yəni rizoplandan, həm də kök ətrafından, ri-

zosferdən götürülmüşdür. Eyni zamanda müvafiq olaraq yonca bitkisinin yerüstü orqanlarından, 

o cümlədən gövdə, yarpaq, çiçək və toxumlardan da nümunələr əldə olunmuşdur. Nümunələrin 

götürülməsi üçün mikologiyada geniş tətbiq olunan planlı marşrut və stasionar müşahidə metod-

larından istifadə edilmişdir. Qeyd edək ki, nümunələrin götürülməsi ilin müxtəlif fəsillərində və 

yoncanın vegetasiya dövrünün müxtəlif fazalarında həyata keçirilmişdir. Tədqiqatın gedişində 

ümumilikdə yoncanın 4 sortundan 250-dən çox nümunə götürülərək mikoloji ekspertizalar aparıl-

mışdır.  

Əkin sahələrində becərilən yoncanın müxtəlif sortlarının yeraltı və yerüstü orqanlarında gö-

bələklərin 20 cinsə aid 32 növü yayılmışdır. Yoncanın becərilən müxtəlif sortlarında törədilən hər 

bir patologiyanın xarakteri, törədicisi, yayılma dərəcəsi və təhlükəlilik səviyyəsi aydınlaşdırılmış-

dır. Məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan ərazilərdə yayılan göbələklərin törətdikləri patologiyaların 

sayı 20-dən çoxdur və onların yayılma dərəcələri 1,4-20,35 arasında dəyişir. Bu göbələklər həm fər-

di, həm də digər göbələklərlə birlikdə yonca bitkisinin müxtəlif sortlarında 30-a yaxın patologiya-

nın aktiv törədiciləri kimi fəaliyyət göstərirlər. Müəyyən edilmişdir ki, yonca bitkisində elə patolo-

giya vardır ki, onu yalnız bu xəstəlik üçün spesifik olan bir göbələk növü törədir. Məsələn, yonca 

bitkisinin “Lider” sortunda qeydə alınan pas xəstəliyi Uromyces fabae D.B. və ya “Göyəzən” sortun-

da Uromyces viciae D.B. tərəfindən, yoncanın “Abşeron” sortunda müşahidə olunan sürmə xəstəliyi 

Ustilago zeae Beck vasitəsilə, qara yoncada özünü büruzə verən serkospoz patologiyası Cercospora 

beticola Sacc. və s. tərəfindən törədilir. Eyni zamanda yonca bitkisinin tədqiq olunan sortlarında 

qeydə alınan bu və ya digər patologiya bir və ya bir neçə göbələk tərəfindən də törədilə bilər. Mə-

sələn, yonca bitkisinin bir neçə sortunda qeydə alınan “ləkəlilik” xəstəliyi müvafiq olaraq Pseudo-

peziza yancsii Nannf, P.trifolii Fuck, P.medicaginis Sacc, Botrytis fabae Sard, Polythrincium trifolii Kun-

ze və ya çürümə xəstəliyi Botrytis cinerea Pers, Pythimu de Baryanium Hes, Fusarium avenaceum Sacc, 

Sclerotinia libertiona Fuck, Rhizopus nodosus Namysl və s. tərəfindən törədilir. 

Tədqiqatın gedişində aydın olmuşdur ki, yonca bitkisi üzərində məskunlaşan və patologiya 

törədicisi hesab olunan göbələklərin sahib bitkinin vegetativ və generativ orqanları üzrə paylan-
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ması bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Belə ki, askoxitoz xəstəliyinin törədiciləri olan Ascochyta 

viciae Lib, A.imperfecta Peck, A.trifolii Bond, “ağ çürümə”nin törədicisi Sclerotinia libertiona Fuck, 

“tozlu sürmə”nin törədicisi Ustilago zeae Beck yonca bitkisinin həm vegetativ, həm də generativ or-

qanlarının hamısında eyni dərəcəylə yayılırlar. Bunlara başqa sözlə, universal göbələklər də deyi-

lir. Lakin bəzi göbələklər, o cümlədən Macrosporium commune Rabh yonca bitkisinin yalnız yarpa-

ğında məskunlaşaraq “qara kif”, Fusariumu oxysporium Schl və F.bulbigenum Cke et Mass yarpaqda 

yoluxaraq “solma”, Rhizopus nodosus Namys çiçəkdə məskunlaşaraq, “quru çürümə”, Pothium de 

Baryanum Hess, Fusarium sporotrichiella Sacc bilavasitə kökdə məskunlaşaraq, “kök boğazı” patolo-

giyalarını əmələ gətirirlər. Bunları spesifik göbələklər də adlandırırlar. 

Göbələklərin yonca bitkisinin vegetativ və generativ orqanlarında yayılmasını müqayisə et-

dikdə aydın olur ki, xəstəliklərə ən çox yoluxan orqan yarpaqlardır. 

Fikrimizcə, göbələklərin bitkinin müxtəlif orqanları üzərində fərqli paylanması onun ekolo-

bioloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, göbələklərin yonca bitkisinin hər hansı orqa-

nında lokalizasiyasından asılı olmayaraq, törətdikləri patologiyalar bitkinin fiziologiyasına birbaşa 

təsir edərək, dolayısı ilə onun məhsuldarlığını nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı salır. Odur ki, becə-

rilən yonca bitkisindən yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün torpağın düzgün işlənməsi də daxil 

olmaqla intensiv becərilmə texnologiyasından istifadə edilməsi ilə yanaşı, həmin bitkinin mikoloji 

təbiətli patologiyalardan qorunması məqsədilə sistemli şəkildə mikoloji analizlər aparılmalı və fi-

tosanitar vəziyyət qiymətləndirilməlidir. 
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ROSACEAE JUSS. FƏSİLƏSİ QARABAĞDA 

 

Tünzalə Qasımova, Zemfira Əliyeva,  

Tacə Safquliyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu,  

qasimova.tunzala@inbox.ru 

 

Qarabağ meşələrində həmçinin Rosaceae Juss. fəsiləsindən olan ağac, kol və ot bitkiləri geniş 

yayılmışdır. Burada dərman, qida əhəmiyyətli və vitaminlərlə zəngin böyürtkən (Rubus L.), gö-

yəm, alça (Prunus L.), armud (Pyrus L.), alma (Malus Hill.), əzgil (Mespilus L.), quşarmudu (Sorbus 

L.), çiyələk (Fragaria L.), qaytarma (Potentilla L.), çıngılotu (Geum L.) və s. bitkilərə rast gəlmək olur. 

Ərazidə Rosaceae fəsiləsinin dekorativ (Crataegus L., Cotoneaster Medik, Spiraea L., Pyracantha Ro-

em.), yem (Alchimilla L., Poterium L., Sibbaldia L.) və boyaq (Sanguisorba L., Agrimonia L., Potentilla 

L.) əhəmiyyətli bitkiləri də geniş yayılmışdır. Qarabağda rast gəlinən Rosaceae fəsiləsinin 25 cinsinə 

aid 101 növü 4 yarımfəsilə (Spiraeoideae, Maloideae, Prunoideae, Rosoideae) üzrə aşağıdakı kimi qrup-

laşdırılır (cədvəl). Cədvəldən göründüyü kimi, ən çox növ sayı ilə Potentilla (20 növ), Rosa (14 növ), 

Alchimilla (12 növ), Crataegus, Rubus (hər biri 8 növlə) cinsləri təmsil olunur. Digər cinslərin növlə-

rinin sayı isə 1-6 arasında dəyişir. Qarabağda yayılan Rosaceae fəsiləsinin növləri həyati formaları-

na görə ağaclar (13 növ), kollar (34 növ) və ot bitkilərindən (54 növ, bunlardan çoxilliklər – 51 növ, 

birilliklər – 3 növ) ibarətdir. 

 

Cədvəl. Qarabağda rast gəlinən Rosaceae fəsiləsinin taksonomik tərkibi 

Yarımfəsilə Cins Növlərin sayı 

Spiraeoideae Spiraea L. 2 

Maloideae Amelanchier Medik. 1 

 Cotoneaster Medik. 4 

Crataegus L. 

Malus Hill. 

8 

1 

Mespilus L. 1 

Pyracantha Roem. 1 

Pyrus L. 4 

Sorbus L.  6 

Pruneoideae Prunus L. 2 

 Amygdalis (L.) Focke 1 

Cerasus (Mill.) A.Gray 4 

Padus Mill. 1 

Rosoideae Rubus L. 8 

 Rosa L. 14 

Fragaria L. 2 

Potentilla L.  20 

Sibbaldia L. 2 

Geum L. 2 

Filipendula (Tourn) Mill. 1 

Alchimilla L. 12 

Aphanes L. 1 

Agrimonia L. 1 

Sanguisorba (Ruppius) L. 1 

Poterium L. 1 
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ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU AQROSENOZUNDA APREL XIRILDAĞI BÖCƏYİ 

(COLEOPTERA, SCARABAEDAE) 
 

Səliqə Qazi 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu,  

seliqeqazi08@gmail.com 

 

Azərbaycanın şəkər çuğunduru əkilən rayonlarının tədqiqat apardığımız stasionar sahələrin-

də Lövhəbığ böcəklər fəsiləsinin 10 cinsinə aid 11 növünə rast gəlinmişdir. Bu fəsiləyə mənsub 

olan növlərdən biri Miltetrogus aeguinoctialis növüdür (aprel xırıldağı). Stasionar sahələrdə aprel xı-

rıldağı böcəklərinin uçuşu aprelin əvvəllərindən may ayının ortalarınadək müşahidə edilmişdir. 

Böcəklərə müxtəlif əkin sahələrində, bağlarda və bostanlarda rast gəlinir. Dişi fərdlər mayalandıq-

dan sonra torpağa 20-28 ədəd yumurta qoyur. Embrional inkişaf 3-4 həftəyədək uzana bilir. Sürfə-

lər əsasən mayın sonu, iyunun əvvəllərində çıxmağa başlayırlar. Onlar torpağın bir neçə sm dərin-

liklərində müxtəlif bitkilərin, həmçinin çuğundur bitkisinin köklərini gəmirirlər. İnkişafın birinci 

ilində sürfələr bir dəfə qabıq dəyişərək ikinci yaş mərhələsinə keçirlər. Qışlamaya əsasən ikinci yaş 

mərhələsində olan sürfələr və bəzi imaqolar gedirlər. Növbəti ilin yazında imaqolarla birlikdə 

ikinci yaş mərhələsində olan sürfələr də aktivləşərək qidalanmağa başlayırlar. Qidalanma iyulun 

sonlarınadək davam edir. Avqustun əvvəllərindən pup mərhələsi başlayır. Pup mərhələsinə sent-

yabr ayının birinci yarısından rast gəlinir. Puplaşmaya gedən fərdlərin 12-15%-i elə həmin mərhə-

lədə, qalanları isə pupdan çıxmış cavan böcəklər mərhələsində qışlamaya gedirlər. Göründüyü ki-

mi, bu zərərvericilər qışlamaya müxtəlif mərhələlərdə getdiklərinə görə elə yaz mövsümündə də 

onların müxtəlif mərhələlərinə rast gəlmək olur. Çuğundur sahələrindən toplanmış fərdlər üzərin-

də aparılan tədqiqatlar zamanı bu növün bir nəslinin tam inkişafının 24-26 aya başa çatdığı müəy-

yən edilmişdir. Belə ki, embrional inkişaf 22-28 gün, sürfələrin inkişafı 20-22 ay, pup mərhələsi 18-

22 gün, imaqo mərhələsi isə 60-65 gün davam edir.  

Aprel xırıldağı aqrosenoz üçün adi növ hesab olunsa da, şübhəsiz ki, kütləvi artım olarsa, tə-

sərrüfatlara ciddi ziyan vura bilər. Odur ki, sahələrdə onun say dinamikası haqqında mütəmadi 

surətdə məlumatlar toplanılmalı və nəzarətdə saxlanılmalıdır.  
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QARABAĞIN FLORA BİOMÜXTƏLİFLİYİ VƏ ƏRAZİNİN 

 MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 
 

Nuray Qədirova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

qedirovanuray@gmail.com 

 

İşğaldan əvvəl Arazboyu, Bəsitçay və Qaragöl dövlət təbiət qoruqlarında, Laçın, Qubadlı və 

Daşaltı təbiət yasaqlıqlarında Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş 69 növ 

təbii halda yayılmışdı. Azərbaycanın 7 növ endem bitkisinə  (Qarabağ zanbağı, Qarabağ güləvəri, 

Zəngilan gəvəni, sağsağan gülxətmisi, Şuşa vələsi, Şuşa xaşası, Şuşa gəvəni) Qarabağ ərazisində rast gə-

linirdi. Tədqiqat işində Qarabağ ərazisinin torpaq-bitki örtüyü təhlil edilmiş, bir çox ədəbiyyat ma-

teriallarından və tərəfimizdən aparılan araşdırmaların nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 

 Tədqiqatlar göstərir ki, vaxtilə bu ərazilərdə yayılmış Şərq çinarı, qırmızı palıd, yunan qozu, 

dağdağan kimi relikt növlərlə yanaşı, adi nar, meşə üzümü, Buasse armudu, meşə gilası, söyüdyarpaq ar-

mud, Zəngilan gəvəni və səhləbin bir necə növü, Qarabağ laləsi və sağsağan gülxətmisi kimi nadir növlər 

məhvolma təhlükəsi altındadır. 

 Qarabağda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində, xüsusən Bəsitçay Dövlət Təbiət qo-

ruğunda, Xarıbülbüllə yanaşı, Şərq çinarı, əkin şabalıdı, Şuşa vələsi, vələsyarpaq azat, giləmeyvəli qaraçöh-

rə və digər nadir ağac növləri qorunurdu.  

 Aparılmış tədqiqat işində Qarabağ ərazisində nəsli kəsilməkdə olan nadir ağac kol bitkiləri 

təhlil edilmiş, məlum olmuşdur ki, ərazidə 26 növ nəsli kəsilməkdə olan nadir ağac və kol bitkisinə 

rast gəlinir. Həmin növlər əsasən Murovdağ, Ağdərə, Daşaltı, Xosrov, İsaxan, Oxçuçay, Xanbulaq, 

Bərgüşadçay və s. ərazilərində təbii halda yayılmışıdr.  

   

 Cədvəl. Qarabağ ərazisinin nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol bitkiləri 

 

№ Növün latınca adı Azərbaycanca Statusu Yayıldığı ərazi 

1 Pinus kochiana Klotzech ex 

K.Koch 

Kox şamı Nadir bitkidir NT Murovdağ, Ağdərə 

2 Ilex hyrcana Pojark Hirkan pirkalı Relikt bitkidir CR AIab Qarabağ və Daşaltı me-

şələri 

3 Corylus colurna L. Ayı fındığı Nadir, relikt bitkidir  

CR AI ab;Bıb(ı,ııı,ıv) 

Xocavənd-İşxan çayı 

hövzəsi, Qarabağ-Xo-

ros çayı 

4 Thelycrania iberica (Woro-

now) Pojark 

Gürcü qaramur-

darçası 

Nadir bitkidir NT Xosrov və Şikixoq qo-

ruqlarında 

5 Cytisus cauccasicus Grossh Qafqaz nəfəsotu Nadir bitkidir CR 

B1ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı) 

Qarabağ-Xanbulaq 

6 Castanea sativa Mill Adi şabalıd Nadir, relikt bitkidir  

VU A2c+3cd 

Qarabağ 

7 Astragalus euoplus (Bar-

neby) Barneby 

Tikanlı gəvən Nadir bitkidir VU-

A2c+3cd 

Zəngilan-Oxçuçay 

8 Astragalus lussiae Rzazade Lusiya gəvəni Nadir bitkidir  

VUA2+3 cd 

Zəngilan-Oxçuçay 

9 Cytisus caucacasicus 

Grossh. 

Qafqaz nəfəsotu Nadir bitkidir CRB1ab 

(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)  

Qarabağ-Xanbulaq 

10 Castanea sativa Mill Adi sabalıd Nadir, relikt bitkidir  

VU A2c+3cd 

Qarabağ 

mailto:qedirovanuray@gmail.com


94 
 

11 Quercus araxina (Taurtv.) 

Grossh 

Araz palıdı Nadir bitkidir  

CR A1ab;B1bc(ııı,ıv)  

Zəngilan-Bərgüşadçay 

12 Ficus carica L. Adi əncir Nadir və relikt bitkidir 

NT 

Qarabağ 

13 Ficus hyrcana A.Grossh Hirkan ənciri Endem bitkidir NT Qarabağ 

14 Syringa persica L. İran yasəməni Nadir bitkidir  

CR B1ab (ı,ıı,ııı,ıv) 

Zəngilan-Mülk, Daştun 

və Hadrut 

15 Platanus orientalis L. Şərq çinarı Nadir, relikt bitkidir  

EN A1ad;B2b(ı,ıv)  

Zəngilan-Bəsitçay, Qa-

rabağ 

16 Pyrus elata Rubiz Hündür armud Nadir bitkidir VU D2 Zəngilan 

17 Pyrus zangezura Maleev Zəngəzur armu-

du 

Nadir bitkidir CRA-

2abc;C1 

Qarabağ 

18 Pyrus complexa Rubtz Qarışıq armud Nadir bitkidir NT Zəngilan-Mülk, Daştun 

və Xocavənd 

19 Rosa sachokiana P.Jarosch Saxokiyan itbur-

nu 

Nadir bitkidir VU D2 Qarabağ 

20 Rosa zangezura P.Jarosch Zəngəzur itbur-

nu 

Nadir bitkidir NT Cəbrayıl 

21 Padus avium Mill Adi meşə gilası Nadir və nəsli kəsilmək-

də olan bitkidir CR 

A2abc; C1 

Laçın, Ağdərə 

22 Pyracantha coccinea M.Ro-

em 

Qırmızı ölməz-

kol 

Nadir bitkidir  

VUB2 ab(ı,ııı) 

Qarabağ 

23 Salix aegyptiaca L. Misir söyüdü Nadir bitkidir NT VU D2 Qarabağ 

24 Acer trautvetteri Medw Trautvetter ağca-

qayını 

Nadir bitkidir VU D2 Qarabağ 

25 Myriacaria squamosa Desv Qabıqlıçay yov-

şanı 

Nadir bitkidir NT Qarabağ, Ağdam 

26 Zelkova hyrcana Grossh.& 

Jarm 

Vələsyarpaq azat Nadir bitkidir VU B1 

ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ııı) 

Qarabağ 
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Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu, 

 ramiz_alakbarli@mail.ru, gunaynesirova694@gmail.com 

 

Şuşa öz təbiəti, iqlimi, torpağı, flora və faunası ilə Azərbaycanın digər regionlarından fərqlə-

nir. Bu regionda yayılan aşağıdakı dərman bitkilərinin faydalı xüsusiyyətləri haqqında məlumat 

vermək məqsədəuyğundur.  

Hippophae rhamnoides L. – Adi çaytikanı. Tərkibində çoxlu polivitaminlər vardır. Meyvələrin-

dən alınmış şirə və ekstraksiya məhsulları epitel hüceyrəsinin yaranmasında və bərpasında iştirak 

edir. Müxtəlif iltihablardan yaranan yüksək temperatur zamanı meyvələrindən hazırlanan şirə və 

püre immunitetin gücləndirilməsi üçün olduqca faydalıdır. Yağı iltihaba qarşı yarasağaldıcı və ağ-

rıkəsici təsir etməklə, epitel toxumalarının yenilənməsində iştirak edir. Eyni zamanda xərçəng xəs-

təliyinin şüa terapiyası, profilaktika və müalicəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Bundan başqa, 

mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, eroziya və kolpitlərində faydalıdır. Yarpaqlarında 

çoxlu vitamin olduğundan hipo- və avitaminozlarda, dərinin yanıq, donvurma və yaralanmaları 

zamanı istifadə olunur [1, s. 134-135, 3, s. 225] 

Berberis vulgaris L. – Adi zirinc. Yarpaqlarından hazırlanan dəmləməsi (1:50) keyfiyyətli ilti-

habsorucu və ödqovucu dərman kimi qaraciyər, ödyolu xəstəliklərində və daxili qanaxmalarda iş-

lədilir [2, s. 274, 3, 361].  

Thymus serpyllum L. – Sürünən kəklikotu. Azərbaycan təbabətində yarpaqlarının dəmləmə və 

məhlulu ürək xəstəliklərində, qəbizlik, qaraciyər xəstəliklərində iltihabsorucu maddə kimi olduqca 

faydalıdır. Güclü iltihabqovucu (tərkibində timol və karvakrol vardır), qıcolma əleyhinə, sedativ, 

öskürəkkəsici, ağrıkəsici, yarasağaldıcı və qurdqovucu təsirlərə malikdir. Hipertoniya, ateroskle-

roz, nevralgiya, radikulit, tireotoksikoz (zob), nevroz, isteriya xəstəliklərində və mədə-bağırsaq 

spazmında da işlədilir. Ekstraktından “Pertussin” adlı öskürəkkəsici və yumşaldıcı dərman hazır-

lanır [3, s. 289]. 

Urtica dioica L. – İkievli gicitkən. Qanazlığı, arterial hipotenziya, nevroz, isteriya, bronxit, 

pnevmoniya, bronxial astma, vərəm, iştahsızlıq, ishal, qastrit, enterokolit, epilepsiya və ateroskle-

roz xəstəliklərində tətbiq edilir. Sidikqovucu və iltihab əleyhinə dərman kimi pielonefrit (böyrəyin 

irinli iltihabı) və sistitin (sidik kisəsinin iltihabı) müalicəsində istifadə olunur. Ürək-damar xəstə-

liklərinə müsbət təsir edir. İltihabi proseslərdə 3 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynar suda (termosda) 

dəmlənərək, gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir (sutkalıq doza).  

Crataegus monogyna Jacq. – Biryuvalı yemişan. Təbabət praktikasında müxtəlif məqsədlər 

üçün istifadə edilir. Çiçək və meyvələrindən dəmləmə ürək zəifləmələrində, kardiotonik maddə 

kimi ürək döyünməsində (taxikardiya), hipertoniyanın başlanğıc formalarında, yuxusuzluqda, ta-

xikardiya ilə müşayiət olunan hipertireozlarda (zob), xüsusən klimakterik dövrlərdə qan dövranı 

pozğunluqlarında və aterosklerozda təyin edilir. Meyvələrinin sulu ekstraktından kardioviolen adlı 

preparat alınır [5, s. 188].  

Rubus idaeus L. – Adi moruq. Təzə meyvələri bol vitamin deposudur. Belə ki, alkoqol zəhər-

lənmələrində, hipermenorreya, hemorreya və dəri səpkilərində istifadə edilir. Meyvələri tərlədici 

və hərarətsalıcı maddə kimi, yarpaqları isə büzücü dərman vasitəsi kimi ishal və qanaxmalarda iş-

lədilir. Yarpaqlarının dəmləmə və bişirməsi öskürək və anginada sinə yumşaldıcı, yarpaqlarının və 

çiçəklərinin dəmləməsi isə babasil və qadın xəstəliklərində istifadə edilir [2, s. 133].  
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Punica granatum L. – Adi nar. Meyvələri büzücü xassəli olduğundan, dizenteriya və bağırsaq 

pozğunluqlarında geniş surətdə istifadə edilir. Şirəsi qanazlığının (anemiya) müalicəsində effektli 

vasitə hesab olunur. Gövdə və qabıqlarından, kök və qabığının tərkibindəki izopelleteren və metili-

zo-pelleteren maddələrindən lentşəkilli qurdların (helmintlər)  qovulmasında istifadə edilir.  

Ephedra equisetina Bunge – Qatırquyruğunabənzər acılıq. Əsasən yerüstü orqanları istifadə 

olunur. Qan təzyiqi, yoluxucu xəstəliklər və astma tutmalarını nomallaşdırır, bahar qızdırması, öv-

rə və digər allergik xəstəliklərdə istifadə edilir. Revmatizm, malyariya, astma, hipertoniya, mədə-

bağırsaq və assit xəstəliklərində işlədilir. Bitkidən alınan efedrin ürək-damar sistemini stimullaşdı-

rır və sakitləşdirir. Efedrin dərmanı efedrin-hidroxlorid adı ilə buraxılır. Geniş şəkildə allergik xəstə-

liklər (bronxial astma, övrə, vazomator rinit), narkotik maddələrlə və qanqliotiklərlə zəhərlənmə-

lər zamanı təyin edilir. Bronxların saya əzələlərinin tonusunu azaltdığından, bronxial astma, gö-

yöskürək, asmatik bronxitdə, allergik xəstəliklərdə (bahar qızdırması, övrə, vazomator rinit, serum 

xəstəliyi), arterial təzyiqin azaldılmasında, müxtəlif infeksiyalar, intoksikasiyalar zamanı, kəskin 

travmalarda damcı şəklində damargenişləndirici və iltihabsorucu vasitə kimi istifadə olunur [3, s. 

487].  
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Zangilan district, distinguished by its geographical position, unique beauty, steep rocks, ice 

springs, tulip plains, and eye-catching landscapes, also has a rich nature. In the forest cover of the 

mountainous part of the region, Quercus iberica, Carpinus caucasica, two species of Juniper - Junipe-

rus foetidissima, Juniperus depressa Stev., and Pistacia mutica, in mixed plane forests Juglans regia, Cel-

tis australis, Morus sp., Salix sp., Populus sp., Rosa canina, Rhamnus pallasii, dry-steppe, mountain xe-

rophilous plants and bushes are encountered. 

Quercus araxina forms low-bonitated sparse forests with Celtis sp., Carpinus orientalis, Pistacia 

mutica, Acer iberica, Ulmus sp., Pyrus salicifolia, and Juniperus foetidissima on dry stony slopes of Zan-

gilan district. Among the sparse trees, xerophytic shrubs are found singly and collectively. Of their 

most characteristic species are Atraphaxis spinosa, Lonicera iberica, Cerasus microcarpa, Jasminum fruti-

cans, Rhamnus pallasii, and Paliurus spina-christi. The grass cover consists mainly of xerophytic and 

partially semi-desert species.  

In the Zangilan district, the mountain almond tree (Amygdalus fenzliana) is found at an alti-

tude of 800 m to 1400 m. The almond trees in the "Surtun" massif of the region cover more than 300 

hectares. It creates mixed forests with Pistacia mutica, Acer iberica, Juniperus foetidissima, and Junipe-

rus polycarpos. The forest floor is sparse, consisting of Artemisia sp., Andropogon sp., Teucrium sp., 

and Thymus sp. In most places, Spiraea sp., Rhamnus pallasii, Berberis sp., and Rosa canina bushes are 

also found on the forest floor.  

In the Zangilan region, there is a forest of Platanus orientalis in a large area along the Besitc-

hay valley. This forest of Platanus orientalis is the largest plane forest in Europe and the second in 

the world after Canada. Platanus orientalis forms a mixed woodland with Juglans regia in this forest 

spread in the Besitchay State Nature Reserve. These two tree species occupy the first layer of the 

forest. Some plane trees reach 30-35 m in height and 2-3 m in diameter at breast height. In the se-

cond layer, there are Celtis sp trees with a height of 10-15 m and a diameter of 40-60 cm, Populus sp., 

Ulmus sp., and Quercus longipes species are found on the river bank. The grass cover in the plane fo-

rest is quite diverse and rich. The most common plants are Stellaria media, Poa annua, Geranium mol-

le, Sambucus ebulus and Taraxacum vulgare. Punica granatum, Hippophae rhamnoides, and Rosa canina 

bushes grow on the banks of the river and the high hills near them. 

A piece of Celtis sp tree with a diameter of 50 cm, a height of 8 m, and an age of 250 years in 

the Muganli village of Zangilan region, and two pieces of Platanus orientalis trees with a diameter 

of 60 cm, a height of 20 m, and an age of 120 years, and with a diameter of 100 cm, a height of 30 m, 

and an age of 300 years in settlement of Minjivan, a piece of the Quercus spp tree with a diameter of 

60 cm, a height of 12 m, and an age of 160 years in the area called Zamiyeri was passported and 

protected. In addition, rare plants such as Astragalus zangelanus, "Khari Bulbul" (Ophrys caucasica), 

Karabakh tulip (Tulipa karabachensis Grossh.), and Alcea lenkoranica Iljin were widespread in the area. 

As a result of the occupation of our territories by Armenian forces, severe damage has been 

caused to the environment and biodiversity of Azerbaijan. Armenian forces have repeatedly set fi-

re in juniper forests in Bartaz, and Vejnali villages, burned down the administrative building of the 

Forestry Department, and destroyed about 2 hectares of perennial walnut, plane, and pine trees 

around the building. In walnut forests covering an area of 55 hectares in Dash-bash and Leshkar 
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forests, 40-50-year-old walnut trees and 350-400-year-old oak trees in Top and Shukurataz forests 

were also cut down, and the area was burned. 

The charming nature of the Besitchay, which is one of the most famous rivers located in the 

region, is still epic in languages. The river was polluted with pig farms, heavy metals, and house-

hold waste from the mountain villages of Armenia, plane trees and walnut trees that dominated 

the forest belt were brutally felled and transported to Armenia and foreign countries. In addition, 

as a result of the fires deliberately committed by the soldiers of the Armenian army, pastures, hay-

fields, and greenery, as well as forest areas in the territory of the Besitchay State Nature Reserve, 

were destroyed by fire, and the upper fertile layer of the soil became unusable. 

According to the "Bank-Information" International Center for Strategic Studies against 

World Terrorism and Corruption, plane trees were sold to Iranian furniture factories and other 

construction-industrial complexes. Trees were utterly destroyed as a result of the placement of Ar-

menian military units in the 42 hectares area of the reserve. One hundred ten pieces of oriental pla-

ne trees were uprooted and relocated to the shores of Lake Goycha and the surroundings of the 

city of Yerevan. 

On October 20, 2020, Zangilan was liberated from the enemy by our victorious army during 

the second Karabakh War. On December 3, 2020, in Agalı village of Zangilan, in the tree planting 

campaign jointly organized by the IDEA Public Union and the Ministry of Ecology and Natural 

Resources, 500 trees of different species suitable for the soil-climatic conditions of the area were 

planted, as well as the seeds of oak, oriental plane and mulberry trees were sown. Thus, the begin-

ning of the restoration of ecological sustainability has been set in Zangilan. 

In December last year, 1000 trees were additionally planted in Zangilan with the joint Orga-

nization of the Karabakh Revival Fund and the Ministry of Ecology and Natural Resources to pro-

tect ecological diversity. Also, within the framework of the project, it is planned to plant 30 thou-

sand trees in an area of 30 hectares at the entrance to Zangilan city - Eldarica pine (Pinus eldarica 

Medw.), evergreen cypress, ash-tree, and oriental plane trees, mainly suitable for local climatic 

conditions. This project is planned to be completed in the fall of 2022.  

Each planted tree and shrub plant will contribute to the restoration of the biological diver-

sity and ecological balance of Karabakh. We hope that as a result of the purposeful policy pursued 

by the president of the country, Mr. Ilham Aliyev, we will soon witness the restoration of the for-

mer nature of Karabakh and the East Zangazur region. 
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Şuşa regionunda təbii halda bir çox bitkilər yayılmışdır. Belə ki, qarağac, dəmirağacı, gilas 

ağaclarına, gərməşov, zirinc, saqqızağacı, nar, qarağat, böyürtkən, moruq kollarına rast gəlmək 

mümkündür. Qeyd olunan bitkilərlə yanaşı, qiymətli dərman bitkilərinə də təsadüf edilir. Bunlar-

dan biri haqqında məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Geniş yayılmış dərman bitkilərindən biri Tilia cordata Mill. – Ürəkşəkilli cökədir. Tiliaceae 

Juss. – Cökəkimilər fəsiləsinə və Tilia L. – Cökə cinsinə daxildir [4, s. 233]. Böyük ağac və sıx kök 

sisteminə malik olub, hündürlüyü 25-30 m-dir. Cavan budaqları hamar, düz, parlaq, tünd-qəhvəyi 

rəngdə olmaqla, yaşlı gövdəsi tünd və uzununa bölünmüş formalıdır. Qozaları və cavan gövdəsi 

hamardır. Yarpaqları növbəli, uzun saplaqlı, bütöv, dairəvi-yumurtaşəkilli və ya dairəvi ürəkşəkil-

li, uzunluğu 3-8 sm, eni bu ölçüyə yaxın olmaqla, itiuclu, kənarları dişcikli və çılpaqdır. Üst tərəfi 

tünd yaşıl, alt tərəfi isə göy rənglidir. Enliyarpaq və qarışıq meşələrdə rast gəlinir [1, s. 87]. 

Çiçəklərinin fitokimyəvi tərkibi tiliasin qlükozidi, flavonoidlər, aşı maddələri, saponinlər, se-

lik, vitaminlər və şəkərdən ibarətdir. Bitkinin özünəməxsus qoxusu tərkibində efir yağları, seskvi-

terpen və alifatik farnezol spirtinin olması ilə əlaqədardır. Çiçəklərinin tərkibində tərqovucu mad-

dələr vardır [3, s. 123]. 

Xalq və ənənəvi təbabətdə bu dərman bitkisi sedativ, iltihabqovucu, hərarətsalıcı, tərqovucu, 

öskürəkkəsici, diuretik və spazmolitik təsirlərə malikdir. Nevroz, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi 

xəstəlikləri, angina və qrip xəstəliklərinin sağaldılmasında istifadə edilir. Sidikqovucu, ağrıkəsici 

və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə pielonefrit, sistit, revmatizm, podaqra, mədə və bağırsaq 

spazmları, böyrəkdaşı və öddaşı xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Xarici vasitə kimi saç 

tökülmələrində, ağız və badamcıqların iltihabı (angina) xəstəliklərində, mastit, xora, yanıq, babasil 

və oynaq iltihablarında təyin edilir. Bitkidən hazırlanan aktivləşdirilmiş kömürdən zəhərlənmə-

lər, meteorizm (köp) və ishalda, çiçəklərindən isə likör və konyak istehsalında istifadə olunur. 

Xaricə təyin etmək üçün 4-5 xörək qaşığı çökə çiçəyi 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək tətbiq edi-

lir [2, s. 152]. 

Landşaft müxtəlifliyi baxımından əlverişli sayılan Şuşa regionu ərazilərində işğala qədər 

2000-dən çox bitki növü mövcud olmuşdur ki, bu da Azərbaycan florasının 42%-ni təşkil edirdi. 

Bölgədəki 70-dən çox bitki növü dünyanın, eləcə də Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı ki-

tab”larına daxil edilmişdir [5, s. 826]. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Dəmirov İ., Bağırov R. Azərbaycanın faydalı dərman bitkiləri. Bakı: Azərnəşr, 1969, 112 s. 
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3. Mehdiyeva N.P. Azərbaycanın dərman florasınınn biomüxtəlifliyi. Bakı: Letterpress, 2011, s. 188. 

4. Səyyarə İbadullayeva, Ramiz Ələkbərov. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya) – Medicial 

plants (Ethnobotany and Phytoterapya). Bakı: Təhsil-Elm, 2013, 331 s. 

5. Ибадуллаева С.Д., Алекперов Р.А., Гасымов Г.З. Thymus hyemalis (Lamiaceae) – новый вид для 

флоры Азербайджана. Санкт-Петербург: Бот. жур., 2014, т. 99, № 7, с. 825-827. 
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KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL HİSSƏSİNDƏ YAYILMIŞ Hylothelephium caucasicum  

NÖVÜNDƏ FOTOSİNTEZİN CAM YOLUNUN TƏDQİQİ 
 

Şahniyar Bayramov, Taliyyə Orucova, Novruz Quliyev 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 

n.guliyev@gmail.com 

 

Bitkilərdə fotosintetik yollarının müəyyən edilməsi müasir bitki örtüyünün qiymətləndiril-

məsi və iqim dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılması üçün çox əhəmiyyətlidir. Fotosintezin xüsusi 

yolu olan CAM-a (Crassulacean acid metabolism-CAM) aid olan bitkilərdə CO2 qazının ilkin fiksa-

siyası gecə saatlarında baş verir və nəticədə həmin bitkilərdə gündüz saatlarında ağızcıqların bağlı 

olması səbəbindən buxarlanma minumuma enir. Azərbaycan florasında Sedum cinsinə mənsub 22 

növün yayıldığı qeyd olunmuşdur. Bu cinsin növləri arasında fotosintezin CAM yoluna aid olan 

növlərin olduğu göstərilmişdir. Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində Kiçik Qafqazın şimal hissəsi-

nin dağlıq ərazilərində yayılmış Hylothelephium caucasicum növündə sutkalıq turşuluğun dəyişmə 

dinamikasına əsasən, onun fotosintezin CAM yoluna aid olduğu aşkar edilmişdir. Hylothelephium 

caucasicum (Sedium caucasicum) növünə təbii şəraitdə günəşin birbaşa təsirinə məruz qalan qayalıq 

ərazilərdə daha çox rast gəlinir. Müəyyən edilmişdir ki, günün səhər saatlarında (7:00-8:00) üzvi 

turşuların titrlənə bilən yüksək miqdarı gün ərzində azalaraq, axşam saatlarında (17:00-18:00) mi-

nimum səviyyəyə çatır. Nümunə götürülən bitkilərin çiçəklərində və yaşıl gövdələrində titrlənən 

turşuluğun miqdarı yarpaqlarla müqayisədə dəfələrlə az olub, sutka ərzində dəyişməz qalır. Bitki-

lərin tam yetkin yarpaqlarında titrlənən turşuluq miqdarı ilkin əmələ gələn yarpaqlarla müqayisə-

də daha çox olur. Vegetasiyası başa çatmaqda olan yaşlı yarpaqlarda titrlənən turşuluğun miqdarı 

gənc və orta yaşlı yarpaqlara nisbətən az olmuşdur. Bu, fotosintezin sürətinin və maddələr müba-

diləsinin intensivliyinin titrlənən turşuluğun miqdarı ilə müsbət korrelyasiya təşkil etdiyini demə-

yə əsas verir. 

 Çoxillik müşahidələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, H.caucasicum bitkisinin çoxillik 

yeraltı zoğlarından yerüstü orqanların inkişafı və onun toxumlarının cücərməsi baş vermir. Bu ba-

xımdan təbii şəraitdə bitən H.caucasicum bitkisi mövsümi iqlim dəyişkənliklərinin markeri kimi is-

tifadə oluna bilər.  
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ADİ ZİRİNC NÖVÜNÜN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ 

 

Elnarə Salahova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

salahova.elnara@bk.ru 

 

Zirincin müalicəvi əhəmiyyəti hələ Qədim Vavilon və Hind xalqlarına məlum idi. B. e. 650 il 

əvvəl Assuriya çarı Aşşurbanipalın əlyazmalarında zirinc meyvələrinin müalicəvi əhəmiyyəti, ca-

vanlaşdırıcı və qantəmizləyici əhəmiyyəti haqqında məlumat verilirdi. Eyni zamanda bu bitki Qə-

dim Yunanıstanda və Romada becərilib qorunurdu. Tibet məbədlərindəki buddistlər zirinci yüz-

lərlə xəstəliyin müalicə və ömrü uzatmanın əsas vasitəsi hesab edirdilər. Bir çox ölkələrdəki insan-

lar zirincin müalicəvi xüsusiyyətlərini yaxşı bilmiş və onu “konfet ağacı” adlandırmışlar. Zirinc 

1612-ci ildən Rusiyada məlum idi və çar Aleksey Mixayloviç Tişayşiy tərəfindən onun becərilməsi 

üçün göstəriş verilmişdi.  

Demək olar ki, yalnız Berberis vulgaris L. növünün bütün vegetativ və generativ orqanların-

dan müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Bitkinin köklərində və qabığında olan alkoloidlə-

rin dozanı artırmamaq yolu ilə müalicəvi məqsədlər üçün istifadəsi mümkündür. Kökləri payızda, 

gövdəsinin qabığı may ayında, yarpaqları çiçəkləmə vaxtı (aprel-may), meyvələri isə tam yetişmə 

dövründə (oktyabr-noyabr) yığılır. Kök, yarpaq və qabığında berberin, üzvi turşular, C və E vita-

minləri, flavonoid, aşı maddələri və mikroelementlər, meyvələrində mikroelementlər, üzvi turşu-

lar, C və K vitaminləri, yarpaqlarında isə P vitamini vardır. 

Hazırda zirincin kökündən “Berberin bisulfat” preparatı hazırlanır ki, bu da xroniki hepatit-

də, digər “Xolelitin” preparatı öd kisəsinin iltihabı və mədə daşlarının müalicəsində istifadə olu-

nur. Kökün dəmləməsi qankəsici məhlul kimi işlədilir. Zirinc dərinin allergik xəstəliklərin müali-

cəsində tətbiq olunan qarışıqların tərkibinə daxildir, malyariyaya qarşı yaxşı təsir göstərir. Ağciyər 

və öd kisəsinin müalicəsində, soyuqdəymədə, qan təzyiqinin və ürək döyüntüsünün aşağı salın-

masında yarpaqlarının dəmləməsindən istifadə edilir. Mədənin turşuluğunun aşağı salınması, ka-

pilyar damarların divarını bərkitmək, iştahanı artırmaq üçün, eyni zamanda sidikqovucu, tempe-

ratursalıcı və büzüşdürücü maddə kimi dəmləməsi çox xeyirlidir. 

Meyvələri qlükozid, fruktoza, alma turşusu, aşı maddələri, efir yağları ilə zəngindir. Meyvə-

ləri yeyinti sahəsində mürəbbə, jele, şirə, marmelad, likör və s. hazırlanmasında, Qafqazda ədviy-

yat kimi kulinariyada istifadə olunur, bəzi hallarda hətta limonu əvəz edir.  

Zirinc kollarının çoxaldılması o qədər də çətin deyil. Zirinc bitkisi təkcə payızda və qışda ko-

lu bəzəyən meyvələri ilə deyil, yaz və yay fəsillərində qeyri-adı görünüşlü yarpaqları ilə də çox de-

korativdir.  

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənlərdən aydın olur ki, tədqiq etdiyimiz zirinc növləri həm şə-

hər və qəsəbələrin yaşıllaşdırılmasında, həm də xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə 

məqsədilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu növlərin perspektivliyini nəzərə alaraq, Azərbaycanın 

müxtəlif rayonlarında, o cümlədən Abşeronda becərilməsi və tədqiqi çox aktualdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salahova.elnara@bk.ru


102 
 

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR BÖLGƏSİNİN MÜHÜM 

ÇAYLARININ HİDROFAUNASINA DAİR 
 

Saleh Əliyev, Adil Əliyev 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, alisaleh56@mail.ru 

 

Araz çayı və onun qolları müntəzəm olaraq Ermənistan tərəfindən çirklənməyə məruz qalır. 

Çayda yaranan gərgin ekoloji vəziyyət Kür çayındakından daha təhlükəlidir. Araz çayı Gümrüdən 

başlayaraq, Naxçıvan MR ilə sərhəd əraziyə kimi axın boyu Ermənistanın 10-dan çox sənaye şəhə-

rinin məişət və sənaye çirkablarını qəbul edir. Bununla yanaşı, düşmən ərazisindən Araza qovuşan 

Gedərçay, Vorotan, Axuryan çayları son dərəcə zəhərlənmişdir. Onların sularında demək olar ki, 

oksigen olmur, turşuluq göstəricisi pH 2,4-ə enmişdir, çay sahilləri boyu biomüxtəliflik məhv olur. 

Ermənistanla Naxçıvan MR arasında (Sədərəklə Surenavan kəndi) Arazın suyunda fenollar 

220-1160 dəfə, ağır metal duzları 36-44 dəfə (mis, molibden və s.), azot-fosfor duzları 26-34, xlorid-

lər 28, neft mənşəli karbohidrogenlər 73-113 dəfə zərərsiz qatılıqdan yüksəkdir (Salmanov, 2006). 

Araz çayının sol qolu Razdan çayı suyunun çirklənmə dərəcəsinə görə Ermənistanda birinci 

yeri tutur. Razdan, Gürensavan, Abovyan, Yerevan şəhərlərinin sənaye müəssisələrinin çirkab su-

ları və çayın sahilində yerləşən digər yaşayış məntəqələrinin məişət tullantıları bu çaya atılır. 

Arazı ən çox çirkləndirən çaylardan biri də Oxçuçaydır. Meqri, Qacaran, Qafan və Dəstəkert 

dağ-mədən (metalsaflaşdırma) kombinatlarının yüz min tonlarla qatı turş suları, ağır metal duzları 

və başqa tullantıları Oxçuçayı hədsiz dərəcədə çirkləndirir. Ayrı-ayrı vaxtlarda suyun tərkibində 

misin miqdarı BHK-dan 25-50 dəfə, fenolların miqdarı isə mütəmadi olaraq normadan 6-15 dəfə 

artıq olmuşdur. Alüminium, sink, manqan, titan və bismut çirkləndirici elementlərinə Oxçuçayda 

daim rast gəlinir (Xəlilov, 2004). 

Arazın qolları Gilən, Naxçıvan və Paraqa çaylarının sularında misin (10-11 BHK) və fenolla-

rın (2-4 BHK) yüksək konsentrasiyası müşahidə olunur. Odur ki, Araz çayının suyu bütün məntə-

qələrdə (Xudafərin, Culfa, Saatlı) çirklənmiş və çirkli kimi qiymətləndirilərək, sularda misin və fe-

nolların miqdarı mütəmadi olaraq 10-22 və 4-14 BHK səviyyəsində qeydə alınır. Ermənistan AES-

in fəaliyyəti bilavasitə Araz çayı ilə əlaqədardır, 1 sutka ərzində Araza 12-16 min m3 çirkab su axı-

dılır ki, bu da gələcəkdə Araz və onun qolları üçün fəlakət törənməsi ehtimalını yaradır. 

İşğaldan əvvəlki dövrdə (1989-1991) tərəfimizdən Orta Arazın Zəngilan-Xudafərin hissələ-

rində Həkəri çayında və Oxçuçayda “Xudafərin SES”, “Qız qalası” su anbarlarının layihələndiril-

məsi ilə əlaqədar ərazinin biomüxtəlifliyi tədqiq edilmişdir. Tədqiqat dövründə çayların bitki örtü-

yündən perifiton, zooplankton, zoobentos və ixtiofaunaya dair nümunələr toplanıb təhlil olun-

muşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Həkəri çayı və Oxçuçay Arazın sol qollarını təşkil edir (Qasımov 

və b., 1991). Tədqiq olunan ərazilərdə 12 növ ali su bitkisi, 54 növ diatom yosun aşkar edilmişdir. 

Qeydə alınan yosunlardan 40 növü Araz çayından, 48 növü Həkəri çayından, 8 növü isə Oxçuçay-

dan toplanmışdır. Eyni zamanda tədqiqat yerində 3 sistematik qrupa (rotatorilər, şahəbığcıqlı, kü-

rəkayaqlı xərçənglər) daxil olan 18 növ zooplankton orqanizmi müəyyən olunmuşdur, onların 

maksimal sayı və inkişafı Həkəri çayında, minimal inkişafı isə Oxçuçayda qeydə alınmışdır. Müşa-

hidə olunan ərazilərdə 11 sistematik qrupa aid olan 72 növ makrobentik orqanizm tapılmışdır. Aş-

kar olunan növlər içərisində su həşəratları (50 növ) dominantlıq edir. Çayların ixtiofaunası isə 20 

növdür. Müşahidələr zamanı növlərin sayı Araz çayında dominantlıq etmiş, Həkəri çayında isə 

çay foreli rastgəlmə intensivliyinə görə fərqlənmişdir. Oxçuçayda balıq və balıq körpələri qeydə 

alınmamışdır. Son 30 ildə həmin ərazilər işğal altında olmuş və nəzarətdən kənarda qalmışdır. Bu 

da biomüxtəlifliyin normal inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Bu baxımdan həmin ərazilə-

rin çaylarının hidrofaunasının kompleks şəkildə tədqiq olunması aktualdır. Eyni zamanda 2000-ci 

ildən sonrakı dövrdə Tərtərçay, Qarqarçay, Xaçınçay və İncəçayın hidrobioloji rejimi öyrənilmiş-
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dir. Belə ki, tədqiq olunan çaylarda 164 növ makrobentik orqanizm (Tərtərçay – 115, Qarqarçay – 

94, Xaçınçay – 72, İncəçay – 102) qeydə alınmışdır. Qeyd olunan çaylarda 18 növ balıq da yaşayır.  

Demək olar ki, su hövzələrində yaşayan bütün canlılar çirkab sularının təmizlənməsində işti-

rak etməklə bərabər, zərərli, xüsusən radioaktiv maddələrin bir hissəsini də öz bədənlərində topla-

yırlar. Radioaktiv maddələrin canlılarda toplanması orqanizmlərin ciddi dəyişikliyə uğramasına 

səbəb olur. Məsələn, molyuskların bədənində həmin maddələrin toplanma əmsalı astronomik rə-

qəmə çata bilir. Hər bir orqanizmin özünəməxsus seçmə qabiliyyəti vardır. İlbizlər əsasən misi, 

meduzalar sinki, şüalılar stronsiumu, assidlər isə vanadiumu öz bədənlərində toplayırlar. Kükürd 

bakteriyaları kükürdü, laminariya yosunları alüminiumu, yodu və bromu toplayırlar. Su mənbələ-

rinin izotoplu elementlərdən təmizlənməsində də orqanizmlər xüsusi rol oynayır. Orqanizmlərin 

bədənlərində topladıqları və uzun müddət saxladıqları radioizotoplar (məsələn, stronsium-90) çox 

təhlükəlidir. Belə ki, bu radioaktiv maddə qida zənciri vasitəsilə bir orqanizmdən digərinə ötürülə-

rək, nəhayət balıqlara və insana keçə bilir. Bunu da qeyd edək ki, radioizotopların bir qismi ölmüş 

və suyun dibinə çökmüş heyvan cəsədlərindən torpağa keçməyərək, təkrar su orqanizmləri tərə-

findən qəbul olunur. Beləliklə, radioizotopların yeni dövriyyəsi başlayır. 

Canlılarda radioaktiv maddələrin ən çox toplanması planktonda yaşayan bitki və heyvanlar-

da müşahidə olunur. Şirin su bitkilərinin radioaktiv maddələri yığma qabiliyyəti heyvan orqa-

nizmlərinə nisbətən çox yüksəkdir. Zəhərli və digər maddələrin su orqanizmləri vasitəsilə torpağa 

çökdürülməsi nəticəsində həm şirin sularda, həm də dənizlərdə suyun şəffafiığı artır. Bu prosesin 

yerinə yetirilməsində əsasən ilbizlər, xərçənglər, assidilər, dərisitikanhlar, müxtəlif həşərat sürfələ-

ri, ibtidailər və s. heyvanlar daha yaxmdan iştirak edir. Qeyd etmək lazımdır ki, yeni ekoloji şərait-

də çayların hidrofaunasının öyrənilməsi aktualdır.  
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BİTKİLƏRİN ANTİHELMİNT XASSƏLƏRİNİN VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN  

MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 
 

Saleh Məhərrəmov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

salehmaharramov@mail.ru 

 

Kimyəvi mənşəlli antihelmint preparatlar yüksək səmərəyə malik olsa da, orqanizmə komp-

leks təsir etmir və uzun müddət qəbul edildikdə kumulyativ xassəyə malik olur, hətta helmintlər-

də özünə qarşı dözümlülük yaradır. Ona görə də güclü antihelmint təsirli bitkilərin axtarışı, müali-

cə dozalarının müəyyən edilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar hər zaman aktualdır.  

Araşdırmalarımızda qızılçətir (Centaurium umbellatum Gilib) və qaraqınıq (Origanum vulqare 

L.) bitkilərinin in vitro və in vivo şəraitində helmintosid təsirlərini tədqiq etmişik. Bitkilərdə fəal 

təsiredici maddələrin çiçəkləmə və meyvələrin yetişmə fazasında maksimuma çatdığını nəzərə ala-

raq, həmin mərhələlərdə topladığımız vegetativ orqanlardan ümumi metodikaya müvafiq forma-

da bişirmə hazırlayıb antihelmint səmərililiklərini araşdırdıq. Hər iki bitkinin helmintosid təsirini 

qoyunların şirdanında lokalizasiya edən hemonxuslara, bağırsaqlarda parazitlik edən həzm siste-

mi strongilyatları və trixosefalyuslara qarşı öyrəndik. 

İn vitro şəraitində apardığımız təcrübələrin nəticələri göstərir ki, qızılçətirdən hazırlanmış 

bişirmə digər helmintlərlə müqayisədə strongilyatlara güclü helmintosid təsir göstərir. Məhluldakı 

helmintlər 3 saat 20 dəqiqəyə məhv olmuşlar. Qaraqınıq bitkisindən hazırladığımız bişirməyə dü-

şən strongilyatlarda isə ölüm 4 saat 15 dəq. sonra tamamlanmışdır.  

Qızılçətirdən hazırlanan bişirmədən 50 ml verilən helmintlərlə təbii yoluxmuş I qrup qoyun-

larda antihelmint səmərəlilik 52,5% olmuşdur. Preparatın miqdarının 2 dəfə artırıldığı (100 ml) II 

qrupda səmərəlilik 71,4%-ə yüksəlmişdir. Qaraqınıqdan hazırlanan bişirmədən təcrübədə olan III 

qrup heyvanlara 2 gün 50 ml verdikdə antihelmint səmərəlilik 65,4%, hər heyvanın 100 ml məhlul 

aldığı qrupda isə 76,3% qeydə alınmışdır.  

Qızılçətirin yaşıl kütləsindən çiçəkləmə mərhələsində V qrupda olan hər baş təcrübə heyva-

nına 3 gün 100 q yedirtdikdən sonra antihelmint təsirin 65,6% olduğunu müəyyənləşdirdik. Təcrü-

bədə olan VI qrupun hər bir heyvanına 3 gün 100 q qaraqınıq verdikdə antihelmint səmərəlilik 

72,6% olmuşdur.  

Bitkilərin antihelmint səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə gündəlik dozalarını artırdığımız 

növbəti tədqiqatlarımızda nəticələri helmintoloji yarmaya əsasən hesabladıq. Bu təcrübələrimizdə 

VII qrup heyvanların hər birinə qızılçətirdən, VIII qrupa isə qaraqınıqdan 3 gün 150 q yerüstü ve-

getativ orqanları qüvvəli yemlə yedizdirdik.  

Təcrübə heyvanları ilə eyni şəraitdə saxlanılan, lakin helmintosid təsirli bitkilərdən qəbul et-

məyən VIII qrupda olan 6 baş heyvandan helmintoloji yarma nəticəsində aşkar edilən helmintlərin 

ümumi sayına əsasən, orta invaziya intensivliyi müvafiq olaraq hemonxuslarda 109,5 ədəd, stron-

gilyatlarda 86,2 ədəd, trixosefalyuslarda isə 16,5 ədəd olmuşdur.  

Qızılçətirdən 3 gün hər heyvanın 150 q qüvvəli yemlə qəbul etdiyi VII qrupda heyvanları 

yardıqda ümumilikdə 155 ədəd hemonxus, 158 ədəd strongilyat, 65 ədəd trixosefalyus saymaqla, 

invaziya intensivliyi müvafiq olaraq 25,8, 26,3 və 10,8 ədəd olmuşdur. Bu göstəriciləri nəzarət qru-

punda olan heyvanların helmintlərlə yoluxmasının orta invaziya intensivliyi ilə müqayisə etdikdə 

qızılçətirin bu qrupda səmərəlilik intensivliyi hemonxuslarla yoluxmuş heyvanlarda 76,4%, stron-

gilyatozlarda 69,5%, trixosefalyozlarda isə 34,3%-ə çatmışdır. Qızılçətir qəbul edən 6 baş heyvanın 

heç biri helmintlərdən tam azad olmadığından bitkinin ekstensiv səmərəliliyi müəyyən edilmədi. 

3 gün hər heyvana 150 q qaraqınıq verilən qrupda təcrübədən sonra kəsilmiş 6 baş heyvan-

dan cəmi 146 ədəd hemonxus, 128 ədəd strongilyat, 62 ədəd trixosefalyus götürüb fiksasiya etdik. 
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Bir baş heyvanın hemonxuslarla orta yoluxma intensivliyi 24,3 ədəd, strongilyatlarla 21,3 ədəd, tri-

xosefalyuslarla isə 10,3 ədəd olmuşdur. Bitki qəbul edən heyvanların yoluxma intensivliyini nəza-

rətdə olanların invaziya intensivliyi ilə müqayisə etdikdə qaraqınığın antihelmint səmərələliyinin 

hemonxozlarda 77,8%, strongilyatozlarda 75,3%, trixosefalyozlarda isə 37,6% təşkil etdiyini görü-

rük. Bu qrupda da təcrübə heyvanlarının heç biri helmintlərdən tam azad olmamışdır. 

Apardığımız tədqiqatların nəticələri göstərir ki, qızılçətir və qaraqınıq bitkiləri hər baş hey-

vana 3 gün ərzində (gündə 150 q dozada) yedizdirildikdə həzm sistemi strongilyatlarına qarşı 

yüksək səviyyədə antihelmint səmərəlilik alınır. 
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DEVELOPMENT OF RECIPES FOR HEALTH DRINKS BASED ON VEGETABLE 

RAW MATERIALS OF AZERBAIJAN 
 

Samir Hafizov, Gharib Hafizov 

 

Fruit and Tea Growing Research Institute, Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan,  

hafizov-54@mail.ru 

 

The purpose of our work was the scientific substantiation and development of new types of 

soft drinks of preventive orientation with the addition of vegetable raw materials of Azerbaijan. 

Of all the assortment suitable for their production, we preferred vegetable mixtures from 

such types of air-dry raw materials as the peel of pomegranate and mandarin fruits, rosehip and 

dogwood fruits, as well as some types of medicinal herbs (sorrel corymbose, peppermint, plantain, 

St. John's wort). Extracts from various parts of pomegranate have been widely used as dietary 

supplements in recent years. A rich source of not only fragrance substances, but also vitamin C, is 

the peel of mandarin fruits. Other types of raw materials used by us (rosehip and dogwood fruits, 

sorrel, mint, St. John's wort, plantain) have proven (from the point of view of medicine) a 

multifaceted positive effect on the human body and are traditionally used as part of various 

drinks. First, dry mixtures were prepared from several types of the above-mentioned raw 

materials, and syrups for drinks were made from the mixtures. 

The technology of making syrup was as follows. 

First, the dry mixture was extracted with water for 1 hour at a temperature of 850C 

(hydromodule 1:15), then the resulting extract was extracted, cooled to 50-550C, treated at the 

same temperature with a pectolytic enzyme for 30 minutes and filtered through a cloth filter. 

The extract with a dry matter content of 2-3% was first fed into a blending apparatus, in 

which it was mixed with sugar and citric acid in a ratio of 44.39:55.44: 0.17, then heated in the same 

apparatus to a temperature of 500C, kept under active stirring until the solid components were 

completely dissolved. Next, they were heated to boiling point with the achievement of a mass 

fraction of dry substances in the resulting syrup of 70-71% and the mixture was kept for 2 hours 

with stirring and cooling to a temperature of 200C to obtain a syrup for drinks, which was passed 

through a cloth filter before use for its intended purpose. 

This method of producing syrup of the extractive part of the drink is good because it can be 

applied to a mixture of raw materials with an incompatible set of high-molecular substances, a 

precipitate is not formed (due to the presence of citric acid) and the syrup remains transparent. The 

process of preparing another part of the drink – aromatic, was reduced to the fact that water-

alcohol infusions of several types were added to the juice extract (pear or cherry). 

In the manufacture of the drink "Latifa", these were: juice extract with a dry matter content of 

57.4% from the Latifa pear variety and infusions of feijoa, lemon and nuts of the milk-wax stage of 

maturity in the ratio, vol %: 33: 33: 22: 12; in the manufacture of the drink "Drogana yellow": juice 

extract with a dry matter content of 57.4% from sweet cherries of the Drogana yellow variety and 

infusions of kiwi, young alfalfa grass and pine coniferous needles in the ratio, (vol.%) 33: 33: 22: 12. 

To the aromatic part of the drink "Drogana yellow", vanillin was added 50 mg of vanillin per 45 g 

of the aromatic part with a dry matter content of 35.0%. Vanillin was not added to the aromatic 

part of the Latifa drink, which came out with a dry matter content of 36.5%. 

Infusions for aromatic parts of drinks were prepared according to the following scheme. 

Crushed raw materials (in our case, walnuts of the milky-wax stage of maturity, coniferous 

needles, young alfalfa served as raw materials) are poured with an aqueous-alcoholic liquid with 

an ethyl alcohol concentration gradient of 50 volume% in a ratio of 1 (raw materials):10 (water-

alcohol liquid) and insist for 10 days with daily stirring. Then the infusion is drained and filtered 



107 
 

on a bag filter until the infusion is completely removed. Ready-made infusions are stored in tightly 

closed bottles at a temperature not lower than 10 and not higher than 150 C for no more than 6 

months. At the same time, feijoa and kiwi fruits were filled with an aqueous alcohol liquid with an 

ethyl alcohol concentration gradient of 68.2 vol. % in a ratio of 1:1, and lemon fruits – with an ethyl 

alcohol concentration gradient of 76 vol. % in a ratio of 1:5 in order to raise the aroma of infusions. 

Drinks were prepared traditionally by mixing prepared water with the above syrups 

(extractive part) and aromatic parts so as to obtain drinks with a mass fraction of dry substances 

11.5-12.2 ± 0.2%. In the manufacture of drinks "Latifa" and "Drogana yellow" came to the final 

version of the recipe for obtaining 100 dal of this natural product: extractive part 100 l; aromatic 

part 45 l; prepared water 855 l (with a hardness of no more than 1.426 mg. eq / l). 

In the initial vegetable raw materials, as well as in syrups, infusions and beverages, the 

content of solids, sugars, amounts of polyphenols (tannins and coloring substances) and acidity 

were determined. Analyses have shown that the peel of pomegranate fruit is deservedly chosen as 

a base component of special drinks, the beneficial properties of which may be associated with a 

high content of easily digestible sugars, organic acids and, especially, polyphenols. 

Experimentally, taking into account the organoleptic characteristics of the aqueous phases 

from the separate and joint extraction of plant components, two types of mixtures for syrups were 

developed: 1- The peel of pomegranate fruits 50%, rosehip fruits 25%, dogwood fruits 12.5%, 

corymbose sorrel 5%, peppermint 5%, and plantain at the time of flowering 2.5%; 2- Pomegranate 

fruit peel 50%, rosehip fruit 30%, mandarin fruit peel 5%, St. John's wort 5%, corymbose sorrel 5%, 

peppermint 5%. 

The combination of natural pear juice extract with water-alcohol infusions of feijoa fruit, 

lemon and nuts provides a pleasant taste and aroma. The presence of trace elements, vitamins and 

phytoncides in the raw materials significantly increases the biological and healing value of the 

drink, activates the vital activity of the body, and restores strength. 

The combination of natural cherry juice extract with water-alcohol infusions of kiwi, alfalfa 

grass, coniferous needles and vanilla, makes it possible to obtain a refreshing drink with a rich 

content of biologically active substances that have absorbed the aroma of gardens and flowering 

meadows. 

The created drinks expand the range of healthy drinks and are recommended for a wide 

range of people, including people suffering from mental stress. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN  

SÜDDÜYƏNKİMİLƏR FƏSİLƏSİNİN TAKSONOMİK SPEKTRİ 
 

Samirə Xudaverdiyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu,  

skhudaverdiyeva@inbox.ru 

 

Süddüyənkimilər fəsiləsi örtülütoxumlu bitkilər içərisində ən çox növlə təmsil olunan fəsilə-

lərdəndir. Buraya həyati formasına görə ağaclar, kollar, lianlar və otlar daxildir. Yer kürəsində fə-

silənin 300 cinsə daxil olan 7500-dən çox növü yayılmışdır. Ərazi florasında da Euphorbiaceae Juss. 

– Süddüyənkimilər fəsiləsnin cins və növlərinin miqdarı barədə müxtəlif rəqəmlərə və fikirlərə 

rast gəlirik. Naxçıvan MR ərazisində fəsilənin yekun olaraq taksonomik təhlilinin öyrənilməsi 

məqsədilə 2016-2019 cu illərdə aparılmış tədqiqatlar və ədəbiyyat məlumatları müqayisəli araşdı-

rıldıqdan sonra ilk dəfə olaraq ərazi üçün Süddüyənkimilər fəsiləsinə aid cins və növlərin əsas di-

aqnostik əlamətlərinə görə təyinedici açarlar işlənilmiş, taksonomik spektr tərtib edilmişdir. Müəy-

yən edilmişdir ki, ərazinin flora müxtəlifliyində Süddüyənkimilər fəsiləsi 3 fəsiləüstü, 3 triba, 2 

sektor, 5 cins və 35 növlə təmsil olunur ki, bunlardan da 2 cinsə (Acalypha L., Euphorbia L.) daxil 

olan 4 yeni növ – Acalypha australis L., A.hispida Burm. f., Euphorbia marginata Pursh və bir variasiya 

(E.milli var. splendes (Bojer ex Hook.) Ursch & Leandri) ilk dəfə aşkar edilmişdir. Euphorbiaceae fəsi-

ləsi cinslərinə daxil olan növlərin də miqdarı aydınlaşdırılmışdır. Apardığımız təhlillər göstərir ki, 

ərazi florasında növlər cinslər arasında eyni qaydada bölünmür. Növlərin sayına görə Süddüyən – 

Euphorbia L. cinsi 26 növlə (74,29%) üstünlük təşkil edərək, superpolimorf hesab edilir. Qalan 4 cin-

sin payına 9 növ (25,71%) düşür. Digər cinslərdən biri polimorf (11,43%), ikisi orta (11,43%), bir 

cins isə azsaylı (2,86%) hesab edilmişdir. Müxtəlif bitki qruplaşmalarının əmələ gəlməsində və in-

kişafında növlərinin sayı 1-2 arasında dəyişən cinslər də az rol oynamır. Lakin növ sayının, onların 

areal daxilində populyasiyalarının azlığı, mövcud qlobal iqlim dəyişiklikləri, getdikcə artan ekolo-

ji, antropogen, zoogen və texnogen amillərin təsiri ciddi təhlükə yaradır. Euphorbiaceae fəsiləsinin 

növ sayına görə ən böyük cinsi olan Süddüyən – Euphorbia L. cinsində də ciddi nomenklatur, tak-

sonomik dəyişikliklər və əlavələr vardır. Belə ki, E.rhabdotosperma Radcl. Sm., E.armena Prokh., E. 

glareosa Pall. ex Bieb., E. humifusa Willd., E. indica Lam., E. marginata Pursh, E. milli var. spendens, E. 

virgata Waldst. et Kit. növləri cinsə yeni daxil edilmişdir. Cinsin növ tərkibində E.turcomanica Bo-

iss. – E.granulata Forssk., E.isphahanica Boiss. – E.heteradena Jaub. et Spach və Chamaesyce nutans 

(Lag.) Small – E.nutans Lag. növlərinin sinonimi hesab edilmişdir.  
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRİN HÖRÜMÇƏK (ARACHNIDA, ARANEAE) 

 FAUNASININ ÖYRƏNİLMƏSİNƏ DAİR 
 

Şəfa Xasayeva, Tamara Nuruyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, aliyeva_t@mail.ru 

 

Azərbaycanda bu günədək yaxşı öyrənilən buğumayaqlılar qruplarından biri hörümçəklər-

dir (Araneae). Onların öyrənilməsi nəinki müəyyən nəzəri maraq, həm də böyük praktiki əhəmiy-

yətə malikdir. Çünki hörümçəklər kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinin miqdarının artmasını məh-

dudlaşdıran mühüm entomofaqlar qrupuna aiddir.  

Azərbaycanda hörümçəklər faunası ilk dəfə XIX əsrin sonlarından öyrənilməyə başlanılmış-

dır. Sonrakı illərdə Azərbaycanın hörümçək faunasına daxil olan növlər haqqında ayrı-ayrı məlu-

matlar bir sıra təbiətşünasların əsərlərində öz əksini tapmışdır. Ölkəmizdə hörümçəklərin, o cüm-

lədən Şuşa və ətraf ərazilərin hörümçək faunasının daha ətraflı, tam və plana uyğun şəkildə tədqi-

qi XX əsrin son 20 ilinə (1984-cü ildən başlayaraq) təsadüf edir.  

Bu bölgədə ilk araxnoloji tədqiqat P.M.Dunin tərəfindən aparılmışdır.  O, 1984-1991-ci illərdə 

Şuşa, Kəlbəcər, Xankəndi, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazilərindən 6 fəsiləyə (Atipidae, 

Dysderidae, Lycosidae, Titanoecidae, Uloboridae, Zodariidae) aid 9 növ hörümçək qeyd etmişdir 

[1-7]. Bunlardan Dysdera karabachica Dunin, 1990, D.satunini Dunin, 1990 və Harpactea azerbajdzhani-

ca Dunin, 1991 ilk dəfə P.M.Dunin tərəfindən elm üçün yeni növlər olaraq təsvir edilmişdir. 

1987-1990-cı illərdə aparılan ikinci tədqiqat A.V.Tanaseviçə məxsusdur. O, Şuşa, Kəlbəcər, 

Xocalı (Əsgəran qəsəbəsi) və keçmiş Ağdərə rayonu ərazilərində Linyphiidae fəsiləsinə aid 20 növ 

hörümçək qeyd etmişdir [8,17]. Həmin növlərdən Centromerus minor Tanasevitch, 1990, Mansup-

hantes ovalis (Tanasevitch, 1987) və Tenuiphantes contortus (Tanasevitch, 1986) A.V.Tanaseviç tərəfə-

indən elm üçün yeni növlər kimi təsvir edilmişdir. 

1987-ci ildə R.Eskov Şuşada Theridiidae fəsiləsinə aid Robertus arundineti (O.P.Cambridge, 

1871) növünü qeyd etmişdir [9].  

 Həmçinin D.V.Logunov, S.Rakov, S.Heciak, Y.Marusik, S.Koponen və E.F.Hüseynovun elmi 

əsərlərində Şuşa və ətraf ərazilərin hörümçək faunası haqqında məlumatlara rast gəlinir. Həmin 

əsərlərdə Şuşa, Kəlbəcər, Xocavənd və Laçın rayonlarının hörümçək faunasına daxil olan 3 fəsiləyə 

aid 16 növ hörümçək qeyd olunmuşdur [10-16].  

Beləliklə, ədəbiyyat materiallarına nəzər saldıqda məlum olur ki, indiyə qədər bu ərazilərdə 

11 fəsiləyə aid 46 növ hörümçək qeyd olunmuşdur.  

Deyilənlərdən aydın olur ki, Şuşa və ətraf ərazilərdə hörümçəklərin fauna və ekologiyasının 

öyrənilməsinə dair müntəzəm elmi tədqiqat işləri aparılmamışdır. Hörümçəklərin nəzəri və əməli 

əhəmiyyətinin, ərazinin araneofaunasının zəif öyrənilməsini nəzərə alsaq, gələcəkdə bu ərazilərdə 

hörümçəklərin fauna və ekologiyasının tədqiqinə dair işlərin aparılması məqsədəuyğun olar. Bu 

buğumayaqlıların fauna, sistematika, biologiya və fenologiyasının öyrənilməsi, təbii və mədəni 

biosenozların aranefaunasının mənşə, formalaşma və inkişafının aydınlaşdırılması tətbiqi zoologi-

yanın ən aktual məsələlərindəndir. 
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AZƏRBAYCANIN DAĞLIQ-ŞİRVAN FİZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN QARIŞÇI 

KƏPƏNƏKLƏRİNİN (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) FAUNASI 
 

Səkinə Hacıyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, biosekine@mail.ru 

 

Böyük Qafqaz dağlarının cənub-şərq kənarları Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonuna daxil-

dir. Rayon şimalda Böyük Qafqaz silsiləsinin suayrıcından cənub və cənub-qərbdə Şirvan düzünə 

qədər uzanır. Azərbaycanın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonuna Şamaxı, İsmayillı, Ağsu rayonla-

rı, Göyçay və Qobustan rayonlarının dağlıq hissələri daxildir. Ərazinin özünəməxsus flora və fau-

nası vardır. Meşə sahələrinin çox olması, əlverişli iqlim şəraiti lepidofaunanın zənginliyinə səbəb 

olmuşdur. 

Qarışçılar kəpənəklər dəstəsinin sayca böyük fəsilələrindən biri olub, 9 yarımfəsiləyə (Alsop-

hilinae, Archiearinae, Desmobathrinae, Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Oenochrominae, Orthostixi-

nae, Sterrhinae), 2000 cinsə mənsub 23000 növlə təmsil olunmuşdur. Azərbaycanda qarışçı kəpə-

nəklər faunası Abşeron-Qobustan təbii rayonunda öyrənilmişdir. Naxçıvan MR onurğasızlar fau-

nasının taksonomik spektrində 4 yarımfəsiləyə, 44 cinsə mənsub 91 növ qarışçı kəpənək qeyd edil-

mişdir. 

Şamaxı rayonunun Əngəxaran, Pirqulu, Dəmirçi, İsmayılli rayonunun Qaraqaya, İvanovka, 

Lahıc, Ağsu rayonunun Musabəyli, Hunqar kəndlərindən yaz, yay və payız aylarında (2017-2021-

cu illər) tərəfimizdən nümunələr toplanılmışdır. Kolleksiya materialları isə 1960-1988-ci illəri əhatə 

edir. Nümunələr gecələr qurulan “Econom-75” lampasının və fərdi təsərrüfatların işığından yığıl-

mış, gündüzlər isə entomoloji tor vasitəsilə tutulmuşdur. Növlərin təyinində MBS-10 mikrosko-

pundan, təyinedici ədəbiyyatlardan və sistematik işlərdən istifadə olunmuşdur. Həmçinin topla-

nılmış tırtıllardan laboratoriya şəraitində alınan kəpənəklər də təyin edilərək, Zoologiya İnstitutu-

nun kolleksiya fonduna daxil edilmişdir. 

Materialların toplanıldığı ərazilərin koordinatları: Şamaxı, Dəmirçi, 40°50' N48°33' E; İsma-

yıllı, İvanovka, 40°44' N48°01' E; İsmayıllı, Lahıc,40°84' N48°38' E; İsmayıllı, Qara qaya, 40°78' 

N48°31' E; Ağsu, Musabəyli, 40°38' N 48°19' E.  

Azərbaycanın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonunun müxtəlif ərazilərində aparılan tədqi-

qatlar zamanı qarışçı kəpənəklər fəsiləsinin 6 yarımfəsiləsinə, 98 cinsinə mənsub 168 növ aşkar 

edilmişdir.  

Biston betularia (Linnaeus, 1758), Gnophos ciscaucasia (Riabov, 1964), Hypomecis robaria (Denis 

and Schiffermuller, 1775), Scopula minorata (Boisduval, 1833), Idaea biselata (Hufnagel, 1767), Co-

mibaena bajularia (Deniz and Schiffermüller, 1775), Chlorissa cloraria (Hubner, 1813), Macaria sig-

naria (Hubner,1809), Megaspilates mundataria (Stoll,1782) növləri və Crocallis inexpectata ssp.cauca-

sica (Wehrli,1932) yarımnövü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə göstərilir. 

Azərbaycanın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonunun müxtəlif ərazilərində aparılan tədqi-

qatlar zamanı qarışçı kəpənəklər fəsiləsinin 6 yarımfəsilə, 98 cinsə mənsub 168 növü aşkar edilmiş-

dir. 68 növ və Crocallis inexpectata ssp.caucasica (Wehrli,1932) yarımnövü bu fauna üçün ilk dəfə gös-

tərilir.  
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ŞUŞA RAYONU VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRİN FLORA MÜXTƏLİFLİYİ 

 

Şəlalə Gülməmmədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

shalala.g@mail.ru 

 

Şuşa rayonu və ətraf ərazilərin florası olduqca zəngindir. Meşələrdə Şərq fıstığı, iberiya 

palıdı və Qafqaz vələsi üstünlük təşkil edir. Çirişli dağının aşağı hissəsində, dəniz səviyyəsindən 

1160-1210 m yüksəklikdə, meşəlikdə bir-birindən təxminən 100 m-ə qədər aralı məsafədə 30-a ya-

xın şabalıd ağacları bitir. Burada şabalıd ağacları palıd-vələs meşəliyinin tərkibinə daxil olur. Me-

şələrdə müxtəlif kol cinsləri – fındıq, murdarça, alça, göyəm, gərməşov, yemişan, əzgil, itburnu və 

s. vardır. Ağac və kol bitkiləri ilə yanaşı, bənövşə, lalə, qızılgül, zanbaq, qərənfil, böyürtkən və s. 

cinslərə daxil olan birillik, ikiillik, çoxillik və soğanaqlı növlər təbii halda bitir. Şuşa rayonunda ya-

yılan Xarıbülbül bitkisi Şuşanın milli simvolu hesab olunur. Qafqaz qaş səhləbi (Xarıbülbül) (lat. 

Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.) – Səhləbkimilər (Orchidaceae Juss.) fəsiləsindən, Ofris 

(Ophrys L.) cinsindən olan çoxillik ot bitkisidir. Dünyada əsasən Qafqazda, qərbdə Anadolunun şi-

mal-şərqindən (Trabzon) şərqdə Xəzər dənizinə qədər olan arealı vardır. Azərbaycanda isə Şuşa və 

ətraf ərazilər, Samur-Dəvəçi, Kür-Araz və Xəzər sahili (Siyəzən rayonu, Beşbarmaq dağının təpə 

hissəsində) ovalıqlar, Kür düzənliyi, Abşeron, Diabar, Böyük Qafqazın cənub yamacı, Kiçik Qafqa-

zın cənub rayonlarında rast gəlinir. Əsasən otlu yamaclarda, meşə açıqlıqlarında və kolluqlarında 

bitir. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş nadir növdür.  

Vaxtilə Qarabağ ərazisində səhra, yarımsəhra, quru bozqır, bozqır, eləcə də dağ kserofit bit-

kilik tipi üstünlük təşkil edirdi. Ərazinin orta dağ qurşağında, dəniz səviyyəsindən 300-350 m yük-

səklikdə yarımsəhra bitki növləri, 1800 m yüksəkliklərdə enliyarpaqlı meşələr, kolluqlar, 2300 m 

yüksəklikdə isə subalp və alp çəmənlikləri, daha çox yüksəkliklərdə isə tundra növləri geniş yayıl-

mışdır. Zəngin bitki örtüyünə malik olan Qarabağ ərazisində 2000-dən çox bitki növünə rast gəli-

nir. Düzən yerlərdə yovşan, yovşanlı-şoranotlu yarımsəhra, dağ ətəklərində daşdayan, şibyə, yov-

şanlı-darağotlu bozqır və yarımbozqır bitkiləri, dağ yamaclarında kolluqlar, enliyarpaqlı meşələr 

(fıstıq, palıd və s.) geniş yer tutur. Dəniz səviyyəsindən 2000-2300 m yüksəklikdə subalp və alp 

çəmənlikləri mövcuddur. Landşaft müxtəlifliyi baxımından əlverişli olan bu ərazilərdə 460 növdən 

çox yabanı ağac və kol bitkiləri vardır, onlardan 70-i endemik növ olub, dünyanın heç bir yerində 

təbii halda bitmir. Ağdərə, Əsgəran, Xocavənd rayonları palıd, vələs, fıstıq və ağcaqayın meşələri 

ilə zəngindir. Yüksək dağlıq hissələrdə Şərq palıdına (Quercus macranthera Fisch.), trautveter ağca-

qayınına (Acer trautvetteri Medw.), tozağacının 4 növünə (Betula sp. Div.), Şərq fıstığına (Fagus ori-

entalis Lipsky) rast gəlinir. Bu tip meşələrdə qeyd edilən bitkilik tipləri ilə yanaşı, bəzi yerlərdə su-

bataqlıq bitkiliyinə də təsadüf edilir. Otlaq, meşə və kol massivləri arasında isə əsasən taxıl, bostan 

və texniki bitkilər becərilir.  

Torpaqlarımızın işğalı nəticəsində Qarabağ və ona bitişik ərazilərdə ölkəmizin milli və mə-

dəni sərvəti olan meşələr və qoruqlar dağıdılmış, qiymətli endemik bitki növləri məhv edilmiş, hə-

min sahələrin ölü zonaya çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Topxana meşəsi Şuşanın qədim tarixə ma-

lik nadir təbiət incisidir. Şuşa ərazisindəki torpaqların 20 faizini əhatə edən bu meşə vaxtilə təbiət 

möcüzəsini xatırladırdı. Ermənilər işğal dövründə buranı da talayaraq məhv etmişlər. Torpaqları-

mız düşmən tapdağından azad edildikdən sonra artıq illərdir ekoloji terrora məruz qalan Qaraba-

ğın bitki aləminin bərpasına başlanılmışdır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə xüsusi mühafizə olu-

nan qoruq və yasaqlıqların bərpası, həmçinin ekoturizmin inkişafı baxımından yeni milli parkların 

yaradılması gündəmdə olan məsələlərdir. Yaxın gələcəkdə bu ərazilərdəki nadir və arealı daralan 

ağac, kol və ot bitkiləri barədə məlumatlar Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”nın yeni 

nəşrinə daxil ediləcək, onların qorunması və bərpasına başlanılacaqdır. Qarabağda yaşıllıq zonala-
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rı landşaft memarlığı üslubunda qurulacaqdır. Bu yaxınlarda qədim Şuşada, Topxana meşəsində 

keçirilən ağacəkmə kampaniyası zamanı 3 hektar ərazidə dağdağan, göyruş, saqqızağacı, qarağac 

əkilmiş, əraziyə 100 kiloqram palıd toxumu səpilmişdir. Artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə ət-

raf mühitin sağlamlaşdırılması, təbii sərvətlərdən dayanıqlı istifadənin təmin edilməsi, xüsusi mü-

hafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin, nadir təbiət komplekslərinin və obyektlərinin təbii və-

ziyyətdə qorunub saxlanılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlərə başlanılmışdır.  
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ASTARA RAYONU ƏRAZİSİNDƏ KƏKLİKOTULU-LƏRGƏLİ-TOPALLIQ FORMA-

SİYASININ MƏHSULDARLIĞI, YEM KEYFİYYƏTİ VƏ TUTUMU 
 

Sənubər Aslanova 
 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, aslanova17.02@mail.ru 

 

Formasiyanın bitki örtüyü Astara rayonu ərazisində meşə altından çıxmış dağ-qəhvəyi tor-

paqlarda, 8 №-li «Türkəsoba» yay (otarılmayan) otlaq sahəsində qeydə alınmışdır. Bu rayonun iq-

liminə xas havanın orta illik temperaturu 10-14oC, yağıntının illik miqdarı isə 1400-1600 mm-dir. 

Araşdırmalar göstərir ki, bu formasiyanın bitki örtüyü müxtəlifotlu-paxlalı-taxılotuluq for-

masiya sinfinə aiddir. Həmin formasiya sinfinin kəklikotulu-lərgəli-topallıq formasiyasının 2019-

2021-ci illərin yay fəsillərində məhsuldarlığı yaş kütlədə 19,5-29,6 s/ha, quru kütlədə 7,8-12,9 s/ha 

həddində dəyişmişdir (cədvəl 1). Hesablamalara görə, məhsuldarlığın yaş kütləsinin quru kütləsi-

nə çevrilmə əmsalı 2,3-2,5-ə uyğundur. 

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, kəkliotulu-lərqəli-topallıq formasiyasının orta illik məh-

suldarlığı botaniki qruplar üzrə dəyişkəndir. Belə ki, 2019-cu ilin yayında 7,8 s/ha quru kütlədə ta-

xılotlar 3,6 s/ha (46,1%), paxlalıotlar 2,7 s/ha (34,7%), müxtəlifotlar 1,5 s/ha (19,2%), 2020-ci ildə 10,2 

s/ha-da – taxılotlar 6,1 s/ha (59,8%), paxlalıotlar 2,5 s/ha (24,5%), müxtəlifotlar 1,6 s/ha (15,7%), 

2021-cü ildə 12,9 s/ha-da – taxılotlar 6,7 s/ha (51,9%), paxlalıotlar 3,8 s/ha (29,5%), müxtəlifotlar isə 

2,4 s/ha (18,6%) həddində tərəddüd etmişdir. 

 

Cədvəl 1. Astara rayonunun 8№-li «Türkəsoba» yay otlaq sahəsində yayılan  

                 Thymuseta-Vicaetum-Festucosum formasiyasının orta illik məhsuldarlığı 

 

İllər və aylar Botaniki ot qrupları 
Yaş kütlə Quru yeyilən kütlə 

s/ha ilə %-lə s/ha ilə %-lə 

2019-cu il  

(10-20.VII) 

Taxılotlar  9,0 46,1 3,6 46,1 

Paxlalıotlar  6,8 34,9 2,7 34,7 

Müxtəlifotlar  3,7 19,0 1,5 19,2 

Orta illik məhsuldarlıq 19,5 100,0 7,8 100,0 

2020-ci il  

(20-25.VII) 

Taxılotlar  15,2 59,6 6,1 59,8 

Paxlalıotlar  6,3 24,7 2,5 24,5 

Müxtəlifotlar  4,0 15,7 1,6 15,7 

Orta illik məhsuldarlıq 25,5 100,0 10,2 100,0 

2021-ci il  

(25-30.VII) 

Taxılotlar  16,6 56,1 6,7 51,9 

Paxlalıotlar  7,3 24,7 3,8 29,5 

Müxtəlifotlar  5,7 19,2 2,4 18,6 

Orta illik məhsuldarlıq 29,6 100,0 12,9 100,0 

 

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi, kəklikotulu-lərgəli-topallıq formasiyasının üçillik orta 

məhsuldarlığı (10,1 s/ha), 100 kq quru yemdə yem vahidi (45,8 kq), fitosenozun istifadə müddəti 

(120 gün) və davarın (qoyun-keçilərin) gündəlik yem normasını (1,3 yem vahidi) nəzərə almaqla, 

hektarda 3,0 baş davar, ümumi sahədə (90 ha) isə otlaq tutumu (270 baş kiçik buynuzlu mal-qara 

otarmaq mümkündür) müəyyən edilmişdir. 

Beləliklə, Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosisteminin biomüxtəliflik üzrə məhsuldarlığı, yem 

keyfiyyəti və otlaq tutumuna dair apardığımız tədqiqatlardan bu qənaətə gəlirik ki, Yardımlı, Le-

rik və Astara rayonları ərazilərindəki yay otlaqlarının 35-40% sahələrinin səmərəsiz istifadəsi, tu-

tumundan artıq otarılması səbəbindən məhsuldarlığı aşağı düşmüş və fitomüxtəlifliyi deqradasi-

yaya məruz qalmışdır.  
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Cədvəl 2. Bəzi bitki formasiyalarında 2019-2021-ci illərin yay fəsillərində fitosenozların  

  istifadə müddəti, orta məhsuldarlığı, yem keyfiyyəti və otlaq tutumu 
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1.  Kəklikotulu-şiyavlı-topallıq 120 8,1 44,7 4,9 2,3 333 766 

2.  Yoncalı-kəklikotulu-topallıq 120 10,9 55,3 5,6 3,9 296 1154 

3.  Kəklikotulu-lərgəli-topallıq 120 10,1 45,8 4,6 3,0 90 270 

 

Regionun təbii yay otlaqlarında fitosenozlarının qorunması, səmərəli (düzgün) istifadəsi və 

yaxşılaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.  
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TƏRƏVƏZLƏRDƏN SƏMƏRƏLİ VƏ TULLANTISIZ 

İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Sevda Adıgözəlova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

s.adigozalova63@gmail.com 

 

Təcrübələr göstərir ki, tərəvəzçilik sahəsinin dayanıqlı inkişafı yalnız sənayeləşdirmə – saxla-

yıcıların və emal müəssisələrin olması ilə mümkündür. Sənayeləşdirmə ilboyu daxili tələbatın ödə-

nilməsini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, rəqabətə əsaslanan bazar iqtisadiyyatı şəraitində tərəvəz məh-

sullarının ixrac potensialının yüksəlməsinə, təsərrüfatların maliyyə problemlərinin həllinə imkan 

yaradır. Əhalinin tərəvəz və kartof məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılmasında həmin məhsul-

ların yığımdan sonra düzgün saxlanması vacıb şərtdir, əks təqdirdə hər il 100 tonlarla məhsul itki-

si qaçılmaz olur. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin tərəvəz məhsullarına olan tələbatının fizioloji 

norma daxilində ödənilməsi ekspertlər tərəfindən həmin ölkələrdə kifayət qədər saxlayıcıların və 

emal müəssələrinin olması ilə izah olunur.  

Məlumdur ki, ölkəmizdə istehsal olunan bir sıra tərəvəz məhsullarının ixracı həyata keçiril-

məkdədir. Bu məhsulların min kilometrlərlə uzaqlara, dünyanın müxtəlif ölkələrinə nəql edilməsi 

günümüzün adi reallığına çevrilmişdir. İxrac edilən məhsulun yola salındığı vaxtadək keyfiyyəti-

nin qorunması və realizə üçün qablaşdırmada standartlara əməl olunması zəruridir. Təzə tərəvəz 

məhsullarının optimal mühitdə saxlanması üçün onun soyudulmasında temperaturun və nisbi rü-

tubətin daha dəqiq idarə olunmasına, saxlama zamanı xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizədə 

istehlakçının sağlamlığına təhlükə yaratmayan aşağı qatılıqlı fungisidlərdən istifadəyə üstünlük 

verilməlidir. Səmərəliliyin artırılmasında aşağı temperatur, isti su və hava ilə tətbiq olunan müali-

cə metodları ilə yanaşı, müasir dövrdə alternativ yol kimi aşağı faizli O2 və yüksək faizli CO2 mühi-

tindən də istifadə olunur.  

Məhsulun daha uzunmüddətli saxlanmasında və ərzaq ehtiyatı yaradılaraq bu məhsullardan 

planlı şəkildə istifadə olunmasında konservləşdirilmə böyük əhəmiyyətə malikdir. Hər bir dövlə-

tin “qida ehtiyatı”na beş əsas qida məhsulu (taхıl, ət, yağ, şəkər və konservlər) daxildir ki, bunlar-

dan biri də tərəvəz konserv məhsullarıdır. Ərzaq ehtiyatı ərzaq böhranı şəraitində ordu, uşaq mü-

əssisələri və digər vacib obyektlərin ərzaqla təmin olunması məqsədini daşıyır. Azad olunmuş tor-

paqlarımızda tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar meyvə-tərəvəz saxlayıcılarının, emal 

müəssisələrinin təşkil edilməsi vacibdir. 

Tərəvəzlərin saxlanmasının optimal rejim və müddətlərinin, müxtəlif məhsullar istehsal et-

məklə yeni yaradılmış sortların təyinat istiqamətlərinin müəyyən olunması daim tədqiqatçıların 

diqqət mərkəzindədir. Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Emal, saxlama və keyfiyyət labora-

toriyasında bu istiqamətlər üzrə tədqiqat işləri aparılır. Tərəvəzlərdən pomidor, bibər, yemiş, qar-

pız, yarpaq və digər tərəvəzlərin Abşeron şəraitində suni və təbii – günəş altında qurudulması, po-

midor şirəsinin lavaş (yayma) şəklində qurudulması ilə “pomidor lavaşı”, quru məhsullar, müva-

fiq olaraq onların toz (poroşok) şəklində məhsulları hazırlanmışdır.  

Bidiyimiz kimi, günəş altında qurutma xalqımızın məişətində ənənəvi yer tutaraq, əsasən 

meyvələrin qurudulmasına üstünlük verilmişdir. Tədqiqat işində bu üsul tərəvəzlərə tətbiq edil-

miş, hazırda ölkəmizdə tərəvəzlərin təbii qurudulması üçün potensial imkanın mövcüd olması və 

bir sıra digər göstəricilər müəyyən olunmuşdur. Gündəlik temperatur göstəriciləri 37-38oC olan 

iyul və avqust aylarında günəş altında qurutma tərəvəzlərin növündən asılı olaraq 4-6 gün davam 

etmişdir. Təbii qurutma üsulu enerji mənbələrinə qənaət etmək, mövsumdə məhsul itkisini mini-

muma endirmk, saxlanma və daşınma xərclərini bir neçə dəfə azaltmağa imkan verir. 
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Tədqiqatların nəticələrini böyük həcmdə termik ehtiyatlara malik olan Abşeron yarımada-

sında, Xəzərin sahilyanı ərazilərində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Qarabağın Arazboyu 

ərazilərində istehsalata tətbiq etmək olar. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qafqazda ən çox günəş ra-

diasiyası alan ölkədir və böyük həcmdə termik ehtiyatlara malikdir, il ərzində günəşli günlərin 

sayı 260-280 təşkil edir. Bu əvəzolunmaz neməti dəyərləndirmək iqtisadı cəhətdən çox səmərəli 

ola bilər.  

Dünya əhalisinin getdikcə artdığı və enerji resurslarının tükənmək təhlükəsi olduğu müasir 

dövrdə tərəvəzlərin təbii qurudulması üsulu ilə yanaşı, emal zamanı itkilərin azaldılması və isteh-

salın səmərəliliyinin artırılmasını təmin edən kompleks və ya təkrar emal texnologiyalarının tətbi-

qi də vacibdir. Toxumçuluq üzrə ixtisaslaşan Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda tullantısız 

texnologiya – tərəvəzlərdən toxum alındıqdan sonra yerdə qalan ərzağa yararlı pulpadan müxtəlif 

konserv məhsulları hazırlanması istiqamətində tədqiqat işləri aparılır. Müəyyən olunmuşdur ki, 

pomidordan toxum alındıqdan sonra pulpadan tomat pasta, souslar və tomat əsaslı digər məhsul-

lar hazırlanmaqla yanaşı, emal prosesində alınan qalıqları dəyərləndirməklə qiymətli məhsullar al-

maq mümkündür.  
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KİÇİK QAFQAZIN MƏRKƏZİ RAYONLARINDA YAYILMIŞ  

BƏZİ EFİRYAĞLI BİTKİƏR 
 

Sitarə Mustafayeva, Sevil Zeynalova, Samirə Ağayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu, msitara@mail.ru 

 

 Kiçik Qafqazda yerləşən Qarabağ ərazisi Azərbaycan Respublikasının ümumi sahəsinin 1/6 

hissəsini təşkil edir. Qarabağ zonası öz bitki müxtəlifliyinə görə həmişə zəngin olmuş və 2000-dən 

çox bitki növünə malikdir. Həmin ərazilərdə yarımsəhra bitki növləri ilə yanaşı, meşələrdə ağac və 

kol bitkiləri, həmçinin ot bitkiləri təbii halda bitirdi. 30 ilə yaxın işğal dövründə bir çox bitki növlə-

rinin, o cümlədən dərman, efiryağlı, qida, boyaq, texniki, vitaminli, yem, balverən və s. bitkilər 

məhv olmuşdur. Hazırda bu ərazilərdə floranın bərpası istiqamətində işlər aparılır. Araşdırmalara 

görə, efiryağlı bitkilərin Qarabağ bölgəsində 15 fəsilə, 37 cins üzrə 66 növü yayılmışdır [1]. 

 Hazırkı tədqiqatda Kiçik Qafqazın mərkəzi rayonlarında rast gəlinən bəzi efiryağlı bitkilər 

(Mentha longifolia (L.) Huds., Teucrium polium L., Salvia verticillata L., Conyza canadensis (L.) Cronqu-

ist, Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip., Achillea biebersteinii Afan.) və onların antimikotik 

xassələri haqqında məlumat verilir.  

 Mentha longifolia – uzunyarpaq yarpız efiryağlı bitki kimi tanınır, dərman əhəmiyyətlidir və 

qida sənayesində ədviyyat kimi istifadə olunur. Tərkibində 0,5-2,4% efir yağı vardır. P-ment-1-en-

9-ol (37,5%), karvakrol (12,3%), neo-izomentol (9,7%), spatulenol (7,4%), puleqon (7,2%), piperiton 

(6,9%), germakren D (3,6%) efir yağının əsas komponentləridir.  

 Teucrium polium – ağ məryəmnoxudu dərman əhəmiyyətlidir. Qida sənayesində də ədviyyat 

kimi istifadə olunur. Tərkibindəki 0,015-0,12% efir yağının əsas komponentlərinin α-pinen (50,1%), 

δ-cadinen (9,75%), linalool (6,77%), n-erolidol (6,3%) olduğu müəyyən edilmişdir.  

Salvia verticillata – qırçınlı sürvə ədviyyat və bal bitkisi kimi tanınır. Yaşılımtıl rəngli, kəskin 

qoxulu efir yağı (0,02-0,07%) ifraz edir. Spatulenol (8,3%), karvakrol (6,2%), α-pinen (5,6%), β-pinen 

(4,9%), limonen (4,1%), trans-kariofillen (3,4%), kamfora (2,9%), 1,8-sineol (2,5%) efir yağının əsas 

komponentləridir.  

Conyza canadensis – Kanada xırdaləçəyi dərman, efiryağlı və ədviyyat bitkisidir. Tərkibində 

0,3% efir yağı vardır və onun əsas komponentləri bunlardır: limonen (79,2%), α-trans-bergamoten 

(4,9%), β-pinen (3,8%). 

 Tanacetum parthenifolium – qızyarpaq dağtərxunu dərman bitkisi kimi tanınır. Tərkibindəki  

efir yağı 0,15-0,5% təşkil edir. (-)-spatulenol (18,00%), (1S,4R)-p-menta-2,8-dien, 1-hidroperoksid 

(7,93%), kariofillen oksid (6,81%), timol (6,73%), trisiklo[4.4.0.0 (2,7)] dek-3-en-3-metanol, 1-metil-8-

(1-metiletil) (6,11%), trisiklo[5.2.2.0 (1,6)]undekan-3-ol, 2-metilen-6,8,8-trimetil (6,10%), veridiflorol 

(5,71%), linalil-3-metilbutanoat (5,32%) efir yağının əsas komponentləridir.  

Achillea biebersteinii – biberşteyn boymadərəni dərman və efiryağlı bitki kimi məlumdur. 

Tərkibində 0,9-1,1% efir yağı var. α-pinen (4,0%), 1,8-sineol (6,0%), linalool (10,0%), l-menton 

(8,0%), xamazulen (12,0%) efir yağının əsas komponentləridir. 

Müasir dövrdə dəyişməkdə olan ekoloji tarazlıqla əlaqədar bitki mənşəli preparatlara tələbat 

durmadan artmaqdadır. Bunun əsas səbəblərindən biri onların demək olar ki, əks təsirə malik 

olmamasıdır. Məlumdur ki, bitkilər öz inkişafları dövründə ətraf mühitə həyat fəaliyyətlərinin 

məhsulu olan fitonsidlər – bakterisid, fungisid və protistosid maddələr ifraz edirlər. Bu maddələr 

mikroorqanizmlərlə antaqonizm təşkil edir. Bu baxımdan yuxarıda qeyd etdiyimiz efiryağlı 

bitkilər çox əhəmiyyətlidir və tədqiqatımızda onların Fusarium oxysporium patogen göbələk 

kulturasına təsiri də öyrənilmişdir. 

Təcrübə 2 mərhələdə aparılmışdır [2]. Birinci mərhələdə tədqiq olunan bitkilərin özündə 

Fusarium oxysporium göbələyinin inkişafı öyrənilmişdir. Bitkilər Fusarium oxysporium göbələyinin 

https://www.plantarium.ru/ref/Conyza+canadensis
https://www.plantarium.ru/ref/Conyza+canadensis
https://www.plantarium.ru/ref/Conyza+canadensis
https://www.plantarium.ru/ref/Conyza+canadensis
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inkişafının qarşısını nəinki almamış, əksinə, onun daha çox inkişafı müşahidə olunmuşdur (1,3-9,0 

sm).  İkinci mərhələdə isə tədqiq olunan bitkilərin müxtəlif qatılıqlı ekstraktlarında Fusarium 

oxysporium göbələyinin inkişafı öyrənilmişdir.  

Mentha longifolia növünün sulu ekstarktı Fusarium oxysporium göbələyinin inkişafının 

qarşısını tamamilə almış, yəni fungisid təsir göstərmişdir. Digər bitkilərin sulu ekstarktı da 

kontroldan (5,12-5,43 q/l) fərqlı olaraq, göbələyin inkişafına fungistatik təsir (0-1,07 q/l) etmiş, yəni 

göbələyin inkişafını bu və ya digər dərəcədə dayandırmışdır. 

 Beləliklə, alınmış nəticələrə görə, tədqiq olunan bitkilərin sulu ekstraktı fitopatogen 

göbələklərə qarşı bir çox sahələrdə mübarizə məqsədi üçün istifadə oluna bilər. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Əsgərov A., Güvəndiyev V., Əsədova K., Allahverdiyeva G., Əzizxanlı X., Quliyeva G., 

Məmmədyarova K., Nəzərova X. Qarabağin bitki genetik ehtiyatlari və onlardan istifadə imkanlari. AMEA-

nın “Qarabağın müxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” onlayn konfransı, 20-

21may 2021, c. 47. 

2. Mustafayeva S.J., Serkerov S.V., Bakhshaliyeva K.F. Study of the composition of extract and antimy-

cotic properties Anthemis altissima L. Ж. ”Химия растительного сырья”, 2019, № 4, с. 129-134.  
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Açar sözlər: Alkilaminlər, etilamin, butilamin, kəhrəba turşusu, oksalat turşusu. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf tempini artırmaq üçün bütün dünyada olduğu kimi, respublika-

mızda da böyük işlər görülür. Bu sahədə əsas istiqamətlərdən əkinə yararlı əlavə sahələrin artırıl-

ması, torpaqların səmərəli istifadəsi və onların münbitləşdirilməsi məqsədilə yeni gübrələrin sinte-

zi və suvarmanın müasir formalarının tətbiqini qeyd etmək mümkündür. 

Son zamanlar kənd təsərrüfatının canlandırılması üçün bitki boy maddələrinin, stimul-

laşdırıcıların alınması məsələləri dünya alimlərinin diqqət mərkəzindədir. Belə ki, bitki boy mad-

dələri – fitohormonlar bitkilərə təsir edərək onların intensiv inkişafına səbəb olmaqla bərabər, ətraf 

mühitin təsirlərinə və quraqlığa qarşı davamlılığının artmasına kömək edir, aqrotexniki qaydalara 

riayət edildikdə məhsuldarlığın yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda təbii və sintetik neft turşuları, eləcə də ikiəsaslı karbon 

turşuları əsasında bir çox maddələr sintez edilərək, bitki toxumları və ağac qələmləri üzərində sı-

naqdan keçirilmişdir. Alınan ümidverici nəticələr üzrə sintez olunmuş bir çox maddə stimullaşdı-

rıcı kimi kənd təsərrüfatında tətbiq üçün tövsiyə olunmuşdur [1-2]. 

Görülən işlərin davamı olaraq alkilaminlər və ikiəsaslı karbon turşuları əsasında etil- və -bu-

til-aminlərin oksalat və kəhrəba turşuları ilə 1:1 və 2:1 nisbətlərində kompleks birləşmələri sintez 

edilmişdir. 

Sintez olunmuş bütün birləşmələr ağ rəngli kristallik maddələr olub, suda yaxşı həll olurlar. 

Onların quruluşları müvafiq fiziki-kimyəvi metodlarla təsdiq olunmuşdur. Bu maddələrin suda 

faizli məhlulları hazırlanaraq bitki toxumlarına təsiri araşdırılmış və effektiv qatılığın 10
-3
-10

-4 ol-

ması müəyyənləşdirilmişdir. 

Təcrübə zamanı qarğıdalı və noxud toxumları Petri kasalarına yerləşdirilərək üzərlərinə ha-

zırlanmış məhlullar və nəzarət məqsədilə distillə suyu əlavə edilmişdir. Aparılan müşahidələr nə-

ticəsində məlum olmuşdur ki, amin və turşunun 1:1 nisbətində alınmış kompleks birləşmələrinin 

məhlullarında toxumların cücərməsi 100%, 2:1 nisbətində alınmış komplekslərdə isə 92-96% ol-

muşdur. Nəzarət variantında bu göstərici 88-90% təşkil etmişdir. 

Daha bir istiqamətdə aparılan sınaqlar qeyd olunan maddələrdən istifadə perspektivini aşka-

ra çıxarmışdır. Belə ki, sınaq üçün təklif edilmiş toxumlarla yanaşı, yararlılıq müddəti ötmüş to-

xumlardan da istifadə edilmişdir. 

Qarğıdalı, mərcimək və noxud toxumları Petri kasalarına yerləşdirilmiş və üzərinə kompo-

nentlərin 1:1 nisbətində alınmış oksalat hidro-etil- və -butil-amin, suksinat hidro-etil- və -butil-

amin, eləcə də 2:1 nisbətində alınmış oksalatdi-etil- və -butil-amin, suksinatdi-etil- və -butil-amin 

birləşmələrinin məhlulları əlavə edilmişdir. Nəzarət üçün götürülən toxumlara isə distillə suyu ve-

rilmişdir. Müşahidələr göstərmişdir ki, sınaq üçün təklif edilmiş toxumlarda cücərmə faizi qeyd 

olunmuş məhlullardan istifadə etdikdə 100%, su verilənlərdə isə 90%-ə yaxın olmuşdur. Yararlılıq 

müddəti ötmüş toxumlardan istifadə etməklə aparılan sınaqlarda isə su verildikdə cücərmə faizi 0-

5% olduğu halda, məhlullardan istifadə etməklə cücərmə 72-80% həddində olmuşdur. 

Beləliklə etil- və -butil-aminlərlə ikiəsaslı oksalat və kəhrəba karbon turşuları əsasında 1:1 və 

2:1 nisbətlərində suda həll olan kompleks duzlar alınaraq, onların müvafiq qatılıqda məhlullarının 

bitki toxumlarının cücərmə qabiliyyətinə təsiri araşdırılmışdır. 
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Sınaqlar göstərmişdir ki, oksalat hidro-etil- və -butil-amin, eləcə də suksinat hidro-etil- və -

butil-amin kompleks duzlarının məhlulları güclü stimullaşdırıcı təsir göstərərək, toxumların cü-

cərmə qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Onların bu xüsusiyyətlərindən şitilçilikdə, eləcə də 

əkinqabağı müəyyən bitki toxumlarını həmin məhlullarda isladıb əkməklə toxumların tam cücər-

məsini təmin etmək üçün istifadə olunması məqsədəuyğundur. 

Hazırda qeyd olunan maddələrin məhlullarında bitki toxumlarını isladıb torpaqda əkməklə 

onların bitkilərin kök və gövdə sisteminin inkişafına təsirinin laborator və sahə şəraitində araşdı-

rılması işləri aparılır. 
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FAUNA OF BINAGADI LAKE 

 

Svetlana Jafarova*, Narmina Sadigova, İrada Alimammadzade 
 

Baku State University, Baku, Azerbaijan, mehluqe_yusifli@mail.ru 

 

The oceans and seas are known to play an important role in the migration routes of many 

bird species. In this regard, Azerbaijan, with its lacustrine, wetlands, is of particular importance for 

the passage of birds. Azerbaijan passes through one of the most powerful bird flyways in Eurasia 

from Eastern Europe and Western Siberia south to East Africa and South-West Asia and back. Eve-

ry year, at least several million birds fly through Azerbaijan, especially wetland birds. Of particu-

lar interest to birdwatchers is Mount Beshbarmag, where up to 200,000 birds fly by every day in 

autumn and spring. In terms of the number of arriving waterfowl, Azerbaijan ranks third in the 

Western Palearctic, second only to Great Britain and Iran. 

The Absheron Peninsula is famous for its relic lakes, there are about 40 of them on the penin-

sula. The lakes are salty, fresh, kir. Many species of migratory waterfowl stop at the Absheron 

lakes for nesting, wintering, or both. It should be noted that any body of water on the flight paths 

of birds should be at the epicenter of the attention of organizations involved in protective 

measures. Back in 1982, the Council of Ministers of Azerbaijan declared Lake Binagadi - a monu-

ment of the Pleistocene period - the State Natural Monument. On September 30, 1998, the burials 

of Binagadi Lake were included in the UNESCO World Heritage List. The Binagadi kir lake is still 

“in demand” today - different types of birds come here for wintering. 

In order to determine the dynamics, ecological groups and settlement status of the birds liv-

ing and wintering in Binagadi Lake, field studies were conducted by us in the autumn and winter 

seasons of 2021-2022. The species of both resident and migratory birds were recorded in Lake Bi-

nagadi, and the composition of the species was determined. 

During the spring work carried out by us on Lake Binagadi, 37 species of birds belonging to 

11 orders were recorded, most of which are migrants. The total number of individuals was 223. 

The orders are represented by the following species and the number of individuals: Padicipedi-

formes - 2 species (20 individuals), Ciconiiformes - 1 species (12 individuals), Anseriformes - 3 (12), 

Falconiformes - 5 (11), Cruiformes - 3 (38), Charadriiformes - 6 (44), Columbiformes - 2 (10), Cuculiformes 

- 1 (2), Apodiformes - 1, Passeruformes - 12 (swallows, starlings, passerines are numerous), the re-

maining 8 species are represented by 21 individuals. 

Among the noted species, there are species included in the Red Book of Azerbaijan. These 

are: Aguilla nipalensis; LC: IV.1; Buteo rufinus: LC; IV.1; Falco naumanni: LC; III; Porphyrio porphyrio: 

LC; II.5; Ardea purpurea: LC; II.5. 

According to our observations, supported by literature data, most migrants arrive at the lake 

in early spring. The migration season for most species lasts from the beginning to the end of March 

and April, departure falls in September-October. Our observations just fell at the beginning of mi-

gration and, apparently, therefore, the number of individuals was low. 

The historical flight paths of many bird species, which apparently developed during the on-

set of the Ice Age, have survived to this day. That is why it is very important to conduct constant 

monitoring of the environmental situation on all the lakes of Absheron and, in particular, on the 

unique Lake Binagadi. 
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PESTS OF Rosmarinus officinalis L. 

 

Vagida Mammadova1, Nargiz Mammadova2 

 

1Institute of Dendrology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan 
2Azerbaijan Medical University 

 

Rosmarinus officinalis L. cultivated in cultural conditions on the Absheron peninsula was ana-

lyzed in the research work. It was found that this studied species is relatively resistant to the ef-

fects of numerous microorganisms in Absheron's unfavorable soil-climate conditions, but it is in-

fected with a number of pathogens, is exposed to the unpleasant and harmful effects of various 

pest insects, gets sick, is damaged, weakens, and often faces the threat of extinction. In Absheron, 

in order to protect the rosemary plant from various harmful organisms, identifying the harmful 

ones by studying the species composition of pests, evaluating the damage and the degree of dam-

age, and developing the application regulations against them using environmentally safe plant 

protection methods and tools is the main goal of the work and the main direction of our research 

work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN DƏRMAN BİTKİLƏRİ VƏ  

MÜALİCƏVİ NAFTALAN NEFTİ ƏSASINDA DƏRMAN VƏ KOSMETİK  

VASİTƏLƏRİN YARADILMASI SAHƏSİNDƏ ELMİ NƏTİCƏLƏR 
 

Vaqif Abbasov, Gültəkin İsayeva, Nəcla Nəbiyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Y.H.Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, ms.necla@mail.ru 

 

Azərbaycan, xüsusən də onun işğaldan azad edilmiş əraziləri dərman bitkiləri ilə zəngindir. 

Bu bitkilərin efir yağlarının bir çoxu dərman və kosmetik vasitələrin hazırlanmasında istifadə olu-

na bilər. Eyni zamanda o da məlumdur ki, müalicəvi Naftalan neftinin dünyada analoqu yoxdur 

və bu neftin əsasında alınan aromatiksizləşdirilmiş yağ ikili funksiya daşıyır. Belə ki, o həm əsas 

dərman komponentinin daşıyıcısı, həm də müalicəvi komponent funksiyasını yerinə yetirir.  

Son illərdə apardığımız tədqiqatlar nəticəsində bioloji aktiv Ağ Naftalan yağının və dərman 

bitkilərinin efir yağlarının, onların əsasında kosmetik vasitələrin və dərman vasitələrinin alınma 

texnologiyaları işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış dərman vasitələri üçün (Naftaterm – Ç, bioloji 

aktiv Ağ Naftalan yağı, Naftakandid-C, Naftaderm-La, Naftakamfora, Naftakosmet-P, Naftakos-

met-L, Gold-Naftalan) texniki şərtlər işlənilmiş və təsdiq olunmuşdur. Qeyd olunan məhsulların 

dərman vasitəsi kimi qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə 

və İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq sənədlər təqdim edilmişdir.  

Alınmış elmi nəticələr işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bitən dərman bitkilərinin səmərəli 

istifadəsində və Azərbaycan brendi ilə təbii dərman vasitələrinin və kosmetik vasitələrin istehsa-

lında mühüm rol oynaya bilər.  

Qeyd edək ki, hazırladığımız kompozisiyalardan üçünün ağcaqanadlara hürküdücü təsir 

göstərən kompozisiya olduğu aşkar edilmiş və patentləşdirilmişdir. 

Yaradılmış kompozisiyaların istehsal qurğularının layihələndirilməsi üçün məlumatlar əldə 

etmək məqsədilə institutda təcrübə qurğuları yaradılmış, proseslərin optimal parametrləri müəy-

yənləşdirilərək, yağ nümunələri alınmışdır. Müasir analiz üsullarından (nüvə-maqnit rezonansı, 

infraqırmızı, kütlə spektroskopiyası və s.) istifadə etməklə yağların tərkibləri tədqiq olunmuşdur.  

Efir yağlarının tərkibinə dair əldə olunmuş məlumatlara əsasən, dərman və kosmetik vasitə-

lərin xassələri arasında asılılıqlar araşdırılmışdır. Efir yağlarının alınması qurğusunda institutda 

yaradılmış korroziya və duzçökmə inhibitoru istifadə edilməklə təbii suların istifadə imkanları aş-

kar olunmuşdur ki, bu da prosesin maya dəyərinin aşağı salınmasını təmin edir. 
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KİÇİK QAFQAZIN MƏRKƏZİ HİSSƏSİ BOTANİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN  

FLORİSTİK TƏHLİLİ 
 

Vazeh Baxşiyev 
 

Bakı Dövlət Universiteti, baxshiyevfhs@rambler.ru 
 

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin florası və bitkiliyinin öyrənilməsi qədim tarixə malik olub, 

özünün növ müxtəlifliyi ilə daim botaniklərin diqqətini cəlb etmiş, ərazidə bir-birini əvəz edən 

müxtəlif istiqamətli elmi tədqiqatlar aparılmışdır.  

Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsinin florası «Флора Азербайджана», «Флора Кавказа» çox-

cildliklərinə əsasən təyin edilməklə müəyyənləşdirilmişdir. Floranın təhlilində fəsilə, cins və növ-

lərin adı S.K.Çerepanova əsasən verilmişdir. 

Ədəbiyyat mənbələrinə əsaslanaraq, Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsinin florasında 112 fəsilə 

və 522 cinsə daxil olan 1296 növ ali bitki (17 ali sporlu, 5 çılpaqtoxumlu, 1274 örtülütoxumlu) mü-

əyyənləşdirilmişdir ki, bu da Azərbaycan florasının (4500 növ) 28,3%-ni, Qafqaz florasının (6500 

növ) isə 19,6%-ni təşkil edir.  

Ərazidə örtülütoxumlu bitkilər ümumi floranın 98,3%-ni təşkil edir, onun 19,5%-i birləpəli 

(254 növ), 78,8%-i isə ikiləpəli (1020 növ) bitkilərdən ibarətdir. Qalan taksonlar: ali sporlular və çıl-

paqtoxumlular az növlə təmsil olunaraq, birlikdə 22 növlə 1,7% təşkil edirlər.  

Fəsilələrin analizinə gəldikdə, Asteraceae Dumort. (158), Poaceae Barnhart. (132), Fabaceae 

Lindl. (110), Rosaceae Juss. (63), Brassicaceae Burnett (61), Apiaceae Lindl. (55) və Scrophulariaceae 

Juss. (54) fəsilələri daha çox növlərlə təmsil olunurlar. Bu fəsilələrə daxil olan növlərin sayı (633 

növ) 158-54 arasında dəyişməklə floranın 48,9%-ni təşkil edir.  

Cinslərin növ tərkibinə görə Carex L. (22), Vicia L. (20), Veronica L.(16), Hieracium L. (15), Ast-

ragalus L.(15) və Geranium L.(15) cinsləri daha çox növlə təmsil olunaraq, 103 növlə floranın 7,1%-

ni təşkil edirlər.  

Ərazidə yayılmış növlər həyati formalarına [C.Raunkiaer] görə əsasən hemikriptofitlər (694 

növlə 53,6%) və terofitlər (340 növlə 26,3%) üstünlüyə malikdir.  

Həyati formalarına görə [İ.Q.Serebryakov] birillik otlar 340 növ (26,3%), çoxillik otlar isə 821 

növlə (63,4%) ilk yerləri tuturlar. Digər həyati formalar isə azlıq təşkil edir.  

Tədqiq olunan ərazidə floranın 7 areal tipi və 17 areal sinfinə aid olduğu müəyyənləşdiril-

mişdir [A.A.Qrossheym]. Ərazi florasının formalaşmasında Qədim Aralıq dənizi (480 növ 37%) və 

Boreal areal tipli elementlər 314 növlə (24,2%) üstünlük təşkil edirlər. 286 növün areal tipləri mü-

əyyən olunmamışdır ki, bu da ümumi floranın 22%-ni əhatə edir. 

Ərazinin florasını ekoloji qruplara görə [A.P.Şennikov] təhlil etdikdə suya tələbatına görə 

kserofitlər 663 növlə (51,2%), mezokserofitlər 360 növlə (27,8%) 79% təşkil edirlər. Sonrakı yerləri 

isə mezofitlər 221 növlə (17%) və hidrofitlər 52 növlə (4%) tutur. 

Qafqaz endemik növlərinin sayına (120 növ) görə Asteraceae (26), Fabaceae (16), Rosaceae (12), 

Scrophulariaceae (10), Lamiaceae (9), Caryophyllaceae (9) fəsilələri ilk yerləri tuturlar. Orchidaceae, Tilia-

ceae, Liliaceae, Gentianaceae və s. fəsilələrinin hərəsi 1 növlə təmsil olunur.  

Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil 

edilmiş, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan növlərdən Juno caucasica (Hoffm.) Klatt. – 

Qafqaz süsəni, Pyrethrum komarowii Sosn. – Komarov birəotu, Pyretrum coccineum (Willd.) Wo-

rosch. – Çəhrayı birəotu, Corydalis alpestris C.A.Mey. – Dağ mahmızlaləsi, Atropa caucasica Kreyer. – 

Qafqaz xanımotu, Crocus speciosus Bieb. – Gözəl zəfəran və s. yayılmışdır.  

Antropogen təsir, qlobal iqlim dəyişikliyi, ətraf mühütdə hiss ediləcək dəyişikliklər səbəbin-

dən Azərbaycanın (Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsi) endemik, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi al-

tında olan növlərinin biomüxtəlifliyinin qorunması respublikanın Milli Strartegiya və Fəaliyyət 

Planına daxil edilmişdir. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİMİZDƏ YAŞILLIQLARIN BƏRPASI,  

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. NÖVÜNÜN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ  

 

 Aynur Hüseynova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

aynur.hüseynova.1968@mail.ru 

 

Qarabağın təbiəti, landşaft örtüyü, torpaqları, iqlim şəraiti, coğrafi mövqeyi yaşıllıqların bər-

pası, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Şuşa və ətraf ərazilərin torpaq-iq-

lim xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. növünün yaşıllıq ərazilə-

rin bərpasında və mühafizəsində əkin materialı kimi istifadəsi mümkündür. Tərəfimizdən araşdı-

rılmış, Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. (Ağbaşcıqlı 

mimoza) növünün yaşıllaşdırmada, kənd təsərrüfatında, torpaqqoruyucu örtüklərin salınmasında 

istifadəsi onu perspektivli növ kimi ön plana çəkir. Yetişdirilmiş əkin materiallarının meşə əkini, 

ətraf şəhər və qəsəbələrin, magistral şose yolları kənarlarının, çay və su hövzələri ətraflarının yaşıl-

laşdırılmasında tətbiqi nəzərdə tutulur.  

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. Texasdan Peruya qədər yayılmış, təxminən 24 növ 

ağac və kolları əhatə edən Fabaceae fəsiləsinə, Leucaena L. cinsinə aid, hündürlüyü 20 m-ə çatan, 

boz-qəhvəyi qabıqlı həmişəyaşıl kol və ya ağac növüdür. Toxumla və vegetativ yolla asanlıqla ço-

xalır, sürətlə böyüyür, torpağa tələbkar deyil. Ətraf mühit dəyişkənliklərinə tez uyğunlaşır, quraq-

lığa dözümlüdür. Leucaena pulverulenta növü Abşeronun quru-subtropik iqlim şəraitində inkişaf 

tsiklini tam başa çatdırır. Bitkinin Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətləri, generativ çoxaldıl-

ması, fenologiyası, morfologiyası, perspektivliyi araşdırılmışdır. Dekorativ, yanğından və külək-

dən mühafizə zolaqlarının salınmasında, orta-yüksək protein dəyərli yem kimi maldarlıqda, balve-

rən növ olaraq arıçılıq təsərrüfatında istifadəsi mümkündür. 

Leucaena pulverulenta növünün yerüstü hissəsi şaxtadan məhv olarsa, ikinci il onun kökün-

dən yenisi bərpa olunur. Bitki hətta meşə yanğınları zamanı da tamamilə məhv olmur, sağ qalan 

kökləri yenidən inkişaf edir. Budandıqdan sonra çox tez bir zamanda özünü bərpa edir. Leucaena 

pulverulenta növü kök düyünlərində yaşayan və atmosfer azotunu fiksasiya edən Rhizobium cinsi-

nin torpaq bakteriyaları ilə simbiotik əlaqəyə malikdir, onların bir hissəsi bitki tərəfindən istifadə 

olunur, qalan hissəsi isə torpağı və ya digər bitkiləri zənginləşdirir. Dərin kökü sıxılmış yeraltı tə-

bəqələrin parçalanmasına kömək edir, beləliklə suyun nüfuzunu yaxşılaşdırır və səth axınını azal-

dır, şoran yeraltı suların səthə çıxmasının qarşısını alır. İnkişaf etməsi üçün pH 8-ə qədər əhəngli 

qumlu torpaq ilə tam günəşli bir sahə tələb olunur. Kontur zolaqlarda yetişən Leucaena pulverulenta 

dik yamaclarda eroziyaya nəzarətə kömək edir. Külək zərərlərinin qarşısını alır, yarpaqlarından 

yaşıl gübrə kimi istifadə edilir. Tərk edilmiş, əvvəllər becərilən sahələri və ya kəsilmiş meşə boş-

luqlarını bu növlə tez bir zamanda yaşıllaşdırmaq olar. Bitki 20 ilə qədər toxum əmələ gətirir. İdeal 

şəraitdə bütün il boyu çiçək açır və çiçəklədikdən 10-15 həftə sonra meyvələr yetişir, əkildikdən 

sonra ilk ildə meyvə verə bilir. Çox vaxt ağacda çiçəklər, yetişməmiş və yetişmiş meyvələr eyni 

vaxtda görünür. Ağbaşcıqlı mimoza aprel-iyul aylarında çiçək açır, meyvəsi avqust-oktyabr ayların-

da yetişir.  

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. növünün qida və kənd təsərrüfatında əhəmiyyətliliyi 

araşdırılmışdır. Gənc tumurcuqları, cavan yarpaqları və toxumlarından insanların qidalanmasında 

tərəvəz kimi istifadə edilə bilər. Filippin adalarında gənc qabıqlar tərəvəz kimi bişirilir və toxumla-

rı qəhvə əvəzi kimi istifadə olunur. Leucaena yüksək balvermə qabiliyyətinə malikdir ki, bu da 

onun arıçılıqda istifadəsinə imkan yaradır. Yetkin və ya yetişməmiş, yaşıl və ya quru halda mal-

qara yemi üçün əla protein mənbəyi kimi qiymətləndirilir. Qida dəyəri yoncaya bərabər və daha 

üstünür. Ağac sərt və ağırdır, yanacaq və ya kömür kimi iatifadəyə, kiçik mebellərin və kağız sel-
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lülozunun hazırlanması üçün yararlıdır. Porto-Riko və Virgin adalarında turistlər üçün müxtəlif 

zərgərlik əşyalarının düzəldilməsində istifadə edilir.  

Səhralaşma, eroziya, meşə yanğınları kimi qlobal problemlərin tüğyan etdiyi müasir dövrdə 

Leucaena pulverulenta Benth. həm iqtisadi, həm də ətraf mühitin qorunması baxımından əhəmiyyət-

li növdür.  

Nəticə: Özünübərpa, tez məhsulvermə qabiliyyəti bu növün daha asan çoxaldılıb, tez bir za-

manda yaşıllıqların salınmasına imkan verir. Bitkidən xüsusilə kömür və kağız istehsalında, asan 

emal oluna bilən, suda həll olunan qoruyucu maddələrə qədər məsaməli, qurutma zamanı defor-

masiyaya uğramayan, yüngül konstruksiyalar və yeşiklər, müxtəlif növ hasarlar, mebellər hazırla-

nır, kölgəlik yaratmaq, torpağı azotla zənginləşdirmək üçün istifadə olunur. Leucaena pulverulenta 

(Schltdl.) Benth. (Ağbaşcıqlı mimoza) növündən istehsal olunan xeyli miqdarda biokütləni və bitki-

nin ətraf mühitin mühafizəsindəki rolunu nəzərə alsaq, onun təsərrüfatlarda tətbiqi arzuolunan-

dır. Heyvandarlıqla bağlı ən mühüm problemlərdən biri qeyri-adekvat qida təchizatıdır. Bitkidən 

mal-qaranın bəslənməsində zəngin protein, alternativ zülal mənbəyi kimi istifadə etmək olar. 
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TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTLİ YEM BİTKİLƏRİNİN BECƏRİLDİYİ  

TORPAQLARIN PATOGEN MİKOBİOTASI 
 

Vəfa Həsənova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu,  

hasanova.vafa@mail.ru 

 

Torpaq münbitliyinin qorunub saxlanılması, eləcə də artırılmasının effektiv yollarının araş-

dırılması istiqamətində aparılan bir çox tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, yem bitkiləri 

torpağın münbitliyinin yüksəldilməsində əvəzedilməz rola malikdir. Yem bitkiləri torpaqda çoxlu 

miqdarda kök və bitki qalıqları qoyurlar ki, onlar hava ilə parçalanaraq humus əmələ gətirir, bu da 

torpaq minerallarının həllini artırır və sadə duzlara qədər parçalanmasına kömək edir. Nəticədə 

üzvi maddələrin minerallaşması prosesi baş verir. Bununla yanaşı, çoxillik yem bitkiləri köklərin-

də yerləşən yumrucuq bakteriyalarının (Rhizobium) köməyi ilə torpağı kifayət qədər azotla zəngin-

ləşdirir.  

Qeyd edək ki, yem bitkilərinin qalıqları həm də torpaq mikroorqanizmlərinin həyat fəaliyyə-

tinin inkişafı üçün enerji mənbəyi rolunu oynayır. Belə ki, bu mikroorqanizmlərdən olan göbələk-

lər də bitki qalıqlarının deqradasiyası, humusun sintezi və deqradasiyası, torpağın fitosanitar və-

ziyyətinin formalaşması, torpaqda bioloji aktiv maddələrin toplanması, atmosfer azotunun fiksasi-

yası və s. proseslərdə mühüm rol oynayan canlılar hesab edilir. Lakin bu canlılar arasında bitkilər-

də fizioloji proseslərin pozulması, kök sistemlərinin məhv olması və məhsuldarlığının azalmasına 

səbəb olan, insanların və heyvanların sağlamlığına mənfi təsir göstərə biləcək toksikogen göbələk 

növləri də vardır. Bu baxımdan təsərrüfat əhəmiyyətli yem bitkilərinin becərildiyi torpaqların pa-

togen mikobiotasının tədqiq olunması aparılan araşdırmanın əsas məqsədini təşkil etmişdir. 

Tədqiqat ərazisi olaraq Biləsuvar və Saatlı rayonlarında yerləşən fermer təsərrüfatları və şəx-

si əkin sahələri müəyyən edilmişdir. Bu ərazilərdə yonca bitkisinin müxtəlif sortları becərilir. Tor-

paq nümunələri tədqiqat obyekti olaraq seçilmiş Trifolium pratense L. və Medicago sativa L. sortları-

nın rizosfer hissəsindən götürülmüşdür. Tədqiqatlar məlum metodlarla həyata keçirilmişdir. Gö-

türülən torpaq nümunələri 1:10 (100 ml suya 10 q torpaq), 1:100, 1:1000 nisbətlərində durulaşdırı-

lır, daha sonra durulaşdırılmış məhlullar qidalı mühit üzərinə əlavə olunur. Göbələklərin təmiz 

kulturaya çıxarılması zamanı saburo, suslo-aqar, çapek kimi qidalı mühitlərdən istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat zamanı bakteriyaların inkişafını ingibirləşdirmək üçün qidalı mühitə 100 mq/l miqdarın-

da streptomisin əlavə olunmuşdur. İdentifikasiya olunan göbələklər kultural-morfoloji əlamətləri-

nə və fizioloji xarakteristikasına görə məlum təyinedicilər əsasında müəyyənləşdirilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində yonca bitkisinin Trifolium pratense L. və Medicago sativa L. 

sortlarının rizosfer hissəsindən götürülən torpaq nümunələrində 14 növ göbələk tədqiq olunmuş-

dur. Müəyyən edilmişdir ki, bunlardan 5-i toksiki təsirə malikdir.  

Torpaq nümunələrindən əldə edilən göbələklər arasında bütün mikobiotanın 1/3-ni təşkil 

edən, hər il yem bitkilərinin toplanmış məhsulunun 25%-ni çirkləndirən, tərkibində ikincili meta-

bolitlər olan mikotoksin sintez edən toksikogen növlərin olması müəyyənləşdirlmişdir. Toksiki tə-

sirə malik göbələk növləri əsasən mikromisetlərin aşağıdakı cinslərinə daxildir: Aspergillus, Fusari-

um, Penicillium. Bu cinslərin tədqiq edilən toksikogen növləri aşağıdakılardır: Aspergillus ustus, Fu-

sarium merismoides, Fusarium semitectum, Penicillium cyclopium, Penicillium lanosum.  

Məlum olmuşdur ki, bu bitkilərin rizosferindəki mikokompleksdə say baxımından Trichoder-

ma cinsinin nümayəndələri, növ müxtyəlifliyinə görə isə Aspergillus cinsinin növləri üstünlük təşkil 

edir. 

Tədqiqat zamanı diqqət çəkən məqamlardan biri də yonca bitkisinin Trifolium pratense L. sor-

tunun rizosferindən götürülmüş torpaq nümunələrindən əldə edilən göbələk növləri arasında tok-
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sikogen növlərə az təsadüf edilməsidir. Belə ki, bu bitkinin rizosferində Trichoderma cinsinə aid gö-

bələk növlərinin üstünlük təşkil etməsi müəyyənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, həmin bitki-

nin rizosferində fitopatogen göbələk növlərindən məsələn, Fusarium cinsinə aid nümayəndələrin 

olmaması və ya az olması Trichoderma cinsinin növlərinin fitopatogen göbələklərə qarşı antaqonist 

təsirə malik olmaları ilə əlaqədardır. Yəni bu göbələk növləri güclü enzimatik aparata sahib ol-

maqla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif antibiotik maddələr istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, kənd təsərrüfatında geniş tətbiq olunan yonca 

bitkisinin Trifolium pratense L. və Medicago sativa L. sortlarının becərildiyi torpaqlar zəngin miko-

biota ilə xarakterizə olunur. Bu bitkilərin rizosfer mikobiotasına təkcə sahib bitki üçün deyil, eyni 

zamanda həm insanlar, həm də heyvanlar üçün təhlükəli olan toksikogen göbələk növləri də daxil-

dir. Məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan bitkilərin rizosferi altında mikromiset qruplarının özəlliyi 

müxtəlif keyfiyyətli bitki qalıqları, həyati forması və kök sisteminin növü, bitkilərin ömür boyu 

kök ekssudatlarının tərkibi ilə bağlı olmasından irəli gəlir. 
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QARABAĞIN LANDŞAFT MEMARLIĞININ YENİDƏN QURULMASINDA  

BƏZİ İYNƏYARPAQLI BİTKİ NÖVLƏRİNİN İSTİFADƏ PERSPEKTİVLİYİ 
 

Leyla Vəliyeva 
 

Mərkəzi Nəbatat Bağı, ya.leyla25@yandex.com 

 

İynəyarpaqlı bitki növlərinin yaşıllaşdırmada istifadəsi zamanı onların düzgün yerləşdiril-

məsi, torpaq-iqlim şəraitinə davamlı növlərin seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bitkilər hə-

mişəyaşıl, gözəl görünüşlü, dekorativ olmaqla yanaşı, həm də əlverişsiz şəraitə daha tez uyğunla-

şırlar. Həmin səbəbdən iynəyarpaqlıların yaşıllaşdırmada tətbiqi məqsədəuyğundur. Tədqiq olu-

nan növlərin əksəriyyəti müxtəlif tоrpаq-iqlim şərаitinə dаvаmlı оlub, yаşıllаşdırmа və mеşəsаlmа 

işlərində mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. 

Abşeron şəraitində öyrənilən iynəyarpaqlı bitki növlərinin perspektivliyinin qiymətləndiril-

məsi zamanı E.O.İsgəndərin hazırladığı şkaladan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, mədəni şəraitdə perspektivliyi araşdırılan bitkilər müxtəlif 

qruplara daxil edilmişdir. I qrup perspektivliyə malik olan bitkilər Pinus еldarica, Pinus halepensis 

Cupressus sempervirens həm təbii, həm də mədəni şəraitdə quraqlığa ən davamlı bitkilərdir. Pers-

pektivlik şkalasında II qrupa daxil olan bitki növləri Cedrus libani, Juniperus foetidissima mədəni şə-

raitdə çoxaldılması və digər həyat göstəriciləri baxımından daha perspektivli (I) qrup nümayəndə-

lərindən bir qədər az bal toplamışlar. Öyrənilən bitkilər içərisində Taxus baccata quraqlığa davamlı-

lığına, qış fəslinə dözümlülüyünə, zoğ verməsinə, kulturada geniş istifadə göstəricilərinə görə III, 

yəni az perspektivlik qrupuna daxildir. Cryptomeria japonica, Sequoia sempervirens, Picea orientalis 

Abşeron şəraitində zoğun odunlaşması, vegetativ və generativ inkişafın zəif getməsi səbəbindən 

IV qrupa, yəni zəif perspektivlik qrupuna daxil edilmişlər. Araucaria araucana perspektivlik qru-

punda V qrupda yerləşdirilmiş, Abşeron şəraitində həyat göstəricilərinin demək olar ki, bütün pa-

rametrlərinə görə zəif nəticə göstərmişdir. Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu 

qrupa daxil olan bitkilərin təbii arealları ekoloji baxımdan Abşeron şəraitindən kəskin fərqlənir və 

həmin bitkilər öz təbii ərazilərinin şəraitinə müvafiq olaraq uyğunlaşma əlamətləri qazanmışlar. 

Tədqiq оlunаn bitki növləri dеkоrаtivliyi, еkоlоji dаvаmlılığı, аdаptаsiyа imkаnlаrının gеniş-

liyi, həmçinin tərkibindəki biоlоji аktiv mаddələrin zənginliyinə görə perspеktivli оlub, yаşıllаş-

dırmаdа və хаlq təsərrüfаtının müхtəlif sаhələrində onların istifаdəsi məqsədəuyğundur.  
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TƏBİƏTİN MÖCÜZƏSİ XARIBÜLBÜL  

 

Vüsalə İsmayılova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu 

Qərbi Kaspi Universiteti, ismayilovavusala71@gmail.com 

 

Azərbaycanın Qarabağ torpaqları zəngin flora və faunası ilə fərqlənir. Qədim Şuşa şəhərində 

bitən Xarıbülbül bitkisi Şuşanın milli rəmzi sayılır.  

Xarıbülbül Azərbaycan florasının çox nadir endemik bitkisidir. Bu gözəl bitki Səhləbkimilər 

(lat.Orxidacea) fəsiləsinin Ofris (Ophrys lat.) cinsinə aiddir, latınca Ophrys Caucasica və ya Ophrys 

Mammosa adlanır, lakin Azərbaycanda bitən bütün növlərə el arasında Xarıbülbül deyilir. Xarı-

bülbülün digər adı Qafqaz qaş Səhləbidir. Ophrys – yunan mənşəli söz olub, mənası “qaş” demək-

dir. Alimlər bu adı bitkiyə verməklə məcazi mənada bu gülün digərlərinə üstdən aşağı “baxmağı-

na” eyham vurmuşlar. 

Ofrislər bir çox orxideyalar kimi, kök toxumasında müştərək surətdə yaşayan və bitkiyə la-

zım olan simbiotik göbələklərdən asılıdır. Məhz həmin səbəbdən bu bitkiləri başqa yerdə əkmək 

mümkün deyil, onlar məhv olur. Ofrislərin tozlanması zərqanadlı (eşşəkarısı və s.) həşəratların kö-

məyi ilə baş verir və onların çiçəkləri bu həşəratların formasını və görünüşünü təkrarlayaraq, həşə-

ratları özünə cəlb edir. Ofrislərin çiçəkləri şirə ixrac etmir, ətri isə demək olar ki, yoxdur. Lakin bə-

zi növlərinin gülləri müəyyən növ həşəratların dişi fərdlərinə xas və erkək fərdlərini cəlb edən xü-

susi qoxuya malik ola bilər. Təbii ki, həşəratları Ofrislərin xüsusi görünüşü ilə yanaşı, bu qoxu da 

cəlb edir. Bu görünüşə və bəzən də qoxuya maraq göstərən həşəratlar bir güldən digərinə uçur və 

beləliklə, tozlanma prosesini həyata keçirir. Göbələklərdən və müəyyən növ həşəratlardan asılı ol-

ması Ofrisləri ətraf mühit dəyişmələrinə qarşı çox həssas edir. Ona görə də bu bitkilər nadir bitki-

lər hesab olunur və dövlət tərəfindən qorunurlar. Xarıbülbül (Ophrys Caucasica) və Ofrislərin bir 

çox başqa növləri Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ında nadir bitki kimi qeydə alınmış-

dır. Qədim Azərbaycan xalçalarının ornamentlərində də bu əsrarəngsiz bitkinin təsvirinə rast gəl-

mək olur. 

Ofris cinsinin 50-dən çox növü var və bunların bir çoxu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 

və ümumiyyətlə Qafqaz ərazisində mövcuddur. Digərləri isə Türkiyə, Yunanıstan, Krım və s. yer-

lərdə bitir. “Xar” sözü isə tikan mənasını verir, yəni “tikanlı bülbül”.  

Endemik bitki olan Xarıbülbüldən dərman bitkisi kimi xalq təbabətində müxtəlif xəstəliklə-

rin müalicəsində geniş istifadə edilir.  
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN APİDAE FƏSİLƏSİ ARIKİMİLƏRİ 

 

Xalid Əliyev, Gülər Hüseynzadə 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu,  

guler2000@yahoo.com 

 

Apidae – əsl arılar və ya arıkimilər fəsiləsinə Apis mellifera – bal arısı, Bombus cinsinə mənsub 

zolaqlı arılar və son təsnifata görə (Michener, 2000, 2007), əvvəlki Anthophoridae (Nomadinae və 

Xylocopinae) və Ctenoplectridae fəsilələrinin arıları da daxildir. Ctenoplectidae fəsiləsi arılarına Azər-

baycanda təsadüf edilmir, onlar tropik Afrika, Asiya və Avstraliyada yayılmışlar.  

Apidae fəsiləsinə mənsub arılar böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir, belə ki, onlar çiçəkli 

bitkilərin əsas tozlandırıcılarıdır, bal arısı isə bal və digər müalicəvi arıçılıq məhsullarını verir. Fə-

silə 3 yarımfəsiləyə bölünür: Apinae, Nomadinae və Xylocopinae.  

Qarabağ bölgəsində bu fəsiləyə mənsub arıkimilər 1980-1985-ci illərdə tanınmış entomoloq 

Xalid Əliyev tərəfindən öyrənilmişdir. Materiallar əsasən Xankəndi şəhərinin ətrafı, Ağdərə, Tər-

tər, Şuşa rayonları, Şıxarx qəsəbəsi, Kəlbəcər, İstisu ərazilərindən, Qaybalı meşəsindən toplan-

mışdır.  

Qarabağda Apidae fəsiləsinə aid 109 növ arı aşkar edilmişdir: Nomadinae yarımfəsiləsindən 

Nomada cinsinə aid 36 növ kleptoparazit arı – N.arrogans, N.armata, N.bluethgeni, N.bifida, N.bispi-

nosa, N.boucehi, N.baeri, N.calimorpha, N.collarae, N.chrysopyga, N.distinguenda, N.dalii, N.facilis, N.fla-

va, N.flavoguttata, N.femoralis, N.fucata, N.furvoides, N.goodoniana, N.gribodoi, N.lathburiana, N.lineola, 

N.marschamella, N.mauritanica, N.mutica, N.nobilis, N.nuptialis, N.oculata, N.pallispinosa, N.pilosa, 

N.roberjeotina, N.sexfasciata, N.sybarita, N.transitoria, N.trispinosa, N.cruenta, Apinae yarımfəsiləsin-

dən Tetralonia cinsinə aid 13 növ – T.macroglossa, T.tricincta, T.hungarica, T.ruficollis, T.dentata, 

T.graja, T.acutangula, T.ruficornis, T.scabiosae, T.nana, T.saliceriae, T.spectabilis, Eucera cinsindən 11 

növ – E.cinerea, E.chrysopyga, E.nigrilabris, E.excisa, E.clypeata, E.seminuda, E.longicornis, E.tuberculata, 

E.interrupta, E.nitiventris, E.difficilis, Habropoda cinsindən 2 növ – H.torsata və H.zonatula, Clisodon 

cinsindən 2 növ – C.fucatus və C.muscaria, Amegilla cinsindən 10 növ – A.albigena, A.magnilabris, 

A.quadrifasciata, A.velocissima, A.ochroleuca, A.saussurei, A.garrula, A.salvae, A.nigricornis, A.trochante-

ricum, Paramegilla cinsindən 2 növ – P.podagra və P.gracilipes, Anthophora cinsindən 15 növ – 

A.atricilla, A.fulvitarsis, A.parietina, A.acervorum, A.crinipes, A.aestivalis, A.radoszkowskyi, A.monacha, 

A.robusta, A.biciliata, A.mucida, A.harmale, A.uljaninin, A.cyama, A.dufourei, Paramegilla cinsindən 2 

növ – P.podagra və P.gracilipes, Melecta cinsindən 3 növ – M.armata, M.luctuosa və M.aschabadensis, 

Ammobatoides abdominalis, Thyreus cinsindən 3 növ – T.ramosus, T.histrionicus, T.truncatus, Xylocopi-

nae yarımfəsiləsindən: tropik Ceratina cinsinə aid 6 növ – C.chalcites, C.callosa, C.dallatorrheana, C.loe-

wi, C.acuta, C.cyanea, Xylocopa cinsinə aid 4 növ – X.violacea, X.valga, X.iris, X.rufa, Tetralonia cinsin-

dən 12 növ – Tetralonia ruficollis, T.scabiosae, T.nana, Eucera chrysopyga, E.excisa, E.nitiventris, Amegil-

la magnilabris, A.ochroleuca, A.trochantericum, Clisodon muscaria, Melecta aschabadensis və Thyreus 

truncatus arıları Qarabağ bölgəsi üçün xarakterik növlərdir. 
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DAĞ YAMACLARINDA ÇAY VƏ SİTRUS PLANTASİYALARI SALINMASININ 

 AQROEKOLOJİ ƏSASLARI 
 

Xalıqverdi Babayev 
 

AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi, babayev.xaliqverdi58@mail.ru 

 

Lənkəran-Astara bölgəsinin dağətəyi və orta dağlıq hissələrində əkinçilik zonasında yaşıl 

çay yarpağı və sitrus meyvə istehsalının səmərəliliyini yüksəltmək, respublika əhalisinin ərzaq tə-

minatını yaxşılaşdırmaq hazırda günün ən vacib məsələlərindəndir. Bu problemin həlli üçün Lən-

kəran-Astara bölgəsinin dağ yamaclarında sitrus və çayayararlı torpaq ehtiyatlarının öyrənilməsi, 

münbitliyinin qiymətləndirilməsi və elmi surətdə əsaslandırılmış innovativ aqrotexnikanın tətbiqi 

vacibdir. 

Tədqiqat işləri 2019-2021-ci illərdə Azərbaycan Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitu-

tunun Lənkəran Çay Filialının dağətəyi ərazisində seçilmiş təcrübə-tədqiqat sahələrində aparılmış-

dır. Seçilmiş təcrübə-tədqiqat sahələri ərazidə yayılmış ağır mexaniki tərkibli podzollu-sarı torpaq 

sahələri üçün xarakterikdir. Təcrübə-tədqiqat sahələri Lənkəran Çay Filialı ərazisində 2,5 ha, Lən-

kəran rayonunun İstisu qəsəbəsi ərazisində yerləşən ”Yaşıl Çay” fermer təsərrüfatında 1,5 ha təşkil 

etmişdir.  

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Lənkəran-Astara bölgəsinin sitrus və çay plantasiyalarında 

uzun illər boyu antropogen təsirlər nəticəsində, xüsusilə becərmə, suvarma və gübrələmə sistemlə-

rinə düzgün əməl olunmadığına görə torpaqların münbitlik rejimləri pozulmuş, onlar fiziki-bioloji 

deqradasiyaya məruz qalmışdır.  

Hazırda çay plantasiyaları salmaq üçün 20o-yə qədər mailliyi olan yamaclardan istifadə edi-

lir. Çay plantasiyaları üçün mailliyi 8o-yə qədər olan yamaclar ən əlverişli hesab olunur. Mailliyi 

25o-dən yuxarı olan yamaclı sahələrdə çay bitkisinin əkilməsi məqsədəuyğun sayılmır. Sitrus mey-

və bitkilərindən narıngi ağaçının əkilməsi isə daha əhəmiyyətli hesab olunur. Belə yamaclarda sa-

hə başdan-başa təbii çəmənlik altında saxlanmalı, ağaclar isə xüsusi çalalara əkilməlidir. Mailliyi 

çox olan yerlərdə çalanın dərinliyi 80 sm-ə qədər, çökək, su duran yerlərdə 60 sm, eni 1 m olmalı-

dır. Bağ payızda əkiləcəksə, çalalar sentyabr ayına kimi, yazda əkiləcəksə, payızdan hazırlanmalı-

dır. Lakin dağ və dağ yamaclarında payız əkininə nisbətən yaz əkininə daha çox üstünlük verilmə-

lidir. Çünki aran rayonlarında sitrus ağaclarının əkilməsi üçün əlverişli vaxt payız hesab edilirsə, 

dağlıq zonada payız əkini heç də həmişə yaxşı nəticə vermir. Tədqiqat göstərir ki, payıza nisbətən 

yazda əkilmiş ağaclar daha yaxşı boy atır və inkişaf edir. Bu, əsasən kök sisteminin böyümə və in-

kişafı ilə sıx əlaqədardır. Yazda aparılan tədqiqatlar gıstərir ki, payız dövründə əkilmiş ağaclarda 

payız-qış dövründə yeni köklərin əmələ gəlməsi az müşahidə edilir. Payızda havanın (hərarətin) 

kəskin dəyişməsi nəticəsində payız əkinindən sonra əmələ gəlmiş az miqdarda yeni kök cücərtilə-

rinin də yaza qədər aşağı temperaturun təsirindən tələf olması müşahidə edilir. 

Yaşıl çay yarpağı istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun becərilməsin-

də yeni texnoloji üsulların işlənib hazırlanması ilə yanaşı, məhsuldar, tezyetişən, xəstəlik və zərər-

vericilərə qarşı davamlı, habelə əlverişsiz hava şəraitinə (quraqlığa, şaxtaya və s.) qarşı davamlı ye-

ni bitki sortlarının tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar dağ yamaclarında çay və 

sitrus bitkiləri içərisində ən çox yayılmış sort-formaların bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq, gübrələmə sisteminin öyrənilməsi aktual məsələlərdəndir. Bu məqsədlə tədqiqat işinə 

aşağıdakı məsələlərin həlli daxil edilmişdir:  

 Lənkəran-Astara bölgəsinin dağ əkinçiliyi şəraitində çay və sitrus bitkilərinin az yayılmış yerli 

sortlarının bioekoloji yayılma sahələrinin tədqiq edilməsi;  
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 Tədqiqat işinə cəlb olunmuş yerli sortlardan yüksək genetik xüsusiyyətlərə malik, torpaq-iqlim 

şəraitinə uyğun, yüksək məhsuldar, şaxtaya və xəstəliyə davamlı keyfiyyətli sortların müəyyən 

edilməsi; 

 Lənkəran bölgəsində yayılmış yerli və introduksiya olunmuş sortlarla yeni seçilmiş yerli sortla-

rın təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətləri əsasında intensiv aqrotexnologiya ilə gübrələmə sisteminin 

tətbiqi və müqayisəli qiymətləndirilməsi; 

 Tolerant (biotik və abiotik stress amillərinə qarşı dözümlülük) sort-formaların bioloji və aqroe-

koloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, optimal gübrə normalarının müəyyən edilməsi və fermer 

təsərrüfatlarına tövsiyələrin verilməsi. 

Tədqiqat aparılan ərazi yayı quraq və qışı izafi rütubətli keçən rütubətli-isti iqlimə malikdir. 

Sarı torpaqların yayıldığı ərazinin təbii şəraiti antropogen dəyişikliklərə daha çox məruz qalmış-

dır. Bəzi yerlərdə, xüsusilə dağ yamaclarının düzənliklərində yayılan podzollu-sarı torpaqlarda və 

onların müxtəlif növlərində izafi suvarma zamanı irriqasiya eroziyası nəticəsində qrunt suları sət-

hə qalxaraq ciddi problemlər yaradır. Yəni düzən meşələrin başdan-başa qırılması, təbii dağ yama-

cı landşaftının aqrolandşaftlarla əvəz edilməsi, ərazinin təşkilində məhsuldar qüvvələrin qeyri-bə-

rabər yerləşdirilməsi, bataqlıq və gölləri qurutmaqla kənd qəsəbələrinin genişləndirilməsi, son 

dövrlərdə regional iqlim dəyişmələrinin təsərrüfat sistemlərinə təsiri və s. səbəblərdən torpaqların 

ekoloji münbitlik parametrləri kəskin şəkildə dəyişmişdir. Təsadüfi deyildir ki, podzollu-sarı tor-

paqların morfogenetik, aqrofiziki və ekoetik problemləri digər növ torpaqlarla müqayisədə daha 

kəskindir. Bununla əlaqədar torpaq eroziyasının yayılması və münbitliyin bərpası üzrə respublika-

nın elmi tədqiqat institutlarında və layihə təşkilatlarında, həmçinin xaricdə aparılan tədqiqatlara 

istinad edərək, deqradasiyaya uğramış çay və sitrusaltı torpaqlarda münbitliyin artırılması üçün 

kompleks tədbirlər sistemi hazırlanmış, eroziyanın potensial təhlükəlilik vəziyyəti qiymətləndiri-

lərək, istehsalata tətbiq üçün tövsiyələr hazırlanmışdır. 
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DEVELOPMENT OF THE ROOT SYSTEM OF GRAPE MICROCLONES ON 

MINERAL NUTRIENT SUBSTRATES 
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National Scientific Centre «V.Ye.Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine,  

natalyanikolaevna2019@ukr.net, michsam18@gmail.com 

 

According to the analysis of literary sources and the results of our own research, it is shown 

that the most responsible and problematic stage in the technology of in vitro reproduction of 

grapes remains adaptation to in vivo conditions. It is at this stage that up to 75–80% of plants die. 

This fact is explained by the imperfect anatomical and physiological characteristics of microclones 

that are formed under in vitro conditions. 

The aim of the work was to establish the influence of mineral nutrient substrates on the 

growth and development of the root system of grape microclones. 

The work was carried out in the department of grape seedling, reproduction and biotechnol-

ogy of the National Scientific Centre «V.Ye.Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» in the 

period 2019–2021 on rootstock and technical grape varieties - Dobrynya, Garant, Yarylo, Zagrey. 

The research was carried out in aseptic conditions, laminar and culture boxes according to 

physical parameters: tо = +24 – +25 оС, lighting – 2500–3000 lux, 16-hour photoperiod, air humidity 

- 60-70%. Initial explants (two-bud cuttings) were cultivated on nutritious mineral substrates.  

The scheme of research was as follows: 

Variant 1 (control 1) – MS medium (Murashige and Skoog) + IAA (0.3 mg/L) + 6-BAP (0.2 

mg/L); 

Variant 2 (control 2) - MS medium + IAA (0.6 mg/L) + 6-BAP (0.5 mg/L); 

Variant 3 – Nutrient substrate based on agroperlite; 

Variant 4 – Nutrient substrate based on vermiculite; 

Variant 5 – Nutrient substrate based on a mixture of agroperlite + vermiculite. 

The latter were sterilized by autoclaving, at 1 atm., twice for 40 minutes, after which they 

were saturated with nutrients. 

The development of the root system of grape microclones was evaluated according to the in-

dicators: the number of roots of the first-order (pcs), the number of roots of the second-order (pcs), 

the length of one root of the first-order (cm), the length of one root of the second-order (cm), the 

length of the roots of the first-order (cm), the length of roots of the second-order (cm), the content 

of dry matter in the roots (%). 

According to literature sources, the root system formed in vitro is often characterized by the 

absence of root hairs and roots of the second-order. As a result, the roots have a small contact area 

with the nutrient medium and a weak absorption capacity, which negatively affects the stage of 

their adaptation to new cultivation conditions.  

According to the obtained data, the root system was better developed in grape microclones 

cultivated on a mixture of agroperlite and vermiculite, compared to controls. This was manifested 

in the formation of a larger number of roots of the first- and (especially) roots of the second-order. 

Using the example of grafted grape varieties, it is shown that the number of roots of the first-

order in the plants of the control variants was equal to 5–6 pcs., and in the plants of the fifth vari-

ant (agroperlite + vermiculite) 7–8 pcs., which by 30.0–35.5% more than control values. However, 

the total length of roots of the first-order was greater in microclones of the control variants. In 

plants of experimental variants, this indicator decreased by 6.6–18.6%. So, for example, in micro-

clones of technical grape varieties cultivated on a mixture of mineral substrates agroper-

lite+vermiculite, the length of roots of the first-order was equal to 16.9–29.7 cm, and the length of 
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one root of the first-order was equal to 3.6–8.4 cm. In microclones of control variants, these indica-

tors were equal to 27.2–50.0 cm and 7.0–10.0 cm, respectively. 

The number of second-order roots that formed in microclones of rootstock and technical 

grape varieties after cultivation on a mixture of agroperlite and vermiculite was equal to 24.0–31.0 

pcs., while in control plants their number didn’t exceed 18.0–23.0 pcs. Therefore, this indicator in 

microclones of experimental variants was higher than the control indicators by 7.6–11.2%. 

The total length of roots of the second-order in the experimental variants (agroperlite + ver-

miculite) decreased by an average of 23.9% and equaled 54.1 cm compared to the controls, the 

length of one root of the second-order decreased by 10.8% and equaled 4.2 cm. In plants of the con-

trol variants, the length of roots of the second-order was equal to 13.9–48.6 cm, the length of one 

root of the second-order was 0.7–3.1 cm. 

For the preparation of grape microclones for transfer to uncontrolled conditions in vivo, the 

tissue structure of the roots of microclones, which is usually evaluated by the accumulation of dry 

matter or the total hydration of tissues, is of great importance. The analysis of the wet and dry 

mass of roots indicates the accumulation of a larger amount of dry matter in microclones that were 

cultivated on mineral substrates. In particular, in the variants where microclones were cultivated 

on a mixture of agroperlite and vermiculite substrates, the amount of dry matter in the root system 

of microclones of grafted varieties was at the level of 10.2–11.6%, and in microclones of technical 

varieties, respectively, 8.8–9.3% . They exceeded the reference indicators by 2.8–4.7%. 

For the formation of a branched root system, grape microclones are recommended to be cul-

tivated in vitro on nutritious mineral substrates, namely on a mixture of agroperlite and vermicu-

lite. On the indicated nutrient substrate, grape microclones formed a more branched root system, 

which was manifested in a greater number of roots of the first- and second-orders, their lengths 

and the length of one root of a certain gradation were reduced. 
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Photosynthetic activity is the basis of crop productivity and largely depends on the pigment 

content in plant leaves. The amount and functional activity of chlorophylls is an indicator of the 

potential ability of plants to form a biological crop. 

It is known that exogenous treatment of leaves with biologically active substances has a posi-

tive effect on the formation of the photosynthetic apparatus. Thus, 6-BAP contributes to an in-

crease in the content of pigments with stimulation the division of cells and plastids, and extends 

the life of vegetative organs of plants containing chlorophyll. But the use of artificial stimulants in 

agriculture has negative consequences for the environment and human health. 

Recently, biostimulants of natural origin have been in great demand in agriculture. One of 

them is a suspension of live algae Chlorella vulgaris Bejer., which contains biologically active sub-

stances of various origins, including trace elements that stimulate the growth and development of 

plants. For example, germanium is a modulator of plant immunity that participates in physiologi-

cal and biochemical reactions in plant tissues. Trace elements exhibit biological activity by forming 

chelate compounds with the organic matter of plants. Trace elements play the role of cofactors and 

acceptors of enzymes, and regulate the expression of genes in the composition of nucleic acids. 

The aim of our work is to determine the effect of live chlorella suspension on the content of 

photosynthetic pigments in the leaves of grafts and grafted grape cuttings. 

The research was conducted during 2019–2022 at the Department of Grape Nursery, Propa-

gation and Biotechnology of the National Scientific Center "V.E. Tairov Institute of Viticulture and 

Winemaking" of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

Aqueous solutions of the live chlorella suspension were used at the stages of soaking the 

graft components (before grafting) and for watering the grafts in the nursery. Two strains of Chlo-

rella vulgaris Beijer. were used in the work: pure and enriched with germanium. Dilution of work-

ing solutions (Chlorella vulgaris Beijer. strain:water) was 1:5 and 1:1. 

The content of chlorophylls "a", "b", their sum, and carotenoids (mg/g of wet weight) were 

determined in the leaf tissues of the cuttings in the nursery during the vegetation period (June - 

September). 

The results of the research showed that the highest content of photosynthetic pigments in the 

leaves of grafted grape cuttings was after using a suspension of living Chlorella vulgaris Beijer. by 

1:5 dilution at the stage of soaking the graft components. Thus, in the leaves of plants of the control 

variants, the content of chlorophylls was equal to 1.337 mg/g of wet weight, the content of carote-

noids was equal 0.559 mg/g of wet weight. After using a live chlorella suspension of the specified 

dilution, the content of chlorophylls increased by 32.9%, the content of carotenoids - by 34.5%. Af-

ter using a suspension of live chlorella, enriched with germanium, diluted 1:5, the content of chlo-

rophylls was in the range of 0.994 - 2.0 mg/g of wet weight and prevailed over the control by 

26.3%, the content of carotenoids - in the range of 0.392 - 0.819 mg / g of wet weight, and the con-

trol prevailed by 23.3%. 

The use of live chlorella suspension Chlorella vulgaris Beijer., enriched with germanium, di-

luted 1:5 (variant 6) for watering plants in the nursery contributed to the intensive accumulation of 

chlorophylls in the tissues of the leaves of the grafts and grape grafted cuttings. The content of 
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chlorophylls in the leaves of plants of these variants was equal to 1.457 - 2.553 mg/g of wet weight, 

and exceeded the control values, on average by varieties, by 57.7%, the content of carotenoids was 

equal to 0.59 - 0.926 mg/g of wet weight, and exceeded the control value by 51.2%. Watering graft-

ed grape cuttings with a solution of live chlorella suspension Chlorella vulgaris Beijer. + Ge diluted 

1:1 also had a positive effect on the accumulation of pigments in leaf tissues. After using the speci-

fied suspension solution, the content of chlorophylls increased (compared to the control) by 46.9%, 

the content of carotenoids - by 41.3%, but compared to the use of a 1:5 dilution suspension, these 

results were lower. 

So, the experimental results showed a positive effect of the suspension of live algae Chlorella 

vulgaris Beijer. has a positive effect on the accumulation of photosynthetic pigments in the tissues 

of grafts and grafted grape cuttings. At the technological stage of soaking the graft components, 

the most intensive synthesis of pigments occurred after the application of the Chlorella vulgaris Bei-

jer. suspension, dilution 1:5, when watering grafts and grafted cuttings in the nursery - suspension 

of Chlorella vulgaris Beijer., enriched with germanium, dilution 1:5. 
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Azərbaycan florasında yayılmış müxtəlif fəsilələrdən (Asteraceae, Apiaceae) olan bitkilərdən 

bioloji fəal maddələrin fərdi şəkildə alınması və onların hərtərəfli (kimyəvi, texnoloji, farmakoloji) 

tədqiqi yeni dərman preparatlarının üzə çıxarılması imkanlarını artırır. Tədqiq etdiyimiz bitki nö-

vü – Centaureae ovina Pall. ex Willd. (qoyun güləvəri) xammal kimi 18 iyul 2022-ci il tarixində Fü-

zuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində qumsal ərazidən toplanmışdır. 

 Bioloji fəal birləşmələr sırasında Centaureae ovina Pall. ex Willd. növü üçün səciyyəvi maddə-

lər seskviterpen laktonu və kumarin törəmələridir [Flora of Azerbaijan, 1961].  

 Qoyun güləvəri və ondan alınan maddələr tibbdə və xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərin 

müalicəsində mərkəzi sinir sistemini fəallaşdıran, ağrıkəsici, yarasağaldıcı, sidikqovucu, bronxial 

astma, başağrısı, bədxassəli şişlərə qarşı, fotosensibilizəedici, ürəyin tac damarlarını genişləndirici 

xüsusiyyətlərə malik olması ilə xüsusi maraq kəsb edir [Nikonov, 1959, Kuznetsova, 1967, Rybal-

ko, 1978, Abishev, 2003]. 

 Hazırda bir sıra seskviterpenli və furokumarinli preparatlar (arqlabin, meladenin, pimpinel-

lin, knitsin və s.) bədxassəli şişlərə qarşı tibbi praktikada geniş istifadə olunur. Məsələn, bədxassəli 

şişlərə qarşı müalicəvi təsirə malik bitki mənşəli maddələrdən seskviterpen laktonları – kostuno-

lid, arqlabin və s. göstərmək olar [Serkerov, 2005, Serkerov, Aleskerova, 2006, Iranshahi et al.], 

2009. 

 Centaurea ovina bitkisinin və ondan alınan ekstraktiv maddələrin (EM) Fusarium oxysporium, 

Aspergillus niger, Trichoderma lignorum mikroskopik göbələklərinə qarşı təsiri öyrənilmişdir. Qeyd 

edək ki, F.oxysporium, A.niger göbələkləri patogen, Trichoderma lignorum isə patogen göbələklərlə 

münasibətdə antaqonistliyə malik göbələklərdir. Təqdim olunan bitki və ondan alınan EM-in gö-

bələklərə qarşı antifunqallığını müəyyən etmək üçün təcrübələr 2 mərhələdə aparılmışdır: 

1. Tədqiqat zamanı ilkin mərhələdə Centaurea ovina bitkisi 1:10 nisbətində götürülərək dəm-

ləməsi hazırlanmışdır. Sonra 200 ml olmaqla kolbalara süzülmüş və 0,5 Atm təzyiqində 30 dəq. 

sterilizasiya edilmişdir. Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium, Aspergillus niger göbələk kultu-

raları bərabər miqdarda həmin kolbalara əlavə edilərək, 28oC temperaturlu termostatda 7 gün 

müddətində becərilmişdir. Kontrol kimi Çapek qidalı mühitindən istifadə edilmişdir.  

2. İkinci mərhələdə isə Çapek qidalı mühitinə 0,5% EM əlavə edimiş, daha sonra yuxarıda 

qeyd edilən kulturalar əkilmişdir. Kontrol kimi heç bir EM qatılmayan Çapek qidalı mühitindən 

istifadə edilmişdir. İnkişaf üçün 28oC temperaturlu termostatda 7 gün saxlandıqdan sonra həm 

EM, həm də dəmləmədən əmələ gələn göbələk biokütləsi hesablanmışdır. Nəticələr diaqramda 

müqayisəli şəkildə qeyd edilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, EM-in göbələklərə göstərdiyi təsir effekti dəmləmə ilə müqayisə-

də daha yüksəkdir. Belə ki, hər üç göbələkdə inkişaf kontrolla müqayisədə kifayət qədər aşagı ol-

muşdur, hətta Fusarium oxysporium, Trichoderma lignorum-da inkişaf ümumiyyətlə getməmiş, Asper-

gillus niger-də isə getsə də, qeyd edildiyi kimi, nəzarətlə müqayisədə aşagı göstəricilər müşahidə 

edilmişdir. 

Eyni hal dəmləmədə də müşahidə edilmişdir. Dəmləmə və kontrolda göbələklərin inkişafina 

nəzər salsaq görərik ki, kontrolla müqayisədə dəmləmədə Aspergillus niger göbələyinin inkişafı di-
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gər iki göbələklə müqayisədə yuxarı olsa da, ümumilikdə kontrolla müqayisədə zəif olmuşdur. 

Centaureae ovina bitkisinin həm dəmləməsinin, həm də EM-in tətbiq edilən göbələklərə antifunqal-

lığını müqayisə zamanı hər iki halda A.niger-də ciddi fərq hiss edilməsə də, EM-in Fusarium oxys-

porium, Trichoderma lignorum göbələklərinə təsiri güclü olmus və göbələklərin inkişafı tamamilə da-

yanmışdır.  
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QUBA-QUSAR RAYONLARINDA TƏRƏVƏZ-BOSTAN VƏ OT BİTKİLƏRİNƏ  

ZƏRƏR VERƏN FİTOFAQ GƏNƏLƏR 

 

Zöhrə Musayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu,  

musayevazohra@mail.ru 

 

Fitofaq gənələrə ciddi zərərverici, əksər bitkilərdə, o cümlədən tərəvəz-bostan və ot bitkilə-

rində qidalanaraq artan, geniş yoluxma arealına malik növlər daxildir. Bu gənələrin növ tərkibini, 

onların bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə 2021-2022-ci illərdə Böyük Qafqazın Qu-

ba-Qusar rayonlarında aparılan elmi tədqiqat və müşahidə işləri nəticəsində araxnoloji metodlarla 

yaz, yay və payız aylarında nümunələr toplanmışdır. 

Toplanmış nümunələri işlədikdən sonra hazırlanan preparatlara əsasən, 18 növ fitofaq gənə-

nin yayıldığı aşkar edilmişdir. Yüksək zərərvericilik xüsusiyyəti ilə fərqlənən və 3 fəsiləyə (Tet-

ranychidae, Bryobiidae, Eriohpyidae) mənsub olan bu gənələrdən 10 növü ot, 8 növü isə tərəvəz-bos-

tan bitkilərində aşkar edilmişdir. 

 

Cədvəl. Quba-Qusar rayonlarından toplanmış fitofaq gənə növləri və yem bitkiləri 

N Fitofaq gənə növləri Yem bitkiləri 

1. Tetranychus viennensis, Tetranychus turkestani, Panonychus  

ulmi, Bryobia kakuliana, Bryobia redikorzevi, Aceria macrochella 

Üçyarpaq yonca 

2. Bryobia kakuliana, Tetranychus urticae  Əməköməci 

3. Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae Əkin sarmaşığı 

4. Tetranychus urticae, Vasates lycopersici, Pomidor 

5. Cecidophyes collegiatus*, Brevipalpus obovatus Nanə 

6. Brevipalpus obovatus, Phyllocoptes gibbosus, Bryobia longisetis, 

Tetranychus urticae 

Kartof, bibər 

7. Bryobia redikorzevi, Bryobia longisetis, Tetranychus viennensis, 

Tetranychus urticae 

Yer sarmaşığı 

8. Tetranychus viennensis Bağayarpagı 

9. Tetranychus urticae, Bryobia redikorzevi, Trimeroptes rubi* Xiyar, turp, lobya 

10. Tetranychus urticae, Diptacus gigantorhynchus* Badımcan, balqabaq 

11. Bryobia laqodechiana, Bryobia kakuliana Çuğundur, kələm, ispanaq 

12. Tetranychus urticae, Brevipalpus obovatus Günəbaxan, qarğıdalı 

13. Tetranychus urticae Südləyən, gülxətmi, gicitkən, 

əvəlik 

14. 

 

Tetranychus urticae, Eriophyes qracilis, Panonychus ulmi Çiyələk, böyürtkən 

 

15. 

 

Epitrimerus trilobus*, Tetranychus viennensis, Panonychus ulmi Kəndalaş 

 

16. Tetranychus urticae, Acalıtus essigi* İtburnu 

* işarəsi ilə göstərilən növlər Azərbaycan faunası üçün yenidir. 

 

Yekunda qeyd etmək olar ki, tərəvəz-bostan və ot bitkiləri üzərindən toplanan 18 növ gənə-

dən 6 növü (Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani, Tetranychus viennensis, Bryobia redikorzevi, 

Panonychus ulmi, Brevipalpus obovatus) əsasən ağac, kol, yarımkol, texniki bitkilərin zərərvericiləri 

olmaqla, həmin bitkilərin altında və ətrafında bitən ot bitkilərinə miqrasiya edirlər və ya əksinə, ot-

lardan adı çəkilən bitkilərə keçərək, onların üzərində qidalanıb çoxalır və yenidən ağac və kol bit-

kilərinə keçir. Həmin fitofaq gənələr bu xüsusiyyətlərinə görə ciddi zərərverici hesab olunur. 
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HİRKAN FLORASINA AİD BƏZİ BİTKİLƏRİN BİOKİMYƏVİ TƏDQİQİ 

 

Zümrüd Məmmədova, Güllü Əliyeva,  

Vüsalə Bədəlova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

zumrud_dendrari@mail.ru, bio890@mail.ru, drvusalabadalova@gmail.com 

 

Azərbaycanın Hirkan florasına aid nadir bitki növləri vələsyarpaq azat (Zelkowa carpinifolia 

(Pall.) C.Koch.) ağacı və ipək akasiyasının (Albizzia julibrissin Durazz) yarpaqlarından ayrılmış ekst-

raktların tərkibinə daxil olan kimyəvi maddələrin keyfiyyət və kəmiyyət tərkibi müqayisəli forma-

da tədqiq edilmişdir. Hirkan Milli Parkındakı vələsyarpaq azat və ipək akasiyasından toplanmış 

bitki nümunələrindən Dendrologiya İnstitutunda ekstrakt alınmış, üzvi həlledici olaraq etanoldan 

istifadə edilmişdir. Alınmış ekstraktların komponent tərkibi xromotoqrafiya üsulu ilə KRİSTALL-

2000M (Rusiya) qaz xromatoqrafında analiz edilmişdir. 

Azat ağacı yarpaqlarından alınmış ekstraktın komponent tərkibinin analizi zamanı 18 pik 

müəyyənləşdirilmiş, lakin onlardan 15 pikdə eyniləşdirilmə aparılmış və ayrılmış maddələr təyin 

edilmişdir. 3 piki təyin etmək mümkün olmamışdır. 

Ən çox konsentrasiya citronelly butyrate maddəsində müşahidə edilmişdir. Bu maddənin sa-

həsi 1979,238 mm2 (42,12%), hündürlüyü 529,778 mm olmuşdur. Pik analizin 17 dəq. 22 san-də mü-

şahidə edilmişdir. Ən az konsentrasiya isə alfa-terpinen maddəsində müşahidə edilmişdir. Bu mad-

dənin sahəsi 23,451 mm2 (0,499%), hündürlüyü 10,073 mm olmuşdur. Pik analizin 10,456 dəq.-də 

müşahidə edilmişdir. Komponentlərin analizi zamanı ayrılan ilk komponent 8,469 dəq.-də alpha-pi-

nen olmuşdur. Bu maddənin sahəsi 23,451 mm2 (14,433%), hündürlüyü 127,562 mm olmuşdur. 

Analiz zamanı ən son ayrılan maddə isə cedrol olmuşdur. Maddənin sahəsi 59,908 mm2 (1,275%), 

hündürlüyü 17,056 mm-dir. Pikin müşahidə edilməsi 21,328 dəq.-də izlənilmişdir.  

İpək akasiyasından ayrılmış ekstraktın komponent tərkibinin analizi zamanı 40 komponen-

tin ayrılması – 40 pik müşahidə edilmişdir. Bu proses 23,287 dəq. müddətində reallaşmışdır. Ayrıl-

mış komponentlərdən 19-una uyğun şahid maddə olduğundan təyin edilmiş, qalan 21 maddə üzrə 

isə şahid maddə çatışmazlığından eyniləşdirilmə aparılmamışdır. Ekstraktın tərkibində ən yüksək 

konsentrasiya göstərən və ilkin ayrılan maddə analizin 8,449 dəq.-də alpha-pinen maddəsi olmuş-

dur, hündürlüyü 5227,697 mm, sahəsi 23032,480 mm2 (44,310%) təşkil etmiş, ən son ayrılan maddə 

isə təyin edilə bilməmişdir. Ən az konsentrasiya göstərmiş maddə də şahid maddənin olmaması 

səbəbindən təyin edilməmişdir. Bu maddə analizin 10,443 dəq.-də izlənilmiş, hündürlüyü 7,905 

mm, sahəsi 13,778 mm2 (10,443%) olmuşdur. Təyin edilmiş maddələrdən ən aşağı konsentrasiyaya 

malik olanı geranyl oleate maddəsi olmuşdur. Bu maddənin göstərdiyi pikin hündürlüyü 9,095 mm, 

sahəsi 26,543 mm2 (0,051%). Pik analizin 18,461 dəq.-də izlənilmişdir. 

Tədqiq edilən bitkilərdən alınmış ekstraktların tərkibində citronelly butyrate və alpha-pinen 

maddələrinin yüksək olması bu bitkilərin həmin maddələrin alınmasında xammal kimi istifadəsi-

nin mümkünlüyünü təstiq edir. Qeyd olunan maddələrdən sənayenin müxtəlif sahələrində istifa-

də olunur. 
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ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN MEŞƏ ÖRTÜYÜNDƏ NDVİ İNDEKSİNİN  

MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ SİNİFLƏŞDİRİLMİŞ OBYEKTLƏRDƏ  

DİNAMIK VƏZİYYƏTİN TƏYİNİ 
 

Akif Ağbabalı1, Validə Məmmədəliyeva2, Günel Heydərzadə1 

 

1Bakı Dövlət Universiteti, akbabali@bsu.edu.az, heydarzadehg@gmail.com 
2Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya İnstitutu, valide.mamedaliyeva@mail.ru 

 

Bitki örtüyünün sağlamlığının və sıxlığının artması (onun pozulmamış ekosistemdə olan 

vəziyyətə yaxınlaşması) ilə əlaqədar fotosintez prosesi nə qədər güclü gedərsə, bir o qədər infra-

qırmızı sahədə onun əks olunmasının radiasiya faizi çox, NDVİ indeksinin qiyməti yüksək olar. 

Bu, NDVİ indeksinin analizinə görə bitki örtüyünün xüsusiyyətini və növünü təyin etməyə im-

kan verir.  

NDVİ-nin hesablanması alqoritmi demək olar ki, məsafədən zondlama məlumatlarının emalı 

ilə bağlı bütün ümumi proqram paketlərinə daxil edilmişdir (Arc View Image Analysis, ERDAS 

Imagine, ENVI, Ermapper, Scanex MODIS Processor, ScanView və s.). NDVİ indeksini müəyyən 

etmək üçün ENVİ proqramı (ENVİ Classik) istifadə edilmişdir. Emal aparmaq məqsədilə ilkin ola-

raq kosmik təsvirlər əldə edilmişdir. Bunlar iyun ayının təsvirləridir.  

Burada Landsat-5 peykindən 2000-ci ilin B3 və B4 diapazonda (kanalda) olan təsvirləri, 

Landsat-8 peykindən isə 2021-ci ilin B4 və B5 diapazonda (kanalda) olan təsvirləri istifadə edilmiş-

dir. Peyk təsvirlərinin atmosfer korreksiyası və radiometrik kalibrlənmə yerinə yetirilmişdir. Əldə 

olunan təsvirlər əsasında NDVİ indeksinin hesablanması yerinə yetirilmiş, alınan nəticələrə görə 

sinifləşdirmə aparılmışdır.  

Sonrakı mərhələdə siniflər üzrə, yəni su obyekti və dağ, qum, qar sinifləri nəzərə alınmazsa, 

digər siniflərdə gedən dəyişikliklər müəyyən edilmişdir. Bu məqsədlə 2000-ci və 2021-ci illərin altı 

sinfi üzrə sahələrdə artan, azalan və dəyişməyən sahələr müəyyən edilmişdir.  

İlk mərhələdə 2000-ci və 2021-ci illərin üst-üstə düşən, yəni dəyişməyən sahələri təyin edil-

miş, daha sonra artan və azalan sahələr aşkarlanmışdır. 

 

Cədvəl 
 

Siniflər Artan Azalan Dəyişməyən 

Meşəsiz ərazi 6298 8140 4908 

Kolluqlar və otlaq 31643 22087 38952 

Çılpaq və seyrəlmiş ağac və kolluqlar 28433 28880 10959 

Güclü sıx bitki örtüyü (kolluqlar) 45451 40000 34689 

Güclü sıx bitki örtüyü (meşə) 26216 37961 45240 

Çox güclü sıx meşə örtüyü 9713 10516 25307 

 

Aldığımız nəticələrə əsasən deyə bilərik ki, ən çox artan güclü sıx bitki örtüyü kolluqların, ən 

az isə dəyişməyən meşəsiz ərazilərin sahələridir. Cədvəldə verilən məlumatlar əsasında tərəfimiz-

dən qrafik (şəkil) tərtib edilmişdir. 
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Şəkil. Tədqiqat ərazisində siniflər üzrə meşə-bitki örtüyündə  

meşə-bitki sahələrinin dinamikası 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN DAĞ-MEŞƏ BİTKİLİYİNİN  

MÜASİR VƏZİYYƏTİNƏ DAİR 
 

Asim Səfərov 

 

Bakı Dövlət Universiteti, asimsafarov@lit.ru 
 

Uzun illər erməni işğalı altında olmuş Qarabağda müxtəlif bitkilik tiplərinə rast gəlinir. Bu 

illər ərzində haqqında söhbət gedən ərazinin bitki örtüyündə təbii şəraitin təsirləri və antropogen 

faktorların birbaşa təsiri nəticəsində müxtəlif deqradasiyalar, pozuntular və s. qeydə alınmış, yerli 

mütəxəssislərin, botanik alimlərin ərazidə müəyyən tədqiqat və müşahidələr, eksperimentlər apar-

ması mümkün olmamışdır. Erməni vandallarının 30 il ərzində ətraf mühitə vurduğu ziyanın bir sı-

ra xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar. Ərazidə unikal bitki qruplaşmaları məqsədli şəkildə məhv 

edilmiş və yandırılmış, Zəngilan rayonunda Bəsitçay sahilində 100 hektar ərazidə unikal meşə 

qruplaşması hesab olunan Şərq çinarı meşəliyi, Kəlbəcər, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, La-

çın, Şuşa və digər rayonların ərazilərində özünəməxsus bioekoloji xüsusiyyətlərə, zəngin növ tər-

kibinə və biomorfoloji xüsusiyyətlərə malik meşə bitkilik tipinin ayrı-ayrı fraqmentləri müxtəlif 

məqsədlər üçün məhv edilmişdir. Meşə bitkilik tipinin təbii bərpa prosesləri pozulmuş və nəticə 

etibarilə ərazidə xüsusən dağ meşə bitkiliyinin vəziyyətində xoşagəlməz məqamlar meydana çıx-

mışdır.  
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF MEŞƏLƏRİN ƏSAS DENDROFLORASI 

 

Əlisahib Hüseynli 

 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti,  

alisahib1013@gmail.com 

  

Şuşa şəhəri və ətraf meşələr Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində, dəniz səviyyəsindən 500-

2000 m hündürlükdə yayılmışdır. Ərazinin meşələri ot örtüyü, dendroloji və tipoloji cəhətdən zən-

gindir. 

Təhlil olunmuş ədəbiyyat mənbələrinə görə, Şuşaətrafı ərazilərdə əsasən Carpineto-

Quercetum (Q.Iberica) herbosum, Carpineto-Quercetum. graminosum, Carpinetum-trifoliosum, Quercoto-

Carpinetum festucoso-brachypodiosum, Carpinetum fillicosum və s. kimi meşə tiplərinə rast gəlinmiş-

dir. Meşə və ətraf ərazilərdə zəngin növ sayına malik birillik və çoxillik ot bitkiləri yayılmışdır. 

Onlardan Tulipa karabachensis Grossh., Dactylorhiza flavescens (C.Koch) Holub, İris caucasica Stev., 

Scilla caucasica Miscz., Galanthus caucasicus (Baker) Grossh., Primula algida Adams. və s. kimi növlər 

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 

Şuşaətrafı ərazilərdə (Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsi) əsas meşəəmələgətirən baş cinslər pa-

lıd, vələs, göyrüş və həmçinin azat ağaclarıdır. Bu meşələrdə ədəbiyyat məlumatlarına görə, 

Quercus iberica Stev., Quercus macranthera Fisch.et Mey., Carpinus caucasica A. Grossh., Fraxinus 

excelsior L., Fagus orientalis Lipsky., Ulmus glabra Huds., Tilia caucasica Rupr., Taxus baccata L., 

Zelcowa carpinifolia (Pall.) C.Koch, Pyrus communis L., Malus orientalis Uglitzk. kimi Pistacia mutica 

Fisch. et C.A.Mey., Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipsky ağac növləri yayılmışdır. Meşəaltı kollar-

dan Corylus avellana L., Sorbus torminalis (L.) Grantz., Sorbus caucasigena Kom ex. Gat., Mespilus 

germanica L., Grataegus sp., Rosa canina L., Sambucs nigra L., Euonymus latifolia (L.) Mill. növlərinə 

rast gəlinir. 

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin meşələrində yayılmış ağac və kollardan Taxus baccata L. 

Zelkowa carpinifolia (Pall.) C.Koch, Pistacia mutica Fisch.et. C.A.Mey. kimi növlər Azərbaycan Res-

publikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin meşə fondunda meşə ekosistemlərinin bərpası hazırda ən 

aktual məsələlərdəndir. Həmin ərazilərdə meşə təsərrüfatı tədbirləri həyata keçirilməlidir ki, bun-

lara təbii bərpaya kömək, müəyyən sahələrin ciddi mühafizəsi, ting və toxumla meşəbərpa işləri 

aiddir. 

Şuşaətrafı ərazilərin meşə ekosistemlərinin bərpası işlərində həmin meşəbitmə şəraitinə uy-

ğun və mümkün qədər ən yaxın ərazilərdən əldə olunmuş əkin və səpin materiallarından istifadə 

olunması meşələrin sürətli bərpasına zəmin yaradır. 

Qeyd olunan ərazilərin aşağı və orta dağ qurşaqlarında Quercus iberica Stev., Carpinus 

caucasica A. Grossh., Ulmus glabra Huds., Fagus orientalis Lipsky., Zelkowa carpinifolia (Pall.) C.Koch, 

yuxarı dağ qurşağında Quercus macranthera Fisch et Mey., Carpinus caucasica A.Grossh., Fraxinus 

excelsior L., meşəaltı olaraq isə Corylus avellana L., Sorbus torminalis (L.) Grantz., Mespilus germanica 

L., Grataegus sp., Rosa canina L., Cornus mas L. və s. kimi növlərin istifadəsi məqsədəuyğundur.  
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KƏLBƏCƏR RAYONU ƏRAZİSİNDƏ MİNERAL EHTİYATLARIN SAHƏLƏRİNİN 

TƏYİNİ VƏ DİNAMİKASININ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Bəhram Əliyev, Validə Məmmədəliyeva 
 

Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya İnstitutu,  

bahram.aliyevv@mail.ru, valide.mamedaliyeva@mail.ru 

 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bölgələri arasında ən böyüyü və minerallarla zəngin 

olanı Kəlbəcər rayonudur. İşğal müddətində bölgənin təbii sərvətləri talan edilmiş, ağaclar 

kəsilərək aparılmış, əksəriyyəti yandırılmışdır. Meşə təsərrüfatına böyük ziyan dəymiş, yüz və 

daha çox yaşı olan ağaclar məhv edilmişdir. 

Hazırda bu ərazilərin tez bir zamanda bərpası üçün həlli vacib olan vəzifələrdən biri dəymiş 

ziyanın hesablanmasıdır. Bu şəraitdə coğrafi informasiya sistemlərinin (GİS) və Yerin uzaqdan 

zondlanması (ERS) texnologiyalarından istifadə məsələsi ön plana çıxır. Bir çox hallarda GIS və 

ERS yeganə mümkün və məqbul məlumat toplama vasitələri sayılır.  

Gördüyümüz iş Kəlbəcər bölgəsindəki meşənin vəziyyətini müəyyən etmək üçün kosmik 

görüntülərin istifadəsinə həsr olunmuşdur. Burada 1996, 2006 və 2020-ci illərdə hər dəfə iyul 

ayının eyni vaxtında landsat peyklərindən çəkilmiş görüntülər araşdırılmış, NDVI indeksinin he-

sablanması əsasında meşənin vəziyyəti təsnif edilmişdir. Əldə olunan məlumatlar cədvəldə ümu-

miləşdirilmiş və bölgənin meşə sahələrinə dəyən ziyanın dərəcəsi aydın şəkildə göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 
 

Mineral növlər 1996 2006 2020 Dinamika 

(1996-2020) 

Ferric iron 35751 36750 42347 6596 

Ferrous iron 6467 26999 35008 28541 

Ferrous silicates 16140 12778 12908 3232 

Ferric oxides 16630 14049 14414 2216 

Laterite 143388 23024 24959 118429 

Gossan 25817 27784 28309 2492 

 

Peyk təsvirlərinin atmosfer korreksiyası və radiometrik kalibrlənmə yerinə yetirilmişdir. Se-

çilən etalon ərazidə mineral yataqları GİS və ENVİ proqramları ilə müəyyənləşdirilmiş və kəmiy-

yətcə qiymətləndirilmişdir. Ərazi üzrə məhv olan, yaxud zədələnən meşə-bitki örtüyü aşkarlan-

mış, alınan nəticələrin dinamikası təyin olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, ərazi minerallarla zəngindir. Bu səbəbdən tədqiqat işində əsasən 6 növ 

mineral (ferric iron (üçvalentli dəmir) və ferrous iron (ikivalentli dəmir) birləşmələri, ferric oxides 

(dəmir oksidi), ferrous silicates (dəmir silikatları, həmçinin mis və qızıl), gossan (gossan) və laterite 

(laterit)) üzrə araşdırma aparılmışdır.  

Peyk təsvirlərinə əsasən aşkarlanmış mineralların sahələri təyin olunmuş və dinamikası mü-

əyyənləşdirilmişdir. Aldığımız nəticələr əsasında Kəlbəcər rayonu ərazisində yayılan mineralların 

müxtəlif illər üzrə dəyişmə dinamikasına aid qrafik tərtib olunmuşdur. 

Göründüyü kimi, 34 il ərzində 3 mineralda azalma, digər 3 mineralda isə artma baş vermiş-

dir. Ən cox artma Ferrois iron, ən az Gossan mineralında, daha cox azalma Laterite mineralında, 

daha az isə Ferric oxides mineralında müşahidə olunmuşdur. 
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Qrafik. Kəlbəcər rayonu ərazisində yayılan mineralların müxtəlif  

illər üzrə dəyişmə dinamikası 
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF ƏRAZILƏRDƏ PLANLAŞDIRILAN MÜASİR MEŞƏ  

QURULUŞU İŞLƏRİ 
 

Mohuma Heraçiyev, Akif Həbilov 

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti, mheraciyev@mail.ru 

 

Meşə quruluşu işləri Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsinə əsasən, meşə sərhədləri-

nin dəqiqləşdirilməsi, topoqrafik-geodeziya işlərinin yerinə yetirilməsi, xüsusi meşə xəritələrinin 

hazırlanması, meşənin əsas taksasiya göstəricilərinin (cins tərkibi, yaş, hündürlük, diametr, odun-

caq ehtiyatı, ikiillik artım və s.) öyrənilməsi, əsas meşə təsərrüfatı tədarükü, meşəpatoloji müayinə 

və mühafizə, turizm, rekreasiya, əlavə meşə məhsullarından səmərəli istifadə və s. meşənin da-

vamlı və dayanıqlı istifadəsinin təşkili üçün aparılan kompleks işlərdir.  

Meşə quruluşu layihələrinin meşələrin dinamik quruluşuna uyğun sürətli və dəqiq həlli 

üçün rəqəmsal məkan məlumatlarının elektron bazaları yaradılımalı, planlaşdırma baxımından 

canlılar barədə anatomik və fizioloji, onların yayıldığı ərazilər haqqında kifayət qədər məlumatlar 

toplanmalıdır. Nəhayət, antropogen və ətraf mühitin təsirlərindən ən az zərər görəcək meşələrin 

gələcək nəsillərə ötürülməsi nəzərdə tutulmalıdır.  

Şuşa şəhəri ətrafı meşə fondu sahələrinin mina və partlamamış sursatlardan tam təmizlən-

mədiyini nəzərə alaraq, təbii ehtiyatlar haqqında məlumatların saxlanması, təhlili və təqdim edil-

məsi üçün bir neçə üsul vardır. Bu prosesdə uzaqdan zondlama və Coğrafi İnformasiya Sistemləri 

(GİS) çox mühüm rol oynayır.  

Uzaqdan zondlama obyektlərlə təmas etmədən aerofoto və peyk şəkillərindən, torpaqdan is-

tifadə, meşə quruluşu, su hövzəsi və şəhərsalma, su ehtiyatları və təbii resursların planlaşdırılma-

sında dəyişikliklər haqqında ətraflı məlumat verir. 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri texnologiyasının çoxsaylı analitik həlli üsullarından istifadə 

indiyədək mümkün olmayan və meşəçilik tədqiqatlarının əsasını təşkil edən məkan məlumat ba-

zası ilə araşdırmaq və qiymətləndirmək imkanı verir. Məlumatların əldə edilməsində uzaqdan zond-

lama və yerüstü tədqiqatların birlikdə aparıldığı birləşmiş inventar metodu seçilməlidir (şəkil). Bü-

tün mərhələlərdə uzaqdan zondlama (UZ) və GIS proqram təminatından istifadə olunmalıdır.  

Uzaqdan zondalama üsulu inventarlaşdırma sahə işlərindən əvvəl, sahə işləri və sahə işlərin-

dən sonra olmaqla üç mərhələdə yerinə yetirilir. Sahə işlərindən əvvəlki mərhələdə meşə quruluşu 

aparılacaq ərazi ilə bağlı məlumatlar toplanır və əldə edilən məlumatlar əsasında ilkin qiymətlən-

dirmə aparılır. Bunun üçün işğaldan əvvəlki meşə xəritələri, aerofotoşəkillər, horizont göstəriciləri 

və s. sənədlər elektornlaşdırılaraq təhlil edilir. 

Sahə işləri mərhələsində ən müasir peyk görüntüləri, raster, vektor xəritələri, GİS proqramı 

və s. imkanlarla əldə olunmuş məlumatlar naturada ərazinin mümkün hissələri ilə müqayisə 

olunur, bəzi göstəricilər (cinslər, taksasiya göstəriciləri, əmtəəlik və s.) təhlil olunaraq, dürüstlük 

bir daha yoxlanılır. Bu zaman sahədə məkana əsaslanan məlumatları əldə etmək üçün GPS-dən 

(Qlobal Mövqeləşdirmə Sistemi) effektiv şəkildə istifadə olunur. 

Çöl işlərindən sonrakı mərhələdə isə əraziyə aid bütün materiallar (əvvəlki xəritə və sənəd-

lər, peyk məlumatları, GİS xəritələr, ortofoto şəkillər və s.) statistik olaraq analiz edilir və ərazi 

haqqında müfəssəl yekun məlumat, həmçinin meşə təsərrüfatının gələcəkdə davamlı və dayanıqlı 

idarə edilməsi planı hazırlanır. 
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Şəkil. Məlumat axını prosesi 

 

Uzaqdan zondlama məlumatları GIS-ə ötürən ən vacib məlumat mənbəyidir. Bu resursların 

gücü, verdiyi dəqiqliklə yanaşı, geniş əraziləri əhatə etməsi onun əhəmiyyətini daha da artırır. Xü-

susilə bu gün və yaxın gələcəkdə peyk çəkilişlərinin əldə etdiyi keyfiyyət səviyyəsi, paralel olaraq 

kompüter proqramı və avadanlıqlarının inkişafı ilə meşə inventarlaşdırılması üçün zəruri olan ge-

oməlumat bazasının yenilənməsi daha asan olmaqla həm iqtisadi cəhətdən səmərəli, həm də ərazi-

lərin tam təmizlənməsinə qədər vaxt itirmədən meşə sərvətlərinin mükəmməl idarə olunmasına 

kömək edəcəkdir.  
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OTLAQLARIN DAYANIQLI İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ƏKMƏ 

OTLAQLARIN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Pərvanə Vəliyeva, Rasib Zeynalov, Tünzalə Rüstəmova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

valiyevaparvanako@gmail.com 

 

Otlaq və biçənəklər müxtəlif növlərdən ibarət bitki örtüyünə malik olmaqla heyvanların qi-

dalanması üçün lazım olan təbii, ucuz, o cümlədən qidalılıq dərəcəsi olduqca yüksək qaba yem eh-

tiyatının əldə edilməsində ən önəmli mənbədir. Otlaqlarda təsərrüfat yüklərinin optimallaşdırıl-

masının mühüm məsələlərindən biri də süni çəmənliklərin, yeni müvəqqəti əkmə otlaqların yara-

dılmasıdır. Əkmə otlaqların yaradılması kompleks meliorativ tədbirlər tələb edir. Yeni otlaqlar 

əsaslı səkildə yaxsılaşdırılmalı, ilk növbədə otlaqların ot örtüyü dəyişdirilməli və yaxud bərpa 

edilməlidir. Bu otlaqlarda həm qoyunların otarılması, həm də yem bitkilərinin yığılaraq mal-qara-

ya yedizdirilməsi mümkündür. Vaxtilə respublikada 50,0 min hektara qədər suvarılan müvəqqəti 

mədəni əkmə otlaqlardan çox səmərəli istifadə edilmiş və onların məhsuldarlığı hər hektardan qu-

ru ot hesabı ilə 150 tona qədər çatdırılmışdır. Bu gün yeni və müasir mədəni otlaqların yaradılma-

sı, köhnə otlaqların bərpası da olduqca vacibdir. 

Əkmə otlaq yaratmaq üçün təbii otlaqların torpaq-iqlim şəraiti nəzərə alınmalıdır. Yerli şə-

raitə uyğun olan yerli ot növlərindən istifadəyə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Ot qarışığını seçər-

kən onun hansı məqsədlə (biçənək, yoxsa otlaq kimi) istifadə ediləcəyi də nəzərə alınmalıdır. Ot 

qarışıqlarının uzunömürlü olması, məhsuldarlığı, yarpaq və zoğ əmələgətirmə qabiliyyəti, otarma-

ya davamlılığı əhəmiyyətlidir. Əkmə otlaq yaradarkən həm hündür, həm də alçaqboylu otların to-

xumları qarışdırılıb səpilir. Hündürboylu otlardan çoban toppuzu, çəmən topalı, tonqalotundan, 

alçaqboylu bitkilərdən otlaq quramiti, ayrıqotundan, paxlalı otlardan isə yonca və xaşadan istifadə 

etmək lazımdır. Hər iki növün qarışığı (məsələn, tonqalotu, çoban toppuzu və otlaq quramiti) bir-

gə səpilib becərildikdə quramit alçaqboylu olduğundan aşağı yarusda, tonqalotu və çobantoppuzu 

isə yüksəkboylu olub üst yarusda məhsul əmələ gətirirlər. Kökümsov gövdəli taxıl otlarını digər 

otlarla qarışıq əkdikdə otlağın ömrü 10 ilədək artır. Təmiz səpinlərə nisbətən qarışıq otlardan yara-

dılan əkmə biçənək və otlaqların məhsuldarlığı 15%-dən 50%-ə qədər artıq olur. Suvarılan ərazilər-

də taxıl otları ilə paxlalı bitkilərin qarışığından yaradılmış otlaqlar daha keyfiyyətli otlaqlar hesab 

edilir. 

Suvarılan otlaqları yaradarkən ən mühüm şərtlərdən biri də ot qarışıqlarının seçilməsində 

çoxillik otlara üstünlük verilməsidir. Təcrübə göstərir ki, suvarma şəraitində demək olar ki, bütün 

çoxillik otlar yaxşı məhsul verir, lakin suvarma şəraiti üçün hər cəhətdən perspektivlisi paxlalılar-

dan müxtəlif yonca sortları, taxıl otlarından çoban toppuzu, çəmən topalı, otlaq quramiti (rayqras), 

tonqalotu hesab olunur. Lazımi qaydada qulluq edildikdə həmin otların qarışığı suvarmada yük-

sək məhsuldar, uzunömürlü olmaqla, otarmaya davamlı ot örtüyü əmələ gətirir. Bu bitkilər sudan 

və qidadan tam istifadə edirlər.  

Kənd təsərrüfatında istehsalın davamlı və dinamik inkişafı, otlaq və əkin sahələrində torpaq-

ların münbitliyinin qorunub saxlanması və yüksəldilməsi, bitkilərin məhsuldarlığının artırılması 

və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzvi və mineral gübrələrdən istifadə etmədən mümkün deyil. 

Gübrə təminatını yaxşılaşdırmaqla vahid otlaq və əkin sahəsindən yüksək və keyfiyyətli məhsul 

götürmək, torpaqların münbitliyini bərpa etmək və yüksəltmək, istehsalın səmərəliliyini artırmaq-

la əhalinin sosial rifah halını yaxşılaşdırmaq, yoxsulluğu azaltmaq mümkündür. 

Otlaqlar vaxtaşırı gübrə ilə təmin edilməlidir. Bütün növ otlaq və biçənəklərin gübrələnmə 

sistemində əsas rol fosfor-kalium gübrələri ilə uyğunlaşdırılmış azot gübrələrinə məxsusdur. Tər-

kibində paxlalı və taxıl otlarının çox olduğu otlaq və biçənəklərə birinci növbədə fosfor-kalium 
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gübrələri verilir, çünki bu torpaqlar üçün azot o qədər də vacib deyil. Azot gübrələri taxıl olan ot-

laqlara daha çox lazımdır. Fosfor və kalium gübrələri payızda və ya erkən yazda və hər otarmadan 

sonra verilməlidir. Səpilən ili otlaq 1-2 dəfə çalınmalıdır ki, alaq otları məhv olsun. 

Uzun illər respubika ərazisinin bir hissəsinin işğalda saxlanılması nəticəsində otlaqlara xeyli 

ziyan dəymişdir. Belə ki, mütəmadi olaraq qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 100 minlərlə 

hektar otlaq, biçənək və yaşıllıqlar yandırılaraq məhv edilmiş, torpağın üst münbit qatı yararsız 

hala düşmüşdür. Bununla yanaşı, işğal altında olan otlaq ərazilərində saxlanılan heyvanlar məcbu-

riyyət qarşısında respublikanın başqa bölgələrində yerləşdirilmişdir ki, bu da həmin bölgələrdə ot-

laqların həddindən çox yüklənməsinə səbəb olmuşdur. Nəticədə otlaq əraziləri deqradasiyaya uğ-

ramışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq, Abşeron rayonunun suvarılan ərazisində müxtəlif bitki qa-

rışıqlarından ibarət əkmə otlaq sahələrinin yaradılması üçün tədqiqat işləri aparılmışdır. Tədqiqai 

işləri Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) ərazisində Abşeron yonca sortunun cəmən 

topalı və coban toppuzu ilə qarışıqlarından istifadə etməklə yaradılmış əkmə otlaqlarda müxtəlif 

gübrə normalarının tətbiqi ilə yerinə yetirilmişdir. 

Təcrübənin nəticələrinə əsasən, əkmə otlağın gübrəsiz variantının yaşıl kütlə məhsuldarlığı 

578,4 s/ha, quru ot məhsuldarlığı isə 141,9 s/ha olmuşdur. Təcrübənin digər variantlarının yaşil 

kütlə məhsuldarlığı 645,2-836,5 s/ha və ya 158,5-203,0 s/ha quru ot arasında dəyişmişdir. Ən yük-

sək məhsuldarlıq hər otarmadan (çalımdan) sonra azot gübrəsi verilən variantlarda alınmışdır. Bu 

variantlarda yaşıl kütlə məhsuldarlığı 731,1-836,5 s/ha və ya 179,0-203,0 s/ha quru ot təşkil etmiş-

dir. Belə ki, Abşeron rayonu şəraitində əkmə otlaqlarda hər otarmadan (çalımdan) sonra azot güb-

rəsi verilən variantlarda gübrəsiz varianta nisbətən orta hesabla 26,4-44,6%, gübrəli variantlara nis-

bətən isə 10,6-13,3% yüksək yaşıl kütlə məhsulu olmuşdur. 

Aparılmış tədqiqatlara əsasən demək olar ki, otlaqaltı torpaqların potensial imkanlarını yax-

şılaşdirmaq məqsədilə az məhsuldar və deqredasiyaya uğramış otlaq ərazilərində suvarma şərai-

tində müvəqqəti əkmə otlaqların yaradılması heyvandarlığın yemə olan tələbatının ödənilməsi və 

otlaqaltı torpaqların səmərəli istifadəsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Kənd təsərrüfatı istehsalında əsas sahələrdən biri heyvandarlıqdır. Lakin heyvandarlığın sü-

rətli inkişafının təmin olunmasında böyük rol oynayan təbii yem sahələrindən yem istehsal edil-

məsi məsələsi uzun illərdir ki, diqqətdən kənarda qalmışdır. 

Təbii otlaqlar heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası yaratmaq əhəmiyyətinə malik olmaq-

la torpaqların deqradasiyasının qarşısının alınmasına, aqroekosistemlərin və aqrolandşafların 

məhsuldarlığının və davamlılığının artırılmasına təsir göstərərək ərazinin ekoloji vəziyyətini yax-

şılaşdırır. 

Mal-qaranın otlaqda bəslənməsi heyvanların hərtərəfli inkişafına müsbət təsir edir. Bunun 

səbəbi yaşıl otlaq yeminin yüksək keyfiyyətli və yaxşı həzmolunan zülal və vitaminlərlə zəngin ol-

masıdır. Təbii yaşıl otun qidalılığı ondan alınmış quru otun qidalılığından xeyli yüksəkdir. Çoxil-

lik tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yaşıl otlaq yemi tərkibindəki quru maddənin 

miqdarına və ümumi qidalılığına görə qüvvəli yemlərə yaxındır. Heç bir yem, hətta qüvvəli yem-

lər də yaşıl otlaq yemini əvəz edə bilməz. 

Otlaq şəraitində saxlanılan heyvanların orqanizmi möhkəm olur və bədən quruluşu düzgün 

formada inkişaf edir. Uzun müddət təmiz havada qalan heyvanlar xarici mühitin təsiri nəticəsində 

bədəncə möhkəm, sağlam və xəstəliklərə qarşı davamlı olur. Habelə otlaqlarda saxlanılan heyvan-

lar yüksək dölvermə qabiliyyətinə malikdir. 

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərinin xeyli hissəsini təbii yem 

mənbələri təşkil edir ki, bunun da 1380 min hektarı yarımsəhra və quru bozqırlarda yerləşən qış 

otlaqlarıdır. Lakin bu sahələrdən düzgün istifadə edilməməsi, yaxşılaşdırılması üçün lazımi təd-

birlərin görülməməsi nəticəsində onların məhsuldarlığı kəskin surətdə azalmış, bir çox otlaq sahə-

lərində eroziya, şorlaşma prosesləri güclənmiş və təbii yem sahələrinin xeyli hisssəsi yararsız hala 

düşmüşdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə otlaqların vəziyyəti heyvandarlığın tələblərinə cavab 

vermir. Çünki təbii yem sahələrinin məhsuldarlığı və texniki vəziyyəti istifadəyə nəzarətin aşağı 

olması nəticəsində xeyli pisləşmişdir. Otlaqaltı torpaqların maili yamaclarının orta və şiddətli də-

rəcədə su, külək, otlaq erroziyasına uğraması nəticəsində torpağın münbit üst qatının strukturu 

qismən və ya bütünlüklə pozulmuşdur ki, bu da ot örtüyünün seyrəkləşməsinə və məhsuldarlığın 

aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Otlaqlarda eroziya prosesinin artmasına səbəb onların həddin-

dən çox yüklənməsi, otarmanın düzgün təşkil edilməməsi, aqrotexniki və fitomeliorativ tədbirlərin 

həyata keçirilməməsidir. 

Otlaqların sistemsiz otarılması nəticəsində heyvanlar ilk növbədə qidalı və faydalı otları se-

çib yeyir, az qidalı zərərli bitkilər isə yeyilməmiş qalır. Beləliklə, otlaqlar alaq otları ilə zibillənir və 

qiymətli yem bitkilərinin inkişafına mənfi təsir göstərərək otlağın botaniki tərkibinin kasadlaşma-

sına səbəb olur. 

Təbii yem sahələrinin mövcud məhsuldarlığını potensial imkanlarına uyğunlaşdırmaq, hey-

vandarlığın təbii yemə olan tələbatını ödəmək üçün həmin sahələrdə bir sıra mədəni-texniki, aqro-

texniki, meliorativ və fitomelorativ tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi ehtiyac vardır. Otlaq sa-

hələrinin heyvandarlığın inkişaf etdirilməsində müstəsna rolunu nəzərə alaraq, onların qorunub 

saxlanmasını, məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək məqsədilə otlaq ərazilərinə daimi qulluq 

edilməli, az məhsuldar sahələrdə yaxşılaşdırılma işləri aparılmalıdır. 
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Ona görə də biz yarımsəhra ərazidə yerləşən az məhsuldar təbii yem sahələrində əsaslı yax-

şılaşdırma aparmaqla, otlaqaltı torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi yollarını tədqiq etmək 

və torpağın münbitliyinin artırılması üçün torpaq iqlim şəraitinə uyğun otlaq yem bitkilərindən is-

tifadə etməklə əkmə otlaqların yaradılmasını məqsədəuyğun hesab etdik.  

Səhra və yarımsəhra otlaqlarının məhsuldarlığını artırmağın səmərəli üsulu həmin zonanın 

torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, quraqlığa, duza və otarılmaya davamlı yüksək məhsuldarlığı və 

yem keyfiyyəti olan, mal-qara tərəfindən yaxşı yeyilən, vegetasiya müddəti uzun olan bitkiləri 

səpmək yolu ilə əkmə otlaqların yaradılmasıdır. Bunun üçün tərəfimizdən quru subtropik iqlim 

şəraitində Abşeron rayonu ərazisində yerləşən təbii yem sahələrinin yaxşılaşdırılması texnologiya-

ları təkmilləşdirilməklə otlaqaltı torpaqların məhsulvermə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün insti-

tutun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında (yemçilik) tədqiqat işi aparilmışdır. Təcrübə za-

manı sınaqdan keçirilən bitkilər içərisində sivrim əzgən (Bassia prostrata L.) bitkisi xüsusi fərqlən-

mişdir. 

Sivrim əzgən bitkisindən istifadə etməklə quru subtropik ərazilərdə əkmə otlaqlar yaratmaq 

üçün müxtəlif səpin sxemində (cərgəarası 45, 60, 70 sm) qoyulmuş təcrübələrdə müxtəlif gübrə 

normaları da öyrənilmişdir.  

Təbii yem sahələrinin yaxşılaşdırılması texnologiyalarını təkmilləşdirməklə otlaqaltı torpaq-

ların məhsulvermə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə əzgən bitkisindən və mineral (azot, fos-

for və kalium) gübrələrindən istifadə etməklə yaradılmış əkmə otlaqlada məhsuldarlıq yüksəldil-

mişdir. Sivrim əzgən bitkisindən qoyulmuş tarla təcrübələrində fenoloji müşahidələr aparılmış, 

bitkinin müxtəlif variantlar üzrə boy dinamikası və məhsuldarlıq göstəriciləri tədqiq olunmuşdur. 

Müxtəlif səpin sxemində (cərgəarası 45, 60, 70 sm) sivrim əzgən bitkisinin boyu gübrəsiz variantla-

rında meyvə əmələgəlmə fazasında 29-39 sm olduğu halda, gübrəli normalarında 33-45 sm arasın-

da dəyişmişdir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Abşeron rayonu şəraitində çoxillik 

otlaq yem bitkisi olan sivrim əzgən bitkisinin məhsuldarlığı müxtəlif səpin sxemlərində (cərgəarası 

45, 60, 70 sm) 24,1-36,4 s/ha arasında tərəddüd etmişdir. Ən yüksək məhsuldarlıq cərgəarası 45 sm 

səpin sxemlərində olmuşdur.  

Elmi tədqiqat işinin üçillik nəticələrinə əsasən, əzgən bitkisinin müxtəlif səpin sxemində (cər-

gəarası 45, 60, 70 sm) gübrəli normalarının gübrəsiz variantlarına nisbətən yaşıl kütlə məhsuldarlı-

ğı 23,2-36,1% arasında tərəddüd etmişdir. Əzgən bitkisinə gübrələrin tətbiqində ən yüksək məhsu-

darlıq müxtəlif səpin sxemində (cərgəarası 45, 60, 70 sm) gübrəsiz variantlara nisbətən orta hesabla 

32,7-36,1% yüksək yaşıl kütlə məhsulu verən N60P60K40 variantına aid olmuşdur.  

Beləliklə, tədqiqatın nəticələrinə əsasən, quru subtropik yarımsəhra ərazilərdə əzgən bitki-

sindən əkmə otlaq yaradarkən ən yaxşı səpin sxemi cərgəarası 45 sm, gübrələrin tətbiqində isə ən 

yaxşı gübrə norması N60P60K40 variantı hesab olunur. 
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Otlaqaltı torpaqların davamlı idarə olunması üçün kompleks aqrotexniki tədbirlər seçilməz-

dən əvvəl onların ekoloji qiymətləndirilməsi zəruridir. Tədqiqat obyekti seçdiyimiz Qobustan qış 

otlağı massivində müxtəlif istiqamətlərdə (torpaq, iqlim, eroziya, geomorfoloji) tədqiqatlar aparıl-

sa da, qış otlaq təsərrüfatlarının tələbləri nəzərə alınmaqla onun ekoloji rayonlaşdırılması zəif təd-

qiq olunmuşdur. Bunu nəzərə alaraq, mövcud relyef, iqlim, torpaq, geobotaniki tədqiqat material-

larının müqayisəli təhlilindən sonra biz Qobustan qış otlağı massivində ekoloji qiymətləndirmə 

aparmaq üçün ərazidə əldə edilmiş kompleks geobotaniki tədqiqat materiallarının bəzi göstəricilə-

rini nəzərdən keçirəcəyik. 

Tədqiqat materialını 2015-2020-ci illərin payız və yaz mövsümlərində çöl tədqiqat işləri za-

manı Qobustan qış otlağı massivində ayrı-ayrı otlaqlar üzrə aparılmış geobotaniki təsvirlər təşkil 

edir. Geobotaniki təsvirlər müəyyən marşrut xətti üzrə otlaq ərazilərində aparılmışdır. Tədqiqat 

materiallarının təhlili göstərir ki, Qobustan qış otlağı ərazisində 4 əsas zonal bitkiçilik inkişaf tap-

mışdır: 1) bozqır bitkiliyi; 2) dağətəyi yarımbozqır (qurubozqır) bitkiliyi; 3) yarımsəhra bitkiliyi; 4) 

səhra bitkiliyi. 

Bozqır bitkiliyi massivin şimal-qərb hissələrində dağların şimal, şimal-qərb yamaclarını və 

dağüstü düzənlikləri əhatə edir. Burada yovşanlı-ayrıqlıq və yovşanlı-topallıq formasiyaları yayıl-

mışdır. Torpaq örtüyü dağ-şabalıdı (dağ boz-qəhvəyi) torpağın müxtəlif qalınlıqlı növlərindən iba-

rətdir. Bitkiliyin layihə ot örtüyü formasiyalar üzrə 65-70% təşkil edir. Bu ərazilərdə iqlim şəraiti-

nin nisbətən mülayim olması ilə əlaqədar bitkilik tiplərinin ot örtüyünün botaniki tərkibi zəngin-

dir. Əsas dominant rol şırımlı topal – Festuca valesiaca Gaud., Xəzər şiyavı – Stipa caspia (K. Koch), 

qoyun topalı – Festuca ovina L., Lessinq şiyavı – Stipa lessingiana Trin. & Rupr., daraqsünbül ayrıq – 

Agropyron cristatum (L.) Beauv. növlərinə məxsusdur. 

Dağətəyi yarımbozqır (qurubozqır) bitkiliyi Qobustanın qərb, cənub və cənub-qərb hissələ-

rində ayrı-ayrı konturlar şəkilində yayılmışdır. Formasiyanın yayıldığı ərazinin relyefi müxtəlif 

mailliyə malik, lakin qobularla zəif parçalanmış yamaclı dağlardan və maili düzənliklərdən ibarət-

dir. Bu bitkilərin yayıldığı sahələrin dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 450-750 m arasında dəyişir. 

Torpaq örtüyündə əsas yeri şabalıdı (boz-qəhvəyi) və açıq şabalıdı (açıq-qəhvəyi) torpaqların də-

rindən şorlaşmış, gipsli və müxtəlif qalınlıqlı növləri tutur. 

Bitkiliyin tərkibinə daxil olan yovşanlı topallı-şiyavlıq, yovşanlı şiyavlı-topallıq, yovşanlı ay-

rıqlı-topallıq formasiyalarının layihə ot örtüyü torpaq səthində 65%-ə çatır. Bitki örtüyündə əsas 

fon əmələ gətirən dominant bitki iyli yovşandır – Artemisia lerchiana Web. Bundan başqa, bitkilikdə 

daraqsünbül ayrıq – Agropyron cristatum (L.) Beauv., şırımlı topal – Festuca valesiaca Gaud., Xəzər 

şiyavı – Stipa caspia (K. Koch), yapon tonqalotu – Bromus japonicus Thunb., bərk quramit – Lolium 

rigidium Gaud, balaca qarayonca – Medicago minima L. geniş yayılmışdır.  

Yarımsəhra bitkiliyi Qobustan qış otlağı massivinin cənub-şərq, cənub, mərkəz, şərq, eləcə 

də ləkələr şəklində şimal nahiyələrində yayılmışdır. Yarımsəhra bitkiliyində otlaq formasiyasının 

10 tipi – efemerli-yovşanlıq, kəngizli-efemerlik, yovşanlı-efemerlik, çərənli-yovşanlıq, kəngizli-

yovşanlıq, yovşanlı-kövrək şorangəlik, yovşanlı-kəngizlik, çərənli-əzgənlik, yovşanlıq, efemerlik, 

yoşanlı-arpalıq inkişaf etmişdir. Bitkiliyə daxil olan formasiyaların ot tərkibi torpaq səthində mak-

simum inkişaf etdiyi yaz-payız fəsillərində 55-65% örtük əmələ gətirir. Formasiyaların əsas domi-

nant bitkiləri bunlardır: iyli yovşan – Artemisia lerchiana Web., soğanaqlı qırtıc – Poa bulbosa L., gən-
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giz (dağ şorangəsi) – Salsola nodulosa (Moq.) Iljin, sivrim əzgən – Bassia prostrata (L.) Beck. Həmçi-

nin formasiyanın tərkibində balaca qarayonca – Medicago minima (L.) Bartal., şərq bozağı – Ere-

mopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach, kol çərən – Suaeda dendroides (C.A. Mey.) Moq. və bərk qura-

mit – Lolium rigidium (Gaud) də vardır. 

Səhra bitkiliyi ərazinin şərq, şimal-şərq və cənub-şərq hissələrində yayılmışdır. Bitkiliyin ya-

yıldığı ərazinin relyefi yamacları şiddətli yuyulmuş təpəliklərdən və mikroçökəklikdən ibarətdir. 

Burada bitkiliyin bozaqlıq, efemerli-gəngizlik, gəngizlik, kövrək şorangəlik, gəngizli-kövrək şoran-

gəlik, qarağanlı-kövrək şorangəlik, sarıbaşlı-çərənlik, efemerli-sarıbaşlıq, efemerli-çərənlik, yov-

şanlı-kövrək şorangəli-qışotuluq, yovşanlı-gəngizli-kövrək şorangəlik, gəngizli-sarıbaşlıq, kövrək 

şorangəli-gəngizlik, efemerlik kimi formasiyları yayılmışdır. Formasiyaların ot örtüyü parçalanmış 

şəkildə olub, torpaq səthində bütöv örtük əmələ gətirmir. Bu formasiyaların tərkibində əsasən du-

zadavamlı, güclü kök sisteminə malik yarımkol bitkilərlə yanaşı, efemer və efemeroidlər inkişaf et-

mişdir. Ot örtüyü zəif olduğu üçün az miqdarda çürüntü maddələri toplanmışdır. Torpaq örtüyü 

boz-qonur torpaqlardan ibarət olmaqla yüksək gipsli, şorlaşmış və şorakətləşmişdir. 

Bitkilikdə yayılmış formasiyaların əsas dominantları bunlardır: budaqlı qışotu – Petrosimonia 

brachiata (Pall.) Bunge, soğanaqlı qırtıc (dişə) – Poa bulbosa (L), Şərq bozağı – Eremopyrum orientale 

(L.) Jaub. & Spach, buğdayı bozaq – Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski, ətli şorangə – Salsola 

crassa (M.B), kövrək şorangə – Salsola ericoides M. Bieb., gəngiz (dağ şorangəsi) – Salsola nodulosa 

(Moq.) Iljin, kol çərən – Suaeda dendroides (CAM Mog.). 

Massivin formasiyalar üzrə hektardan yeyilən quru ot məhsuldarlığı 4,3-6,8 sen/ha arasında 

dəyişir. Davamlı otlaq idarəçiliyinə müvafiq idarəetmə təcrübələri vasitəsilə otlaqaltı torpağın eko-

loji dəstək funksiyalarını gücləndirən və beləliklə, otlaq istifadəçilərinə gələcək nəsillər üçün onları 

qoruyub saxlamaqla otlaqdan iqtisadi və sosial fayda əldə etməyə imkan verən otlaqdan səmərəli 

istifadə sistemlərinin tətbiqi kimi baxılır. Bu, adətən, aşağıdakı məqsədlər üçün sosial-iqtisadi prin-

sipləri otlaqların mühafizəsi ilə əlaqələndirməklə həyata keçirilir: istehsalı saxlamaq və ya artır-

maq, istehsal riskini azaltmaq, təbii ehtiyatların potensialını qorumaq, otlaqaltı torpaqların deqra-

dasiyasının qarşısını almaq və iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi artırmaq.  
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TALIŞ DAĞLARININ AŞAĞI MEŞƏ-DAĞ QURŞAQLARINDA SƏHRALAŞMA 

PROSESİNİN İNKİŞAFI 
 

Xalıqverdi Babayev1, Fərman Abdullayev2 

 

1AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi, babayev.xaliqverdi_58@mail.ru 
2Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

Lənkəran Çay Filialı, farman-a@mail.ru 

 

Səhralaşma probleminin həllində meşələrin qorunması ən aktual ekoloji amildir. Lənkəran 

bölgəsinin subtropik meşə ərazisi cəmi 145687 ha təşkil edir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ant-

ropogen amillər nəticəsində Talış dağlarında meşənin müasir yuxarı sərhəddi dəniz səviyyəsindən 

1500-1800 m yüksəklikdən keçir. Həmin göstərici bəzi yerlərdə, xüsusən Yardımlının Alar, Lerikin 

Cəngəmiran, Astaranın Motalayataq kəndləri ətrafında 1200-1400 m təşkil edir. Bu proses Talış 

dağlarının Cənub yamacında daha intensiv getmiş, nəticədə meşə massivlərinin azalması və təbii 

biosenozların yoxa çıxması təhlükəsi xeyli güclənmişdir. Ərazinin mürəkkəb oroqrafik xüsusiyyət-

ləri və geomorfoloji quruluşu təbii antropogen təsir nəticəsində öz arealını və təbii tarixi strukturu-

nu dəyişmiş və transformasiyaya məruz qalmışdır. Son 60-70 ildə Lənkəran regionunda meşə kimi 

əhəmiyyətli təbii sərvətin bir hissəsi səhralaşma nəticəsində itirilərək bozqır sahələr və ya aqro-

landşaflarla əvəz olunmuşdur. Aparılan monitorinqin müqayisəli səciyyəsi göstərir ki, dəniz sə-

viyyəsindən 600-800 m-dən 1600 m-ə qədər olan orta dağlıq ərazilər əvvəllər (1950-1956-cı illər) ək-

sərən (59000 ha) meşə altında olmuşdursa, hazırda 30% azalaraq, 41000 ha-ra çatmışdır. Bunlar da 

meşələrdən fərqli olaraq, az torpaqqoruyucu və zəif iqlim əmələgətirici xüsusiyyətlərə malikdir.  

İşin məqsədi aerokosmik və yerüstü məlumatlardan istifadə etməklə Lənkəran regional eko-

sistemində səhralaşma prosesinin landşaftın ekoloji davamlılığına təsirinin öyrənilməsidir. Tədqi-

qatlar müxtəlif metodlarla (coğrafi, tarixi) sistemli şəkildə aparılmışdır. Tədqiqat zamanı çöl-eks-

pedisiya, stasionar, aeroşəkillərin, kosmik şəkillərin deşifrə olunması və ekoloji modelləşmə me-

todlarından, həmçinin Coğrafi Məlumat Sistemləri (CMS) texnologiyaları əsasında landşaftın və-

ziyyəti və onun tənzimlənməsi üzərində nəzarət üçün monitorinq metodundan istifadə olunmuş-

dur. Tədqiqatın məqsədindən irəli gələn aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir: səhralaşma prose-

sinin təsirinə məruz qalmış torpaqların inventarlaşdırılması; səhralaşmaya qarşı mübarizə məqsə-

dilə proqnozlaşdırma və əhalinin məlumatlandırılması sisteminin yaradılması üçün ekoloji infor-

masiya bankının təşkili; ərazinin rəqəmsal xəritəsinin yaradılması; coğrafi məlumat bazasının ya-

radılması; analitik təhlillərin aparılması; dövlət attestasiyasından keçmiş və sertfikat almış labora-

toriyalarda məlumatların müqayisəli səciyyəsinin analitik təhlilinin aparılması; səhralaşma prose-

sinin tədqiqində ən müasir innovativ elmi yanaşmaların, riyazi metodların və elektron avadanlıq-

ların geniş tətbiqi; təqdim olunmuş məlumat bankının köməyilə səhralaşma prosesində torpaqla-

rın ekoloji modellərinin statistik təhlilinin və riyazi qanunauyğunluqların aparılması; geomorfolo-

ji, iqlim və antropogen təsirlərin landşaftın səhralaşma intensivliyinin artmasına təsirinin dəqiqlik-

lə öyrənilməsi üçün daha yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik kosmik şəkillərin əldə edilməsi; 

kosmik verilənlərin təsvirlərin emalını təmin edən proqram təminatları və CMS texnologiyaları va-

sitəsilə emal edilməsi. 

Beləliklə, aerokosmik təsvirlər və yerüstü məlumatlar vasitəsilə alınmış verilənlər əsasında 

səhralaşma prosesində torpaq tipləri və bitki örtüyü yeni təsvirlər əsasında müəyyənləşdirilmiş, 

onların tədqiqi və müqayisəli səciyyəsi üçün ekoloji modellər işlənmişdir; verilən informasiyanın 

tərkibi, məzmunu və keyfiyyəti idarəetmənin təminatında yalnız iqtisadi ekoloji verilənlərlə məh-

dudlaşdırılmayaraq, həmçinin texniki-texnoloji və digər innovativ informasiyalardan istifadə 

olunmuşdur; yüksək informasiya texnologiyası olan kosmik texnologiyanın və yerüstü məlumatla-

rın tətbiqi ilə biosenoz dəyişiklikləri aşkarlamaqla həmin ərazilərdəki səhralaşma prosesində eko-
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dinamik dəyişikliklər qiymətləndirilmişdir; coğrafi obyektlər haqqında məlumatları ümumi əks et-

dirən müasir kompüter sistemi verilənləri məkanda bir araya gətirməklə və onların bir-birinə in-

teqrasiyasını təmin etməklə, ərazinin Regional Coğrafi Məlumat bazası hazırlanmışdır. Bu, aşağı-

dakı mərhələləri özündə əks etdirir: analitik təhlillər nəticəsində arid landşaft komplekslərində 

səhralaşmaya dair xəritələrin yaradılması; təbiəti mühafizə xəritələrinin tərtibində, onların məz-

mun elementlərinin seçilməsində ərazinin regional coğrafi məlumat bazasından istifadə; analitik 

təhlillər vasitəsilə relyef xüsusiyyətlərinin, əhalinin sıxlığının, səhralaşmada torpaq itkisinin uçota 

alınması, yerüstü tədqiqatlarla əsas qida elementlərinin kəskin azaldığı ərazilərin müəyyən edil-

məsi və coğrafi məlumatların xəritələrin tərtib olunmasında istifadəsi; alınmış məlumatlar əsasın-

da sahibkarlıq və fermer təsərrüfatlarında regionun məhsuldar qüvvələrinin inkişaf sistemlərinə 

aid mühüm nəzəri və əməli tədbirlərin həlli üzrə məsələlərin qiymətləndirilməsi. 

Coğrafi Məlumat Sistemləri (CMS) texnologiyaları əsasında ərazidə aparılan tədqiqatlar və 

eksperimentlərin köməyilə elmi-texniki informasiyaları texniki-iqtisadi təhlil etməklə prioritet sa-

hələr müəyyənləşdiriləcəkdir. Səhralaşma prosesinin nəticəsi olaraq baş verən sürüşmələrin mor-

fometrik göstəriciləri və s. məlumatlar üzərində müxtəlif analitik təhlillər aparmaqla texniki-iqtisa-

di səmərəliliyin müəyyən edilməsi metodikası işləniləcəkdir. Bunların vaxtında istifadəsi təsərrü-

fatın və ya təşkilatın ekoloji və texniki-iqtisadi səmərəliliyinin yüksək dərəcəsini təmin edə bilər. 

Səhralaşmada ekoloji təhlükəsizlik göstəricilərinin yaxşılaşması müəssisələrdə iqtisadi dayanıqlılı-

ğın formalaşmasına müsbət təsir edəcəkdir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bölgədə səhralaşma probleminin həllinə yar-

dım edə biləcək təşkilati və elmi-tətbiqi xarakterli CMS texnologiyaları əsasında kompleks tədbir-

lər sistemi hazırlanmalıdır: Regional Coğrafi Məlumat Sistemləri texnologiyaları əsasında ekoloji 

informasiya bankı yaradılmalıdir; bölgədə aparılan sosial-iqtisadi layihələr təbii landşaftların (me-

şə ekosistemləri və s.) tarixi arealını dəyişməməlidir; meşələrin bərpasında ərazinin ekoloji para-

metrlərinə uyğun ağac və kol bitkiləri əkilməlidir; bütün fermer təsərrüfatları və sahibkarlar ekolo-

ji biliklərə yiyələnməli və bunun üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır; ekoloji avadanlıqların öl-

kəyə gətirilməsində iş adamlarına müəyyən güzəştlər verilməlidir. 
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ŞUŞA RAYONUNUN BƏZİ DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN  

MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞINDA İNTRODUKSİYASI 
 

Yusif Zeynalov1, Aynur Ərəbzadə1, Yusif Abiyev2, Leyla Mustafayeva1 

 

1Mərkəzi Nəbatat Bağı  
2 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu, aynurarabzade@gmail.com 

 

Şuşa rayonu relyefinin və iqliminin müxtəlifliyi bitki örtüyünün zənginliyinə səbəb olmuş-

dur. Uzunmüddətli işğal dövründə burada tədqiqatlar aparılmadığı üçün ərazinin bitki örtüyünün 

öyrənilməsi və bərpası aktual məsələdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, regionun təbii bitki örtüyündə Arctium lappa, Artemisia ab-

sinthium, Artemsia vulgaris, Rumex crispus, Inula helenium, Taraxacum officinale, Dryopteris filix mas, 

Salvia officinalis, Papaver somniferum, Rhus coriaria, Malva sylvestris, Sambucus nigra, Sambucus ebulus, 

Crocus speciosus, Platanthera chlorantha, Melissa officinalis, Crataegus pentagyna, Rosa canina, Achillea 

millefolium, Eremurus spectabilis, Plantago major, Origanum vulgare, Carum carvi, Mentha longifolia, 

Mentha piperitae, Ornithogalum pyrenaicum, Matricaria chamomillae, Berberis vulgaris, Lamium album, 

Potentilla recta, Euphorbia iberica, Orchis purpurea, Fragaria vesca, Urtica dioica, Hypericum perforatum, 

Hippophae rhamnoides və s. dərman bitkilərinə rast gəlinmişdir. Öyrənilən növlər antibakterial, anti-

virus, diuretik, büzüşdürücü, yarasağaldıcı xüsusiyyətlərə malik olub, ürək-damar, böyrək-sidik 

yolları, qaraciyər, diabet, dəri, mədə-bağırsaq və s. xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifa-

də olunur.  

Tədqiq olunan növlər Mərkəzi Nəbatat Bağının kolleksiya sahəsinə introduksiya olunaraq 

becərilmişdir. İntroduksiya olunmuş dərman bitkilərinin içərisində həmçinin nadir və nəsli kəsil-

məkdə olan bitkilər (Rhus coriaria, Crocus speciosus, Platanthera chlorantha, Eremurus spectabilis, Orc-

his purpurea və s.) də vardır.  

Öyrənilən növlərin introduksiya olunmasında məqsəd nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlə-

rin çoxaldılması və reintroduksiya edilərək sayının bərpa edilməsidir. Dərman bitkiləri isə Şuşa ra-

yonunda və Qarabağın digər ərazilərində çoxaldılaraq yeni dərman bitki kolleksyalarının salınma-

sı məqsədilə istifadə oluna bilər.  
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REGİONUN MEŞƏ VƏ OTLAQ EKOSİSTEMLƏRİ 

 

Zemfira Hacıyeva 

 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, zemfira.hajiyeva@outlook.com 

 

Qarabağ Kür və Araz çayları arasında geniş ərazini əhatə edir və bu metropoliyanın yaxın 

şərq hissəsi ovalıq, qərb hissəsi isə dağlıq zonalardan ibarətdir. 

Antropogen sistemi allüvial-prolüvial çöküntülərindən təşkil olunub. 

Qarabağ yaylası Zəngəzur və Qarabağ silsilələri arasında Tərtər və Həkəri çaylarının yuxarı 

axarında yerləşir. Okean səviyyəsindən orta hündürlüyü 2000-2500 metrdir. 

Yaylanın iqlimi soyuqdur, qışı xeyli sərt keçir, yağıntıların illik miqdarı 500-800 mm-dir. 

(Nə?) Tərtər, Hocazsu, Zabux, Bazarçay, Qarabağ yaylasından başlanır. Yaylanın torflu dağ-çəmən 

torpaqlarında alp, çimli dağ-çəmən torpaqlarında subalp çəmənləri geniş sahəni əhatə edir. Orta 

dağlıqda vələs-palıd meşələri vardır. Tarixi Qarabağ vilayətinin mühüm hissəsini Kiçik Qafqazın 

Qarabağ və Zəngəzur dağ silsilələri təşkil edir. Yura və təbaşir sistemlərinin çökmə və vulkanik 

süxurlarından əmələ gəlmiş Qarabağ dağları polimetal filizlər, xromit, miş, tikinti daşı mərmər, 

kəc, əhəng xammalı, gil və s. ilə zəngindir, mineral su ehtiyatlarına malikdir. 

Qarabağ Kiçik Qafqazın cənub-qərb çıxıntısının davamıdır. Dağların hündürlüyü 1400-dən 

3740 metrə çatır. Qarabağın ərazisini 4 şərti zonaya bölmək olar:  

– Yüksək dağlıq zona 1800-3000 m yüksəklikdə olan, əsasən çəmənliklərdən ibarət yaylaqlar-

dır. Yaylaqların ümumi sahəsi təxminən 3700 ha təşkil edir. Bu zonaya ildə 600 mm yağıntı düşür;  

–  Dağlıq zona 950 m-dən 1800 m-ə qədər yüksəklikdə yerləşir, illik yağıntının miqdarı 400-

600 mm-dir. Burada 169 min ha enliyarpaq meşələr mövcud olub.  

–  Dağətəyi zona 300-950 m qədər yüksəklikdə olub, mülayim-isti iqlimə malikdir; 

–  Meşəlik ərazidə torpaq tünd boz, qızılı, alp çəmənliklərində gümüşlə zəngindir. Yaylaqlar 

çəmənliklərdən ibarətdir. Yaylaqlardan aşağıda dağların yamacları meşələr və kolluqlarla örtül-

müşdür. Bu zona rütubətli iqlimi ilə fərqlənir, qısamüddətli və dövri yağışlar yağır, tez-tez duman 

olur. Zəngin bitki örtüyünə malik ərazilərdə çoxsaylı bitki növləri vardır. Düzənlikdə yovşanlı-şo-

ranotlu yarımsəhra dağ ətəklərində daşdayan, şibyə, yovşanlı-darağotlu bozqır və yarımboz qız 

bitkiləri, dağ yamaclarında kolluqlar bitir. 

Zəngəzur yaylası Tərtər və Arpa çaylarınadək meridian istiqamətində uzanır. Silsilənin qərb 

yamacları çöl və yarımsəhra bitkiləri, şərq yamacları enliyarpaq meşələr (palıd, vələs, göyrüş, ağ-

caqayın) və subalp çəmənləri ilə örtülüb. 

Qədim tarixə malik Qarabağ bitki aləminin zənginliyinə görə xalq təbabətinin geniş yayıldığı 

bölgələrdən biridir. Burada yayılmış dərman bitkilərindən (19 fəsil və 28 cinsdən ibarət 35 növü 

Qafqaz endemi) 32 növü nadir və itmək təhlükəsində olan, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı 

kitab”ına daxil edilmiş bitkilərdir.  

Beləliklə, Qarabağ regionunun meşə və otlaq ekosistemini şərti olaraq 5 zonaya bölmək olar: 

yaylaqlar, dağ zonası, dağətəyi, aran zona və çöllük. 

Təbii ki, Qarabağın ekosistemi haqqında tam təsəvvürə malik olmaq üçün bu məsələyə 

kompleks – sistemli yanaşılması vacibdir. 
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CURRENT INTERNATIONAL STATUS OF GLOBALLY THREATENED AND  

NEAR THREATENED AVIFAUNA SPECIES OF KARABAKH 
 

Eldar Rustamov1*, Elcin Sultanov2, Sevinc Humbatova3 

 

1Menzbeer Ornithological Society, Moscow, Russia, elldaru@mail.ru 

2Azerbaijan Ornithological Society, Baku, Azerbaijan, elchin59@gmail.com 
3Baku State University, s.e.humbatova@gmail.com 

 

Birds are an integral component of the biological diversity of Azerbaijan. By signing the Con-

vention on Biological Diversity in 2005, Azerbaijan emphasized the international responsibility for 

the conservation of its national biological resources. Taking into account that most of the Karabakh 

region (including Eastern Zangezur and former Nagorno-Karabakh) was occupied by Armenia du-

ring the last 30 years and conducting of normal nature conservation surveys and activity was not 

possible, conducting of nature conservation research in this region has special importance. To as-

sess the status of bird species in Azerbaijan, the modern methodology and approach of IUCN were 

used (10/08/2022, https://www.iucnredlist.org/). 

The avifauna of Azerbaijan includes more than 400 species belonging to 19 orders. Of these, 

more than 310 species of 16 orders occur, or can be potentially found in various habitats of for-

merly occupied territories of Karabakh from foothills to the alpine belt of Lesser Caucasus. Among 

them, 12 species are Globally Threatened: Critically Endangered (CR)– 1 (3 species found for all 

Azerbaijan), Endangered (EN)– 4 (4), Vulnerable (VU) – 7 (12). 14 species belong to the Near 

Threatened (NT) category, the same number of NT species registered for all of Azerbaijan. Totally 

26 Globally Threatened and Near Threatened species occurred which consist of about 80% of 33 

species of International Importance (Globally Threatened and Тear Threatened) found in Azerbai-

jan. Preliminary analysis shows that avifauna of Karabakh plays an important role in the conserva-

tion of avifauna of Azerbaijan. The damage to avifauna and biodiversity of Karabakh caused by 

war and occupation is yet to be determined. 

 

Table 1. International (IUCN Red List) status of endangered bird species of Karabakh 

№  

Species 
Migratory status 

IUCN conservation stat-

us 

1.  Pelecanus crispus – Dalmatian Pelican migratory-wintering Near Threatened 

2.  Anser erythropus – Lesser Whiter fronted 

Goose 
migratory-wintering Vulnerable 

3.  
Marmaronetta angustirostris –  

Marbled Teal 

resident and wintering 

(2 different populati-

ons) 

Vulnerable 

4.  
Aythya nyroca – Ferruginous Duck 

breeding, possibly 

wintering  
Near Threatened 

5.  Oxyura leucocephala – White-headed Duck migratory-wintering Endangered 

6.  Gypaetus barbatus – Bearded Vulture resident Near Threatened 

7.  Neophron percnopterus – Egyptian Vulture migratory- breeding Endangered 

8.  Aegypius monachus – Cinereous Vulture resident Near Threatened 

9.  Aquila heliaca – Eastern Imperial Eagle resident Vulnerable 

10.  Aquila nipalensis – Steppe Eagle  migrating Endangered 

11.  
Clanga clanga – Greater Spotted Eagle 

Migrating, possibly 

wintering 
Vulnerable 

12.  Circus macrourus – Pallid Harrier migrating Near Threatened 
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13.  Falco cherrug – Saker Falcon migratory-wintering Endangered 

14.  Falco vespertinus – Red footed Falcon migratory-breeding Vulnerable 

15.  Lyrurus mlokosiewiczi – Caucasian Grouse resident Near Threatened 

16.  Otis tarda – Great Bustard migrating Vulnerable 

17.  Tetrax tetrax – Little Bustard migratory-wintering Near Threatened 

18.  Glareola nordmanni – Black-winged Pratinco-

le 
migrating Near Threatened 

19.  Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatc-

her  

migratory, breeding 

possibly 
Near Threatened 

20.  Vanellus vanellus – Northern Lapwing migratory-wintering Near Threatened 

21.  Vanellus gregarious – Sociable Lapwing migrating Critically Endangered 

22.  Limosa limosa – Black tailed Godwit migratory-wintering Near Threatened 

23.  Numenius arquata – Eurasian Curlew migratory-wintering Near Threatened 

24.  Gallinago media – Great Snipe migrating Near Threatened 

25.  Streptopelia turtur – European Turtle Dove migratory-breeding Vulnerable 

26.  Turdus iliacus – Redwing migratory Near Threatened 
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VITEX CİNSİNƏ AİD OLAN Vitex agnus-castus NÖVÜNÜN ABŞERONDA 

 İNTRODUKSİYASI VƏ EFİRYAĞLILIĞI 
 

İradə Məmmədova, Afət Bağırlı 
  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu, irade_mamedov@mail.ru 

 

 Azərbaycan florasına daxil olan bitkilərin 1500-dən çox növü dərman əhəmiyyətlidir ki, on-

ların da təxminən 800-ü efiryağlı bitkilərə aiddir. Efiryağlı bitkilərin kompleks bioloji aktiv maddə-

lərə malik olması tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmamış, bu sahədə müxtəlif aspektli ge-

nişmiqyaslı araşdırmaların aparılmasına səbəb olmuşdur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, dünya 

əhalisinin 80%-i bitkilərdən alınan dərmanlardan istifadə edir. Aromatik bitkilərin əksəriyyəti mü-

əyyən bir dozada mikroböldürücü xüsusiyyətə malik olur. Həmin bitkilərin efir yağlarının tərkibi-

ni əsas etibarilə terpenlərdən ibarət qarışıqlar təşkil edir. Bu cür perspektivli efiryağlı bitkilərdən 

biri Abşeronun iqlim şəraitində yaxşı becərilən Viteks aqnus-castus L. – Adi ərgudədir.  

 Viteks aqnus-castus – Adi ərgudə – Verbenaceae Jaume – Hil (Müqəddəs ağac, İbrahim ağacı, 

Monastır bibəri də deyilir) Minaçiçəyikimilər fəsiləsinin Ərgudə cinsinə daxildir. Adi ərgudə toxu-

mu 1951-ci ildə Batumi Botanika bağından gətirələrək Dendrologiya İnstitutunda introduksiya 

olunmuşdur.  

Bitki yabanı halda Aralıq dənizyanı ölkələri, Şimali Amerika, Şimal-Şərqi Afrikada tropik və 

subtropik zonalarda, Kiçik Asiya, İran, Krasnodar, Qafqazda, Krımın meşə və qoruqlarında yayıl-

mışdır. Yarpaqlarını tökən, genişçətirli, 3 m-ə qədər hündürlüyü olan agacdır. Bozumtul bənövşə-

yi rəngli, ətirli çiçəkləri budaqların uclarında sıx, salxım halında olur. Yarpaqları qarşı-qarşıya yer-

ləşən 3-7 yarpaqcıqdan ibarət barmaqşəkilli mürəkkəb yarpaqdır. Boruşəkilli çiçəkyanlığı beşüzv-

lüdür. Kasacıq boruşəkilli olub, beşdişciklidir. Erkəkciyi dörd ədəd olmaqla çiçək tacından xaricə 

çıxır. Çiçək tacı sıx çiçək qrupunda yerləşir. İyun ayından sentyabra kimi çiçəkləyir, çiçəkləyəndə 

olduqca gözəl görünür. Kiçik, kürəşəkilli, qaramtıl meyvələri əzildikdə istiot dadı verir. Tozlanma-

sı həşəratlar vasitəsilə gedir. Bitki çox güclü və xoş ətrə malikdir. Meyvələri oktyabr-noyabr ayla-

rında yetişir. Gözəl balverən bitkidir. 

Tədqiqatlar 2020-2021-ci illərdə Dendrologiya İnstitutunun Ağac-kolların introduksiyası və 

iqlimləşdirilməsi və Efiryağlı bitkilər laboratoriyalarında aparılmışdır. Adi ərgudənin toxumla ço-

xaldılması Q.A.Firsova (1955), cücərtilərin morfoloji xüsusiyyətləri İ.T.Vasilçenko (1960), illik boy 

artımı A.A.Molçanov (1967) metodikaları əsasında öyrənilmişdir. Tədqiqat zamanı yerli şəraitdə 

yığılan toxum materiallarından istifadə edilmişdir. Toxumların cücərmə qabiliyyətinin səpin vax-

tından asılılığı öyrənilmişdir. Apardığımız fenoloji müşahidələrdən müəyyən olmuşdur ki, adi ər-

gudə bitkisi Abşeron şəraitində bol çiçəkləyir və çoxlu miqdarda toxum əmələ gətirir. Toxumla 

aparılan səpinlərin nəticəsi cədvəl 1-də əks olunmuşdur. 

Bu bitki həmçinin vegetativ yolla da çoxaldılır. Bizim təcrübələrdə onlardan yalnız biri – 

odunlaşmış qələmlərlə çoxaltma üsulu tətbiq edilmişdir. Vegetativ çoxaltma institutun təcrübə sa-

hələrində açıq şəraitdə aparılmışdır. Bunun üçün qələmlər birillik zoğlardan 20-25 sm uzunluğun-

da kəsilib hazırlanmışdır. Qələmlər iki dövrdə, mart-aprel aylarında əkilmişdir (cədəl 2).  

Laboratoriya şəraitində yeni yarpaqların efiryağlılığının müəyyənləşdirilməsi Klevendjerin 

hidrodistilyasiya üsulu ilə, uçucu yağların komponent tərkibi isə "Chromatek-Crystal 2000 M" qaz-

maye xromotoqrafiyasında aparılmışdır. Efir yağının əsas komponentlərinin çəki nisbəti xroma-

toqrafda qazoxromatoqrafiya üsulu ilə kapilyar sütun vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Komponent-

lərin kütlələrini hesablamaq üçün normallaşdırma üsulundan istifadə edilmişdir. Müəyyən edil-

mişdir ki, ərgudə yarpaqlarındakı efir yağının konsentrasiyası 0,45% və açıq sarımtıl rəngli maye-

dir. Yarpaqların efir yağında 20 komponent identifikasiya edilmişdir və əsas maddələr 1,8-sineol 

(28,3%), β-пинен (13,1%)-dir. 
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Cədvəl 1. Tədqiq olunmuş növün toxumunun səpin nəticəsi və cücərmə faizi 

Növ Səpin vaxtı Yazda əkilmiş toxum Payızda əkilmiş toxum 

Yaz Payız Cücərmə 

vaxtı 

Cücərmə 

% 

Cücərmə 

vaxtı 

Cücərmə 

% 

Vitex agnus-castus L. 25.03.2021 10.11.2021 17.04.2021 70 20.04.2021 70 

 

 Cədvəl 2. Vitex agnus-castus L. növü qələmlərinin boy artımı 
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1 illik zoğların uzunluğu,  

 sm 

İyun İyul  Avqust 

15 30 15 30 15 30 

Vitex 

agnus 

castus 

50 
01.03.16 7-14 10.05 18.05 30 33 60 63 90 94 

27.04.17 10-18 25.05 31.05 16 22 40 43 85 97 

  

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bitkinin vegetativ yolla çoxaldılması daha 

perspektivli olur. Xammalın yarpağından alınan yağ daha çox yüksək təsirə malikdir və güclü an-

timikrob xüsusiyyətli maddələrlə zəngindir. Qadın xəstəliklərinin demək olar ki, hamısında bitki-

nin yarpağından və toxumundan istifadə edilir. Bir çox dövlətlərin, xüsusilə Şərq ölkələrinin kuli-

nariyasında yarpaq və meyvələri ət yeməklərinə, şorbalara, kolbasalara, balıq konservlərinə, mü-

rəbbələrə əlavə olunur. Əsasən kosmetika, dərman, qida sənayesi, aromaterapiya və fitoterapiya 

sahələrində tətbiq edilir. Həmçinin gözəl dekorativ və ətirli çiçəkləri olduğuna görə yaşıllaşdırma-

da istifadəsi məqsədəuyğundur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



166 
 

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ NADİR VƏ  

NƏSLİ KƏSİLMƏK TƏHLÜKƏSİ OLAN HEYVANLARIN SÜNİ ŞƏRAİTLƏRDƏ  

ÇOXALDILMASININ AKTUALLIĞI VƏ DAVRANIŞLARININ  

İDARƏ EDİLMƏSİNİN EKOLOJİ ƏSASLARI 
 

Avtandil Musayev 
 

Bakı Dövlət Universiteti, musayevavtandil@yahoo.com 

 

 Heyvansaxlama məntəqələrində heyvanların çoxaldılması istiqamətində tədqiqat işlərinin 

miqyası genişdir. Müasir dövrdə dünyanın bir şox heyvanxanalarında, heyvansaxlama məntəqələ-

rində (balinalar istisna olmaqla) onurğalı heyvanlar çoxaldılır. 

 Beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların (həmin növün 

genefondunun daşıyıcılarının) qorunub saxlanmasının yeganə üsulu onların süni yaradılmış şəra-

itlərdə qəfəs, heyvanxana və xüsusi heyvansaxlama məntəqələrində çoxaldılmasıdır. 

 Süni şəraitdə çoxaldılmanın ilkin mərhələsində nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların 

qəfəs şəraitində çoxaldılmasına həmin heyvanların reanimasyası kimi baxılırdı. Müasir dövrdə in-

sanların təsərrüfat fəaliyyəti və təbiətdə baş verən iqlim dəyişkənlikləri nəticəsində kritik saylı və 

yayıldığı əraziləri olmayan istənilən növlərin qısa bir vaxt ərzində nəsli kəsilmək statusu ala bil-

məsi qaçılmazdır. Ona görə də heyvanların zoopark və pitomniklərdə saxlanması və çoxaldılması 

nəinki nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların genefondunun qorunması üçün, həm də sayı və 

yayıldığı ərazisi kritik olmayan istənilən növ heyvanların qəfəs şəraitində çoxaldılma texnologiya-

sının tətbiqi üçün vacibdir. Bu o demək deyil ki, biz bütün heyvanların qəfəs şəraitində çoxaldıl-

ması mərkəzləri yaratmalıyıq, lakin hər qrup heyvanın saxlanma texnologiyasının, stabil çoxala bi-

lən və genetik effektli qrupların yaradılması və ekoloji baxımdan idarə edilməsinə hazır olmalıyıq. 

Heyvanların ekoloji əsaslarla idarə olunmasına tək bioloji hadisə kimi deyil, eyni zamanda 

antropogen mənşəli, ətraf mühitdə heyvanlara daim təsir edən bioloji problem kimi baxılmalıdır. 

Qəfəs, laboratoriya və qapalı şəraitlərdə heyvanların daxili və xarıci mühitini modelləşdirən fak-

torlar yaratmaqla təbii siklləri laboratoriya şəraitində təşkil etmək olur. Apardığımız tədqiqat işlə-

rində heyvanların təbii şəraitdə ritmik aktiv və passiv (yuxu) fazalarını öyrənib, laboratoriya şərai-

tində tətbiq etməklə, onların qapalı şəraitdə davranışlarını və müvafiq fizioloji prosesləri dəyişmə-

yə nail olmuşuq (ixtira-patent N I2007.0031. Musayev A. M., Yolçuyev Y., Musayev M.A., Əliyev 

Ə.H., ixtira-patent N I2012.0109. Musayev A. M., Məmmədova G.Y., Sadıqova N.A., Əliyev Ə.H.).  

 Beləliklə, təbii, volyer və laboratoriya şəraitində sutkalıq və mövsümi ritmik davranışların 

bioloji mahiyyətinin öyrənilməsi heyvanların davranışlarını tənzimləyən ekoloji siqnallar sırasının, 

davranışın konkret formasının, onun nə vaxt baş verəcəyinin müəyyən edilməsi, insanlarla hey-

vanların qarşılıqlı münasibətlərinin optimallaşdırılması yollarından biridir. 

Tədqiqat işinin istiqaməti və məqsədi:  

 Nəzəri olaraq təbii, qəfəs və labaratoriya şəraitində sutkalıq və mövsümi ritmik davranış-

ları tənzimləyən, öncə xəbərdarlıqedici siqnal kimi təsir göstərən, sonrakı mərhələlərdə güc siqnalı 

kimi fəaliyyət göstərən siqnallar sırasını müəyyən etmək; 

 Geofiziki sutkalıq və mövsümi ritmlərlə heyvanların bioloji ritmlərini sinxronlaşdıran siq-

nallar sırasını müəyyən etmək və həmin siqnallar sırasının qəfəs və laboratoriya şəraitlərində tək-

rarlanmasnı təmin etmək; 

 Astronomik sutkanın iki gündüz və iki gecə fazalarının qapalı şəraitdə saxlanan heyvan-

lara müxtəlif aspektlərdə təsirini öyrənmək; 

 Sosial faktorların təsirini araşdırmaq; 

 Sürü halında yaşayan heyvanlarda və ya süni yaradılmış çoxsaylı populyasiyalarda hey-

vanların davranışlarının ictimai sinxronlaşdırılması mühüm yer tutur. Sürü halında yaşayan hey-
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vanların başçısına, dominant fərdlərə təsir etməklə digər heyvanların davranışlarını idarə etmək; 

 Bir sıra heyvanların cinsi fəallığı sosial faktorların təsiri altinda aktivləşir. Məsələn, ağ si-

çovullarda erkək siçovulun qoxusu dişi siçovulun cinsiyyət hormonlarını stimullaşdırır. Bu isiqa-

mətdə tədqiqat işlərini iri- və xırdabuynuzlu heyvanlarda öyrənmək. 

İşin praktiki hissəsində əsas məqsəd:  

Qəfəs, qapalı və laboratoriya şəraitlərində ontogenezin müxtəlif mərhələlərində heyvanların 

ekoloji və fizioloji xüsusiyyətlərindən və vəziyyətlərindən asılı olaraq, onların sutkalıq və mövsü-

mi ritmik davranışlarını tənzimləyən optiko-akustik proqram hazırlamaq; 

Təbii, qəfəs və laboratoriya şəraitlərində heyvanların məhsuldarlığının artırılmasna dair bio-

texniki proqram hazırlamaq. 
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YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA EDİLMİŞ BƏZİ MEYVƏ BİTKİLƏRİNİN  

GENOMUNUN MÜQAYİSƏLİ ŞƏKİLİDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

Nəzakət Hüseynova1, Ləman Rəsulova2 

 

1Bakı Dövlət Universiteti, biolog-bdu@rambler.ru,  
2Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

lemanrasulova566@gmail.com 

 

Ən mühüm təsərrüfat və bioloji əlamətlərə görə müxtəlif ekoloji-coğrafi və genetik mənşəli 

alma genotiplərinin kompleks tədqiqi aparılmış, onların qışa davamlılığı, müqaviməti, həmçinin 

böyümə və məhsuldarlıq baxımından müqavimət potensialı müəyyən edilmişdir. Hibridoloji təhli-

lə əsasən, maksimum şaxtaya davamlılığın irsiyyət nümunələri, müqaviməti, böyümə xüsusiyyət-

ləri, maksimum şaxtaya davamlılıq əlamətinin formalaşmasında genlərin əlavə qarşılıqlı təsirlərin-

dən hansının üstünlük təşkil etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi meyvə bitkilərinin yerli və introduksiya edilmiş sortlarının (alma, ar-

mud, heyva) genefondunun genetik müxtəlifliyini qiymətləndirmək və seleksiya prosesini təkmil-

ləşdirmək üçün DNT-nin identifikasiyası, genotipləşdirilməsi və markerlə seleksiya üsullarının iş-

lənib hazırlanması və bu tədqiqat işləri əsasında rəqabət qabiliyyətli çeşidlər yaratmaq olmuşdur. 

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli qarşıya qoyulmuşdur: meyvə bitkilərinin ge-

notiplərini müəyyən etmək üçün ən informativ, etibarlı və əlverişli molekulyar markerlər sistemi-

nin müəyyənləşdirilməsi; Azərbaycanda yetişdirilən müxtəlif mənşəli meyvə bitkilərinin genefon-

dunun genetik müxtəlifliyinin qiymətləndirilməsi; Azərbaycanda yetişdirilən yerli alma, armud və 

heyva sortlarının, eləcə də introduksiya sortlarının SSR lokuslarının polimorfizmini öyrənmək, ən 

polimorf və informativ lokusları müəyyənləşdirmək; Azərbaycanda yetişdirilən alma, armud, hey-

va növlərinin və sortlarının DNT identifikasiyasına imkan verən SSR markerlər sisteminin işlənib 

hazırlanması və s. Alma sortlarının və növlərinin genetik müxtəlifliyini öyrənmək üçün 20 SSR 

markerini özündə birləşdirən dəst yaradılmışdır. Alma genomunun müxtəlif bölgələrini əhatə 

edən monolokus yüksək polimorfik markerlərə üstünlük verilmişdir. 102 alma çeşidi və növü ara-

sında 220 polimorfik allel müəyyən edilmişdir. Allellərin ümumi müxtəlifliyinə böyük töhfə verən 

nadir növlər və introduksiya edilmiş növlər olmuşdur. Onların genotiplərində becərilən sortlarda 

olmayan allellər var. Hər bir marker üçün aşkar edilən allellərin sayı 8-dən 40-a qədər, orta hesabla 

16,5 olmuşdur. Fərdi allellər üçün başvermə tezliyi qeyd edilmişdir. Alma sortlarının və növlərinin 

klaster analizi göstərmişddi ki, onların genotipləri unikal SSR allel tərkibinə malikdir. Nümunələr 

arasındakı genetik məsafə 0,8 ilə 0,1 arasında dəyişir. İntroduksiya edilmiş alma növlərinin əhə-

miyyətli bir hissəsi ayrı-ayrı qruplar təşkil edir və yerli sortlardan daha çox genetik məsafədə yer-

ləşir. Alma sortları genetik cəhətdən çox müxtəlifdir. Onlar həm müasir, həm də köhnə sortları, 

həmçinin introduksiya edilmiş sortları özündə birləşdirən ayrı-ayrı qruplar təşkil edirlər. Azərbay-

canda yetişdirilən armud sortlarının genetik müxtəlifliyini öyrənmək üçün 15 SSR markerdən iba-

rət komplekt yaradılmışdır. Onların köməyi ilə 43 armud nümunəsi arasında 217 polimorfik allel 

müəyyən edilmişdir. Alma və armudun polimorfizm əmsalını müqayisə etdikdə görmək olar ki, 

hər iki növ mikrosatellit ardıcıllığının allellərinin yüksək genetik müxtəlifliyi ilə xarakterizə olu-

nur. Nəzərdən keçirilən lokuslar üçün armud sortlarının orta He qiyməti 0,81, alma sortları üçün 

0,84 təşkil etmişdir. Armud, eləcə də alma sortları nisbətən yüksək heteroziqotluq səviyyəsi ilə xa-

rakterizə olunur. Azərbaycanda yetişdirilən alma növləri, sortları və hibridləri mikrosatellit ardı-

cıllıq lokuslarının allellərinin yüksək genetik müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur: He = 0,84, H0 = 

0,67, Ne = 6,25, F = 0,2, A = 16,5. Allellərin ümumi müxtəlifliyinə böyük töhfə verən nadir növlər və 

introduksiya edilmiş növlər olmuşdur. Azərbaycan sortları genetik müxtəliflik dərəcəsinə görə di-

gər ölkələrin seleksiya sortlarından heç də geri qalmır. 
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QARABAĞIN RELİKT VƏ QIRMIZI SİYAHIYA DÜŞƏN ODUNCAQLI BİTKİLƏRİ 

 

Sadıq Qarayev, Aynur Seyfullayeva, Mənzər Seyidəliyeva, Nərgiz Əliyeva 
 

Mərkəzi Nəbatat Bağı, qarayev.1974@mail.ru 

 

Aparılan təhlillərə görə, 1975-ci ildə Azərbaycan florasında 24, 1984-cü ildə 28, 1989-cu ildə 

isə 45 növ nadir, nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol bitkiləri müəyyən edilmişdir. Hazırda bu 

rəqəm 200-ə yaxındır. 

Qarabağ Azərbaycanın Kiçik Qafqaz bataniki-coğrafi rayonunun mərkəzi və cənubi 

hissələrini əhatə edir və son tədqiqatlara görə ərazidə 2.000-dən çox ali bitki növü müəyyən 

edilmişdir.  

Qarabağ florası nadir, endem, relikt ağac və kol bitki növləri ilə zəngindir. 2013-cü ildə nəşr 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ında Qarabağ dendroflorasında yayılan 14 fə-

silə və 16 cinsə aid 16 növ verilmişdir. Bunlardan 2 növ Poltav floarsı (Platanus orientalis L., Punica 

granatum L.), 3 növ isə Tuqay floarsına (Taxus baccata L., Castanea sativa Mill., Zelkova carpinifolia 

(Pall) C.Koch.) aid reliktlərdir. 

T.S.Məmmədov, E.O.İskəndər və T.H.Talıbovun müəlliflikləri ilə 2016-cı ildə nəşr edilmiş 

“Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri” kitabında Qarabağ dendroflorasında olan 18 fəsilə və 25 

cinsə aid 40 növ ağac və kol bitkiləri təsvir olunmuşdur. Onlardan 2 növ (Ficus hyrcana A.Grossh. – 

Hirkan ənciri, Rosa azerbaidshanica Novoposkr et Rzazade. – Azərbaycan itburnusu) Azərbaycanın 

endem bitkiləridir. 2 növ (Ficus hyrcana A.Grossh. – Hirkan ənciri., Platanus orientalis L. – Şərq çina-

rı) III dövrün əvvəllərində, tropik iqlimdə yayılmış həmişəyaşıl Poltav florasının, 7 növ (Pinus ko-

ciana Klotzsh ex. K.Koch. – Kox şamı, İlex hyrcana Pojark. – Hirkan pirkalı, Corylus colurna L. Ayı-

fındığı, Castanea sativa Hill. – Adi şabalıd, Quercus iberica Stevan ex M.Bieb. – Gürcü palıdı, Tilia be-

goniifolia Stev. – Qafqaz cökəsi., Zelkova carpinifolia (Pall.) K.Koch. – Vələsyapaq azat (Nil) ağacı) Pa-

leogenin Oliqosen mərhələsnin ortalarından başlayaraq, mülayim mezotermik iqlimdə yayılmış 

yarpağını tökən Tuqay florasının, 1 növ (Quercus araxina (Trautv.) Grossh. – Araz palıdı) isə III 

dövrün sonlarından başlayan kserotermik iqlimin relikt bitkiləridir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin florası müasir metodlarla yenidən tədqiq edilməlidir. Təbii 

tarazılığı pozulmuş ekosistemlərin bərpası yolları öyrənilməlidir. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ.  

NÖVÜNÜN İNTRODUKSİYA PERSPEKTİVLİYİ 
 

Samirə Bağırova, Minarə Həsənova, Leyla Atayeva, Nigar Bədəl-zadə, Səadət Əliyeva 
  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

nigarbadalzade@mail.ru 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bitki genefondunun bərpası, yeni növlərlə zənginləşdiril-

məsi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Təbii bitki genefondu ilə yanaşı, mədəni dendrofloranın tətbi-

qi və torpaq-iqlim şəraitinə davamlı yeni növlərin introduksiyası çox vacibdir. Yaşıl zolaqların sa-

lınması və uzunömürlülüyü üçün daha çox qiymətli dekorativ xüsusiyyətlərə malik bitkilərin isti-

fadəsi məqsədəuyğundur.  

Albizia julibrissin Durazz. növünün Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətləri, generativ 

çoxaldılması, fenologiyası, morfologiyası, perspektivliyi araşdırılmışdır.  Bitki əsasən yabanı halda 

Talış ərazisində yayılmışdır. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. Ab-

şeronda ex situ şəraitində yetişdirilmiş Albizia julibrissin Durazz. növü quraqlığa davamlılığı, tor-

pağa az tələbkarlığı, gillicəli torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edən, tez böyüyən növ olması ilə digər 

Mimosadieae DC. yarımfəsiləsi növlərindən fərqlənir. Növ dekorativ, ballı bitkidir və xoş ətirlidir. 

Çiçək və çiçək qrupunun həyatiliyinə görə uzunömürlü çiçək (17 gün) olduğu müşahidə edilmiş-

dir. Ekoloji tələbatına görə işıqsevən, istiliyə tələbkar, bataqlıq mühitini sevməyən və 180oC şaxta-

da bir-ikillik budaqları quruyan növdür. Аpаrılmış tədqiqаtlаr nəticəsində müəyyən оlunmuşdur 

ki, toxum vasitəsilə çoxaldılmış bitki 4-5 yaşından sonra aprel-may aylarında çiçəkləyir. Toxumlar 

oktyabr-noyabr aylarında yetişir. Pаyızdа (оktyаbr) səpilən Lənkəran akasiyası (Albizza julibrissin) 

növünün tохumlаrı yüksək cücərmə qаbiliyyətinə mаlik оlub, 43-85% cücərti vеrmiş, cücərtilər çox 

sürətlə inkişaf etmişdir. Təzə yığılаn tохumlаr yığılıb sахlаnılаn tохumlаrа nisbətən dаhа tеz cü-

cərti verir. Tumurcuğunun şişməsi aprel аyının 3-cü оngünlüyünə, yаrpаqlаmа mayın əvvəllərinə 

təsadüf еtmişdir. 

İntrоduksiyа оlunаn bitkinin nоrmаl böyüyüb inkişаf еtməsi üçün düşdüyü yеni iqlim şərаi-

tinə uyğunlаşmаsı böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Tədqiqat zamanı Lənkəran akasiyası (Albizza julib-

rissin) növünün ekoloji amillərə, o cümlədən tеmpеrаtur rejiminə təsiri öyrənilmişdir. Məlum ol-

muşdur ki, tеmpеrаturun dəyişməsi bitkinin nоrmаl inkişаfınа təsir göstərir. Bitki birillik dövrün-

də temperaturun +12oC və -150oC-yə qədər aşağı düşməsindən əziyyət çəkir. +11oC və +100oC tem-

peraturda cavan budaqları kökə qədər donur. 2-3 illik bitkilərin bəzi budaqları quruyur. Belə ki, 

son illər Abşeronda iqlim dəyişkənliyi, şaxtalı hava şəraiti öyrəndiyimiz növə də öz mənfi təsirini 

göstərmişdir. Bitkinin Abşeronun iqlim şəraitinə davamlılığı, tохumlаrının əkilməsi, оnlаrdаn 

аlınаn cücərtilərin mоrfоlоgiyаsı, inkişаfı müqayisəli öyrənilmişdir və Hirkan Milli Parkının ərazi-

sindən tədarük edilmiş Lənkəran akasiyası (Albizza julibrissin) növünün toxumlarının cucərtiləri 

Abşeronun torpaq-iqlim şəraitinə tam davamlıdır. 1-3 illik bitkilər şaxtadan mühafizə olunmalıdır.  

Bitki gövdəsinin çox hündür və çətirinin enli – çadırabənzər, yarpaqlarının gözəl, parlaq və 

tünd yaşıl olması, çiçəkləmə fazasında olduqca dekorativ görünüşə malik olması ilə fərqlənir. De-

korativ, mühafizə zolaqlarının salınmasında, yem kimi orta-yüksək protein dəyərinə görə maldar-

lıqda, balverən növ olaraq arıçılıq təsərrüfatında istifadəsi nəzərdə tutula bilər. Özünübərpa, tez 

məhsulvermə qabiliyyəti bu növün daha asan çoxaldılıb, canlı çəpərlərin salınmasında istifadəsinə 

imkan verir. Tək və qrup əkinlərində istifadəsi mümkündür. Ağac qabığı müəyyən miqdarda aşı 

maddələrini saxlayır. Qurudulmuş erkəkcik saplaqları xalq təbabətində müalicə məqsədilə öskürə-

yə qarşı tətbiq edilir. 
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ROSMARINUS OFFICINALIS L. NÖVÜNÜN ZƏRƏRVERİCİLƏRİ 

 

Vaqidə Məmmədova, Nərgiz Məmmədova 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, mvagida70@mail.ru , nargiz1968@yahoo.com 

 

Tədqiqat işində Abşeron yarımadasında mədəni şəraitdə becərilən Rosmarinus officinalis L. 

növü təhlil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, tədqiq edilən bu növ Abşeronun əlverişsiz torpaq-iq-

lim şəraitində çoxsaylı mikroorqanizmlərin təsirlərinə nisbətən davamlı olsa da, bir sıra xəstəliktö-

rədicilərlə yoluxur, müxtəlif zərərverici həşəratların xoşagəlməz təsirinə məruz qalır, xəstələnir, 

zədələnir, çox vaxt isə məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Abşeronda rozmarin bitkisini müxtəlif zə-

rərli orqanizmlərdən qorumaq məqsədilə zərərvericilərin növ tərkibini öyrənməklə vurduğu ziya-

nı və ziyanın dərəcəsini qiymətləndirərək, onlara qarşı ekoloji təhlükəsiz bitki mühafizə üsul və 

vasitələrindən istifadə ilə tətbiq reqlamentini işləyib hazırlamaq tədqiqat işimizin məqsədi və baş-

lıca istiqamətidir. Araşdırma əsasında Abşeronun yaşıllaşdırılmasında becərilən rozmarin əkinlə-

rində ilk dəfə olaraq, əkin sxeminin, gübrə normasının və suvarma rejiminin hörümçək gənəsinin 

inkişafına təsiri qiymətləndirilmişdir. Abşeron şəraitində ilk dəfə olaraq, rozmarin bitkisində hö-

rümçək gənəsinə qarşı bir sıra spesifik akarasidlər sınaqdan keçirilmiş, bioloji səmərəliliyi öyrənil-

mişdir. 

Hörümçək gənəsinin rozmarinə vurduğu ziyanın miqdarı bitkinin sort xüsusiyyətindən, 

ekoloji mühit amillərindən, bitkinin zərərverici ilə sirayətlənmə vaxtından (bitkinin inkişaf mərhə-

ləsində və s.) və həmçinin gənənin miqdarından asılıdır. Sirayətlənmə dərəcəsindən asılı olaraq 

hörümçək gənəsi rozmarin bitkisinə müxtəlif dərəcədə ziyan vura bilər. Güclü yoluxmuş ərazilər-

də rozmarinin məhsuldarlığı 60-70% aşağı düşür. 

Hörümçək gənəsi əsasən yarpağın alt hissəsində yaşayır və çoxalır. Qidalanma zamanı gənə 

öz xeliserini yarpağın alt epidermisinə batırır, süngər toxuma və parenximanın çoxsaylı hüceyrələ-

rini zədələyir. Bu zaman gənə xlorofil dənələri ilə birlikdə hüceyrənin möhtəviyyatını sorur. Xüsu-

sən yarpaq ağızcıqlarının zədələnməsi çox təhlükəlidir. Süngər parenxima hüceyrələrinin zədələn-

məsi ağızcıqların tıxanmasına səbəb olur (ağızcıq tutulur), nəticədə bitkidə güclü transpirasiya ge-

dir, sürətli quruma başlayır, yarpaqların su toxumaları kasadlaşır, fotosintez pisləşir, tənəffüs pro-

sesi güclənir, yarpaqlarda xlorofilin tərkibi, azotlu və mineral maddələr azalır. Gənə ilə yoluxmuş 

kol inkişafdan qalır, yarpaqlar saralır, ölür və tökülür. Yoluxmuş bitkilərdə bar orqanlarının for-

malaşması azalır və onlar tökülür. Gənə ilə zəif yoluxmuş pambıq əkinlərində mühafizə olunma-

mış sahələrdə iyunun ortalarında qönçələmənin başlanğıcında zərərvermə koeffisienti 43-53%, çi-

çəklənmənin başlanğıcında (iyulun ortalarında) 25-40%, meyvəəmələgəlmə dövründə (avqustun 

ortalarında) 2-5% olur. 

Hörümçək gənəsinin təsirindən məhsul itkisi 100 yarpaqda olan gənənin sayının bitkidə qal-

ma müddətinə vurulması yolu ilə hesablanır. Ona görə də gənənin pambıqda ziyanlı həddi yar-

paqda 168 gənə olduqda qəbul edilir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Abşeronda rozmarin əkinlə-

rində hörümçək gənəsinin yayılması və sıxlığı müəyyən edilmişdir. Belə ki, tədqiqat ərazisində gə-

nənin yayılması 92-94%, sıxlığı isə orta hesabla 2,8-3,2 bal olmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, Abşeronda rozmarin əkinlərində hörümçək gənəsinin intensiv inki-

şafı iyun ayının III dekadasından başlamış, maksimum həddinə isə avqustun II dekadasında çat-

mışdır, bu zaman havanın orta gündəlik temperaturu 28-30oC, nisbi nəmlik 40-42% olmuşdur, gə-

nənin miqdarı 1 yarpaqda orta hesabla 2,0-3,2-dən 35,5 ədədə yüksəlmişdir. Avqustun III dekada-

sından başlayaraq, gecə saatlarında havaların bir qədər soyuması və şehin yaranması nisbi nəmli-

yin yüksəlməsinə səbəb olur, bu cür şərait gənənin inkişafına mənfi təsir göstərir, onun miqdarı 

tədricən azalmağa başlayır. Oktyabr ayında havanın orta gündəlik temperaturu kəskin surətdə 
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aşağı düşür, nisbi nəmlik isə 87-92%-ə qədər yüksəlir, gənənin sayı sürətlə azalır və minimuma 

enir. 

Tədqiqat ərazisində rozmarin əkinlərində aşağıdakı zərərverici növləri müşahidə edilmişdir. 

1. Adi hörümçək gənəsi – Tetranychus urticae, Koch. 

2. Ətirli alaq böcəyi – Chrysolina herbacea Duft. 

3. İstixana tripsi – Hellothrips haemorrhoidalis Bche. 

4. Çanaqlı ilbiz – Agriolimax agrestis L. 

Aparılan fitosanitar monitorinq və müşahidələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Abşe-

ron şəraitində yaşıllaşdırmada geniş istifadə olunan həmişəyaşıl rozmarin bitkisinin başlıca təhlü-

kəli zərərvericilərindən biri də hörümçək gənəsidir (Tetranychus Urticae, Koch.). Bu zərərverici 

gənələr dəstəsinin (Acariformes) hörümçək gənəcikləri (Tetranychydae) fəsiləsinə mənsub Tet-

ranychus Urticae, Koch. növüdür. Hörümçək gənəsi rozmarindən başqa müxtəlif çoxillik yabanı 

və mədəni bitkiləri (akasiya, tut, alma, armud, gilas, badam, birgöz, pambıq, yonca, qabaqkimilər), 

yabanı bitkilərdən tarla sarmaşığı, qanqal, bağayarpağı, əməköməci, zəncirotu, bat-bat, əvəlik, tur-

fəng və s.-ni yoluxdurur. Azərbaycanda 150-dən çox yabanı və mədəni bitkilərlə qidalanır, bunlar-

dan 32 növü mədəni, qalanı isə yabanı bitkilərdir. 

Hörümçək gənəsi yumurtalarını yarpağın alt və üst hissələrinə qoyur, sürətlə hərəkət edərək 

özünə tor toxuyur. Əksər hallarda yarpağın alt səthinə yayılır və orada zərif gümüşü tor hörür. 

Gənə toru yarpağın üzərində tüklərə və tüksüz hissələrə bərkidir. İlkin olaraq torlar çətinliklə gö-

rünən boz ləkə şəklində yarpağın yalnız yoluxmuş hissəsini örtür, kütləvi çoxaldığı dövrlərdə isə 

yarpaqla yanaşı, zoğları, budaqları, hətta bütün kolu örtür. Tor gənəni xarici təsirlərdən qoruyur, 

həmçinin gənə torun altında qidalanır və çoxalır. Aprelin axırı-mayın ortalarından başlayaraq, ha-

vaların isti və quru keçməsi gənənin inkişafı üçün əlverişli olduğundan gənə kütləvi şəkildə çoxal-

mağa başlayır. 

Spesifik akarisidlər – pliktran, izofen, nissoran, omayt preparatları sınaqdan keçirilən məsa-

rif normalarında rozmarin bitkisində hörümçək gənəsinə qarşı yüksək toksiki təsirə malik olmuş, 

dərmanlamadan 5 gün sonra 93-96% bioloji səmərə göstərmişdir. Təsərrüfat variantında isə Bİ-58 

preparatı zərərvericiyə qarşı nisbətən aşağı (70-70,5%) səmərə vermişdir. Tədqiqatın nəticələrindən 

belə qənaətə gəlmək olur ki, Abşeron şəraitində dekorativ məqsədlə becərilən rozmarin əkinlərin-

də hörümçək gənəsinə qarşı sınaqdan keçirilən spesifik akarisidlər (pliktran, izofen, nissoran, 

omayt) yüksək bioloji səmərəlidir, zərərvericiyə qarşı vegetasiya müddətində (bitki digər məqsəd-

lər üçün istifadə edilmədikdə) tətbiqi məqsədəuyğundur. 

Fitosanitar monitorinq və marşrut müşahidələri vasitəsilə Abşeronun yaşıllaşdırılmasında 

dekorativ məqsədlə geniş istifadə olunan Rosmarinus officinalis əkinlərində zərərverici həşəratların 

növ tərkibi öyrənilmişdir və bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: adi hörümçək gənəsi – Tetranychus 

urticae, Koch., ətirli alaq böcəyi – Chrysolina herbacea Duft., istixana tripsi – Hellothrips haemorrhoi-

dalis Bche., çanaqlı ilbiz – Agriolimax agrestis L. Tədqiqatlar nəticəsində rozmarin əkinlərində hö-

rümçək gənəsinin (Tetranichus urticae Koch.) geniş yayılması və təhlükəlilik dərəcəsi müəyyən-

ləşdirilərək, zərərvericinin sıxlıq dərəcəsi, inkişafı, zərərvermə xarakteri və ziyanı qiymətləndi-

rilmişdir. 
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QARABAĞ: QIRMIZI SİYAHILARIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ,  

YENİ YARADILACAQ QIRMIZI KİTABLARIN TƏRTİBİNDƏ ONLARIN ROLU 
 

Vaqif Novruzov 
 

Gəncə Dövlət Universiteti, vnovruzov1@ramblerşru 

 

Qarabağın mürəkkəb geomorfoloji relyefi, füsunkar təbiəti bir çox nadir relikt və endem 

növlərin qorunub saxlanması üçün əlverişlidir. Bununla belə, burada bir çox bitki və heyvan növ-

ləri erməni vandalizmi nəticəsində nadirləşərək məhv olmuş və ya məhv olma təhlükəsinə düş-

müşdür.  

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 25 iyul 1977-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycanın flora və fau-

nasının zəngin fondununun mühafizəsi üçün Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ı təsis 

edilmiş, 1989-cu ildə birinci, 2013-cü ldə ikinci nəşri çapdan çıxmışdır. Botanik və zooloqlar tərə-

findən 109 növ heyvan, 140 nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növü aşkarlanaraq, “Qırmızı ki-

tab”a daxil edilmişdir. Birinci nəşr 140, ikinci nəşr 300 bitki növünü əhatə etmişdir. 140 növdən 30-

unun (Fişer şterinbergiyası (Sternbergia fischeriana (Herb) M.Roem), Hirkan şümşadı (İlex hyrcana Po-

jark),adi şabalıd (Castanea sativa Mill), Kamilla süsəni (İris camillae Grossh.), azşüalı zərəfşan (Ze-

ravschania pauciradiata (Tamasch) M.Pimer), Qafqaz xədicəgülü (Qalanthus caucasicus (Baker.) Grossh), 

itikənarlı süsən (İris acutiloba C.A.Meyer), uzunyapaqlı səhləb (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), 

Şərq çinarı (Platanus orientalis L.), qaya dovşanalması (Coteneastr saxatilis Poyark), Qafqaz qaş səhlə-

bi (Ophrys caucasica Üoronov ex Grossh.), üçfullu nektaroskordum (Nektaroscordum tripedale (Trautv) 

Grossh), vələsyarpaq azat (Zelkova carpinifolia (Pall.) C.Koch.), Alp vudsiyası (Woodsia alpina (Bolt) 

S.F. Gray) və s.) arealının əsas hissəsi işğal olunmuş ərazilər olmuşdur. 10 növün (Gözəl təkəsaqqal 

(Scorzonera pulchra Lomak.), Qarabağ tülpanı (Tulipa karabachensis Grossh.), Araz palıdı (Quercus ara-

xina (Trautv) Grossh), Şimid dağ laləsi (Tulipa schmidtii Fomin.), şoranyer qarğasoğanı (Gladiolus ho-

lophilus Boiss.), Kuznetsov əsməsi (Anemone kusnetzowii ex Grossh.), Sağsağan gülxətmisi (Alcea sach-

sachanica İljin), adi meşə gilası (Padus avium Mill.P.), Zəngilan gəvəni (Astragalus zangelanus 

Grossh.), Qarabağ güləvəri (Centaurea karabajhensis (Sosn.) Sosn.)) təbiətdə arealı yalnız Qarabağdır. 

Şuşanın Xəlfəli kəndi ərazisindən toplanmış kəklikotu növü ilk əvvəl Thymus armeniaca Klokav. 

Des.Shorst, sonralar isə Thymus collinus M.Bieb. adlandırılmışdır. Sonralar növün adının dəyişdiril-

məsi üçün yeni cəhdlər də edilmişdir. Thymus collinus M.Bieb. kimi növlərin “Qırmızı kitab”ın yeni 

nəşrinə daxil ediməsi məqsədəuyğundur.  

“Qırmızı kitab”ın 2013-cü ildə çap olunmuş ikinci nəşrinə isə bəzi istisnalarla birinci nəşrdə 

olan bütün növlər daxil edilmişdir. Bu növlərin xilas edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi barədə 

dəfələrlə beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda, o cümlədən 2005-ci ildə Avstriyanın paytaxtı 

Vyana şəhərində keçirilən Botaniklərin XVII beynəlxalq konqresində dünya botanikləri qarşısında 

məsələ qaldırılmasına baxmayaraq, heç bir nəticəsi olmamışdır. Nadir və məhvolma təhlükəsinə 

məruz qalan həmin növlərin mühafizəsi yalnız “Qırmızı kitab”a daxil edilməklə başa çatmışdır. 

İşğaldan azad olunmuş Zəngilan, Xocavənd, Ağdam, Ağdərə, Cəbrayıl, Laçın rayonları əra-

zilərində ardıc meşələri, Zəngilanda Şərq çinarı, Qubadlıda dağdağan, püstə ağacları yayılmışdır. 

Qarabağ ərazisində yerləşən Azıx, Tağlar, Şuşa şəhərindəki Xan, Qaxal, Duzdağ mağaralarında na-

dir endemik və reliktlərə rast gəlinir. Həmin qiymətli ağacların üzə çıxarılması vacibdir. Kəlbəcər, 

Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd ərazilərindən müxtəlif tədqiqatçılar 

tərəfindən toplanan 100-dən artıq şibyə növləri də floranın genefondu baxımından qiymətlidir. 

Nadir endemik şibyə növü olan Ramalina montana Barkhal. Kəlbəcər və Şuşa rayonlarından təsvir 

olunmuşdur (Barxalov,1969:203). Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. Cəbrayıl rayonu ərazisində 

əhəngli süxurlarda (Voronov,1915, Steiner, 1919:7), D.scruposus (Schreb.) Norman Kəlbəcər, Xan-

kəndi, Laçın, Zəngilan rayonları ərazisilərdə (Бархалов, 1983:47), Thamnolia. vermicularis (Sw.) 
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Schaerer Kəlbəcər, Şuşa (Barxalov, 1969:218), Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf Ağdərə, Kəlbəcər, 

Şuşa, Laçın rayonlarında (Barxalov, 1983:164), Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner Xankən-

di, Laçın (Barxalov, 1944:63; Alverdiyeva, 2007:142), Acarospora oxytona (Ach.) A.Massal Şuşada Cı-

dır düzündə qayalıqlarda daş süxurlarından təsvir olunmuşdur (Barxalov, 1983:130). Şübhəsiz ki, 

nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin tədqiqi üzrə mütəxəssislər tərəfindən Qarabağda intensiv 

monitorinqlər keçirilməsi, beynəlxalq səviyyədə qorunma meyarlarının müəyyənləşdirilməsi ilə 

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının III nəşri faktik materiallar əsasında tərtib oluna-

caqdır. 

AR ETN Botanika İnstitutu, Naxçıvan Bioresurslar İnstitutu, Gəncə Dövlət Universitetinin 

kollektivləri bu istiqamətdə tədqiqatları müvəffəqiyyətlə davam etdirirlər.  
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ TORPAQLARDA TƏBİİ BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN 

 BƏRPASI HAQQINDA  
 

Afiq Qaziyev, Şəbnəm Əşrəfova, İlhamə Mircəlallı, Hicran Atayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

shabnam_ashrafova@mail.ru 

 

Qoruqlar təbiəti mühafizənin ən yaxşı formalarından biri olub, elm, mədəniyyət və təsərrü-

fat üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən Bəsitçay və Qaragöl Dövlət qoruqları xüsusi əhə-

miyyət kəsb edir. Bəsitçay qoruğu 4 iyul 1974-cü il tarixində Zəngilan rayonunda ərazinin landşaft 

kompleksini, xüsusilə nadir təbii çinar meşəliyini qorumaq məqsədilə təşkil edilmişdir. Ərazinin 

79,4%-nin meşə ilə örtülü olmasına baxmayaraq, meşələrin böyük hissəsi erməni işğalçıları tərəfin-

dən məhv edilmişdir.  Bəsitçay Dövlət qoruğunun mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi haq-

qında AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, qoruğa aid olan 85 hektar 

meşə ilə örtülü sahənin 42 hektardan çox hissəsi tamamilə məhv edilmişdir. Qiymətli Şərq çinarı 

ağacları kəsilmiş, ərazidə yanğınlar törədilmiş, çinarların köklərinin itirilməsi üçün müxtəlif part-

ladıcı maddələrdən istifadə edilmişdir. Qoruğun inzibati binası dağıdılmışdır. 

Hazırda azad edilmiş bu ərazinin iqlim şəraiti Şərq çinarı meşəliyinin təbii bərpası və inkişafı 

üçün çox əlverişlidir. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına düşən Şərq çinarı növü tari-

xən təbii olaraq yaranmış, meşəliklərdə toxum və pöhrələr vasitəsilə yayılmışdır. Növün bu bioloji 

yayılma xüsusiyyətindən istifadə etməklə onun təbii arealının bərpası həyata keçirilə bilər. 

Qaragöl Dövlət Təbiət qoruğu 17 oktyabr 1987-ci ildə yaradılmış və respublikalararası (Azər-

baycan və Ermənistan) dövlət qoruğu elan edilmişdir. Yüksək dağ göllərindən biridir və Alp land-

şaft kompleksinə, mühüm hidroloji və təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir.  

Qoruğun bitki örtüyü zəngin deyil. Bitki nümunələrinin azlığı qoruğun quru sahəsinin kiçik 

olması, xüsusilə nadir və endemik bitkilərin onun sərhədlərindən kənarda qalması ilə əlaqədardır. 

Ərazidə bitki örtüyünün inkişafına və zənginliyinə uzun illər qoyun sürülərinin otarılması və su-

varmaya gətirilməsi nəticəsində tapdalanaraq korlanması xeyli mənfi təsir göstərmişdir. 

Qoruqda müasir vəziyyət qənaətbəxş deyil. Ətraf çəmənliklərin sistemsiz olaraq daim ota-

rılması nəticəsində bitki örtüyü korlanmışdır. Gölün Ermənistan sahillərində heyvandarlıq fer-

malarının inşa edilməsi, göldə güclü nasos stansiyaları tikərək suyundan Gorus rayonunun əkin 

sahələrinin suvarılmasında istifadə olunması həm gölün çirklənməsinə və səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə səbəb olmuş, gölün suyundan intensiv istifadə qarşısıalınmaz neqativ vəziyyətə gəti-

rib çıxarmışdır. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Dendrologiya İnstitutunun çoxillik təcrübəsindən istifadə et-

məklə həmin qoruqların təbii landşaftının və zənginliyinin bərpası mümkündür. 
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IMPORTANT BIRD AND BIODIVERSITY AREAS IN KARABAKH  

LIBERATED TERRITORIES 
 

Gunay Bahramzada 

 

Institute of Ecology, Azerbaijan National Aerospace Agency, gunay.bahramzada@mail.ru 

 

An Important Bird and Biodiversity Area (IBA) is an site identified on the basis of an interna-

tionally agreed set of criteria as being globally important for the conservation of bird populations. 

There are 53 IBAs (842,755 ha) in Azerbaijan and they encompass landscapes with unique climates, 

flora and fauna. Three of these are located in the highland, mountain forest and desert landscape 

in the liberated territories. The international importance of the area for bird species is classified on 

3 geographical levels: global, regional (Europe and Middle East) and sub-regional (European Uni-

on, South Africa and the Caribbean) IBA criteria. Mount Giamysh IBA area is 8,500 ha. This area is 

internationally recognized as A1 category Caucasus endemic Caucasian Grouse Lyrurus Mlokosie-

wiczi (min 150 individuals) and A3 category for the Caucasus endemic Caspian Snowcock Tetrao-

gallus Caspius (50-80 individuals) whose distributions are restricted to one biome and Yellow-billed 

Chough Pyrrhocorax Graculus. The alpine and subalpine zones support at least three of the 10 speci-

es in Europe that are restricted (when breeding) to the Eurasian high-montane biome. This area is 

also a notable site for breeding raptors, for instance, Bearded Vulture Gypaetus Barbatus, Griffon 

Vulture Gyps Fulvus, Egyptian Vulture Neophron Percnopterus, Golden Eagle Aquila Chrysaetos, 

Eurasian Scops Owl Otus Scops and Eurasian Eagle-owl Bubo Bubo. 

Mount Dalidag IBA area is 10,000 ha. Probably the most important area in Azerbaijan and 

the Transcaucasus for Caspian Snowcock Tetraogallus Caspius (min 150 individuals), a species rest-

ricted to the Eurasian high-montane biome, therefore known as A3 and B2 category territory. The-

re are other breeding birds namely Bearded Vulture Gypaetus Barbatus, Egyptian Vulture Neophron 

Percnopterus, Griffon Vulture Gyps Fulvus, Short-toed Snake Eagle Circaetus Gallicus (possibly bre-

eds), Golden Eagle Aquila Chrysaetos, Peregrine Falcon Falco Peregrinus, Eurasian Eagle-owl Bubo 

Bubo, Chukar Partridge Alectoris Chukar and Bimaculated Lark Melanocorypha Bimaculata. 

Lachin Sanctuary IBA area covered 20 hectares that was established in 1961. This territory is 

internationally recognized as an A1 category for Cinereous Vulture Aegypius Monachus (5 breeding 

pairs). White Stork Ciconia Ciconia and Black Stork Ciconia Nigra, at least 14 raptor species and Chu-

kar Partridge Alectoris Chukar (very common) also breed in this IBA. Furthermore, Red Kite Milvus 

Milvus is a very rare summer visitor and Bearded Vulture Gypaetus Barbatus possibly breeds there. 

Considering that birds are a valuable indicator for biodiversity, it can be said that IBAs are also es-

sential for other animal and plant species. From this point of view, it is important to protect the di-

versity of avifauna in the territories of Karabakh. However, as a result of the environmental terro-

rism perpetrated by occupying Armenia for nearly 30 years, the habitats of birds had been dama-

ged or destroyed, and their populations had been exposed to environmental terrorism. 

Researches conducted in Karabakh in the 20th century have confirmed that bird species with 

global and national conservation status and included in the Bern, Bonn, CITES and AEWA interna-

tional convention lists live in these territories. All information about IBAs is stored in the World 

Database of Key Biodiversity Areas (WDKBA) and is available on the BirdLife Data Zone and on 

the Key Biodiversity Areas Website. Hence, there is a need to assess the modern ecological conditi-

ons of avifauna, conduct new research in the liberated territories of Karabakh and supplement the 

old information with new ones. 
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ŞUŞA RAYONU XÜSUSİ QORUNAN TƏBİƏT ƏRAZİSİ KİMİ:  

DAŞALTI DÖVLƏT TƏBİƏT YASAQLIĞI 
 

Yusif Mahmudov  
 

Qobustan rayonu İ.İbrahimov adına Dərəkənd kənd tam orta məktəbi, diriliqurbani@gmail.com 

 

Şuşa və Əsgəran rayonlarının ərazilərində nadir təbiət komplekslərinin qorunması məqsədi-

lə yaradılmış Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı (DTY) əsasən “Topxana” adlanan sahədəki dövlət 

meşə fondunun, o dövrdə mövcud olmuş kolxoz ərazilərinin və Şuşa şəhər sovetinin torpaq fon-

dunun hesabına təşkil edilmişdi. Sahəsi 450 ha olub, respublika ərazisinin 0,005%-nə, həmin dövr-

də yaradılmış yasaqlıqların ümumi ərazisinin 0,19%-nə bərabər idi. 

Yasaqlığın ərazisi xüsusi relyef xüsusiyyətlərinə malikdir və səthi dağlıqdır. Ərazidə əsasən 

Yura və Təbaşir çöküntüləri yayılıb. Məşhur Turşsu və Şırlan mineral bulaqları, həmçinin Zarıslı 

və Xəlfəli çayları da bu ərazidədir. Burada əsasən qonur dağ-meşə və qaramtıl dağ-çəmən torpaq-

ları üstünlük təşkil edir. 

Daşaltı DTY-nin ərazisində qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi hökm sürür. Radiasiya-

nın illik miqdarı 128, radiasya balansının illik miqdarı isə 40 kkal/sm2-dir. Havanın orta temperatu-

ru 8,4oC, mütləq minimum və mütləq maksimum temperatur amplitudu isə 54oC-dir. İllik yağıntı-

nın (700 mm) mümkün buxarlanmadan (600 mm) çox olması rütubətlənmə əmsalının 1-dən yük-

sək olmasına imkan verir. Qışda yasaqlığın yerləşdiyi ərazidə iki aya yaxın qarlı günlər olur. No-

yabrın 1-dən aprelin 20-nə kimi şaxtalı günlərə təsadüf edilir. 10oC-dən yuxarı temperaturun illik 

miqdarı 2600oC-yə yaxındır. Yasaqlıq Qarqar çayının hövzəsində yerləşir. Çayların maksimum 

suaxıtma dövrü aprel-iyun aylarında baş verir və onların qidalanmasının yarısı yağış, yarısı isə 

qrunt və qar suları hesabınadır. 

Yasaqlıq biomüxtəliflik cəhətdən çox zəngindir, onun meşə, kol və ot bitkiləri təbii muzeyi 

xatırladır. Meşələrdə Şərq fıstığı (Fagus orienfalis), iberiya palıdı (Quercus iberica) və Qafqaz vələ-

si (Carpinus caucasica) üstünlük təşkil edir. Dəniz səviyyəsindən 1160-1210 m yüksəklikdə, Çirişli 

dağının şimal hissəsindəki meşəlikdə bir-birindən təxminən 100 m aralı məsafədə 30-a yaxın şaba-

lıd ağacı (Castenea sativa) bitir və onlar palıd-vələs meşəliyinin tərkibinə daxil olur. Meşə altında 

müxtəlif kol növləri – fındıq (Corylus avellana), murdarça (Rhamnus sp.), alça (Prunus divaricata), 

göyəm (Prunus spinosa), gərməşov (Euonymus sp.), yemişan (Crataegus sp.), əzgil (Mespilus ger-

manika), itburnu (Rosa sp.) və s. bitir. Meşələrdə həmçinin vələs (Carpinus sp.), ağcaqayın (Acer 

sp.), gilas (Cerasus avium), göyrüş (Fraxinus sp.), palıd (Quercus sp.), cökə (Tilia), zoğal (Cornus 

mas L.), alma (Malus P.Mill), armud (Pyrus pomaceous) kimi ağac və kol bitkilərinin növləri geniş 

yayılıb. Ümumilikdə ərazi palıd-vələs meşələri və meşənin yerində əmələ gəlmiş kollu və seyrək 

meşəli çəmən bitkiləri kompleksindən ibarətdir. Bir sözlə, buradakı yaşıl örtük dərman, endemik 

və nadir bitkilərlə zəngindir. 

Yasaqlığın faunası da növmüxtəlifliyi cəhətdən seçilir, lakin daim antropogen təsirlərə mə-

ruz qaldığından keçmiş heyvanlar aləmi xeyli azalmışdır. Bununla bərabər, yasaqlıqda məməlilər-

dən çöl donuzu (Sus scrofa), dələ (Martes Pinel), dovşan (Lepus Linnaeus), canavar (Canus lupus), 

qonur ayı (Ursus arktos), Avropa cüyürü (Capreolus capreolus), porsuq (Meles meles), çölpişiyi 

(Felis silvestris), vaşaq (Lunx lunx), çaqqal (Canis aureus), adi tülkü (Vulpes vulpes), adi kirpi (Eri-

naceus concolor), tirəndaz (Hystrix indica), quşlardan turac (Francolinus francolinus), boz kəklik 

(Perdix perdix), bozqır qartalı (Aquilla nipalensis), bozqır muymulu qızılquş (Falco naumanni), 

leşcil ağqartal (Neophron percnopterus), ağbaş kərkəs (Gyps fulfus), arıquşaoxşar bığlıca (Panurus 

biarmicus) kimi heyvan növləri məskunlaşıb (Məmmədov, Yusifov və b., 2011). Bu cür zəngin təbii 

sərvəti olan ərazi təəssüf ki, layiqncə qiymətləndirilməmiş və lazımi səviyyədə qorunmamışdır. 30 

ilə yaxın müddətdə işğal səbəbindən burada hər hansı monitorinqin aparılması, təbii sərvətlərdən 
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səmərəli istifadə olunması və onun mühafizəsi mümkün olmamışdır. Xüsusi olaraq qeyd etmək la-

zımdır ki, ermənilərin amansız ekoloji terror fəaliyyəti nəticəsində 4 dövlət təbiət yasaqlığı (Daşaltı 

DTY, Laçın DTY, Qubadlı DTY, Arazboyu DTY) və 2 dövlət təbiət qoruğu (Bəsitçay DTQ və Qara-

göl DTQ) böyük ziyan görüb.  

Azərbaycanın təbii komplekslərinə dəyən zərər çox ciddidir və onun yaralarını sağaltmaq 

üçün uzun illər lazım gələck. Bunu xüsusi qorunan ərazilərimiz haqqında da demək olar. Şuşa şə-

hərinin ətrafının təbiətini kompleks və geniş ərazidə, yalnız yasaqlıq rejimi ilə deyil, qoruq rejimi 

ilə də qorumağa ciddi ehtiyac vardır (Əliyev, Həsənov, 1993). Fikrimizcə, şəhər və onun ətrafında 

yerləşən tarixi abidələrin mühafizəsi bu gün daha akualdır. Şuşa şəhəri və onun ətraf ərazilərinin 

balneoloji iqlimi, füsunkar gözəlliyə malik olması, səfalı təbiət kompleksi yalnız Şuşadan deyil, 

onun ətraf ərazilərindən də sanatoriya-kurort kimi geniş istifadəyə imkan verir. Akademik 

H.Ə.Əliyev və X.H.Həsənova (1993) görə, Daşaltı DTY-nın, Şuşa tarixi qoruğunun və burada möv-

cud olmuş sanatoriyaların bazası əsasında Murovdağ Milli Parkının Şuşa sahəsini təşkil etmək 

əsas tədbirlərdən biri olmalıdır. Bu, ərazinin təbiət kompleksini və tarixi obyektlərini qorumağa, 

rekreasiya və turizmi genişləndirməyə, yerli təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəyə imkan verər. 

Hələ işğaldan əvvəl qorunması vacib hesab olunan nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin 

mühafizəsi məqsədilə onların yaşadıqları ərazinin dövlət əhəmiyyətli qoruq və yasaqlıqlara çevril-

məsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu, yalnız Şuşa rayon ərazisini əhatə edən təbii komplekslərlə deyil, 

həmçinin Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonları ilə də bağlı idi. Belə ki, xarabalıq kələzini xilas etmək 

üçün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinin ərazisini yasaqlıq elan etmək, Tətrtər çayı hövzə-

sindəki təbiət kompleksini, o cümlədən adı Qırmızı kitablara daxil edilmiş bezoar (qaya) keçisi, 

boz ayı, ular və s.-ni qorumaq məqsədilə Kəlbəcər rayonunda 7 min ha ərazidə Tutqun Dövlət Tə-

biət Qoruğu yaratmaq nəzərdə tutulurdu. Təəssüf ki, həmin ərazilərin ermənilər tərəfindən işğalı 

buna imkan vermədi (Mahmudov, 2017). Hazırda bu işlərin görülməsi üçün geniş imkanlar yara-

nıb. Ərazi həmçinin ekoturizmin inkişaf etdirlməsi baxımından çox əlverişlidir. Bu həm də ölkəmi-

zin təbiəti ilə bağlı ekoloji maarifçilk üçün yaxşı fürsət deməkdir. 
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THE AZERBAIJAN SECTOR OF THE CASPIAN SEA 
 

Hafiz Mukhtarov, Tahir Karimov, Sevinj Rajabova 
 

Institute of Zoology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, 

muxtarovhafiz@mail.ru, tahirornit@mail.ru, recebova-sevinc@mail.ru 

 

In the last 50 years the change in level (rise and fall) of the Caspian Sea has caused an 

increase in its impacts to the coastline. At the same time, due to the increase of the anthropogenic 

factors to the areas near the coastline (more in the last 20 years), the habitats of the species 

belonging to the Charadriiform order (Charadriiformes) that settled and come to the wintering in 

the Gizilaghaj State Nature Reserve and water pools of the Small Gizilaghaj State Nature Bay and 

Lankaran coastline near the coastline of the Caspian Sea in danger of being lost. That's why, this 

also affected seriously the number dynamics and status of some species [1, 2, 3]. As a result, such 

anthropogenic impacts have changed considerably the current ecosystem.  

Charadriiform are also important as a biological indicator of wetland biotopes of the species 

belonging their orders in worldwide, including in Azerbaijan, too.  

The researches and to collect the material were carried out in the spring, autumn and winter 

seasons of 2017-2019 years in the Gizilaghaj State Nature Reserve and water pools of the Small 

Gizilaghaj State Nature Bay and Lankaran coastline near the coastline of the Caspian Sea.  

The point counting method was used to count birds in the open water pools of the Big and 

Small Gizilaghaj gulfs. The categories of the birds according to the population density are based on 

A.P.Kuzyakin [6] and G.T.Mustafayev [4, 5, 7, 8]: a population of 0.1-0.9 individuals per 1 km2 area 

is considered rare; a population of 1-10 individuals per 1 km2 area is considered ordinary; and a 

population of more than 10 individuals per 1 km2 area is considered numerous. 

In the spring, autumn and winter seasons of 2017-2019 years, the species belonging to the 

Charadriiform order distributed in the Gizilaghaj State Nature Reserve and water pools of the 

Small Gizilaghaj State Nature Bay near the coastline of the Caspian Sea are as follows:  

Little Ringed Plover (Charadrius dubius), Caspian Plover (Ch.asiaticus), Lapwing (Vanellus vanellus), 

Black-winged Stilt (Himantopus himantopus), Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), Green Sandpiper 

(Tringa ochropus), Wood Sandpiper (T.glareola), Common Redshank (T.totanus), Dunlin (Calidris 

alpina), Little Stint (C.minuta), Temminck´s Stint (C.temminckii), Sanderling (C.alba), Black-tailed 

Godwit (Limosa limosa), Great Black-headed Gull (Larus ichthyaetus), Mediterranean Gull 

(L.melanocephalus), Caspian Gull (L.cachinnans), Common Gull (L.canus), European Herring Gull 

(L.argentatus), Little Gull (Hydrocoloeus minutus), Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus ssp. 

ridibundus), Slender-billed Gull (Ch.genei), Black Tern (Chlidonias niger), White-winged Black Tern 

(Ch.leucopterus), Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis), Common Tern (Sterna hirundo), Little Tern 

(Sternula albifrons), Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Snipe (Gallinago gallinago), 

Eurasian Curlew (Numenius arquata), Whimbrel (N.phaeopus), Sociable Plover (Chettusia gregaria), 

Red – necked Phalarope (Phalaropus lobatus), Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola), Common 

Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica), Caspian Tern (Hydroprogne caspia), Jack Snipe (Lymnocryptes 

minimus), Cream-colored Courser (Cursorius cursor).  

In the last 20 years, great changes have occurred in the avifauna of the Azerbaijani shores of 

the Caspian Sea:  

1. The Great and Small Gizilaghaj gulfs, bordered the water meadows of the Caspian Sea, are 

meeting point of the international important birds.  
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2. Since the water pools bordering the southern coastline of the Azerbaijani sector of the 

Caspian Sea exposured to strong anthropogenic impacts, the Lankaran coastline has lost its 

importance as a meeting point of the international important species. 

Key words: Charadriiform, Caspian Sea, anthropogenic factors, distribution, status.  
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GENETİK EHTİYATLAR, 

AKVAMÜXTƏLİFLİK VƏ  
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Müasir dövrdə dünya əhalisinin sürətli artımı, torpaqların əkin üçün yararsız vəziyyətə düş-

məsi və biomüxtəlifliyin azalması qida tələbatının ödənilməsində ciddi problemlər yarada bilər. 

Hər hansı bir növün daxilində genetik müxtəlifliyin azalması onun faydalı və vacib xüsusiyyətləri-

nin itirilməsinə və gələcəkdə istifadə imkanlarının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə qida əhə-

miyyətli bitkilərin, məsələn, buğdanın genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi çarpazlaşdırma məqsə-

dilə genetik əsaslandırılmış başlanğıc materialının seçilməsi, genbanklarda buğdanın daha zəngin 

genetik müxtəliflik ehtiyatlarının saxlanılması üçün çox vacibdir.  

Genetik müxtəlifliyin strukturu morfoloji markerlər, zülal markerləri və DNT markerləri əsa-

sında öyrənilir. Tezis yerli və introduksiya olunmuş bəzi bərk buğda sort və sortnümunələrinin 

genetik müxtəlifliyinin marker kimi istifadə olunan qliadin zülalları əsasında öyrənilməsinə həsr 

olunmuşdur.  

Tədqiqat işi üçün Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrü-

fatında becərilmiş 53 bərk buğda sortnümunəsi və onların valideyni olan 22 bərk buğda sortu gö-

türülmüşdür. Qliadinlərin tədqiqi bərk buğdaların genetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində effek-

tiv olub, bu kulturanın sort və formalarının genetik əsaslandırılmış qeydiyyat sistemini yaratmağa 

və onun seleksiyasının sürətləndirilməsinə imkan verir. Tədqiqat zamanı qliadin zülalları Acid-

PAGE metodu əsasında poliakrilamid gellərində elektroforez olunmaqla analiz edilmişdir. Klaster 

analizinin tətbiqi ilə nümunələrarası Nei genetik məsafə indeksinin qiymətləri əsasında genotiplər 

9 klasterdə birləşdirilmişdir. Nei genetik məsafə indeksinə əsasən, nümunələr arasında genetik 

məsafə 0-1 arasındadırsa, deməli, onlar bir-birinə çox yaxındırlar, əgər məsafə 1-ə bərabərdirsə, bu, 

nümunələrin genetik cəhətdən tam fərqli olduğunu göstərir. Tədqiq olunan nümunələrdən 6-sı ilə 

digərləri arasında genetik məsafə böyük olduğu üçün onlar genetik cəhətdən daha fərqlidirlər. 9 

klasterdən üçü daha çox sayda nümunəni özündə birləşdirir. 2-ci və 3-cü klasterlər hər biri bir nü-

munədən təşkil olunub. Bu da o deməkdir ki, həmin sortnümunələr genetik cəhətdən digərlərin-

dən fərqli olub, mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Abiotic stresses and their effects on crop plants are the most important problems for recent 

agriculture. Understanding the molecular mechanisms of abiotic stresses including drought and 

salt stresses is crucial. One of these regulatory mechanisms is related to dehydration responsive 

element binding (DREB) transcription factors. By binding to DNA, upstream of genes that play ro-

les in drought and salt tolerance pathways, DREB proteins upregulate the expression of these ge-

nes. For the detailed analyses of Dreb genes in the bread wheat genome, we performed in silico 

comprehensive analysis of four genes using the available nucleotide and protein sequences from 

the current databases. Information on relevant genes (Accession Nr. AF303376.1, AB193608.1, 

KM520370.1, DQ195068.1) was obtained from the NCBI. FASTA data of proteins corresponding to 

each gene were analyzed comparatively by the MAFFT CLUSTAL format alignment software, and 

the main conservative areas were identified. Two conservative functional amino acids specific for 

the AP2 domain - valine and glutamine - were identified in positions 14 and 19 in all studied ge-

nes. Specific amino acid substitutions were identified in the protein (DQ195068.1) that bound to 

the dehydration element specific to the D genome in the areas involved in the formation of the nu-

clear localization signal (NLS) and the α-helix structure. Besides, the expression level of the DREB1 

transcription factor gene was surveyed under drought in wheat genotypes of Azerbaijani origin 

differing in drought tolerance: two tetraploid (Triticum durum Desf.) wheat cultivars Barakatli 95 

(tolerant), Garagylchyg 2 (sensitive), and two hexaploid (Triticum aestivum L.) wheat cultivars Aza-

matli 95 (less sensitive), Giymatli 2/17 (sensitive). Generally, the transcript levels increased among 

all genotypes exposed to drought stress. However, under drought stress, the expression level of 

DREB1 in the tolerant genotypes increased more than in the drought-sensitive ones. Therefore, in-

vestigation of DREB genes in wheat and their expression analysis might help clarify the molecular 

mechanisms of the stress tolerance in wheat plants. 
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Photosynthesis is an important fundamental process that takes place by converting light 

energy into chemical energy of organic compounds in the thylakoid membranes of chloroplasts of 

higher plants. This process occurs as a result of the activity of submolecular pigment-protein 

complexes in the membrane with electron carriers in the cell. The photosynthetic conversion of 

light energy consists of a series of oxidation-reduction reactions, which lead to the absorption of 

CO2 from the atmosphere and the release of molecular O2 to the atmosphere for the synthesis of 

carbohydrates. 

In leaves of C4 plants, the photosynthetic apparatus is divided into two cell types that are 

anatomically and biochemically distinct: mesophyll (M) and bundle sheath (BS) cells. These cells 

differ in their structure and specialization of thylakoid membranes. The regulation of the levels of 

the PS II pigment-protein complex in BS chloroplasts has not yet been extensively studied. 

Therefore, the maize (Zea mays L.) plant is considered a convenient model to study the relationship 

between the structure and function of the thylakoid membranes of mesophyll and bundle sheath 

chloroplasts in C4 plants.  

These studies focused on the comparative study of the pigment composition and photosys-

tem activity of the mesophyll and bundle sheath chloroplasts of maize. The amount of chlorophyll 

a and b and the chlorophyll a/b ratio were determined spectrophotometrically in an 80% acetone 

extract. The functional activity of PSI and PSII in mesophyll and bundle sheath chloroplasts was 

determined based on the absorption and release of oxygen (O2) by the polarographic method in an 

amperometric device using a Clark-type closed platinum electrode. The photochemical activity of 

PSII was measured by the level of oxygen release based on the use of water as an electron donor 

and potassium ferricyanide as an electron acceptor. The pigment composition of thylakoid 

membranes of M and BS chloroplasts was characterized by measuring the amount of chlorophyll 

in them. The amount of Chl a in the mesophyll chloroplasts was slightly higher than in the BS 

chloroplasts, while the amount of Chl b was almost 2 times higher in the mesophyll cells. 

However, the ratio of chlorophyll a/b in maize leaves is significantly higher (~2 times) in the cells 

of the agranular structure than in the mesophyll cells with a granular structure. According to the 

obtained results, the Chl a/b ratio was 3.12 in mesophyll chloroplasts and 6.15 in BS chloroplasts. It 

has been shown that the activity of PSII in the chloroplasts of the bundle sheath is about 5 times 

lower than in the mesophyll chloroplasts. As expected, the highest activity of PSI was observed in 

the chloroplasts of BS of maize plant leaves and was ∼7-fold higher than that of M chloroplasts. BS 

chloroplasts are richer in PSI. A high chlorophyll a/b ratio in BS chloroplasts indicates a greater 

potential for cyclic electron transport. 

It was concluded that the chloroplasts of M and BS cells of corn, a C4 plant, have a granular 

and lamellar structure, respectively, and differ significantly from each other in terms of 

biochemical parameters and functions. 
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Amino acids are known to play the role of protein constituents. They are involved in a 

plethora of cellular reactions. Therefore, they affect physiological processes such as plant growth 
and development, intracellular pH control, generation of metabolic energy or redox power, and 
tolerance to both abiotic and biotic stresses. Aspartate aminotransferase (AspAT; EC 2.6.1.1) 
catalyzes the reversible transamination reaction between aspartate and 2-oxoglutarate forming 
glutamate and oxaloacetate dependent on pyridoxal 5′-phosphate. AspAT is known to play a 
primary role in amino acid synthesis associated with the shuttling of carbon skeletons derived 
from the TCA cycle. It is involved also in the primary nitrogen assimilation, the transport of 
reducing equivalents, and the exchange of nitrogen (N) among subcellular compartments.  

Durum wheat genotypes (Barakatli 95 and Garagylchyg 2) cultivated in the experimental 
field of the RI of Crop Husbandry located in the Absheron peninsula were used as the study 
materials. The plot dimensions were 1.05 m×10 m, with 15.0 cm row spacing. Light intensity and 
temperature at the above sampling times were 150 µmol (photon) m-2 s-1, 23±1°C; 1000 µmol 
(photon) m-2 s-1, 30±1°C; 2000 µmol (photon) m-2 s-1, 38±2°C; 600 µmol (photon) m-2 s-1, 31±1°C, 
respectively. Samples for the study were taken on the 5th,9th, 13th, 17th, and 21st days of the plant 
ontogenesis. To evaluate the daily dynamics of the enzyme activities, samples were taken also at 
the solar time in three-hour intervals on the 13th day of ontogenesis. The leaf samples were kept in 
liquid nitrogen, at -800C in the refrigerator. The plant material frozen in liquid nitrogen was 
thawed, and 200 mg of it was subjected to quick extraction using a chilled mortar and pestle with 1 
ml of medium containing 100 mM Tris-HCl (pH 7.8), 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 10 mM 2-
Mercaptoethanol, 2 mM phenylmethylsulphonyl fluoride (PMSF) and 2% (w/v) insoluble 
polyvinylpyrrolidone (PVP). The homogenate was centrifuged at 12000 g for 10 min. The 
supernatant was used for the enzyme activity assays. The activity of AspAT was measured in 1 ml 
volume at 25 mM Tris-HCl (pH 8.5), containing 2mM EDTA, 2.5 mM 2-oxoglutarate, 5 µg/ml 
pyridoxal 5-phosphate, 10 mM DTT, 12 U/ml malate dehydrogenase, 0.1 mM NADH. Enzymatic 
activities of transferases were determined spectrophotometrically (Ultrospec 3300 pro, Amersham, 
USA). Measurements were taken at 340 nm for 1 min and the obtained results were expressed as 
µmol mg-1.protein min-1. The significance of differences between control and experimental 
groups was analyzed using the unequal variance two-tailed Student’s t-test. The study of 
biochemical changes in contrasting durum wheat genotypes, caused by adverse environmental 
factors, which lead to a decline in plant productivity and grain quality is of great importance. For 
this purpose, dynamics of the activity AspAT playing an important role in carbon and nitrogen 
metabolism has been studied at various stages of ontogenesis, during the light period of the day, in 
the flag leaves of the Barakatli 95 and Garagylchyg 2 genotypes grown under irrigated and rainfed 
conditions. The AsAT activity was higher in the flag leaves of the drought-tolerant Barakatli 95 
genotype compared to the other variants at the beginning of the ontogenesis. Thus, at the 
beginning of the flag leaf ontogenesis of both genotypes, the AsAT activity was higher in the 
rainfed variant compared to the irrigated plants. In Barakatli 95, the enzyme activity was 2.7 times 
higher under rainfed conditions compared to the irrigated variant. According to the results, 
catabolism of amino acids is faster in the drought-sensitive Garagylchyg 2 genotype compared to 
the drought-tolerant Barakatli 95 genotype under water stress. A significant increase in the activity 
of AspAT, observed in the drought-tolerant Barakatli 95 genotype, is attributed to the high 
glutamate demand and maintenance of the Krebs cycle to achieve the correct C: N status.  
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Drought is one of the major constraints to wheat production and is becoming a more serious 

problem in many wheat growing regions of the world. For wheat plants, the uppermost three 

leaves, mainly the flag leaf, were observed to be the main source of photoassimilates accumulated 

in the grain. The onset and rate of senescence are important factors in determining crop yield. 

Drought stress causes premature senescence of leaves and a sharp decrease in productivity. Senes-

cence is associated with increased production of reactive oxygen species (ROS), such as hydrogen 

peroxide (H2O2), superoxide, and its more toxic derivative, hydroxyl radical. In order to detect 

drought-resistant genotypes according to the climatic conditions of Azerbaijan, the main goal of 

the research work was to study the dynamics of changes in the activity of benzidine peroxidase 

enzymes in the period from flag leaf formation to senescence in durum wheat genotypes exposed 

to drought. The activity of benzidine peroxidase (BPO EC 1.11.1.7.) was determined spectropho-

tometrically according to the increase in the optical density of the reaction solution at a wavelength 

of 590 nm for 1 minute. The activity of the enzyme was calculated in units of µmol benzidine (mg 

protein min) based on the extinction coefficient ε =39 mM–1 cm–1. Statistical analysis: All experi-

ments were performed in three replicates and error bars were calculated using Student's t-test sta-

tistical analysis software. The analyzes showed that in the early stages of ontogenesis, statistically 

significant differences in the activity of BPO were observed in the drought variants compared to 

the irrigated variant in durum wheat genotypes. Enzyme activity increases at later stages of flag 

leaf development, a 1.4-fold on days 14 and 21, a 1.2-fold on day 28, maximal value (a 1.9-fold) on 

day 35, and a 1.4-fold on day 42 were observed. In the sensitive Tartar genotype, the activity of 

BPO increased more during the growing season drought stress, but it showed a lower activity 

compared to the Vugar genotype. In the leaves of the drought-sensitive genotype Tarter, the activi-

ty of BPO decreased by 0.9 times in 7-day-old flag leaf samples, in 14-day-old plants the activity 

increased by a 2.2 fold, in 21- and 28-day-old leaves by a 1.2 fold, in 35-day-old flag leaf samples, 

compared to the control variant, the activity of BPO a 1.8-fold, in 42-day-old leaves, the activity 

increased a 3-fold. Further studies, including evaluation of other antioxidant enzymes, are needed 

to add new insights into drought tolerance during senescence in wheat plants. 
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ƏKİN LƏRGƏSİ – Lathyrus sativis L. YEMÇİLİKDƏ ALTERNATİV  

QİDA MƏNBƏYİ KİMİ  
 

Almas Əsədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

almas.i.asadova@gmail.com 

 

Əsrlər boyu istər əhalinin qidaya, istərsə də kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemə olan tələba-

tının ödənilməsində paxlalıların böyük rolu olmuşdur. Bu da paxlalı bitkilərin keyfiyyətli zülal, 

əvəzolunmaz amin turşuları, minerallar və vitaminlərlə zəngin olmasından irəli gəlir. Bu baxım-

dan ölkə ərazisində mövcud olan digər biomüxtəlifliklərlə yanaşı, paxlalı bitki genetik ehtiyatları-

nın toplanması, öyrənilməsi, qorunub saxlanması, onlardan ərzaq, yem və seleksiya məqsədilə sə-

mərəli istifadə məsələləri 1996-cı ildə qəbul olunmuş Qlobal Fəaliyyət Planından (QFP) irəli gələn 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Bitki Genetik Ehtiyatlarının Mühafizəsi və Səmərəli İstifadəsi proqra-

mının yerinə yetirilməsi üçün də əsas vəzifələrdən biridir. 

Digər tərəfdən, iqlim dəyişikliklərinin və ekoloji streslərin getdikcə artdığı bir şəraitdə ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması üçün da-

vamlı bitkilərə tələbat artmışdır. Həm məhsuldarlıq artımının durğunluğu, həm də ekoloji təzyiqin 

artması ilə istehsal sistemlərində baş verən azalmalar fermerlər üçün də böyük problemlər yaradır. 

Bu baxımdan iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılmasını təmin etmək və onlarla mübarizə apar-

maq üçün iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşan, daha davamlı kənd təsərrüfatı bitki nölərindən istifadə 

ön plana çıxır. Kənd təsərrüfatı təcrübələri əsasında qidaya artan tələbatın ödənilməsində taxıl və 

yem paxlalıları da daxil olmaqla ətraf mühitə uyğun yeni təhlükəsiz əkin sistemləri üçün əlverişli 

kontekst yaradılır. Paxlalılar kimi tanınan dənli paxlalılar əsas qida məhsullarıdır və əksər ölkələr-

də mühüm protein mənbəyidir. Onlar həm də ekoloji cəhətdən təmizdir, bir çox digər qida və sağ-

lamlıq üçün faydalı komponentlərin davamlı mənbəyidir.  

Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda ölkə ərazisində yayilmış biomüxtəlifliyin toplanılması, saxla-

nılması, öyrənilməsi, mühafizəsi, onların seleksiya işlərində başlanğıc material kimi istifadəsinin 

elmi əsaslarının tədqiqi istiqamətində geniş elmi işlər aparılır ki, paxlalıların tədqiqi də bu işlərin 

bir hissəsidir.  

İstər yem, istərsə də qida baxımından dənli taxıl və paxlalı bitkilərə olan tələbat hələ də yerli 

məhsullar hesabına ödənilmir. Respublikamızda kənd təsərrüfatı heyvandarlığının inkişaf etdiril-

məsi, heyvandarlıq məhsullarının artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun ma-

ya dəyərinin aşağı salınmasında ən mühüm məsələlərdən biri möhkəm yem bazasının yaradılması 

ilə yanaşı, mal-qaranın tam dəyərli yem payları ilə yemləndirilməsidir. Otlaq sahələrinin azalması, 

biçənəklərdə yararlı yem bitkilərinin tükənməsi kənd təsərrüfatı heyvanlarının keyfiyyətli yemə 

olan tələbatını artırır. Digər tərəfdən, floraya daxil olan növlərin əksəriyyətinin yem üçün yararlı 

olmasına baxmayaraq, otlaqların sistemsiz istifadəsi, eroziya və digər faktorların təsirı nəticəsində 

onların arealı kiçilmişdir. Otlaq sahələrində yem bitkilərinin əsasını taxıllar və digər yem bitkiləri 

təşkil edir. Paxlalı bitkilər azlıq təşkil edir və paxlalıların heç də hamısı heyvanlar tərəfindən yeyil-

mir. Bunların bəziləri zəhərli, bəziləri alaq otları kımi zərərlidir. Yem kimi qiymətli olan paxlalıla-

rın otlaqlarda və biçənəklərdə artırılması çox mühümdür. Çünki heyvanların yemində protein ça-

tışmazlığı onun qidalılıq qiymətinin aşağı düşməsinə, gözlənilən yem çıxarının artmasına və hey-

vani ərzağın bahalaşmasına gətirib çıxarır. Buna görə də yem balansının hər bir təsərrüfatda müt-

ləq dənli paxlalı bitkilər hesabına tarazlaşdırılması vacibdir. Otlaqda yem bitkisinin böyük hissəsi-

ni taxıllar və başqa yem bitkiləri təşkil etdiyindən burada paxlalılar az miqdardadır. Paxlalıların 

növ baxımından say tərkibini reintroduksiya, yəni toxum yolu ilə artırmaq olar. Digər tərəfdən, 

açıq sahələrdə əkin lərgəsinin əkininin genişləndirilməsi daha məqsədəuyğundur.  
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Əkin lərgəsi (Lathyrus sativus L.) birillik dənli paxlalı bitkidir. Əsas bitkilərlə müqayisədə 

əkin lərgəsi mövcud şəraitin tələblərinə uyğun olaraq, dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün model məh-

sul və faydalı torpaqlarda əkin sistemlərinin şaxələndirilməsi üçün maraqlı alternativ hesab olu-

nur. Əkin lərgəsi (Lathyrus sativus L.) fərqli torpaq və iqlim şəraitinə yaxşı uyğunlaşması, aşağı 

temperaturlara, sel və quraqlığa dözümlülük göstərməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı, 

insan qidası və heyvan yemi üçün yüksək protein tərkibinə malik olması ilə xarakterizə olunur. 

Üstəlik, digərləri ilə müqayisədə məhsuldarlıq, azot fiksasiyası və şoranlığa tolerantlıq baxımın-

dan da üstün paxlalı bitkdir. Bu xüsusiyyətləri ilə o, qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, xü-

susilə də gözlənilən iqlim dəyişiklikləri problemləri qarşısında mühüm məhsul hesab edilir. Əkin 

lərgəsi (Lathyrus sativus L.) öz əhəmiyyətinə görə Kew's Millennium Seed Bank tərəfindən tanınmış 

və yeni iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılması üçün istifadə ediləcək ən mühüm qida bitkilərinin isteh-

salında əsas prioritet bitkilərdən biri hesab edilmişdir.  

Son rəylər əkin lərgəsini stresə davamlı, iqlim dəyişkənliyinin təsirlərinə dözümlü, heyvan-

darlıqda yemçiliyə töhfə verən bitki kimi qiymətləndirmişdir. Heyvani qida olması ilə yanaşı, dən-

ləri də quşlar tərəfindən həvəslə yeyilir. Ərzaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Ədəbiyyat məluma-

tına görə, təmiz əkində 220-230 s/h yaşıl kütlə, 30-35 s/ha senaj, 15-20 s/ha dən almaq olur. Əkin 

lərgəsinin 100 kq dənində 108,2 yem vahidi, 20,5 kq həll olmuş protein, 100 kq yaşıl kütləsində 15,8 

yem vahidi, 3,6 kq həll olmuş protein vardır. Toxumunda 23-24% zülal, 24-45% karbohidrat, 0,5-

0,7% yağ, 2,5-3,0% kül, 4,0-4,5% sellüloza, 38-42,5% nişasta olur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, 

lərgə dəninin döyülmüş halda digər yemlərlə qarışığı donuzlar, iribuynuzlu mal-qara və qoyunlar 

üçün keyfiyyətli yem hesab olunur. Əkin lərgəsi yazlıq taxıllar üçün də yaxşı sələfdir.  

Qeyd edək ki, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə Bazasında əkin lərgəsinin – 

Lathyrus sativus L. yeni “Zirvə” sortu yaradılmışdır. Bitki yarımkol, yayılmış olub gövdəsinin hün-

dürlüyü 100-120 sm-dir. Yarpaqları uzunsov, neştərşəkilli, ölçüsü 5,38 sm uzunluğunda və 0,4 sm 

enindədir. Paxlası uzusov-ellipisşəkilli, bel tərəfi tikişli, 4,0-1,3 sm ölçüdə olub 3-4 ədəd toxumlu-

dur. Toxumu orta böyüklükdə, diş- və ya pazşəkillidir. Rəngi sarımtıl, yaşılımtıl-sarıdır. 1000 də-

nin kütləsi 201,0-231,0 qr., məhsuldarlığı 18,0-20,5 s/ha-dır. Bitkidə paxlanın sayı 52-60 ədəd, tam 

çıxışdan çiçəkləməyə qədərki günlərin sayı 111-125 gün, tam çiçəkləmədən təsərrüfat yetişkənliyi-

nə qədər 45-65 gün, çiçəkləmənin başlanılmasından bitməsinə qədər 23-31 gün təşkil edir. Birinci 

paxla 14-27 sm hündürlükdə, 6-10-cu buğumda əmələ gəlir. Quraqlığa, xəstəlik və zərərvericilərə 

davamlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



189 
 

QARABAĞIN DAĞLİQ DƏMYƏ ŞƏRAİTİNƏ ADAPTASİYA OLUNA BİLƏN  

PAYIZLIQ YUMŞAQ BUĞDA SORTLARININ YARADILMASI 
 

Atabəy Cahangirov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

a.cahangirov@hotmail.com 

 

Buğda mədəni bitkilər arasında ekoloji pastikliyə görə fərqlənməklə çox müxtəlif torpaq-iq-

lim şəraitlərində becərilir. Dünyada və Azərbaycanda buğda əkinlərinin önəmli bir hissəsi dəmyə 

şəraitində, bunun əksər hissəsi isə nəmliklə təmin olunmamış dəmyədə becərilir. Qeyd olunanlar 

quraqlığa davamlı və eyni zamanda stres şəraitlərində yüksək stabil məhsuldarlığa malik sortların 

yaradılması və tətbiqini aktuallaşdırır. Quraq dəmyə şəraitində buğda istehsalının artırılması üçün 

tədqiqat işlərində aqronomik əlamətlərlə yanaşı, fizioloi parametrlərin tədqiqi də vacibdir. Bunun 

üçün buğda genotiplərinin fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə və onların məhsuldarlıqla əla-

qələrinin tədqiqinə ehtiyac vardır.  

Tədqiqata payızlıq yumşaq buğdanın 12 sortu və 9 stabilləşmiş xətti daxil edilmişdir. Əkinin 

aparıldığı ərazi dəniz səviyyəsindən 800 m yüksəklikdə yerləşir. Flaq yarpaqlarda xlorofilin miq-

darı, yarpağın nisbi sututumu, fotosintetik qaz mübadiləsinin parametrləri və remobilizasiya pro-

sesi sahə şəraitində quraq və suvarma variantlarında öyrənilmişdir. Yarpaqlarda xlorofilin miqda-

rının ontogenezdə dəyişməsi əsasında flaq yarpağın yaşılqalma müddətinin inkişaf dərəcəsi gün 

(Growing Degree Days-GDD) vahidləri ilə təyin edilmişdir. Statistik analizlər JMP 5.0.1 proqramı 

üzrə aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının nəmliklə stabil təmin olunmamış dəmyə şəraitində 21 yumşaq 

buğda genotipinin flaq yarpaqlarında xlorofilin miqdarı, yarpağın nisbi sututumu, fotosintetik qaz 

mübadiləsinin parametrləri və remobilizasiya prosesi tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda yarpaqlar-

da xlorofilin miqdarının ontogenezdə dəyişməsi əsasında flaq yarpağın yaşıl qalma müddəti öyrə-

nilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində quraq və suvarma variantlarında nisbi sututumunun ən yüksək 

qiymətlərinin Vostorq, Tale-38, Murov-2 və Qırmızı gül-1, fotosintezin sürətinin ən yüksək qiy-

mətlərinin quraq variantında Sönməz, Qırmızı gül-1 və Zirvə-85, suvarmada Sönməz, Aran və Qır-

mızı gül-1, remobilizasiyanın ən yüksək qiymətlərinin quraqlıqda Murov-2, Zirvə-85 və Sönməz, 

suvarmada Murov-2, Zirvə-85 və Sönməz sortlarında olduğu müşahidə edilmişdir. Flaq yarpağın 

yaşılqalma müddətinin qiyməti quraqlıqda Murov-2 (587 GDD), Qırmızı gül-1(538GDD) və Zirvə-

85 (557GDD) suvarmada isə Qobustan (583 GDD), Fatimə (582 GDD), Murov-2 (662 GDD), Qırmızı 

gül-1 (630 GDD) və Zirvə-85 (657 GDD) sortlarında olmuşdur. Qeyd olunan fizioloji parametrlərin, 

xüsusən quraqlığa davamlılıqda mühüm əhəmiyyət daşıyan flaq yarpağın yaşılqalma müddətinin 

ən yüksək qiymətinə malik olan Murov-2 və Zirvə-85 sortları seçilmişdir. Bu sortlar valideyn for-

malarından biri olmaqla, donor kimi götürülmüşdür. Digər valideyn forması kimi isə yerli geno-

tiplər və eyni zamanda müxtəlif illərdə beynəlxalq pitomniklərdən seçilərək bölgədə ətraflı tədqiq 

edilmiş nümunələr götürülmüş və 50 kombinasiyada hibridləşdirmə aparılmışdır. Hibrid materialı 

F4 nəslə kimi öyrənilmişdir. 2019-cu ildə elit sünbüllər seçilmiş və tək sıralarda səpilmişdir. 2020-ci 

ildə tək sünbül sıraları (stabil xətlər) xəstəliklərə davamlılıq, aqrobioloji və morfoloji xüsusiyyətlə-

rinə görə qymətləndirilmişdir. Tədqiqatların davam etdirilməsi məqsədilə 50 ədəd stabil xətt növ-

bəti vegetasiya ilində nəzarət pitomnikində öyrənilmişdir. 2021/2022-ci vegetasiya ilində Murov-2 

x Qualiti, Murov-2 x 20thFAWON № 79, Zirvə-85 x Qobustan, Zirvə-80 x 21thFAWON № 9, Zirvə-

85 x 13 IWWIP № 23, Zirvə-85 x 15 IWWIP № 26, Zirvə-85 x 16thIWWIP № 6 xətləri, uyğun olaraq, 

53,6, 45,5, 44,4, 48,1, 44,7, 52,0 və 55,6 s/ha məhsuldarlıqla standart Qobustan sortundan 8,1-19,3 

s/ha yüksək dən məhsulu vermişlər. Qeyd olunan xətlər sünbülləmə müddətinə görə standarta ya-

xın və göbələk xəstəliklərinə davamlı olmuşlar. Sünbülləmə müddəti, xəstəliklərə davamlılıq, opti-
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mal morfobioloji əlamətlərinə görə seçilmiş 25 nömrə növbəti pitomniklərdə öyrəniləcəkdir. Qu-

raqlıq şəraitində məhsuldarlığa, göbələk xəstəliklərinə davamlılığa, sünbülləmə müddəti və digər 

kompleks aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətlərinə görə seçilmiş genotiplərdən gələcəkdə Azərbay-

can Respublikasının Qarabağ da daxil olmaqla nəmliklə təmin olunmamış bölgələrində əkilə bilə-

cək yeni yumşaq buğda sortlarının yaradılmasında istifadə olunaçaqdır.  
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İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ PAMBIQ SORTLARININ LİFİNİN TEXNOLOJİ  

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 
 

Aytən Zeynalova 
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, zeynalova92.92@mail.ru 

 

Dünya bazarında strateji məhsul kimi qiymətləndirilən pambıq lifi bu bitkinin əsas məhsulu-

dur. Toxuculuq sənayesində müxtəlif assortimentli parça məmulatlarının hazırlanmasında müxtə-

lif texnoloji lif məhsulundan istifadə edilir (Hümbətov, Xəlilov, 2012: 229).  

Pambıq məhsulunun keyfiyyəti lifin texnoloji xassələri ilə xarakterizə olunur ki, bunlar 1) or-

ta uzunluq, 2) yuxarı uzunluq, 3) uzunluğa görə bərabərlik indeksi, 4) qısa liflərin indeksi, 5) mik-

roneyr, 6) xətti sıxlıq, 7) xüsusi qırılma yükü, 8) qırılma zamanı lifin uzanması, 9) əksetmə əmsalı, 

10) sarımtıllıq dərəcəsi, 11) üçrəqəmli kod ilə müəyyən olunur (İvanov, Tuz 2015: 132; Mahsomov, 

Gabdulov, 2016: 80-84). Pambıq lifi istehsal edən bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda key-

fiyyətin milli qiymətləndirmə metodlarından 12 keyfiyyət əlamətinin vahid beynəlxalq təsnifatına 

keçirilmişdir (Mirzəyev, Kərimov, 2019: 116-118; Nawas, Saftar, Malik, 2019: 13-19). 

Apardığımız tədqiqatda istifadə edilən coğrafi uzaq pambıq sortlarının lifinin texnoloji key-

fiyyətləri 3 il (2017-2019) müddətində “USTER HVİ-1000” qurğusunda öyrənilmişdir. 

Beləliklə, pambıq sortlarının lifinin texnoloji keyfiyyətlərinin analizi nəticəsində məlum ol-

muşdur ki, Gəncə-110 pambıq sortu digər sortlardan üstün olmaqla IV tip lif keyfiyyətinin tələblə-

rinə dolğun cavab verir (Özel, 2015: 102). 

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, öyrənilən coğrafi uzaq pambıq sortlarının 

lifinin texnoloji keyfiyyəti xarici mühit amillərindən, xüsusən də xam pambıq nümunələrinin 

müddətindən, bitkilərin aqrotexniki becərilməsindən və digər faktorlardan asılı olaraq dəyişir 

(Shahzad, Xul, Tingdang, 2019: 1-11; Srinivas, Gapinath, Bhadru, 2014: 285-288). 

Yerli Gəncə-110 pambıq sortu təsərrüfat qiymətli əlamətləri ilə yanaşı, tədqiqatda öyrənilən 

digər coğrafi uzaq pambıq sortlarından lifin texnoloji keyfiyyətinə görə üstün olmuşdur. Gəncə-

110 pambıq sortunun üstünlüyünü sortun ölkənin torpaq-iqlim şəraitinə adaptasiyası və intensiv 

tipli olması ilə izah etmək olar.  

Coğrafi uzaq pambıq sortlarının iqtisadi səmərəliliyi. Yerli Gəncə-110 pambıq sortu və 

coğrafi uzaq pambıq sortlarının əkinlərinin iqtisadi səmərəliliyi tarlada vegetasiya müddətində 

aparılmış aqrotexniki tədbirlərə uyğun olaraq, texnoloji xəritələr əsasında tərtib edilmişdir. Üç il 

üzrə orta hesabla bir hektar pambıq sahəsinin becərilməsinə və məhsulun yığımına birlikdə 1140 

manat xərclənmiş, 1 kq xam pambığın satış qiyməti 0,65 manat dəyərində göstərilərək, orta məh-

suldarlığa əsasən hesablanmışdır. Yerli Gəncə-110 pambıq sortunun məhsuldarlığı 43,8 s/ha ol-

muşdur. Pambıq sortlarının becərilməsinə və xam pambığın yığımına 1140 manat xərclənmiş, xalis 

gəlir 1707 manat, bir sentner məhsulun maya dəyəri 26,0 manat təşkil etmiş, rentabellik səviyyəsi 

150% olmuşdur. 

Cədvəldə yuxarıda qeyd olunan göstəricilər təsvir edilmişdir. Göründüyü kimi, yerli Gəncə-

110 pambıq sortu ilə coğrafi uzaq pambıq sortlarının iqtisadi göstəricilərini müqayisə etdikdə ay-

dın olur ki, ölkəyə introduksiya olunmuş pambıq sortları aşağı iqtisadi göstəricilərə malikdir. Bu 

isə Gəncə-110 pambıq sortunun fermer təsərrüfatlarında becərilməsinin böyük iqtisadi səmərə ve-

rəcəyinə imkan yaradır. 
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Cədvəl. Coğrafi uzaq pambıq sortlarının 3 illik orta məhsuldarlığı və iqtisadi səmərəliliyi 
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1 Gəncə-110 43,8 1140 2847 1707 26,0 150 100 

2 BA-440 33,0 1140 2145 1005 34,5 88 59 

3 Selekt 34,6 1140 2249 1109 32,9 97 65 

4 Akala Beret 31,0 1140 2015 875 36,8 76 51 

5 S-6524 36,2 1140 2353 1213 31,5 106 71 

6 Taşauz-68 33,2 1140 2158 1018 34,3 89 59 
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YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN  

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATINDA ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Abidin Abdullayev, Qərib Novruzlu, Sevda Hacıyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

sevda.hajiyeva64@gmail.com 

 

Amerika alimlərinin hesablamalarına görə, qlobal iqlim dəyişiklikləri, torpaqların münbitli-

yinin müxtəlif səbəblərdən azalması və s. ilə əlaqədar olaraq 2050-ci ilə qədər bəşəriyyətdə çörək 

qıtlığının yaranması, qida rasionunda çörək və un məmulatlarından istifadəyə üstünlük verən 

xalqların tələbatının ödənilməsinin çətinləşəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Yumşaq və bərk buğdanın emalından alınan un, yarma, çörək və makaron məmulatları yaşa-

yışımızın gündəlik qidasını təşkil edir. Bu bitki ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunma-

sında mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında” 19 iyul 2022-ci il tarixli Fərmanı Azərbaycan Res-

publikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə seleksiya istiqamətindəki tədqiqat-

ların daha geniş şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır.  

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda buğda genotipləri üzərində akademik C.Ə.Əliyevin 

rəhbərliyi altında çoxillik tədqiqat işləri aparılmış, seçmə və hibridləşmə yolu ilə zəngin seleksiya 

materialı yaradılmışdır. Bu materiallardan hibridləşmə və fərdi seçmə nəticəsində yaradılmış 

yumşaq buğdanın Əzəmətli-95, Qobustan, Qırmızı gül-1, Murov-2, Şəfəq-2, Fərəhim, Əsgəran və 

s., bərk buğdanın Bərəkətli-95, Qarabağ, Xudafərin, Rəvan və s. sortları respublikanın müxtəlif böl-

gələrində geniş əkin sahələrində becərilərək, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm 

rol oynayır. 

Seleksiya işlərinin aparılması, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli, stres amillərinə davamlı ye-

ni sortların yaradılması və onların istehsalata tətbiqi mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir. Bu 

məsələnin həlli yollarından biri bitki genetik ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə, yerli şəraitə 

uyğunlaşmış qədim və son illərdə yaradılmış buğda populyasiyalarının dərindən öyrənilməsi, 

dünyanın müxtəlif yerlərindən introduksiya olunmuş genotiplərin yerli şəraitdə məhsulvermə və 

digər göstəricilərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, onlardan hibridləşmədə geniş istifadə etməklə 

respublikamızın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində biotik və abiotik stres amillərinə qarşı davamlı, 

yüksək dən məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə malik yeni buğda sortlarının yaradılması 

üçün başlanğıc materialın seçilməsidir. 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) 2021-

2022-ci illərdə suvarma şəraitində kolleksiya pitomnikində 823 yumşaq və 614 bərk buğdanın 1437 

yerli və introduksiya edilmiş müxtəlif coğrafi mənşəli xarici sortnümunələri tədqiq edilmişdir. Sə-

pin sələf paxlalı bitkilər olmaqla, noyabr ayının ikinci ongünlüyündə əllə aparılmış, hər bir nümu-

nə iki təkrarda 1m2 sahəyə səpilmiş, noyabr ayının üçüncü ongünlüyündə kütləvi çıxış müşahidə 

edilmişdir. Hər 20 nümunədən sonra standart olaraq yumşaq buğda üçün respublikada geniş əkin 

sahələrinə malik yerli Murov-2, bərk buğda üçün isə Bərəkətli-95 sortları səpilmişdir.  

Vegetasiya müddətində təcrübə sahəsində bölgə üçün nəzərdə tutulmuş aqrotexniki qulluq 

işləri həyata keçirilmiş, səpinlə birlikdə hektara 100 kq kompleks (nitrofoska) gübrə, erkən yazda 

kollanma fazasında 250 kq azot gübrəsi (NH4NO3) verilmişdir. Vegetasiya müddətində nümunələr 

iki dəfə (kollanma və südyetişmə fazalarında) suvarılmışdır.  

Tarla təcrübələri aparılan Abşeron YTT-nin ərazisində yayılmış boz-qonur torpaqlar az mün-

bit olmaqla, əsas qida maddələri ilə zəif təmin olunmuşdur. Abşeron yarımadası yayı isti, payızı 

günəşli, qışı mülayim keçən quru subtropik zonalar sırasına daxildir. Yarımadada tez-tez şimal 
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(xəzri) və cənub (gilavar) küləkləri əsir, iqlim şəraiti sabit deyildir. Yağıntının illik miqdarı orta he-

sabla 220 mm – maksimum 250 mm, minimum isə 200 mm təşkil edir. Havanın nisbi rütubəti il bo-

yu əsasən 60-80% intervalında dəyişir.  

Tədqiqat ilinin qışı və yazının temperaturu, düşən yağıntıların miqdarı ümumilikdə bölgə-

nin orta çoxilliyinə uyğun olmuşdur.  

Kolleksiya pitomnikində vegetasiya dövründə fenoloji müşahidələr aparılmış, genotiplərin 

boy göstəriciləri müəyyən edilmiş, nümunələrin xəstəliklərlə sirayətlənməsi qiymətləndirilmiş və 

dənin texnoloji keyfiyyət göstəriciləri təyin edilmişdir. Ölçmələr və analizlər ümumi qəbul edilmiş 

metodlarla, yarpaq üzərində pas xəstəliklərinin qiymətləndirilməsi CIMMYT və ICARDA tərəfin-

dən tövsiyə edilən Cobbun modifikasiya olunmuş şkalaları əsasında aparılmışdır. 

Tədqiqatlar nəticəsində yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə, boyuna, yetişkənli-

yinə, xəstəlik və zərərvericilərə davamlılığına və s. xüsusiyyətlərinə görə seçilmiş yerli və introduk-

siya edilmiş buğda genotiplərindən kompleks yüksək göstəricilərə malik yeni sortların yaradılması 

məqsədilə çarpazlaşmada istifadə edilmişdir. Hibridləşmədə Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitinə 

adaptasiya olmuş, əvvəlki illərin seleksiyasına aid yerli yumşaq buğda genotiplərindən Mirbəşir-

128, Uğur, Əkinçi-84, Pərzivan-1 və s., hazırda becərilən Qobustan, Murov-2, Azəri, Şəfəq-2, Fatimə, 

Fərəhim, Əzəmətli-95, Gilavar və s., introduksiya ounmuş sortlardan Gönən (Türkiyə), Bezostaya-1 

(Rusiya), Lad (Rusiya), Umanka (Rusiya), Nota (Krasnodar), Olviya (Odessa), Renan (Fransa), San-

zor-4 (Özbəkistan), Fin buğdası (Finlandiya), SH Morg (İngiltərə), 17thFAWWON.KN149-193 

(CIMMYT) və s., bərk buğdanın yerli qədim sortlarından Şərq, Mirvari, Ağbuğda-13, Muğan və s., 

hazırda becərilən Bərəkətli-95, Qarabağ, Göytəpə və s., introduksiya ounmuş Fadda-98 (Türkiyə), 

Karol Odesskiy (Ukrayna), Zedoni 3-D-56 (Əlcəzair), Zatino (Fransa) və s. istifadə edilmişdir.  

Hibridləşmə nəticəsində suvarma bölgələri üçün yumşaq buğdanın Pərvin, Mətin, Altun-2, 

Şəfəq-2, dəmyə bölgələri üçün yumşaq buğdanın Fərəhim, bərk buğdanın Rəvan, Xudafərin sortla-

rı rayonlaşdırılaraq patentləşdirilmiş və Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş, mühafizə olunan seleksiya nailiyyətlərinin 

dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.  

İnstitutun seleksiyaçı alimləri tərəfindən yumşaq buğdanın Royal, Mübariz, Babək-79, bərk 

buğdanın Tac-20, Qalib, Polad sortları yaradılmışdır və hazırda respublikanın suvarma və dəmyə 

bölgələrində əkilərək sınağı həyata keçirilir.  
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THE EFFECT OF SHORT-TERM HIGH- AND LOW-LIGHT TREATMENTS  

ON THE DYNAMICS OF THYLAKOID PROTEINS PHOSPHORYLATION  

IN RICE PLANTS 
 

Aynura Pashayeva1,2, Guangxi Wu2, Choon‐Hwan Lee2, Ismayil Zulfugarov1 

 

1Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Ministry of Science and Education  

of the Republic of Azerbaijan  
2Department of Integrated Biological Science, Department of Molecular Biology,  

Pusan National University, Korea, aynurapashayeva@gmail.com 

 

Plants under natural environments experience a highly variable light environment, with ir-

radiance changing seasonally, diurnally, and geographically, at the level of either plant leaf or can-

opy. In fluctuating light conditions, the photosynthetic machinery of land plants is known to be 

protected by non-photochemical quenching (NPQ) and reversible phosphorylation of the 

thylakoid proteins. Here we investigate the thylakoid protein phosphorylation dynamics upon ex-

posure to high light (HL) and low light (LL) intensities and its correlation with the pres-

ence/absence of the energy-dependent (qE) component of NPQ. 

Our research showed that Lhcb1 and Lhcb2 protein phosphorylation increased steadily after 

LL treatment, with an enhanced phosphorylation level after 1 hour of treatment in PsbS-less (PsbS-

KO) rice mutants. According to the observed phosphorylation pattern in rice plants exposed to LL, 

we suggest that robust LHCII trimer phosphorylation in PsbS-KO plants may compensate for the 

deficiency of PsbS protein in these plants. HL treatment demonstrated higher phosphorylation of 

both lhcb1 and lhcb2 proteins after 10 min of exposure in wild-type (WT) plants. After an hour of 

exposure to HL compared to LL, WT plants showed a sharp decrease in p-Lhcb1 and p-Lhcb2 lev-

els, whereas mutant plants did not. Moreover, after 10 minutes of HL exposure, qE (τ1) relaxation 

became slower in WT plants than under any other experimental conditions. Our findings suggest 

that the phosphorylation of Lhcb1 and Lhcb2 proteins is strongly related to qE induction and re-

laxation; and that PsbS interacts with LHCII phosphoproteins in a light-dependent manner. 
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THE KEY PREREQUISITE AND CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL  

AGRIFOOD SYSTEMS TRANSFORMATION IN AZERBAIJAN 
  

Elchin Mammadov 
 

Baku State University, Baku, Azerbaijan, evmamedov@mail.ru 

 

Over the recent years, Azerbaijan has made impressive efforts to establish new institutions 

such as the State Agency for Food Safety and has introduced new laws, policies and programmes 

for the development of the agricultural sector, food security and food safety. The challenge pres-

ently is to ensure implementation of the goals, through the allocation of adequate budgets, trade 

and markets interventions, fiscal subsides and securing growth that benefits all levels of society.  

 In this context, the next 10 years are foreseen to be crucial in terms of transformation of agri-

food systems. Thus, Azerbaijan should mobilize its efforts on achieving self-sufficiency in the pro-

vision of staple foods and strengthen its independence from big agricultural companies to safe-

guard food security in the country. To achieve this, it is vital to provide support to producers 

through price incentives and fiscal subsidies and increase the market competitiveness of small 

farmers. 

About 90% of the farms are smallholdings, which occupy 85% of agricultural land. Due to 

the small land sizes, usually between one and three hectares, and the lack of associations, these 

farmers encounter many difficulties when accessing markets and competing with big agribusi-

nesses. There is often a significant difference between the original wholesale ‘field price’ of prod-

ucts and the price paid by consumers. 

Furthermore, many farmers also face severe water shortages and pollution, especially from 

transboundary Kura-Araz rivers that flow across the border from Georgia and Armenia.  

The majority of Azerbaijan’s water resources (70%) is generated outside the country. Climate 

change has led to declining water resources over the past few years. In many regions, rainfall is 

both inadequate and unevenly distributed, as are water resources. As a result of insufficient pre-

cipitation and uneven distribution over the year there is a heavy reliance on irrigation. According 

the projections made by the models water resources in the Kura River in Azerbaijan are expected 

to decrease by 10 percent in 2020–2040, 15 percent in 2041–2070, 20 percent in 2071–2098 (4th Na-

tional Communication Report to UNCCC, 2021). 

The Government has initiated prompt measures for the effective management of water re-

sources. As a result, the State Commission was established to make arrangements for the efficient 

use of water resources, improve water economy management, and coordinate activities in this ar-

ea. An Action Plan to Ensure the Effective Use of Water Resources in 2020- 2022 was approved by 

the President of the Republic of Azerbaijan. Although Azerbaijan acceded to the UNECE Water 

Convention in 2000, the failure of neighboring countries to do so and the absence of a legal basis 

for transboundary cooperation and water resource management undermines water safety initia-

tives. There are also heavy losses in the distribution network with up to 50 % of the supplied water 

in the irrigation system missing the final destination. Azerbaijan is a country with a long-term av-

erage annual water use index above 30.5 % and water shortages are observed in some regions due 

to water stress which has increased to 78 % in 2019 (EEA, 2020). Water shortages affect land 

productivity and threaten the livelihoods of small farmers and rural populations more broadly. In 

this regard, the national policy is now focused on improving water treatment, reducing losses, cre-

ating alternative water resources, recycling, and wastewater management. In addition, environ-

mental challenges are being exacerbated by extreme climate events such as floods and drought, 

including water pollution, and excessive use of pesticides to increase production. As a result, 

smallholders farmers are extremely vulnerable to environmental challenges. There are also diffi-
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culties in eliminating obsolete hazardous pesticides, and tackling soil degradation (such as erosion 

and salinization) and important biodiversity and forest maintenance challenges. 

 In recent years, Azerbaijan is making great efforts to achieve sustainable transformation of 

the agro-food system. In this regard, promotion of green energy, digitalization, and innovative so-

lutions are the main principles of the country’s efforts to create a sustainable national agro-food 

system. At present new smart villages are being built in the liberated territories. Developing cli-

mate-smart and community-based agriculture in these areas is a top priority. In this context, the 

country aims to carry out reforestation measures in the liberated areas and to prevent climate 

change and soil degradation. It is noteworthy that the liberated territories will be reconstructed 

based on the “Smart Village” and “Smart City” concepts. In the meantime, “Smart” farms will 

enable the production and processing of fruits, vegetables, meat and dairy products in rural areas 

to better meet modern requirements. The first “Smart Village” project is already being imple-

mented in the Aghali village of Zangilan rayon of Azerbaijan. By facilitating the use of the digital 

technologies and fulfilling the initiative on “smart village” Azerbaijan contributes to the FAO’s 

“1000 Digital Village Initiative” to advance sustainable development in rural areas and improve 

livelihoods, agriculture, food security, nutrition, health and well-being of the rural populationIn 

light of it, all foreign investors and companies are invited to cooperate in the transfer of the best 

technologies and practices for the development of agro-food systems of the liberated areas. 

Azerbaijan is implementing a successful digital transformation in the agriculture sector. Cur-

rently, more than 500,000 farmers in Azerbaijan use digital agriculture services and state support 

through the electronic agricultural information system (EKTS) https://agro.gov.az/az/ekt).  

It is noteworthy that the government of Azerbaijan is trying to make the agricultural sector 

more attractive for foreign investors by creating a favorable investment environment. There are 

serious state support mechanisms for agriculture, loans are allocated for the development of this 

sector. At the same time, the agricultural production process is exempt from all types of tax pay-

ments. Foreign agricultural companies operating in the Azerbaijani market can also use the same 

advantages. Azerbaijan has also become one of the reliable transport and logistics centers of Eura-

sia with East-West and North-South transport projects. Therefore, foreign investors and business-

men have the opportunity to take advantage of these important logistics projects. 

Overall, with the aim of the transformation of agrifood systems the Government of Azerbai-

jan can redirect existing public support to the food and agriculture sectors to increase the availabil-

ity and affordability of healthy diets. Moreover, the promotion of private-public partnership will 

be essential for making investments in agrifood systems.  
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Yemiş müalicəvi-profilaktik xüsusiyyətlərə malik əvəzedilməz məhsuldur. Yemişin qida də-

yərliliyi ilk növbədə onun kimyəvi tərkibindən asılıdır. Çoxlu vitaminlərlə (E, PP, A, B qrupu, C, 

β-karotin), makro- və mikroelementlərlə, üzvi turşularla, şəkərlərlə zəngin olan möcüzəli yemiş 

meyvəsinin biokimyəvi tərkibinin öyrənilməsi insanların sağlamlığı nöqteyi-nəzərindən böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

2021-2022-ci illərdə açıq sahədə rayonlaşdırılmaya təqdim edilən iki perspektiv yemiş sortu-

nun (Günəş və Sədəf) meyvələrinin yetişmə fazasından asılı olaraq biokimyəvi tərkibi tədqiq edil-

mişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, ilkin meyvələrin formalaşması dövründə (texniki yetişkənliyə 

14-16 gün qalmış) yemiş meyvələrində quru maddənin, şəkərlərin, ekstraktiv maddələrin və nit-

ratların miqdarı hər iki sortda ən az olur (müvafiq olaraq, 5,9% və 5,1%, 3,5% və 2,6%, 3,5% və 

2,6%, 5,0% və 4,0%, 69,8 mq/kq (Günəş sortunda nitratların ən az miqdarı – 32,0 mq/kq kütləvi ye-

tişkənlik dövründə müşahidə edilir) və 70,8 mq/kq). Meyvələrin yetişməsi dövrünə keçid hər iki 

sortda bütün öyrənilən göstəricilərin qiymətinin kəskin artması ilə müşayiət olunur. Belə ki, bu 

dövrdə Günəş sortunda quru maddə 1,80, şəkərlər 2,63, ekstraktiv maddələr 2,06, nitratlar isə 1,87 

dəfə artır. Günəş sortundan fərqli olaraq, Sədəf sortunda bu göstəricilərin qiyməti aşağıdakı rə-

qəmlərlə səciyyələnir: 1,78, 2.89, 2,28 və 1,28 dəfə. Yemiş meyvələrinin kütləvi yetişməsi ilə əlaqə-

dar hər iki sortda quru maddənin, şəkərlərin və ekstraktiv maddələrin miqdarı maksimal həddə 

çatır (müvafiq olaraq, 11,3% və 11,1%, 9,3% və 9,0%, 10,6% və 10,2%), toksik maddələrin – nitratla-

rın miqdarı isə xeyli azalır (Günəş sortunda 4,08, Sədəf sortunda isə 1,16 dəfə). Bu, yemiş bitkisinin 

öz şəkər/nitrat balansını tənzimləməsinin, özünü qida üçün əlverişli hala salmasının göstəricisidir. 

Yemiş meyvələri bioloji yetişkənliyə çatdıqda, yəni vegetasiyanın sonunda nitratlardan başqa bü-

tün göstəricilər azalır. Nitratların miqdarında isə nisbətən artım baş verir. Bu onunla izah edilir ki, 

artıq vegetasiyanın sonunda yemiş meyvələrində zülalların və sərbəst amin turşularının sintezi zə-

ifləyir, məhz bu səbəbdən də nitratların artması müşahidə edilir. Lakin bu meyvələr müəyyən 

müddət saxlandıqda (yığımdan sonra 10-12 gün) nitratların miqdarı sintez proseslərinin başa çat-

ması ilə əlaqədar tamamilə aşağı düşür, yalnız toxumun müdafiə funksiyalarının həyata keçirilmə-

si üçün zəruri olan səviyyədə qalır. Bu hədd təxminən 25-30 mq/kq təşkil edir. 

Beləliklə, yemiş meyvələrinin kimyəvi tərkibi sortların bioloji xüsusiyyətlərindən və meyvə-

lərin yetişmə səviyyəsindən asılı olaraq xeyli dəyişir, meyvələrin kütləvi yetişkənlik dövründə in-

san qidası üçün zəruri olan, yemişin qida dəyərliliyini müəyyən edən göstəricilər maksimal səviy-

yəyə çatır, toksik maddələrin – nitratların miqdarı azalır. 
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 fexreddin.ağazade24@gmail.com 

 

Keyfiyyətə görə pomidor və xiyar seleksiyasında bu tərəvəz bitkilərinin genotiplərinin bio-

kimyəvi xarakteristikasının öyrənilməsi və biokimyəvi göstəricilərə görə ilkin donorların seçilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2016-2022-ci illərdə payız-qış və qış-yaz dövriyyələrində polikarbo-

nat örtüklü istixanalarda kokovitdə becərilən 25 pomidor və 14 xiyar nümunələrində quru maddə, 

şəkərlər, ekstraktiv maddələr, nitratlar öyrənilmiş və bu göstəricilərə görə fərqlənən ilkin donorlar 

seçilmiş, gələcəkdə keyfiyyətə görə aparılacaq seleksiya üçün tövsiyə edilmişdir. Tədqiqat nəticə-

sində aşkar edilmişdir ki, pomidor meyvələrində quru maddənin miqdarı 5,2-10,2%, şəkərlərin – 

2,9-7,5%, ekstraktiv maddələrin – 3,5-8,2%, nitratların miqdarı isə 53,5-164,6 mq/kq intervalında 

dəyişir. Biokimyəvi göstəricilərin belə geniş diapazonda dəyişməsi öyrənilən nümunələr arasından 

gələcək seleksiya işi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilən 5 nümunə seçməyə imkan vermişdir. 

Həmin nümunələrə 296 (saf xətt), 341 (seçmə nümunə), 401 (Cerri), 417 (perspektiv sort) və 4962 

(Cerri) aid edilə bilər. Bu seçilən genotiplərin meyvələrində quru maddənin miqdarı 8,3-10,1% (nə-

zarətə nisbətən 1,32-1,62 dəfə çox), şəkərlər 5,4-7,5% (müvafiq olaraq 1,54-2,14 dəfə çox), ekstraktiv 

maddələr 6,2-8,2% (1,48-1,95 dəfə çox), nitratların miqdarı isə 63,0-76,3 mq/kq (1,79-1,48 dəfə az) 

olmuşdur. Bundan başqa, öyrənilən pomidor nümunələri arasından toksik maddələrin – nitratla-

rın ən az miqdarı ilə fərqlənən 393 (Matias sortundan seçmə) (53,5 mq/kq), 482 (Z 1000 F1) (59,7 

mq/kq) və 398 (First ladudan seçmə) (60,1 mq/kq) genotipləri seçilmişdir. Bu nümunələrdə toksik 

maddələrin miqdarı nəzarət sortu Şəlaləyə nisbətən müvafiq olaraq, 2,11, 1,89 və 1,88 dəfə azdır. 

Ümumiyyətlə, öyrənilən pomidor genotiplərinin meyvələrində nitratların miqdarı Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin bu tərəvəz üçün müəyyən etdiyi icazə verilən həddi aşmır (300 

mq/kq). 

Xiyar genotiplərinin meyvələri üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, onlarda 

quru maddənin miqdarı 4,7-6,4%, şəkərlərin – 2,08-3,43%, ekstraktiv maddələrin – 3,40-4,77%, nit-

ratların miqdarı isə 66,0-95,8 mq/kq arasında dəyişir. Məlumatlardan göründüyü kimi, xiyar mey-

vələrində biokimyəvi göstəricilərin dəyişmə intervalı pomidor meyvələrinə nisbətən dardır. Lakin 

bununla belə, öyrənilən nümunələr arasından bu göstəricilərə görə fərqlənən 58 (F1), 63 (saf xətt) 

və 16 (Bahar rayonlaşdırılmış sortu) nümunələri seçilmiş və gələcəkdə keyfiyyət üzrə aparılan se-

leksiyada qiymətli donor kimi istifadə üçün tövsiyə olunmuşdur. Bu nümunələrdə quru maddə 

5,5-6,4%, şəkərlər 2,65-3,43%, ekstraktiv maddələr 4,15-4,77%, nitratlar isə 66,0-95,8 mq/kq arasında 

tərəddüd etmişdir (istixana xiyarı üçün nitratların icazə verilən həddi 400 mq/kq-dır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fexreddin.ağazade24@gmail.com


200 
 

KARTOF VƏ BƏZİ TƏRƏVƏZ MƏHSULLARININ ƏRZAQ  

TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU 
 

Fəxrəddin Ağayev 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu,  

fexreddin.agazade24@gmail.ru 

 

Kartof və təzə tərəvəz məhsulları ən qiymətli xüsusi təyinatlı qida məhsullarıdır. İnsan orqa-

nizminin normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan karbohidratlar, vitaminlər, mineral maddə-

lər, fitonsidlər, efir yağları və s. ilə zəngindir. Bununla belə, bütün qiymətli cəhətləri ilə bərabər, bu 

tərəvəz məhsullarının keyfiyyətinə və ərzaq təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, təzə tə-

rəvəz məhsulları insan orqanizmi üçün təhlükəli olan nitratların əsas mənbəyidir. Kartof və tərə-

vəzlərdə nitratların toplanması təkcə torpağa artıq miqdarda verilən mineral gübrələrin növündən 

və miqdarından deyil, həm də bitkilərin növündən, sortlarından, onların qida kimi istifadə edilən 

hissələrindən (yarpağı, gövdəsi, kökü, meyvəsi, yumrusu və s.), ilin vaxtından, işıqlanmadan, tem-

peraturdan, yığım vaxtından, becərilmə şəraitindən və s. asılıdır. 

2016-2022-ci illər ərzində 24 kartof, 59 badımcan, 2 yemiş, 2 qarpız, 10 baş soğan, 6 mətbəx 

çuğunduru, 4 yerkökü, 14 istixana xiyarı, 25 istixana pomidoru və 5 istixana şirin bibəri genotipləri 

ilə aparılan müxtəlif təcrübələr (əkin sxemi, gübrə növləri və dozaları, suvarma rejimləri, əkin 

müddətləri və s.) nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Abşeron şəraitində öyrənilən genotiplərdə 

zona üçün tövsiyə edilən aqrotexnika ilə becərilmə şəraitində toksik maddələrin – nitratların miq-

darı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin bu tərəvəzlər üçün müəyyən etdiyi icazə veri-

lən həddi (İVH) əsasən aşmır. Belə ki, öyrənilən kartof genotiplərində nitratların miqdarı 82,4-

145,4 (İVH-250 mq/kq), badımcanda 40,0-116,5 (İVH-300 mq/kq), istixana xiyarında 66,0-95,8 (İVH-

400 mq/kq), istixana pomidorunda 33,5-164,6 (İVH-300 mq/kq), baş soğanda 38,0-72,6 (İVH-80,0 

mq/kq), qarpızda 32,0-72,8 (İVH-60 mq/kq), yemişdə 32,0-130,7 (90 mq/kq), mətbəx çuğundurunda 

62,0-480,0 (1400 mq/kq), yerkökündə 57,0-198,0 (İVH-250 mq/kq) və istixana şirin bibərində 101,7-

194,0 mq/kq (İVH-400 mq/kq) intervalında dəyişmişdir. 

Qeyd etmək lazmdır ki, nitratlar tərəvəz bitkilərinin mineral qidalanmasında çox mühüm rol 

oynayır, onlarsız amin turşularının, zülalların, nuklein turşularının və bitkilərin həyatı üçün zəruri 

olan digər azotlu birləşmələrin sintezi mümkün olmazdı. Həmçinin nitratlar insan orqanizminə 

ikili təsir göstərir: birincisi, müsbət təsir edərək orqanizmin müdafiə funksiyasını yaxşılaşdırır, ok-

sidləşmə reaksiyalarında iştirak etməklə zərərli maddələrin orqanizmdən çıxarılmasına kömək 

edir, ikincisi, mənfi təsir edərək onkoloji xəstəliklər və methemoqlobinemiya doğurur. Nitratların 

insan orqanizminə müsbət təsiri onların müəyyən qatılığında və reduksiyaedicilərə müəyyən nis-

bətində üzə çıxır. Nitratların mənfi təsiri isə vitamin C-nin və digər antioksidantların azlığı fonun-

da müşahidə edilir. Nitratlar aqrotexnologiyanın və təhlükəsiz kənd təsərrüfatının pozulması ilə 

becərilən təzə tərəvəzlərdən istifadə etdikdə, eləcə də məqsədəuyğun şəkildə qidalanmadıqda in-

san orqanizmi üçün çox təhlükəli olur. 
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Minlərlə dənli taxıl bitkilərini cəmləşdirən dünya genefondundan alınmış introduksiya ma-

terialının Azərbaycanın müxtəlif torpaq-iqlim şəraitli bölgələrində əkilərək vacib aqronomik xüsu-

siyyətlərə görə tədqiq edilməsi keyfiyyətli və məhsuldar, biotik və abiotik amillərin təsirinə qarşı 

davamlı sort və hibridlərin alınması üçün seleksiyaya zəngin material bazası verir. Bərk və yum-

şaq buğda sortnümunələrinin ilkin ekoloji sınaqlarının keçirilməsi, həyat tərzinə, motfoliji əlamət-

lərə, məhsuldarlığa, xəstəliklərə davamlılığa görə kompleks qiymətləndirilməsi və hibridləşmədə 

istifadəsi tövsiyə olunacaq sortnümunələrin sonrakı tədqiqatlar üçün seçilməsi yeni sortların yara-

dılması işində ilkin mərhələlərdən biri kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Bu məqsədlə 2020-2021-ci illərdə CIMMYT və ICARDA-dan introduksiya olunmuş 10 pitom-

nikdə toplanmış 874 bərk və yumşaq buğda sortnünunəsi AR KTN ET Əkinçilik İnstitutunun Ab-

şeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında (YTT) əkilmişdir. Əkilmiş nümunələrə bütün inkişaf faza-

larında ümumi qəbul edilmiş metodikalara uyğun olaraq aqrotexniki qulluq göstərilmişdir. Nü-

munələr üzərində vegetasiya müddəti ərzində fenoloji müşahidələr aparılmış, onların inkişaf tipi, 

sünbülləmə müddətləri (yanvarın 1-dən sünbülləmə tarixinə qədər olan günlərin sayı) müəyyən 

edilmiş, boyları ölçülmüş və orta boy göstəriciləri hesablanmış, xəstəliklərə qarşı davamlılığı öyrə-

nilmiş, məhsuldarlıq göstəriciləri təyin edilmişdir. Xəstəliklərdən sarı və qonur pas, unlu şehə görə 

dünya standartlarına uyğun şkalalar üzrə qiymətləndirmə aparılmışdır. Yığımdan əvvəl buğda ge-

notipləri morfoloji əlamətlərə, arxitektonikaya, gövdənin yatmaya qarşı davamlılığına və yetişmə 

müddətinə görə də qiymətləndirilmişdir.  

Məlum olmuşdur ki, tədqiq edilən nümunələrin təqribən 48%-i payızlıq, 10%-i yarımyazlıq 

və 42%-i yazlıq tipli olmuşdur. Türkiyə, CIMMYT və ICARDA-nın birgə proqranı əsasında tərtib 

edilmiş pitomniklərdə əsasən fakultativ və payızlıq, birbaşa CIMMYT və ICARDA-dan alınmış pi-

tomniklərdə isə yazlıq nümunələr sayca üstünlük təşkil etmişdir. Payızlıq yumşaq buğdalarda 

kütləvi sünbülləmə aprel ayının sonu və mayın əvvəlinə, yarımyazlıq, yazlıq yumşaq və bərk buğ-

dalarda isə aprel ayının III və may ayının I ongünlüklərinə təsadüf etmişdir. Bu, Abşeronda intro-

duksiya olunmuş buğda sortnümunələri üçün optimal sünbülləmə müddəti hesab oluna bilər. Bit-

kinin boyu yumşaq buğdalarda 81-120 sm, bərk buğdalarda 78-105 sm hüdudlarında olmuş, seçi-

lən nümunələrin orta boyu isə 80-100 sm həddində götürülmüşdür.  

Xəstəliklərdən unlu şeh çox geniş (2-8 intervalda) yayılmışdır. Sarı və qonur pasla sirayətlən-

mə yumşaq buğdalarda 10-70 S, bərk buğdalarda isə 5-10 S hüdudunda olmuşdur. Tədqiq edilən 

nümunələrin təqribən 88%-i unlu şehlə, 42%-i sarı pasla, 19%-i qonur pasla müxtəlif dərəcədə sira-

yətlənmişlər.  

Yazlıq və payızlıq yumşaq buğdalarda məhsuldarlıq 200-995 q/m2, bərk buğdalarda 240-550 

q/m2 intervalında dəyişmişdir. Yumşaq buğdalar içərisində yüksək məhsuldar, bərk buğdalar içə-

risində isə aşağı və orta məhsuldar nümunələrin sayı daha çoxdur. 

Vegetasiya ilinin sonunda əlverişli genotiplərin seçilməsində öyrənilmiş morfofizioloji əla-

mətlərin optimallığı nəzərə alınmış, sünbülləmə müddətinə və boyun optimallığına diqqət yetiril-

mişdir. Bir sıra morfofizioloji əlamətləri xarakterizə edən göstəricilər təhlil edilərək, öyrənilmiş 

materiallar içərisindən xəstəliklərə davamlı (R) və orta davamlı (MR), gövdəsi yatmayan, optimal 

sünbülləmə müddətinə (110-127 gün) malik, məhsuldarlıgı yüksək (600 q/m2 və daha artıq) olan 

nümunələr geniş fizioloji tədqiqatlar aparmaq məqsədilə növbəti ildə sahəsi genişləndirilərək əkil-
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mək üçün seçilmişdir. Seçmə prosesində Tale-38 yumşaq, Bərəkətli-95 sortu isə bərk buğdalar 

üçün nəzarət variantı kimi götürülmüşdür.  

Beləliklə, 2020-2021-ci illərdə Beynəlxalq Seleksiya mərkəzlərindən introduksiya olunmuş 

bərk və yumşaq buğda sortnümunələrinin Abşeron şəraitində ilkin ekoloji sınağının nəticəsi kimi 

payızlıq yumşaq buğda pitomniklərindən 57, yazlıq yumşaq buğda pitomniklərindən 17, bərk 

buğda pitomniklərindən 13 nümunə olmaqla cəmi 87 perspektiv buğda nümunəsi seleksiya işləri-

nə cəlb edilmək üçün seçilmişdir ki, bunlardan 74-ü yumşaq, 13-ü bərk buğdalara aiddir. 

Sonda qeyd etmək istəyirik ki, Əkinçilik ET İnstitutu 1996-cı ildən başlayaraq, elmi-texniki 

əməkdaşlığa dair bağlanmış müqavilələrə əsasən CIMMYT və ICARDA ilə buğda seleksiyası sahə-

sində genetik materialların introduksiya və mübadiləsini həyata keçirir. Kifayət qədər uzun bir 

dövrü əhatə edən bu qarşılıqlı faydalı elmi əməkdaşlıq çərçivəsində aparılan tədqiqatlar nəticəsin-

də 2005-2017-ci illər ərzində ET Əkinçilik İnstitutu əməkdaşlarının müəllifi olduğu 7 (Əzəmətli-95, 

Nurlu-99, Qobustan, Tale-38, Qızıl buğda, Günəşli, Ləyaqətli-80), 2021-ci ildə isə 5 (Göytəpə, Səma, 

Dəyirman, Xırman, Cümhuriyyət-100) bərk və yumşaq buğda sortu yaradılmış, rayonlaşdırılmış, 

seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilmiş və patentləşdirilmişdir. 

Buğda seleksiyası sahəsində elmi tədqiqat işlərinin arealının işğaldan azad edilmiş torpaqla-

ra qədər genişləndirilməsi gələcəkdə həmin bölgənin ekoloji şəraitinə tamamilə uyğun yeni sort və 

hibridlərin alınmasında uğurlu nəticələrin əldə olunmasına zəmin yaradır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

ADİ NARIN (PUNICA GRANATUM L.) BİOMORFOLOJİ VƏ 

FAYDALI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Dilruba Əliyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu, adilruba@mail.ru 

 

Adi nar (Punica granatum L.) təbii halda Alazan-Əyriçay vadisində, Kür-Araz, Lənkəran-As-

tara ovalıqlarında və Abşeronda bitir. Dendrologiya İnstitutunun kolleksiyasında meyvəsinin for-

masına, ölçüsünə, rənginə və digər morfoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən çoxlu forma müxtə-

lifliyi toplanmışdır. Bu nümunələrin biomorfoloji xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, onların məhsulla-

rından istifadə imkanları araşdırılmış və tövsiyələr verilmişdir. 
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ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR VƏ QARABAĞ BÖLGƏLƏRİNDƏ YAYILAN TƏSƏRRÜFAT 

ƏHƏMİYYƏTLİ YABANI XAŞA (ONOBRYCHIS MILL.) CİNSİ NÖVLƏRİ 
 

Xarıbül Əzizxanlı 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

xaribul@gmail.com 

 

Mədəni bitkilərin yabanı əcdadları üzrə yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik xaşanın dün-

yada 160, Azərbaycanda 33 növü vardır. Xaşa bütün dünyada, xüsusilə quraq və yarımsəhra böl-

gələrdə yayılma və ekosistemlərdə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmə qabiliyyətinə malik mü-

hüm yem bitkilərindən biridir.  

Ədəbiyyat (Əsgərov, 2016) və herbari (BAK) məlumatlarına əsasən, Şərqi Zəngəzur və Qara-

bağ bölgələrində 13 yabanı xaşa növünə rast gəlinir: O.caput-galli, O.cornuta, O.biebersteinii, O.cyri, 

O.bungei, O.atropatana, O.transcaucasica, O.radiata, O.vaginalis, O.schuschajensis, O.komarovii, O.micha-

uxii, O.hohenackeriana.  

O.caput-galli və O.komarovii növlərindən başqa bütün növlər çoxillikdir. Yem əhəmiyyətli 

növlərə O.biebersteinii, O.cyri, O.michauxii, O.bungei, O.hohenackeriana, O.radiata, O.vaginalis aiddir. 

Azərbaycanda bitən yabanı xaşa növlərindən təkcə O.transcaucasica növü kulturaya keçirilmişdir.  

Xaşa həm də yaxşı balverən bitkidir. Xaşanın hər hektarı 130-150 kq bal verir. Onun balı key-

fiyyətli, ətirli və dadlı olur. Qarabağ bölgəsində arıçılıq qədimdən inkişaf etmiş sahələrdən biri 

olub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə arıçılıq yenidən inkişaf etməyə 

başlamışdır. Təsərrüfat üçün yalnız becərilən bitkilər əsasında arıçılığın inkişafı və məhsuldarlığı 

iqtisadi baxımdan faydalı deyildir. Belə halda yabanı bitkilərin təsərrüfat əhəmiyyəti nəzərə alın-

malıdır. Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və s. bölgələr arıçılıq üçün ideal şəraiti olan ərazilərdir. 

Qarabağın aran hissəsində, Arazqırağı ərazilərdə də arıçılığın inkişafı üçün münbit şərait mövcud-

dur. Qarabağda həm dağ, həm də aran arıçılığını inkişaf etdirmək mümkündür. Balverən xaşa cin-

si növlərinə O.caput-galli, O.biebersteinii, O.bungei, O.cyri, O.transcaucasica, O.radiata, O.vaginalis da-

xildir. 

Yüksəkməhsuldar, keyfiyyətli ot verən, ətraf mühitin təzyiqlərinə (xəstəliklərə, zərərvericilə-

rə, şaxtaya, quraqlığa, şoranlığa) davamlı, yeni əkinçilik texnikasına uyğun xaşa sortlarının yetişdi-

rilməsi üçün təbii bitki örtüyündə olan yabanı növlərdən faydalanmaq mümkündür. 
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YUMŞAQ BUĞDA SORTLARINDA WX GENLƏRİNİN ÇÖRƏKBİŞİRMƏ  

KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

Gülşən Poladova1, Xanım Poladova2 
 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu  
2Azərbaycan Texnologiya Unversiteti, shenova1@yahoo.com, xanimpoladova@gmail.com 

 

Yumşaq buğdada (Triricum aestivum L.) olan nişastanın tərkibində amilozanın artıq və ya əs-

kik olmasını Granule Bound Starch Synthase I (GBSSI) fermentini kodlaşdıran Wx genlərinin müx-

təlif allel variantları müəyyənləşdirir. 

37 nümunədə Wx genlərinin allel müxtəlifliyinin öyrənilməsi üçün mövcud markerlərə əsa-

sən PZR analizi həyata keçirilmişdir. Əkinçi-84, Gönən, Murov-2, Pərvin, Tale-38, Şəfəq-2, Uğur 

sortlarında Waxy genlərinin müxtəlif alleləri müəyyən edilmişdir. 

Çörəkbişirmə balına gorə bu nümunələr əsasən yüksək balla (4,9), yalnız Əkinçi-84 və Pərvin 

sortu 4,8 balla qiymətləndirilmişdir. Digər keyfiyyət göstəricilərinə görə də nümunələr yaxın və il-

lər üzrə stabil qiymətlərə malik olmuşdur. 

Pərvin və Şəfəq-2 sortlarında molekulyar markerlər vasitəsilə Wx-B1 geninin Wx-B1e “e” (“a” 

amplifikasiyası) alleli müəyyən edilmişdir. Bu sortların hər ikisi heterogendir. Wx-B1 geninin “e” 

və “a” allelərinə rast gəlinir. Uğur sortunda molekulyar markerlər vasitəsilə Wx-B1 geninin Wx-

B1e “e” alleli, Gönən sortunda isə Wx-B1b (nul-allel) alleli müəyyən edilmişdir.  

Kleykovinanın vəziyyəti qluteninlərin yüksəkmolekullu subvahidlərinin (HMW-GS) tərki-

bindən asılıdır, onlar buğda endosperminin ehtiyat zülallarıdır. 1А, 1B və 1D xromosomların uzun 

çiynində lokallaşmış, müvafiq olaraq, Glu-A1, Glu-B1 və Glu-D1 lokusları ilə kodlaşır. 

YMS qluteninlərin allel variantlarını identifikasiya etməyə yardımçı olan UMN19 kodomi-

nant markerdən istifadə etməklə təyin edilmişdir ki, Pərvin və Şəfəq-2 sortları 2* subvahidə malik-

dir, bu isə Glu-A1а və Glu-A1b allel variantları müvafiq olaraq 1 və 2*, subvahidləri kodlaşdıran çö-

rəkbişirmə keyfiyətinə müsbət təsir göstərir və 3 balla qiymətləndirilir, nul-allellər isə əksinə, mən-

fi təsir edir və 1 balla qiymətləndirilir. 
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GRAPE GENETIC RESOURCES AND STRATEGY FOR ADAPTATION TO  

CLIMATE CHANGE 
 

Irina Kovalova, Nina Muljukina, Galina Liashenko, Lyudmila Gerus, Olena Salii, 

Maryna Buzovska, Ella Melnik, Hanna Popova 

 

National Scientific Center "Tairov Institute of Viticulture and Wine-Making”, Ukraine, 

tairmna2005@ukr.net 

  

Scientists announced the need to elaborate an agricultural development strategy in the 60s-

80s of the last century in connection with a trend in global climate change. The problem was to de-

velop climate change scenarios that would allow the establishment of quantitative characteristics 

of changes in indexes of heat and moisture resources that determine the possibilities of agricultural 

production. At the beginning of the third millennium, more than 40 scenarios for global and re-

gional climate change were elaborated, the use of which allows agriculture to develop strategies 

for adapting the industry until 2050 and 2100. 

There is an obvious fact of climate huge influence on the grapevine development. For exam-

ple, the most common plant responses to stress include changes in photosynthesis, growth, chang-

es in protein synthesis, hormonal metabolism, transcription, signaling networks, and stimulation 

of a cell defense mechanism. Therefore, it is important to solve the problem of an adaptation strat-

egy for viticulture and winemaking, including the development of a set of actions and processes in 

response to climate change. 

 A classic example of an adaptive strategy applied in viticulture is the management of vine-

yards by identifying ampeloecotopes based on a systems approach (Brunori et al. 2016). It is im-

portant to develop management tools adapted to specific variety (rootstock-scion)-site combina-

tions to obtain the best berry quality in a changing climate. Techniques for adapting a vineyard to 

climate change can be aimed at solving short-term problems (optimizing the grape development 

and growth in the current year) and long-term ones (technology for maintaining a vineyard in a 

given area) (Schultz 2010; Fraga et al. 2016). 

Аn example of a short-term challenge solution is a new strategy - the possibility of changes 

in phenological development during the summer, especially the timing of berry ripening and crop 

quality depending on increased temperatures through the application of technological methods 

(Keller 2010b; van Leeuwen and Darriet 2016). To do this, growers can use taller trunks to reduce 

cluster zone temperatures, and shorter ones with less total leaf area to increase water use efficiency 

(Lereboullet et al. 2013; van Leeuwen and Darriet 2016). 

An example of medium-term problem solving is the use of grape genetic resources analogue 

varieties, clones of varieties and the change of rootstock assortment. NSC "Tairov Research Insti-

tute of Viticulture and Wine-Making” has the ability to solve all three of the above tasks. In the 

1950s and 1960s, the first breeding programmes that began at our institute were aimed at analogue 

varieties breeding. The resulting first varieties of this breeding – ‘Odessa black’ (analogous to 

‘Cabernet Sauvignon’) and ‘Sukholimansky white’ (analogous to ‘Chardonnay’) - are more 

adapted to the conditions of the South of Ukraine than parental varieties, which contributed to an 

increase in the stability of productivity and wine quality. Moreover, the increase in temperature 

during vegetation season and through allowed the ‘Sukholimansky white’ variety to show itself 

better in the last 10-20 years compared to the 80s-90s – due to an increase in sugar accumulation 

and a decrease in acidity. 

The continuation of this program was the obtaining, as a result of the gradual saturation of 

resistant simple hybrids with Vitis vinifera genes, varieties with high adaptive properties and ex-

clusive indexes of product quality. An example is ‘Zagrey’ variety, which combined 25% of the re-
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sistance genotypes from American wild species and the frost-resistant genotype Vitis amurensis 

with 75% of the Vitis vinifera genes. The boundaries of conditions acceptable for growing modern 

grape hybrids of 6-7 generations are significantly expanded compared to Vitis vinifera varieties. We 

can talk about the normal life and productivity of a grape plant in extreme conditions for Europe-

an varieties: temperature drop to minus 24-26 0C, epiphytotic development of fungal pathogens, 

etc. These are varieties and selections of the NSC "Tairov Institute of Viticulture and Wine Mak-

ing” - ‘Yarilo’, ‘Tairyan’, ‘Perseus’, ‘Odessa zhemchug’, ‘Calisto’ and others. 

The second direction in the adaptation of viticulture based on genetic resources is clonal se-

lection, which uses the phenomenon of intravarietal variability. At the NSC "Tairov Institute of 

Viticulture and Wine-Making”, obtained genetic material of 112 clones of 52 wine and table varie-

ties. The clones isolated as a result of many years of trials are distinguished not only by the stabil-

ity of high productivity indexes in comparison with the original variety, but also show exclusive 

peculiarities in wine quality. Thus, a bright citrus note appears in the wine of ‘Sukholimansky 

white’ variety clone, which differs from the original variety with a floral aroma. Also, the use of 

new rootstock varieties bred at Tairov institute demonstrates a certain potential to counteract 

changes in grape quality in the face of climate change. 

To solve this problem, detailed information is needed on the limits of changes in heat and 

moisture resources, as well as frost and frost hazard conditions until the end of this century in the 

traditional and potential viticultural zone of Ukraine. The researchers of the Institute developed an 

agro-climatic model for the formation of the grapevine productivity of different ripening periods, 

which made it possible, using the example of the grape varieties ‘Rubin tairovskiy’ and ‘Zagrey’, 

using climate change scenarios A1B and A, to calculate various productivity indexes, including 

yield, in the Steppe and Forest-Steppe zones of Ukraine until 2050 (Liashenko et al, 2021). The cal-

culation results indicate a change in the conditions of heat and moisture supply, frost and frost 

hazard for grapes in the traditional viticulture zone of Ukraine compared to 1986-2005. The maxi-

mum change is observed in 2011-2030. During these years, the viticulture zone may shift to the 

southern and central parts of the Forest-Steppe zone. In the traditional viticultural zone (Southern 

Steppe), a decrease in grape yield is expected, while, compared with the Northern Steppe subzone 

and Forest-Steppe, the difference reaches 3-6 t/ha. In grape varieties with increased drought re-

sistance, the yield does not change. 

Thus, the combination of the use of the diversity of genetic resources of the Vitis grape genus 

with agro-climatic modeling opens the way to the creation of sustainable viticulture in Ukraine. 
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REFRAKTOMETRİK ÜSULLA KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ 

VƏ TORPAQDA PESTİSİDLƏRİN QALIQ MİQDARININ TƏDQİQİ 
 

İsa Ələsgərov, Natiq İsmayılov, Xəyalə Abbasova, Rəna İbayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, eleskerov.55@gmail.com, lovely-angel-1993@mail.ru 

 

Pestisidlərin kənd təsərrüfatında müxtəlif xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı geniş miqyas-

da istifadəsi onların torpaqda, bitkilərdə və qida məhsullarında müəyyən miqdarda toplanmasına, 

canlılar üçün potensial təhlükə mənbəyi yaratmasına gətirib çıxarmışdır.  

Bütün dünyada bitki mühafizə sistemində əsas yeri kimyəvi mübarizə üsulu tutur. Bu üsul 

məhsulun qorunmasında son dərəcə böyük rola malik olmasına baxmayaraq, ətraf mühitin pesti-

sidlərlə çirklənməsinə və canlılar üçün təhlükə mənbəyi olmasına şərait yaradır.  

AR KTN Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə-sınaq sahə-

sində oidium xəstəliyinə qarşı Vixen – 50q/ha və Knoxboro – 10ml/ha norması üzrə fungisidlər qa-

rışığı çiləndikdən 20 gün sonra üzüm bağından bitkinin yarpaq və zoğlarından analiz üçün nümu-

nələr götürdük. Həmin nümunələrdə fungisidlərin ümumi qalıq miqdarları araşdırıldı.  

 

Cədvəl. Üzümün yarpaq və zoğlarında pestisidlərin ümumi qalıq miqdarı, mq/kq 

 

№ Bitki hissəsi Pestisidlərin ümumi qalıq miqdarı, mq/kq 

1 Yarpaq  0,16 

2 Zoğ 0,68 

3 Yarpaq (nəzarət-su çilənmiş) 0 

4 Zoğ (nəzarət-su çilənmiş) 0 

 

Optiki analizator ABBE refraktometrdən istifadə edərək üzüm bitkisinin yarpaq və zoğların-

da pestisid qalığını 0,01 dəqiqliklə araşdırdıq.  

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarında və torpaqda pestisid qalıqlarının analizi və 

miqdarının təyini üçün daha mükəmməl GC/MS/MS Pesticides Analyzer markalı müasir ölçü vasi-

təsi mövcuddur. Lakin biz daha sadə, ucuz və ekspres optiki analizatorla tədqiqat aparmışıq. Təd-

qiqat zamanı Abbe AR4 refraktometrindən istifadə edilmişdir.  
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RESPUBLİKANIN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ NOXUD VƏ MƏRCİMƏYİN  

ROLUNUN PERSPEKTİVLİYİ 
 

Kamilə Şıxəliyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, kamila53@mail.ru 

 

Ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında kənd təsərrüfatı məhsullarının, o 

cümlədən ərzaq paxlalılarının istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas rol oyna-

yır. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraiti paxlalı bitkilərin becərilməsi üçün çox əlverişlidir. Burada 

noxud və mərcimək qiymətli bitki kimi qədimdən becərilir.  

Respublikamızda bu bitkilərin istehsalını artırmaq üçün yeni məhsuldar, keyfiyyətli, xəstə-

liklərə davamlı sortların yaradılması, toxumçuluğunun təşkili, becərmə texnologiyalarının müəy-

yən edilməsi, yığımının mexanikləşdirilməsi və təsərrüfatlarda tətbiqi qarşıya qoyulmuş əsas məq-

sədlərdəndir. Seleksiya işlərinin aparılmasında bitkilərin vegetasiya müddətinin uzunluğu, bitki-

nin boyu, xəstəliklərə davamlılığı, məhsuldarlığı və s. göstəricilərə xüsusi fikir verilir. Odur ki, ər-

zaq paxlalılarının bu göstəricilərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Hazırda Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun nəzdindəki Milli Genbankda 800-dən çox noxud və 

mərcimək forması saxlanılır və öyrənilir. 

Noxud bitkisi üçün təsərrüfat əhəmiyyətli əsas göstəricilərdən biri bitkinin boyudur. Bitkinin 

tədqiq olunan nümunələrinin 5,9%-nin boyu 40 sm-dən qısa, 94,1%-nin boyu 40 sm-dən hündür 

olmuşdur. 

Noxud bitkisinin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də onun xarakterik 

askoxitoz və fuzarium xəstəliklərinə yoluxmasıdır. Bu xəstəliyə sirayətlənmiş bitkilər zəif inkişaf 

edir, fotosintetik aktivliyi aşağı düşür. Xəstəliyə tutulma dərəcəsi yüksək olan hallarda isə ümu-

miyyətlə generativ orqanları əmələ gəlməmiş bitkilər tələf olur. Öyrənilən nümunələrin xəstəliklə-

rə davamlılığı 9 ballı şkala əsasında çiçəkləmə, paxlanın əmələ gəlməsi və yetişmə fazalarında qiy-

mətləndirilmişdir. 

Noxud bitkisinin ərzaq və toxum kimi istifadəsində əsas göstəricilərdən biri də toxumun iri 

və dolu olmasıdır. Buna görə də nümunələrdə 100 toxumun kütləsi müəyyən edilmişdir. Məlum 

olmuşdur ki, nümunələrin 8,3%-də toxumun kütləsi 30 qramdan az, 83,3%-də 30,0-40,0 qram ara-

sında, 8,4%-də isə 40,0 qramdan çox olmuşdur. 

Respublukamızda ən çox istifadə olunan ərzaq paxlalı bitkilərindən biri də mərciməkdir. To-

xumunda zülalın miqdarı 27-36%-ə qədər olan mərcimək özündə demək olar ki, bütün əvəzolun-

mayan amin turşularını və B qrupu vitaminlərini birləşdirir. 

Ölkəmizdə ayrı-ayrı bölgələrdə becərilən mərcimək nümunələri tez-tez kütləvi surətdə fuza-

rioz xəstəliyinə tutulur ki, bunun da nəticəsində istehsalın rentabelliyi aşağı düşür və fermerlərin 

bu sahəyə marağı azalır.  

Tədqiq olunan nümunələrin vegetasiya müddəti 163-175 gün davam etmişdir.  

Mərcimək bitkisi üçün təsərrüfat əhəmiyyətli əsas göstəricilərdən biri də bitkinin boyudur. 

Becərilən yerli formalar qısaboylu olduğundan, məhsulun mexaniki üsulla yığımı zamanı itki çox 

olur. Eyni zamanda belə formaların məhsulunun əmtəəlik xüsusiyyətləri də yüksək olmur. Tədqiq 

olunan nümunələrin 14,4%-nin boyu 30 sm-dən qısa, 66,5%-nin boyu 30,0-40,0 arasında, 19,1%-nin 

boyu isə 40 sm-dən hündür olmuşdur. 

Mərcimək nümunələri üçün 100 toxumun kütləsi təyin olunmuşdur. Nümunələrin 26,7%-də 

bu göstərici 5 qramdan az, 73,3%-də isə 5 qramdan çox olmuşdur. 
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRDƏ YAYILAN YEM BİTKİLƏRİ 

 

Kəmalə Əsədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, esedzadeo@gmail.com 

 

Herbari fondları və ədəbiyyat məlumatlarının araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki, 

Şuşa və ətraf ərazilərdə yayılan yem bitkiləri 2 fəsilə, 16 cins, 37 növ, o cümlədən: dənli taxıl – 1 fə-

silə, 5 cins, 8 növ; yem otları – 2 fəsilə, 6 cins, 14 növ; paxlalı yem – 1 fəsilə, 4 cins, 9 növ; dənli pax-

lalı – 1 fəsilə, 1 cins, 6 növdən ibarətdir. Aşağıda həmin bitkilərin taksonomik icmalı verilmişdir. 

Dənli taxıl 

Poaceae Barnhart - Taxıllar fəsiləsi 

Aegilops L. - Buğdayıot cinsi 

Ae. cylindrica Host - İstivanəvi b. - Laçın, Xocavənd 

Ae. tauschii Coss. (A.squarossa L.) - Tauşi b. - Laçın  

Avena L. - Vələmir cinsi 

A. persica Steud. (A.ludoviciana Durieu) - İran v. - Xocavənd 

Hordeum L. - Arpa  

H.bulbosum L. - Soğanaqlı a. - Hadrut, Şuşa, Laçın 

H.spontaneum C.Koch. - Yabanı a. - Xocavənd  

H.violaceum Boiss. et Huet - Bənövşəyi a. - Hadrut arası (Ziyarət dağı), Şuşa 

Setaria Beauv. - Qıllıca 

S.verticillata (L.) Beauv. - Dəstəli q. (KQ mərk.)  

Taeniaterum Nevski - Yastıqılçıq 

T.crinitum (Schreb.) Nevski (Hordeumcrinitum (Schreb.) Desf. - Uzunsov a.) - Uzunsov y. - Xoca-

vənd 

Yem otları 

Poaceae Barnhart - Taxıllarfəsiləsi  

Dactylis L. - Çobantoxmağı 

D. glomerata L. - Yığma ç. - Xocavənd, Laçın, Şuşa 

Elytrigia Desf. - Ayrıqotu 

E. intermedia (Host) Nevski - Orta a. (KQ mərk.) 

E. repens (L.) Nevski - Sürünən a. - Şuşa 

E.trichophora (Link) Nevski- Tükburun a. - Xocavənd 

Festuca L. - Topal 

F. drymeja Mert. et Koch. - Drimeja t. (F.montana Bieb. - Dağ t.) - Xocavənd 

F. pratensis Huds. - Çəmən t. - Laçın  

F. rubra L. - Qırmızı t. (KQ mərk.) 

Lolium L. - Quramit 

L.perenne L. - Çoxillik q. - Şuşa, Laçın 

Poa L. - Qırtıc, dişə  

P. bulbosa L. (P. crispa Thuill.) - Soğanaqlı q. - Şuşa, Xocavənd, Laçın  

P. iberica Fisch.et C.A.Mey - Gürcü q. (KQ mərk.)  

P. nemoralis L. (P. seredinii Galkin) – Meşə q. - Laçın, Şuşa, Hadrut, Xocavənd, Xankəndi 

P. pratensis L. - Çəmən q. - Laçın, Şuşa, Xocavənd 

P. trivialis L. - Adi q. - Laçın, Şuşa  

Fabaceae Lindl. - Paxlalılar fəsiləsi 

Anthyllis L. - Xoraotu  

A.lachnophora (A.boissieri (Sagor.) Grossh. p.p.) (KQ mərk.) - Tüklü x. 
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Paxlalı yem 

Fabaceae Lindl. - Paxlalılar fəsiləsi 

LathyrusL. - Gülülcə 

L. sativus L. - Əkin g. (KQ mərk.)  

L. cicera L. - Qırmızı g. (KQ mərk.) 

Glycyrrhiza L. - Biyan 

G.glabra L. (KQ mərk.) - Tüksüz b. 

Melilotus Hill. - Xəşənbül 

M.albus Medik. - Ağ x. (KQ mərk.) 

M. neopolitanus Ten. - Neapol x. (KQ mərk.) 

Onobrychis Hill - Xaşa 

O.cyri Grossh. - Suriya x. - Xocavənd 

O.transcaucasica Grossh. - Zaqafqaziya x. (KQ mərk.) 

O.biebersteinii Sirj. - Biberşteyn x. (KQ mərk.) 

O.vaginalis C.A.Mey. - Qınlı x. - Xocavənd 

Dənli paxlalı 

Vicia L. - Lərgə 

V. ervilia (L.)Willd. - Fransız l. - (Xocavənd ray., Domi kəndi) 

V. grandiflora Scop. - İriçiçək l. (KQ mərk.) 

V. hybrida L. - Qarışıq l. (KQ mərk.) 

V. narbonensis L. (V. johannis Tamamsch.) - Narbon l. - (Xocavənd r., Domi kəndi) 

V. pannonica Crantz - Pannon l. - (Xocavənd ray., Domi kəndi, Şuşa, Laçın) 

V. peregrina L. - Gəlmə l. - Xocavənd 

Herbari fondunda saxlanılan materialların araşdırılması zamanı yem bitkilərinin işğaldan 

öncəki dövrlərdə Şuşa və ətraf ərazilərdə yayılmasına dair deskriptor məlumatları əldə edilmişdir. 

Bu məlumatlar gələcək ekspedisiyalarda həmin bitkilərin areallarının dəqiqləşdirilməsində mü-

hüm vasitə olacaqdır. 
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ARPA BİTKİSİNİN SELEKSİYASI ÜÇÜN İLKİN MATERİAL SEÇİLMƏSİ 

 

Ləman Rəsulova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 

 lemanrasulova566@gmail.com 

 

Tədqiqatın əsas məqsədi yazlıq arpanın dünya kolleksiyasını öyrənmək, iqtisadi qiymətli 

əlamətlərin yeni mənbələrini müəyyən etmək və onların əsasında Azərbaycan şəraitinə uyğunlaş-

dırılmış yeni seleksiiya materialı yaratmaqdan ibarət olmuşdur. Bu məqsədə uyğun olaraq, aşağı-

dakı məsələlər müəyyən edilmişdir: yazlıq arpanın kolleksiya nümunələrinin əsas iqtisadi qiymətli 

əlamətlərinə görə tədqiqi: məhsuldarlıq, artan mövsümün müddəti, yerləşmə müqaviməti, xəstə-

liklərə qarşı müqavimət; G1 hibridləri üzrə təsərrüfat qiymətli əlamətlərin irsiyyətini müəyyən et-

mək və onların seleksiya qiymətləndirməsi və istifadəsi üçün tövsiyələr vermək; qiymətli əlamət-

lər kompleksinə uyğun olaraq birləşmələri seçmək və onların əsasında yaz arpasının yetişdirilməsi 

üçün yeni mənbə materialı yaratmaq; yazlıq arpa yetişdirilməsi üçün ən perspektivli xətlərin yara-

dılması və s. 

Tədqiqat zamanı qısa vegetasiya dövrünü yüksək məhsuldarlıqla və bir sıra digər qiymətli 

əlamətlərlə birləşdirən tezyetişən sortlar qrupu müəyyən edilmişdir. Erkən yetişmiş sortlar xüsusi 

diqqətə layiqdir: Temp, Mamluk, Sokol (Rusiya), Stalker (Ukrayna), TgotrBop (Kanada). Onlar hət-

ta həddindən artıq quraq illərdə belə standarta bərabər və ya ondan yüksək məhsul verir və qu-

raqlığa davamlı formaların yaradılması üçün başlanğıc material kimi böyük dəyərə malikdir.  
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MÜXTƏLİF AQROEKOLOJİ ŞƏRAİTDƏ BECƏRİLƏN  

BUĞDA GENOTİPLƏRİNDƏ YIĞIMDAN SONRAKI SAXLAMA MÜDDƏTİNİN 

DƏN VƏ TOXUM KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 
 

Leyla Həsənova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

leylahesenova214@gmail.com 

 

Müxtəlif aqroekoloji şəraitdə becərilən yumşaq buğda sortlarında dənin fiziki və biokimyəvi 

göstəricilərinin yığımdan sonrakı saxlama müddətindən və genotipdən asılılığı öyrənilmişdir. 

Tədqiqat materialı AR KTN Əkinçilik ET İnstitutunun respublikanın müxtəlif bölgələrində 

yerləşən təcrübə stansiyalarında, müxtəlif becərmə şəraitində (suvarma, nəmliklə təmin olunmuş 

dəmyə və quraq dəmyə) seleksiya yolu ilə yaradılmış yumşaq buğda sortlarından ibarət olmuş-

dur.  

Tədqiqat zamanı buğda sortlarında 10 gün intervalla keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsi iz-

lənilmişdir. Nəticədə yerli sortlarda saxlama müddətindən asılı olaraq kleykovinanın miqdarının 

və İDK-nın dəyişməsi arasında qanunauyğunluq aşkar edilmişdir. Müxtəlif sortlarda saxlama 

müddətindən asılı olaraq, bu qanunauyğunluğun müddəti fərqli olmuşdur. 
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ YAYILAN ƏDVİYYAT VƏ YABANI TƏRƏVƏZ  

BİTKİLƏRİNİN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU 
 

Məcid Adıgözəlov, Sevda Adıgözəlova 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat  

İnstitutu, m.adigozalov62@gmail.com 

 

Respublikamızın ərazisində yayılan 770-dən artıq ədviyyat və yabanı yeməli tərəvəz növləri-

nin çoxuna Qarabağ ərazisində təsadüf olunur.  

Qarabağ ərazisində kserofit və dağ-kserofit tipində geniş yayılan, dərman və qida xarakterlı 

yabanı tərəvəzlərdən biri qırxbuğumdur. Qırxbuğum (yolotu, xırmanotu) Qırxbuğumkimilər fəsi-

ləsinə (Polygonaceae Juss) aiddir. Dunya florasının tərkibində 200-ə qədər, Qafqazda 40, o cümlə-

dən Azərbaycanda 27 növünə rast gəlinir. Qırxbuğum növlərinin əksəriyyəti dərman, boyaq və aşı 

xüsusiyyətli, o cümlədən qida və yem əhəmiyyətlidir. Bunlardan bir neçə növ, həmçinin Qarabag 

ərazisində yayılan dağ qırxbuğumu – Polygomum alpestre C.A.Mey. və quş qırxbuğumu Polygomum 

aviculare L. vacib tərəvəz bitkiləri hesab edilir.  

Çoxillik dağ qırxbuğumu həm toxumla, həm də kökümsov gövdələrlə, quş qırxbuğumu isə 

toxumla artırılır. Səpin 1-10.IX və 1-10.III-da 5-cərgəli lent üsulunda 50x20x4 sm sxemi ilə aparıla 

bilər. Seyrəltmə zamanı cərgəarası 5-7 sm məsafə saxlanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adigozalov62@gmail.com


215 
 

DEVELOPMENT OF NEW PROMISING FORMS OF PISTACHIO 

(PISTACHIO VERA L.) 
 

Mirza Musayev*, Yevgeniya Khidirova 
 

Genetic Resources Institute, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, 

y.khidirova2022@gmail.com 

 

The plant gene pool of Azerbaijan has about 6,000 species. The reason for the emergence of 

such biodiversity of species and forms is favourable soil and climatic conditions, and some 

knowledge of ancient peoples in agriculture. 

Pistachio takes a special place among this gene pool as an exceptionally valuable nut plant 

with a good source of protein, heart-healthy fatty acids, dietary fibre, several minerals and pista-

chio oil. By-products of pistachios are wood, resin, and tannins. The main advantage of this plant 

is to produce nuts of exceptionally valuable taste and the ability to grow on stony soils in extreme-

ly arid regions. This is the most xerophilous plant among fruit crops. 

In Azerbaijan, large-fruited forms with high palatability were formed under the impact of 

natural conditions and directional selection. There were about 40 pistachio varieties in Absheron 

years earlier. 

Genetic erosion and sometimes the disappearance of a number of local varieties led to the 

elimination of a number of ancient local varieties and forms that had an increased adaptive capaci-

ty to local conditions. 

In this regard, one of the most important issues implemented by the Genetic Resources Insti-

tute of the National Academy of Sciences of Azerbaijan is the preservation and genetic improve-

ment of the Pistachio Vera L.  

The study is being carried out at the Absheron experimental farm base and the Saray support 

point of the institute. At present, 286 male and female trees are represented in the pistachio gene 

pool of the Genetic Resources Institute of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

As the pistachio is a dioecious and asynchronously-flowering crop, in order to select pollina-

tors, we identified nine male forms that bloom annually, producing a large amount of pollen, the 

fertility of which, depending on the studied forms, is 98.1-99.0%. 

As a consequence of research, we have also identified 7 economically important forms of pis-

tachio, characterized by a yield of 4.0-14.2 kg per tree. In terms of the number of collected nuts, the 

best forms were 27, 59, 62, 2/7, 3/1, 3/9, and 5/5.  

Evaluation and selection of the best forms of pistachio were carried out not only by yield but 

also by a number of other characteristics: size, nut weight, degree of shell opening, oil content of 

kernels, etc. The size of nuts in the forms we have identified ranged between 23.5-

0.1173x14.4±0.1497x13.4±0.1377-19.2±0.1197x13.0±0.1197x11.3±0.1197. 

The degree of shell opening of nuts, depending on the forms, ranges from 74 to 100% and the 

yield of kernels is 1.1-57.4%. The oil from per nut is 1.1-17 gr. The promising forms of pistachio are 

distinguished by high oil content of 55.5-62.3% and excel at the taste qualities of foreign varieties 

depending on the sample. One of the most important environmental factors is hot winds that 

damage pistachio fruits. Preference was given to forms in which fruit damage caused by hot winds 

was between a medium and strong intensity that did not exceed 5 and 15% of the yield per tree. 

All selected forms are resistant to hot winds. 

The selected by us forms of pistachio are economically valuable and disease and pests-

resistant. Vegetative reproduction of the promising forms of pistachio selected in Absheron will 

allow us to preserve and further use them in production. 
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PROTEIN COMPOSITION AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MAIZE 

CHLOROPLASTS UNDER THE INFLUENCE OF SALT STRESS 
 

Nahida Aliyeva*, Durna Aliyeva, Saftar Suleymanov 
 

Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Ministry of Science and Education  

of the Republic of Azerbaijan, enahide@rambler.ru 

 

Soil salinity poses a global threat to world agriculture by reducing the yield of crops and 

ultimately the crop productivity in salt-affected areas. According to a global estimation, 20% of 

cultivated land and 50% of irrigated land is under salinity stress. Salinity stress retards plant 

growth and productivity, mainly due to ion toxicity and osmotic stress. Thus, induced osmotic 

stress decreases stomatal opening, reducing photosynthetic ability. The light-dependent reactions 

of photosynthesis, where light energy is fixed and converted to ATP and NADPH, are performed 

by four large protein complexes located in the thylakoid membranes of higher plants and green 

algae. These complexes contain a large number of polypeptide subunits encoded either in the 

nuclear or in the plastid genome. The protein complexes are unevenly distributed in thylakoids of 

higher plants. The maize plants (Zea mays L.) belong to the C4 pathway of photosynthesis. A 

characteristic feature of C4 plants is the differentiation of the photosynthetic leaf tissue into two 

distinct cell types, mesophyll (M) and bundle sheath (BS) cells.  

These studies focused on the effect of salt stress on the protein content and spectral 

characteristics of the mesophyll and bundle sheath thylakoids of maize (Zea mays L.) chloroplasts. 

Thylakoid membrane proteins were analyzed according to Laemmli using a 10 to 25% (w/v) linear 

gradient polyacrylamide gel in the presence of SDS. There was no noticeable change in the protein 

content of the thylakoid membranes of BS chloroplasts due to the effect of salt. However, 

significant quantitative and qualitative changes were found in the protein content of thylakoid 

membranes of mesophyll chloroplasts. At a 1% concentration of NaCl, a decrease in the amount of 

some polypeptides was observed in the mesophyll cells compared to the control. The intensity of 

the 68 kDa protein included in the core of PSI, as well as the intensity of the 47 and 43 kDa proteins 

belonging to the core antenna of PSII, was reduced compared to the control. The intensity of the 

polypeptides included in the light-harvesting complex (LHCII) of PSII and located in the range of 

28-24 kDa was also slightly weakened. However, at higher concentrations of salt (2% and 3% 

NaCl), significant changes were observed in the protein content of the thylakoid membranes of the 

chloroplasts of mesophyll cells. In the thylakoid membrane of M chloroplasts due to the effect of 

high concentrations of NaCl, the α- and β-subunits of the 68-kDa apoprotein PSI core complex and 

the catalytic CF1 domain of the ATP synthase complex were not observed on the 

electropherogram. The analysis of low-temperature (77 K) fluorescence spectra of chlorophyll in 

mesophyll chloroplasts showed the presence of three maxima, characteristic of a light-harvesting 

complex at 686 nm, a PS II complex at 695 nm, and a PS I complex at 735 nm. Due to the effect of 

1% NaCl, there was no shift in the localization of maxima in the fluorescence spectrum, but the 

fluorescence ratio at 735/686 nm changed sharply and decreased significantly. The fluorescence 

maximum of chlorophyll at 695 nm, which characterizes the core complex of PSII, was not 

observed in the spectrum. The intensity of maxima decreased under the influence of 2% NaCl. 

Under the influence of 3% salt, there was a sharp change in the short-wave range of the spectrum 

characterizing the PSII pigment-protein complex, a redistribution of the fluorescence maxima of 

chlorophyll located at 686 nm and 695 nm wavelengths was observed. Changes in the fluorescence 

spectrum (77K) of BS chloroplasts during exposure to 1% NaCl did not show significant changes in 

the character of the spectrum and the localization of the peaks. The intensity of the peaks due to 

the effect of 2% salt was the same as in the control. Under the effect of 3% NaCl salt on plants, the 
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fluorescence maximum belonging to the antenna system of PSI and located at 740 nm shifted to the 

short-wave side for 4-5 nm. At the same time, significant changes were observed in the area of the 

spectrum characterizing the PSII complex: there was a decrease and redistribution of chlorophyll 

fluorescence in short-wavelength maxima. At the same time, the fluorescence ratio of chlorophyll 

at 740/686 nm increased compared to the control, and the fluorescence maximum belonging to the 

core complex of PSII at 695 nm was more clearly visible in the spectrum. 

It was concluded that the chloroplasts of M and BS cells of maize, a C4 plant belonging to the 

NADP-ME subtype, have a granular and lamellar structure, respectively, and differ significantly 

from each other in terms of biochemical parameters, functions, and tolerance to salt stress. 
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GLRAV-3 İLƏ YOLUXMUŞ ÜZÜM (Vitis vinifera L.) YARPAQLARINDA  

SU MÜBADİLƏSİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Nərgiz Bayramova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 

bayramovanargis@hotmail.com 

 

Bütün dünyada bitki patogenləri, xüsusən bitki viruslarının öyrənilməsi iqtisadi cəhətdən 

əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, müasir elmi tədqiqatların mühüm istiqamətlərindən biridir. Azərbay-

can florasında geniş yayılmış bitkilərdən olan üzüm bitkisində xəstəlik törədən 80-ə yaxın virus 

növü məlumdur. Virusların vaxtında və düzgün diaqnostika edilməsi yarana biləcək xəstəliklərin 

qarşısının vaxtında alınmasında və bununla da məhsul itkisinin minimuma endirilməsində çox bö-

yük rol oynayır. Virus patogenezi zamanı üzüm bitkisində bir sıra morfoloji dəyişikliklərlə yanaşı 

(yarpaqların burulması, xırdalanması, yarpaqlarda nekroz ləkələrin, həmçinin qırmızı və sarı mo-

zaikanın əmələ gəlməsi və s.), metabolizmin müxtəlif aspektləri – tənəffüs, fotosintez və s. pozun-

tuları da müşahidə olunur. Təqdim olunan işin məqsədi Azərbaycanda üzüm bitkisində rast gəli-

nən virus xəstəliklərinin müasir seroloji metodların köməyi ilə aşkar edilməsi, bəzi fizioloji göstəri-

cilərin tədqiqi olmuşdur. 

Xəstəliyin aşkar olunması məqsədilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində (Abşeron, İsmayıl-

lı, Salyan, Cəlilabad) yerləşən əsas üzüm bağlarında fitopatoloji monitorinqlər aparılmış, klostevi-

rusların (Clasteroviridae) xarakterik simptomları müəyyən edilmiş və xəstə bitki nümunələrində 

xəstəliyin ilkin olaraq vizual diaqnostikası verilmişdir. Vizual diaqnostikanın nəticələrinə uyğun 

olaraq, virusla yoluxmuş üzüm nümunələri seroloji metodlardan (spesifik test zolaqlarından və 

immunoferment analizindən) istifadə etməklə yoxlanılmışdır. Nəticədə üzüm bitkisində dünya 

üzrə geniş yayılmış, ciddi xəstəliklərə səbəb olan üzüm yarpaqlarının burulması virusu 3 (GLRaV-

3) qara üzüm sortlarında aşkar edilmişdir. Pozitiv nəticə göstərən bitki nümunələri növbəti analiz-

lər üçün seçilmiş və sağlam nəzarət variantı ilə müqayisədə tədqiq olunmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, virus patogenezi zamanı üzüm bitkilərinin yarpaqlarında su defisiti 

və quru biokütlənin miqdarı artmış, yarpaq ayasının sahəsi isə kiçilmişdir. Biotik stres zamanı bit-

kidə su balansının pozulması ilə əlaqəli olaraq hüceyrələrdə su qıtlığı yaranır ki, bu zaman da tur-

qor zəifləyir. Nəticədə yarpaq ayasının sahəsi və həmçinin kütləsi azalır. Alınan nəticələr əsasında 

belə qənaətə gəlmək olar ki, üzüm bitkisində virus infeksiyası zamanı baş verən fizioloji dəyişik-

liklər bitkinin infeksiyaya qarşı cavab reaksiyası kimi qiymətləndirilə bilər. 
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRDƏ YAYILAN ƏDVİYYAT BİTKİLƏRİ 

 

Aydın Əsgərov1, Günel Allahverdiyeva2 

 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu, askerov1@mail.ru 

 2 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

gunel.allahverdiyeva@yandex.ru 

 

Tədqiqat nəticəsində Qarabağ bölgəsində ədviyyat bitkilərindən 23 fəsilə, 69 cins, 92 növ 

müəyyən edilmiş, bunlardan 16 fəsilə, 42 cins, 10 növ Şuşa və ətraf ərazilərdə yayılmışdır. Həmin 

növlər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl  

 

Fəsilənin adı Cinsin adı Növün sayı 

Anacardiaceae Lindl. Rhus L. 1 

Polygonaceae Juss. Rumex L. 4 

Polygonum L. 1 

Aconogonon (Meissn.) Reichenb. 1 

Ranunculaceae Juss. Caltha L. 1 

Nigella L. 2 

Alliaceae J. Agardh Allium L. 2 

Berberidaceae Juss. Berberis L. 1 

 

 

Brassicaceae Burnett 

Sinapis L. 1 

Cardaria Desv. 1 

Alliaria Scop. 1 

Descurainia Webb et Berth. 1 

Cardamine L. 1 

Percicaria (L.) Mill.  1 

Portulacaceae Juss. Portulaca L. 1 

Fabaceae Lindl. Melilotus Mill. 1 

Lathyrus L 1 

Punicaceae Horan Punica L. 1 

 

 

 

Apiaceae Lindl.  

Anthriscus Pers. 2 

Chaerophyllum L. 2 

Carum L. 1 

Daucus L. 1 

Pastinaca L. 1 

Bifora Hoffm. 1 

Coriandrum L. 1 

Ligusticum L. 1 

Falcaria Fabr. 1 

Heracleum L. 1 

Cornaceae Dumort. Cornus L. 1 

Lamiaceae Lindl. Clinopodium L. 1 

Nepeta L. 1 

Origanum L. 1 

Hyssopus L. 1 

Salvia L. 2 

Satureja L. 1 

Cupressaceae Rich. ex Bartl. Juniperus L. 1 

Asteraceae Dumort. İnula L. 1 
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Achillea L. 1 

Artemisia L. 1 

Rubiaceae Juss. Galium L. 1 

Sambucus L. 1 

İridaceae Juss. Crocus L. 1 

 

Ədviyyat bitkilərinin işğaldan öncəki dövrdə Xocavənd və Şuşa rayonlarında yayıldığı mü-

əyyən edilmişdir. Bu bitkilər ən çox Kərəvüzkimilər, Dalamazkimilər və Kələmçiçəklilər fəsilələri 

ilə təmsil olunur. Xardal (istiot) (Sinapis L.), kardariya (Cardaria Desv.), persikariya (Percicaria (L.) 

Mill.), süvərən (Descurainia Webb et Berth.), ürəkotu (Cardamine L.) və s. güclü, kəskin, xüsusi xoş 

ətrə və müxtəlif dərəcədə acımtıl tama malikdir. Aromatik bitkilərdən hazırlanan ədviyyatlar əsa-

sən yeməklərin dadını artırmaq üçün istifadə olunur. Bu bitkilərə qaraqınıq (Origanum L.), pişikna-

nəsi (Nepeta L.), dağ keşnişi (Bifora Hoffm.), keşniş (Coriandrum L.) və s. göstərmək olar. Bəzi ədviy-

yat bitkilərindən xalq təbabətində həzmyaxşılaşdırıcı, iştahgətirici kimi istifadə edilir.  
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MÜXTƏLİF DİAQNOSTİK METODLARLA ARPANIN (Hordeum L.) ON ƏDƏD ALTI-

CƏRGƏLİ GENOTİPİNİN STRES AMİLLƏRİNƏ DAVAMLILIĞININ TƏDQİQİ 

 

Ramiz Əliyev, Gülarə Məcidova, Lalə Abdullayeva, Xəyalə Abışova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

abdullayevalala76@mail.ru 

 

Yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə edilməsi vegetasiya dövründə bitkilərdə gedən əsas fizio-

loji proseslər, bitki əkini sisteminin göstəriciləri, torpaq və hava amillərinin vəhdəti ilə müəyyən 

edilir. Bununla yanaşı, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məhsulun həcm və keyfiyyət göstəriciləri 

hər hansı bir bitkinin və sortun genetik potensialından, onun becərildiyi mühitin əlverişsiz amillə-

rinə qarşı davamlılığından da asılıdır. Tədqiqatda Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun təcrübə sahəsin-

dən götürülmüş on ədəd altıcərgəli (altıcərgəli hamar forma, var. ischnaterum açıq sarı gəhvəyi Şa-

maxı 2021, var. ischnaterum mavi forma. Şamaxı 2021, Nutans yerli (№ 21), Məhsul 2020. №142. 

ABŞ №6/9.2, Məhsul 2020. №144. ABŞ №6/10.2, Məhsul 2020. №149. ABŞ №6/13.3, Məhsul 2019. 

№222. ABŞ №9/8, Məhsul 2020. №159. ABŞ №6/20.2, Saray Məhsul 2019. №49 (Naza)) arpa geno-

tipindən istifadə olunmuşdur.  

Davamlılığı xarakterizə edən diaqnostik göstəricilərdən biri yarpaqların susaxlama qabiliy-

yətidir. Bu, yarpaqların ilkin çəkisi ilə 4 saatdan sonra itirilən suyun çəkisinə əsasən hesablanır. 

Daha az su itirən genotip davamlı hesab olunur. Tədqiq etdiyimiz arpa genotiplərində bu göstərici 

28-51% hüdudunda dəyişir. Susaxlama qabiliyyəti 28%-ə bərabər olan nümunə (№222 ABŞ №9/8) 

digər nümunələrə nisbətən daha davamlı, susaxlama qabiliyyəti 51% olan 1 nümunə (var. ischate-

rum mavi forma Şamaxı 2021) həssas kimi qiymətləndirilmişdir. Davamlılığı xarakterizə edən di-

gər bir diaqnostik göstərici yarpaqlarda su qıtlığıdır. Su qıtlığı yarpaqların 24 saat ərzində çəkdiyi 

suyun miqdarına görə hesablanır. 24 saat ərzində daha az su çəkən genotip davamlı kimi qiymət-

ləndirilir. Bu göstərici nümunələrə görə 13-28% hüdudunda dəyişir. 10-20% arasında su qıtlığına 

malik nümunələr adətən davamlı, 20-25% orta davamlı, 25% nümunələr isə davamsız kimi qiy-

mətləndirilir. Bizim tədqiqatda 13% su qıtlığına malik 3 (№222, ABŞ, №9/8); 18% su qıtlığına malik 

3 (Nutans yerli (№ 21), Məhsul 2020. №142. ABŞ №6/9.2, Məhsul 2020. №149. ABŞ №6/13.3,) və 

18,55% su qıtlığına malik 1 nümunə (altıcərgəli hamar forma) stres amillərinə davamlı hesab oluna 

bilər. Stres amillərinin təsirindən piqment sistemində baş verən dəyişiklikləri öyrənməklə də da-

vamlılıq haqqında diaqnostik fikir söyləmək mümkündür. Belə ki, duz və quraqlıq mühitində piq-

ment sisteminin xlorofil (a+b)-nin qatılığının su (nəzarət) variantına nisbəti davamlı formaların se-

çilməsi üçün bir ölçü vahidi kimi qəbul olunur. Öyrəndiyimiz nümunələr stres amillərinə müxtəlif 

dərəcədə reaksiya göstərmişdir. Bəzilərində xlorofil (a+b)-nin miqdarı nəzarətə nisbətən azalmış, 

bəzilərində isə bu miqdar artmışdır. Quraqlıq stresinin təsirindən bir nümunədə (məhsul 2020. 

№159. ABŞ №6/20.2,) xlorofil (a+b)-nin miqdarında 23% azalma, bir nümunədə isə (var. ischnate-

rum mavi forma Şamaxı) 21% artma müşahidə edilmişdir. 

Bir çox nümunələrdə duzluluq stresinin təsirindən xlorofil (a+b)-nin miqdarında önəmli də-

yişmələr müşahidə edilməmiş, 5-6% azalma, 2-29% isə artma baş vermişdir.  

Ümumiyyətlə, quraqlığa davamlılıqla müqayisədə duzadavamlı nümunələrin sayı nisbətən 

çoxluq təşkil etmişdir. Arpa nümunələrinin duza yüksək tolerantlıq göstərməsi bu bitkidə duzada-

vamlılıq genlərinin daha fəal olması ilə izah olunur. Müxtəlif diaqnostik metodların köməyilə on 

ədəd altıcərgəli arpa genotipinin stres amillərinə davamlılığının kompleks tədqiqi nəticəsində su-

saxlama qabiliyyəti 28% (yəni daha az su itirən), su qıtlığı 13% (daha az su çəkən) və xlorofil (a+b)-

nin depressiya dərəcəsi quraqlıqda 104%, duzlu mühitdə 129% olan arpanın №222, ABŞ, №9/8 ge-

notipləri duza və quraqlığa daha davamlı kimi qiymətləndirilmişdir. 
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NOXUD (Cicer arietinum L.) GENOTİPLƏRİNİN FUZARİUM XƏSTƏLİYİNƏ DA-

VAMLILIĞININ MOLEKULYAR MARKERLƏRLƏ TƏDQİQİ 

 

Səidə Həsənova, Afət Məmmədova, Rəfiqə Həsənova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

seidehesenova86@gmail.com 

 

Dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da fuzarium (Fusarium oxysporum f. 

sp.) noxud bitkisinin (Cicer arietinum L.) məhsuldarlığını azaldan əsas göbələk xəstəliklərindən bi-

ridir. Tədqiqatlar göstərir ki, fuzariuma davamlılıq resessiv, həssaslıq isə dominant əlamət olub, 

H1 və H2 lokuslarında yerləşən genlərlə idarə edilir. Hazırki tədqiqat işi ICARDA-dan introduksiya 

olunmuş 65 noxud genotipinin fuzarium xəstəliyinə davamlılığının həm sahə şəraitində, həm də 

RAPD və İSSR markerləri vasitəsilə tədqiq olunması məqsədilə aparılmışdır. Nümunələr 3 il müd-

dətində tarla şəraitində becərilmiş, struktur analizləri və fitopatoloji qiymətləndirmə əsasında fu-

zarium xəstəliyinə reaksiyası müəyyən olunmuş, davamlı, yüksək davamlı, həssas və yüksək həs-

sas nümunələr seçilmişdir. Xəstəliyə yoluxma və davamlılıq BMİ-nin tərtib etdiyi şkalaya əsasən 

aparılmış, 22 sortnümunədə 50-70% fuzarioz aşkar olunmuşdur. 

 

Cədvəl.Tədqiqatda istifadə olunan nümunələrin adı və fuzariuma davamlılığı 

 

Nümunənin 

adı 

Fuzariuma 

davamlılığı 

Nümunənin 

adı 

Fuzariuma 

davamlılığı 

Nümunənin 

adı 

Fuzariuma 

davamlılığı 

Flip13-24c davamlı Flip13-55c davamlı Flip13-81c yüksək da-

vamlı 

Flip13-26c davamlı Flip13-56c həssas Flip13-83c həssas 

Flip13-28c yüksək davamlı Flip13-57c həssas Flip13-86c həssas 

Flip13-30c davamlı Flip13-58c davamlı Flip13-89c davamlı 

Flip13-31c davamlı Flip13-59c yüksək davamlı Flip13-93c yüksək həssas 

Flip13-32c yüksək həssas Flip13-64c yüksək davamlı Flip13-98c davamlı 

Flip13-33c yüksək davamlı Flip13-65c həssas Flip13-102c davamlı 

Flip13-35c yüksək davamlı Flip13-66c həssas Flip13-105c davamlı 

Flip13-36c davamlı Flip13-67c həssas Flip13-106c davamlı 

Flip13-39c davamlı Flip13-69c həssas Flip13-108c həssas 

Flip13-43c davamlı Flip13-72c davamlı Flip13-109c yüksək da-

vamlı 

Flip13-47c yüksək davamlı Flip13-74c Davamlı Flip13-120c həssas 

Flip13-48c yüksək həssas Flip13-75c yüksək davamlı Flip13-122c həssas 

Flip13-50c həssas Flip13-76c Davamlı Flip13-123c davamlı 

Flip13-52c yüksək davamlı Flip13-78c həssas Flip13-128c davamlı 

Flip13-53c davamlı Flip13-79c yüksək davamlı Flip13-161c davamlı 

Flip13-54c  yüksək davamlı Flip13-80c  yüksək davamlı Qusar44  davamlı 

Flip06-8c  davamlı Flip 06-161 Davamlı Ağstafa42  həssas 

Flip06-133c həssas Flip05-169c Davamlı Flip03-22 həssas 

Flip06-61c həssas Ordubad 39 Davamlı Bakı30 davamlı 

Abşeron34  davamlı Ordubad 41 həssas Cəlilabad11 davamlı 

Flip 06-33c həssas Qusar 43 Davamlı Nərmin həssas 

 

Hazırki tədqiqat işində əvvəllər xəstəliyə qarşı həssaslıq geni ilə ilişikli olduğu bildirilən 

RAPD (UBC-170550, OPJ-20855, R26091600, A7C417) və ISSR praymerlərindən (UBC-8251200, UBC-8111250 

və ACTG4, UBC-864400, UBC-855500) fuzariuma qarşı davamlı və həssas genotipləri fərqləndirmək 
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üçün istifadə edilmişdir. Yeddi ISSR praymer vasitəsilə 44 bənd sintez olunmuş, bunlardan 38 

bənd (72,1%) polimorf olmuşdur. Orta hesabla hər bir praymer ilə cəmi 6,2 bənd qeydə alınmışdır 

ki, bunlardan 5.5 bənd polimorfdur. Ən yüksək polimorfizm UBC-811 praymeri ilə (80%), ən zəif 

polimorfizm isə (ACTG)4 ilə (45%) qeydə alınmışdır.  

İstifadə edilmiş praymerlərlə gözlənilən spesifik fraqment yalnız həssas genotiplərdə sintez 

olunmuşdur. Belə ki, H2 lokusu ilə ilişikli A7C RAPD praymeri ilə 417 n.c., UBC-170 RAPD pray-

meri ilə 550 n.c. OPJ-20 RAPD praymeri ilə 855 n.c., R26091 RAPD praymeri ilə 600 n.c. uzunlu-

ğunda fraqment sintez olunmuşdir. UBC-825 ISSR praymeri həssas və orta həssas genotiplərdə 

1200 n.c., UBC 864 praymeri 400 n.c., UBC-855 praymeri 500 n.c., UBC 811 praymeri isə 1250 n.c. 

uzunluğunda bənd vermişdir. Davamlı və yüksək davamlı nümunələrdə bu fraqmentlər müşahi-

də olunmamışdır. Beləliklə, digər tədqiqatçılar tərəfindən həssaslıqla əlaqələndirilən bu praymer-

lər bizim araşdırmada da həssaslıqla əlaqələndirilmişdir. Tədqiq olunan genotiplər arasında poli-

morfizm qeydə alınmış, davamlı və həssas genotiplər müəyyən olunmuşdur. Bununla belə, Nei 

oxşarlıq əmsalına əsaslanan dendroqramda genotiplər iki əsas klasterdə qruplaşmış, birinci klas-

terdə həssas və yüksək həssas (22 nümunə), II klasterdə isə davamlı və yüksək davamlı genotiplər 

(43 nümunə) yerləşmişdir. Flip 13-123, Flip 13-28, Flip 13-109, Flip 13-75, Flip 13-79c, Flip 13-80c, 

Flip 13-161, Flip 13-52, Flip 13-33, Flip 13-35, Flip 13-47, Flip 13-54, Qusar 44, Cəlilabad 11, Ordu-

bad 39, Ordubad 41, Flip 13-102, Flip 13-105, Flip 13-106 genotipləri həm sahə şəraitində aparılmış 

fitopatoloji qiymətləndirmə, həm də molekulyar analizlərin nəticələrinə əsasən fuzariuma davamlı 

nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində əldə etdiyimiz məlumatlar xəstəliklərə 

qarşı davamlı noxud nümunələrinin seleksiyasında effektiv şəkildə istifadə edilə bilər.  
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Olive (Olea europaea L.) is one of the oldest tree species which has been cultivated for approx-

imately 6000 years in the Mediterranean basin. The area of olive tree cultivation has expanded 

widely since ancient times and olive production has spread from the Mediterranean basin to many 

other new regions around the world due to its high economic value [1,2,3,4].  

In Azerbaijan, the olive is an important crop, which has been cultivated since the seventh 

century and archaeological evidence have revealed that a number of precious olive trees have been 

preserved in some regions of Azerbaijan such as Nardaran, Mardakan and Absheron. Currently, 

olive has had major agricultural importance in Azerbaijan and olive production of 1163 tonnes, has 

been done with local olive cultivars such as “Azerbaycan”, “Ağ Zeytun”, “Ağbaba”, “Abşeron”, 

“Qaragöz” etc. and foreign varieties which were brought to Azerbaijan from different countries in 

the past. In recent years, the level of olive production has been considerably accelerated with the 

contributions of new olive orchards established particularly in the Absheron region. Besides, new 

investments have been done in order to establish new olive plantations due to increasing interest 

to transfer economically valuable cultivars to Azerbaijan and provide their adaptation to local eco-

logical conditions. In addition, a collection orchard consisting of 60 olive varieties was established 

in the Experimental Station of the Genetic Resources Institute  of Azerbaijan National Academy of 

Sciences in order to conduct adaptation studies. Historically, olives have been brought to Azerbai-

jan from different countries such as Turkiye, Syria, Georgia, Iran, Italy and Spain by vegetative 

propagation methods which can cause the existence of homonymy, synonymy and misnaming 

problems [7]. Reliable identification of these cultivars, ensuring the participation of these varieties 

in local production and setting up new plantations with even these cultivars, has become im-

portant issues for the development of olive and olive oil industry in Azerbaijan. Nevertheless, the 

description of these genetically unidentified genotypes has not been properly investigated. 

In addition, olive production has been well carried on with almost 90 local olive varieties 

such as “Gemlik”, “Ayvalik”, “Memecik”, “Domat”, “Uslu” etc. for a long time [6,7,8]. 

The aim of this research was to investigate the genetic relationship among 41 olive geno-

types, including 11 well-known Turkish cultivars and 30 Azerbaijani olive genotypes using simple 

sequence repeat (SSR) markers. In this study, 19 SSR markers were amplified by 115 polymorphic 

SSR alleles.  

A total of nineteen SSR primer pairs, which were previously  developed, were used for the 

amplification of SSR analysis in this research. 

The present research demonstrated that SSR analysis was useful for identifying genetic dif-

ferences between olive genotypes from Azerbaijan and well-known Turkish olive cultivars. Our 

results also illustrated that there was a high genetic variation among 30 olive genotypes from 

Azerbaijan and these Azerbaijani olive genotypes are distinct from common Turkish olive culti-

vars. This result indicates that olive genotypes or cultivars were brought to Azerbaijan from differ-

ent countries other than Turkiye. This work also detected the homonym problems and highlighted 
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that olive genotypes investigated in this study were unique. In addition, olive growing and pro-

duction in Azerbaijan could be enhanced by using these genetically diverse olive genotypes. Fur-

thermore, the outcomes of this study could also help olive breeders in Azerbaijan for the selection 

of the most suitable genotypes for variety development in breeding programs. In this respect, ol-

ive-cross breeding programs may be constructed and developed between Azerbaijan and Turkiye 

using these diverse olive genotypes. 
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DETECTION OF MIXED INFECTION TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS AND 

CUCUMBER MOSAIC VIRUS ON HOST TOMATO PLANTS  

(Solanum lycopersicum L.) IN AZERBAIJAN 
 

Samra Mirzayeva 
 

Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Ministry of Science and Education  

of the Republic of Azerbaijan, samrayusifova@yahoo.com 

 

Among the viruses infecting Solanaceous family plants, tomato yellow leaf curl virus 

(TYLCV) and mosaic virus cause serious outlay to the economy in all world countries including 

Azerbaijan. So, Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) related to the begomoviruses is a major 

problem in tomato production. Every year TYLCV causes huge yield losses in tomato production 

worldwide. TYLCV transmits in a persistent manner by the whitefly (Bemisia tabaci). 

Begamoviruses contain a monopartite single-stranded DNA genome. Cucumber mosaic virus 

(CMV), a species of the genus Cucumovirus belonging to the Bromoviridae family, is one of the 

most invasive viruses infecting more than 1,000 species of plants in 365 genera of 85 families. CMV 

causes infection in many economically important crops including tomato plants. CMV has a 

tripartite positive-sense single-stranded RNA genome. CMV transmits by insect vectors-aphids, 

generally two aphid species, Aphis gossypii and Myzus persicae. In order to detect the mix of 

TYLCV and CMV infection in Azerbaijan, phytopathological monitorings were organized in 

various regions where vegetable growing is well developed. Tomato plant samples with 

characteristic symptoms (yellowing of the leaf blades, rugged leaves, curling upward with getting 

a spoon-shaped, premature rotting of the fruits, yellowing, mosaic patterns on the leaves, etc.) 

were collected from the Absheron Peninsula, Guba-Khachmaz, Salyan and Masalli region, in July-

August 2021. A large population of aphids and whiteflies which play an important role in the 

transmission of CMV and TYLCV were observed on tomato leaves collected from the Absheron 

Peninsula on the basis of visual diagnostics. Total DNA was extracted from the plant samples by 

using the CTAB method and total RNA was extracted via the Trizol method. The degree of purity 

and density was determined spectrophotometrically. Tomato samples were initially analyzed by 

serological-enzyme-linked immunosorbent assay (IFA, DAS-ELISA) methods, with special kits for 

TYLCV and CMV (Bioreba, Germany). PCR analysis was performed with specific MA13/MA26 

primers designed for TYLCV and specific CMV1/CMV2 primers designed for CMV. Amplification 

products were isolated using ethidium bromide in 1% TBE agarose gel, visualized and 

documented using Gel Documentation (Uvitek, England). As a result of the analysis, the expected 

fragment of ~1.2 kb for TYLCV and 500 bp for CMV were synthesized. Only 93% of the tomato 

samples collected from the Absheron peninsula showed TYLCV and CMV mix infection. As 

preventative measures, the control of insect vector populations, and breeding TYLCV and CMV-

resistant species should be considered as the main strategy. 
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STRES AMİLLƏRİN (QURAQLIQ, DUZLULUQ) TƏSİRİNDƏN BƏRK BUĞDA  

(T.durum DESF.) NÜMUNƏLƏRİNİN YARPAQLARINDA 

 KARATİNOİDLƏRİN TƏYİNİ 
 

Şəfiqə Hacıyeva, Xəyalə Abışova, Lalə Abdullayeva, Sveta Rzayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 

abishova.xayala@mail.ru 

 

Fotosintez prosesini həyata keçirən və fotosistemin əsas strukturunu təşkil edən fotosintetik 

piqmentlərin normal və stres amillərin təsiri şəraitində nə kimi dəyişikliyə uğraması boyük maraq 

kəsb edir. Bu səbəbdən tədqiq edilən bərk buğda (T.durum Desf.) nümunələrində stes şəraitində Xl 

(a+b)-nin və karotinoidlərin miqdarında baş verən dəyişikliklərinn öyrənilməsi önəmlidir. 

Karotinoidlər xlorofilin oksidləşmə zamanı parçalanmasının qarşısını alır, bir növ onları qo-

ruyur. Karotinoidlər bitkidə aktiv oksigenin daşiyicisi sayılır və oksidləşmə proseslərində iştirak 

edir, onlar xlorofillə yanaşı olmaqla işığı ən əvvəl udaraq xlorofilə ötürür.  

Yarpaqlarında xlorofil (a+b) və karotinoidlərin qatılığının dəyişməsinə görə 30 bərk buğda 

(T.durum Desf.) növmüxtəlifliyinin quraqlıq, duzluluq streslərinə davamlılıq dərəcələri təyin edil-

mişdir. Xlorofil və karotinoidlərin qatılığındakı dəyişkənliklərə görə tədqiqat obyekti olan bərk 

buğda nümunələrində duz və quraqlıq variantlarındakı piqment qatılığının nəzarətə görə faizlə 

nisbəti tapılmış və bu nisbət duza, quraqlığa davamlı formaların seçilməsi üçün bir ölçü vahidi ki-

mi qəbul olunmuşdur. Alınmış nəticələr nə qədər yüksək olarsa, həmin nümunə davamlı kimi qə-

bul edilmişdir.  

Xlorofil “a+b”-nin göstəricilərinə əsasən, quraqlığa davamlı 20 nümunə, duza davamlı 17 nü-

munə seçilmişdir. Bunlardan xloroplastların yüksək fotokimyəvi fəallığına görə Mut.Alexsadrinum 

nümunəsini göstərmək olar. Bu nümunədə xlorofil “a” nəzarət variantında 1,51 Mkq-qramdırsa 

karotin 0,74 Mk-qr; quraqlıq variantında həmin vahid 2,23, karotin 0.17 Mk-qr, duz variantında isə 

2,93 Mk-qr olmuşdur. Xlorofil “b”-nin göstəricilərinə nəzər salsaq: nəzarətdə 0,74 Mk-qr, quraqlıq-

da 0,80, karotin 0,16 Mk-qr, duz variantında isə 0,86 Mk-qr olmuşdur. Göstərilən nəticələrə əsasən, 

bu nümunədə xlorofil (a+b)-nin nəzarətə görə faiz göstəricisi 134, duz variantında isə 136% olmuş 

və bu nümunənin yarpaqlarının yüksək fotokimyəvi fəallığı olduğu üçün həmin nümunə davamlı 

nümunə kimi seçilmişdir.  

Xloroplastların yüksək fotokimyəvi fəallığına görə 18K-62-də v. Mut.Alexsadrinum; 17K-5-də 

v. Mutico Hordeiforme; 18K-52-də v. Niloticum; 17K-27-də olan v. Obscurum; 17K-30 v. Albo obscu-

rum; 18K-54 v. Melanopus; 18K-59 v. Leocomelan; 18K-49 v. Murciense; 18K-96 v. Hordeiforme-ni gös-

tərmək olar. 
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FİZİKİ MUTAGENEZİN PAMBIQ SORTLARININ TƏSƏRRÜFAT QİYMƏTLİ  

ƏLAMƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

Ələddin Tağıyev, İlhamə Rzayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, t.eleddin@mail.ru, rzayevailhama9@gmail.com 

 

Tədqiqatlar göstərir ki, pambıqçılıqda təsərrüfat qiymətli başlanğıc materialın alınmasında 

ən səmərəli üsullardan biri təcrübi mutagenez metodudur.  

Tədqiqat materialı kimi götürülmüş AzNİXİ-104 və AzNİXİ-195 pambıq sortlarının toxumla-

rı AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunda Co60 izotopunun 500; 5000; 10000; 20000 və 30000 

r dozası ilə şüalandırılmışdır. Nəzarət variantı olaraq həmin pambıq sortlarını şüalandırılmamış 

toxumları istifadə edilmişdir.  

Əsas təsərrafüt göstəricilərindən olan bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi sortun məh-

suldarlıq elementlərindən biri hesab olunur. Tədqiqatda qamma şüası ilə toxuma səpin qabağı tə-

sir etməklə pambığın əsas məhsul elementi olan bir qozadan alınan xam pambığın kütləsinin dəyi-

şilməsi öyrənilmişdir. Bu əlamətə görə həm qamma şüasının dozaları arasında həm də nəzarətlə 

müqayisədə kəskin fərqlər qeydə alınmışdır. AzNİXİ-104 pambıq sortunda M1-də variantlar üzrə 

alınan fərqlər nəzarətə nisbətən 0,2-0,9 qr həddində olmuşdur. Mutagenin yüksək qatılığında bir 

qozanın orta kütləsinin kəskin dəyişməsi nəzərə çarpmışdır. Qamma şüasının dozasının artması 

ilə bir qozadan alınan xam pambığın kütləsi yüksəlmişdir. Belə ki, 500 r dozasında nəzarətdən 0,3 

qr yüksək oduğu halda, 30000 r dozasında nəzarətdən 1.0 qr üstün olmuşdur.  

AzNİXİ-195 pambıq sortunda da buna oxşar nəticələr alınmışdır. Hər iki pambıq sortunda 

bir qozanın kütləsi əlamətinin dəyişkən olması və mutagenin dozası artdıqca dəyişkənliyin daha 

çox olması müşahidə edilmişdir. Qamma şüasının 500 r dozasında 0,3 qr artsa da, 30000 r dozasın-

da nəzarətdən 0,9 qr üstün olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, qamma şüasının 20000 r və 30000 r 

dozalarının təsirindən hər iki pambıq sortunda daha çox dəyişkənlik alınmışdır.  

Aydındır ki, pambıq bitkisində məhsulun miqdarı bir bitkinin üzərində olan qozaların sayı 

və bir qozanın kütləsi arasında birbaşa müsbət korrelyasiya əlaqəsi asılılığı mövcuddur. Müəyyən 

edilmişdir ki, AzNİXİ-104 pambıq sortunda mutagenin dozası artdıqca bir kolda olan məhsulun 

miqdarı azalır. Qamma şüasının 5000 r, 10000 r dozalarının təsirindən nisbətən səmərəli nəticə 

alınmışdır. Əgər M1-də 5000 r-də bir kolda məhsulun miqdarı 117±1,98 qr, 10000 r-də 111±1,97 qr 

olmuşdursa, yüksək doza olan 30000 r-də isə 104,68 qr qeydə alınmışdır. Belə ki, mutagenin aşağı 

qatılıqlarında bir kolun məhsulu nəzarətə nisbətən yüksək, yuxarı qatılıqlarda isə az olmuşdur. 

AzNİXİ-195 pambıq sortunda qamma şüasının 500 r təsirində məhsuldarlıq AzNİXİ-104 pambıq 

sortuna nisbətən az olmuşdur. Belə ki, AzNİXİ-104 sortunda M1-də bir kolun məhsulu 105,3±1,74 

qr, həmin variantda AzNİXİ-195 sortunda isə bu göstərici 103±1,55 qr qeydə alınmışdır. Əgər Az-

NİXİ-104 sortunda M1-də qamma şüasının 20000 qr variantında bir koldakı məhsulun miqdarı 

119±1,68 qr olmuşdursa, AzNİXİ-195 sortunda bu göstərici 107±1,63 qr olmuşdur. 

Beləliklə, qamma şüasının dozası artdıqca dəyişkənlik artmış və bu variantlarda az məhsulu 

olan, steril və yarımsteril formaların, eyni zamanda çox məhsulu olan bitkilərin alınmasına səbəb 

olmuşdur. 

Pambığın sort nümunələri əsasən lif çıxımına və onun keyfiyyətinə görə qiymətləndirilir. Lif 

çıxımı məhsuldarlığın əsas komponentlərindən biridir. Qamma şüasının dozalarının artması ilə lif 

çıxımının yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. AzNİXİ-195 pambıq sortunda toxuma səpin qabağı 

qamma şüasının təsirinin aşağı dozasında - 500 r variantında lif çıxımı 35,9% olduğu halda, yüksək 

30000 r dozasında lif çıxımı 37,2% qeydə alınmışdır. Tədqiqatlar göstərdi ki, toxuma səpin qabağı 

qamma şüası ilə təsir etməklə yüksək lif çıxımı olan fərdlər seçmək mümkündür 

mailto:t.eleddin@mail.ru
mailto:rzayevailhama9@gmail.com


229 
 

Pambıq bitkisinin lifinin uzunluğu ən vacib texnoloji göstəricilərindən biri sayılır və lifin 

keyfiyyəti əsasən onunla müəyyənləşdirilir. AzNİXİ-104 pambıq sortunda qamma şüasının müxtə-

lif dozalarının təsirindən M1-də lifin uzunluğunda kifayət qədər fərqlər alınmışdır. Qamma şüası-

nın 500 r dozasında lifin uzunluğu 34,8±1,28 mm, 10000 r dozasında isə 34,5±0,86 mm olmuşdur. 

Mutagenin yüksək dozalarında – 20000 və 30000 r-də lifin uzunluğu müvafiq olaraq 34,2±0,98 mm 

və 33,9±1,01mm nəzarət variantına nisbətən az olmuşdur. AzNİXİ-195 sortunun lifinin uzunluğu 

qamma şüasının əksər dozalarında nəzarət variantına nisbətən az olmuşdur. Lifin uzunluğu aşağı 

dozada (500 r) 35,0±0,96 mm olmaqla nəzarət variantından üstün olduğu qeydə alınmışdır. AzNİ-

Xİ-104 sortunda olduğu kimi, AzNİXİ-195 pambıq sortunda da qamma şüasının toxuma səpin qa-

bağı təsirindən müsbət istiqamətdə lifin uzunluğuna malik formalar seçilmişdir. Alınmış nəticə bir 

daha təsdiq etmişdir ki, müxtəlif variantlar üzrə seçilmiş qısa və uzun lifli formalar başlanğıc ma-

terial kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş və bunların əsasında sonrakı nəsillərdə uzun lifli formala-

rın seçilməsi mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



230 
 

MƏRCİ (Lens culinaris Medik.) VƏ LOBYA (Phaslolus vulqaris L.) 

NÜMUNƏLƏRININ QURAQLIQ VƏ DUZ STRESLƏRINƏ DAVAMLILIĞININ  

FIZIOLOJİ PARAMETRLƏR ƏSASINDA DIAQNOSTIKASI 
  

Təravət Hüseynova, Rəna Mikayılova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, htaravat@mail.ru 

 

Məlumdur ki, bitkilərin həyat fəaliyyəti xarici mühit amilləri (istilik, temperatur, duzluluq 

və s.) ilə sıx əlaqədardır. Bitkinin olduğu mühitdə şəraitin dəyişilməsinin müəyyən həddləri vardır 

ki, yalnız bu hədlər daxilində bioloji proseslərin normal gedişi mümkün olur. Quraqlıq və duzlu-

luq - ətraf mühitin ən əsas abiotik stres amillərindəndir. Bu amillərin mənfi təsiri bitkilərin inkişa-

finin ləngiməsinə, fizioloji funksiyalarinin zəifləməsinə və hətta bitkilərin məhvinə səbəb olur.  

İnstitutun kolleksiyasından götürülmüş 12 mərci (Lens culinaris Medik.) və 14 lobya (Phaslo-

lus vulqaris L.) nümunəsi üzərində tədqiqat işi aparılmışdır. Tarla şəraitində əkilmiş həmin nümu-

nələrin quraqlığa və duzluluğa davamlılıq dərəcələrini qiymətləndirmək məqsədilə onlardan çi-

çəkləmə fazasında yarpaq nümunələri götürülmüş, laboratoriya şəraitində quraqlıq və duz streslə-

ri ilə əlaqədar fotosintez göstəricilərindən olan xlorofil a, xlorofil b, xlorofil a+b-nin və karotinoidlə-

rin ümumi miqdarında baş verən dəyişikliklər müəyyənləşdirilmişdir. Quraqlıq və duz streslərinə 

davamlı nümunələr seçilmişdir.  

Tədqiqat işinin nəticələri əsasında 12 mərci nümunəsdən 6206/8461/3-5, 6037/3-5, 2013-

119.14, 6004/DPL 62/2-7, 6002/7716/4-10 quraqlığa yüksək davamlı, 2011.5-63-18, 358/10870/24-3, 

75/7700/6-8, 1LL 6002, St. Arzu nümunələri quraqlığa davamlı kimi seçilmişdir. Həmin nümünə-

lərdə quraqlığın təsirindən xlorofilin miqdarının dəyişilməsi 102,1% - 111,2% arasında olmuşdur, 

yəni xlorofilin stres-depresiya dərəcəsi müşahidə edilməmişdir. 14 lobya nümunəsindən 5-i quraq-

lığa davamlı (Standart, Sekunda, Aze PHA-18, AG-1894, AG-3307, 5-i orta davamlı (Aze PHA-36/2, 

K-14044, Aze PHA-6, Aze PHA-33, K-13038), 4-ü həssas (K-13044, Aze PHA-15, Aze PHA-209 t, 

Aze PHA -t/6) olmuşdur.  

Genetik şərtlənmiş və bitkilərin irsən keçən bu və ya digər davamlılıq dərəcəsi hər hansı bir 

sort və ya nümunənin mühitin əlverişsiz şəraitinə adaptasiya imkanlarını əks etdirir. Tədqiqat 

işində qiymətləndirilib seçilmiş nümunələrdən gələcək seleksiya işlərində genetik mənbə kimi isti-

fadə olunması üçün tövsiyə oluna bilər. 
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AZƏRBAYCANIN DAĞLIQ-ŞİRVAN BÖLGƏSİNDƏ YETİŞDİRİLƏN  

MÜXTƏLİF AĞ ÜZÜM SORTLARINDAN ALINAN ŞƏRABLARIN DAD VƏ  

ƏTİR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DESKRİPTİV TƏSNİFATI 
 

Üzeyir Ağayev 
 

Azəraycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq  

Elmi-Tədqiqat İntitutu, agazade.uzeyir@mail.ru 

 

Ağ şərabların dadı üzümün yetişməsi və ondan şərab emalı prosesi zamanı yaranan uçucu 

olan və olmayan birləşmələrin mürəkkəb qarışılıqlı təsiri zamanı yaranır. Ağ şərablar, onlara uni-

kal dad verən xüsusi birləşmələri özündə saxlayır. Şərabın dadını müəyyən etmək üçün bu birləş-

mələrin bəziləri deskriptiv analiz yolu ilə tədqiq olunmuşdur.  

Uilker və digərlərinin tədqiqatlarında ortaya qoyduğu üç metod: şirə əlavə olunması, mute 

əlavə olunması (sadəcə bir məhsulda), fermentasiya prosesinin dayandırılması və onların şərabın 

ətrində təsiri araşdırılmış, kimyəvi tərkibləri müqayisəli qiymətləndirilmişdir. Fitcher və digərləri-

nin araşdırmaları əsas götürülərək coğrafi mənşəyin, üzüm məhsulunun və şərab istehsalı müəssi-

səsinin Risling şərabının sensor xüsusiyyətlərinə təsiri də tətqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar göstərdi 

ki, şərablar eyni üzüm bağından əldə edilən üzüm məhsulundan emal olunmasına baxmayaraq, 

dadına görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.  

Bu tədqiqat işində Azərbaycanın Dağlıq Şirvan bölgəsində becərilən 5 fərqli üzüm sortundan 

(Bayanşirə, Muskat, Rkasitelli, Ağ şirə, Qrenaj Blank) alınmış şərablar kəmiyyət təsviri analizləri 

ilə profilləndirilmişdir. 

 

Cədvəl 1. Şərab nümunələrinin ətir xüsusiyyətlərinin orta intensivlik göstəriciləri 

Xüsusiyyətlər Bayanşirə Qrenaj blank Ağ şirə Misket Rkasitelli 

Spirt 2.291 1.996 2.579 2.371 2.988 

Banan - - - - 0.267 

Kələm - 0.725 - - - 

Palıd 0.445 - 0.528 0.167 - 

Toz 1.102 1.373 0.944 - 1.718 

Torpaq - - - - 0.239 

Sarı alma 0.338 0.346 - - 1.621 

Üzüm şirəsi 0.974 - - - - 

Yaşıl alma 1.020 0.659 0.510 0.742 - 

Bal - - 1.637 0.739 0.983 

Yaş taxta 0.305 0.328 - - - 

Dərman - 0.718 - - - 

Yemiş - - 0.290 - - 

Ananas 0.680 0.131 0.392 1.625 - 

Quru üzüm 1.032 0.589 1.276 1.363 2.007 

Qızıl gül - - 0.532 1.938 - 

Kükürd 0.993 0.927 0.521 1.283 1.735 

Tütün - - - - 0.612 

Yetişməmiş üzüm - 0.226 0.552 - - 

Vanil 0.578 0.196 - - - 

Yaş torpaq 0.346 - - - 0.602 

Taxta - 0.210 - - 0.380 
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Cədvəl 2. Şərab nümunələrinin dad xüsusiyyətlərinin orta intensivlik göstəriciləri 

Xüsusiyyətlər Bayanşirə Qrenaj blank Ağ şirə Muskat Rkasitelli 

Spirt 1.860 2.046 1.519 2.190 2.593 

Kişmiş 0.659 0.770 0.724 0.719 1.612 

Kükürd 0.595 0.885 0.435 0.283 0.532 

Yaş yun 0.393 0.587 0.682 0.348 0.451 

Sarı alma 0.347 0.560 - - 0.280 

Bal - - 0.662 - 0.584 

Yaşıl gavalı - 0.814 - - - 

Torpaq - - - - 0.178 

Palıd 0.235 - - - - 

Qızıl gül - - 0.146 2.527 - 

Dərman 0.486 0.143 0.688 - - 

Duz 0.327 - 0.237 - - 

Yetişməmiş üzüm 0.385 - 1.149 - - 

Üzüm şirəsi 0.209 - - - - 

Yaşıl alma 0.213 - 0.303 - - 

Yaş taxta 0.184 0.250 - - - 

Ananas 0.151 0.403 - - - 

Yemiş - - 0.139 - - 

Şirin 1.206 1.128 0.959 0.821 1.701 

Turş 2.240 2.043 2.382 2.340 1.610 

Dəmir 0.584 0.268 - - - 

Büzücü - 0.507 - 1.188 0.119 

Acı - 1.038 0.556 0.193 - 

 

Bu araşdırmada tətqiq edilən Azərbaycanın ağ şərablarının əksəriyyət etibari ilə şirin, turş və 

meyvəli dad və ətir xüsusiyyətlərinin zəngin olduğu üzə çıxarılmışdır. Bu araşdırmadan əldə edi-

lən nəticələr Azərbaycan ağ şərablarının sensor keyfiyyəti üzərində aparıla biləcək digər tədqiqat-

lara əsas təşkil edə bilər. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ BƏZİ YERLİ TEXNİKİ ÜZÜM  

SORTLARININ POPULYASİYALARININ BƏRPASI BARƏDƏ 
 

Xuraman Abasova, Cavid Ağakişiyev, Rauf Əsədullayev 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Üzümçülük və Şərabçılıq  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, xuraman.abasova@mail.ru 

 

Üzüm sortlarının təsərrüfat-iqtisadi əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsində morfoloji tədqi-

qatlar aktuallığı ilə seçilir. Buna görə də Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Am-

peloqrafik kolleksiya bağında (Abşeron rayonu) əkilib-becərilən bəzi yerli texniki üzüm sortlarının 

biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır.  

Tədqiqat materialını Vitis L. cinsinin mədəni üzüm (Vitis vinifera L.) növünün şərq ekoloji-

coğrafi qrupunun texniki sortlar yarımqrupuna (subconvar caspica Neqr.) aid olan Azərbaycanın qə-

dim sortları - Bayanşirə və Mədrəsə təşkil etmişlər.  

Müəyyən edilmişdir ki, hər ilin meteoroloji şəraitindən, aqrotexniki tədbirlərin səviyyəsin-

dən, tənəklərin inkişaf xüsusiyyətlərindən və s. amillərdən asılı olaraq, tədqiq edilən sortların eyni 

tənəklərində belə salxımların orta kütləsi dəyişilir. Belə ki, salxımların orta kütləsi Bayanşirədə 

196-210, Mədrəsədə 126-148 qram arasında dəyişmişdir. 

Eyni zamanda aydınlaşdırılmışdır ki, tənəklərin orta məhsuldarlığına görə də sortlar bir-bi-

rindən kifayət qədər seçilir. Tənəyin orta məhsuldarlığı Bayanşirədə 6,0 kq olduğu halda, Mədrə-

sədə 4,5 kq təşkil etmişdir; 3x1,5 m əkin sxemi tətbiq edildikdə, hektardan məhsuldarlıq Bayanşirə-

də 133,3, Mədrəsədə 99,3 olmuşdur. Aldığımız nəticələrdən aydın olur ki, tədqiq edilən texniki is-

tiqamətli yerli sortların əsas məhsuldarlıq göstəriciləri yüksək səviyyədə inkişaf edərək formalaşır. 

Tədqiqat işi çərçivəsində öyrəndiyimiz sortlar XX əsrin 80-ci illərində əkinlərin 35%-ni təşkil edən 

Rkasiteli sortundan sonra, ən geniş sahədə becərilənlər idi: Mədrəsə texniki sort əkinlərinin ümu-

mi sahəsinin 16%-dən, Bayanşirə isə 11%-dən çoxunu əhatə edirdi. O da nəzərə alınmalıdır ki, 

dünya elmində möhkəm yer alan fikrə əsasən, baş verən iqlim dəyişmələri səbəbindən yaxın onil-

liklərdə dəniz səviyyəsindən nisbətən daha yüksəkdə yerləşən ərazilərdə, o cümlədən Qarabağ və 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının dağlıq hissələrində üzümçülüyün inkişafının böyük perspek-

tivləri vardır.  
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BUĞDA CÜCƏRTİLƏRİNİN MORFO-FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ  

MƏHSULDARLIĞINA MIS VƏ SİNK HİPOKSANTİN-9-RİBOZİD KOMPLEKSİNİN 

RADİOQORUYUCU TƏSİRİ 
 

Elşən Şamilov1*, Asim Abdullayev1, Mahir Fərəcov1, İbrahim Əzizov2 

 

1Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu,  

elshanshamil@gmail.com 
2Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar  

İnstitutu, brahim.azizov47@gmail.com 

 

Bir sıra mikroelementlərin müxtəlif üzvi liqandlarla komplekslərinin sintezi yeni preparatla-

rın yaradılması üçün geniş perspektivlər açır. Tədqiqatlar göstərir ki, mis hipoksantin-9-ribosid 

qamma şüalarının canlı orqanizmlərə neqativ təsirlərini azaldır. Hipoksantin-9-ribosidin kritik do-

zada ionlaşdırıcı γ-şüaları ilə şüalanmış siçanların həyat qabiliyyətinə müsbət təsiri aşkar edilmiş-

dir. Laboratoriya təcrübələri göstərmişdir ki, hipoksantin-9-ribozid DNT-nin oksidləşdirici zədə-

lənməsinin qarşısını almaqla qamma-radiasiyadan qoruyur. Zərərli mühit amillərinin təsiri nəticə-

sində orqanizmdə yaranan sərbəst radikalların zərərsizləşdirilməsinə kömək edən belə mürəkkəb 

birləşmələrin əldə edilməsi və tədqiqinin böyük praktiki əhəmiyyəti vardır. Buna görə də hipok-

santin-9-ribozidin müxtəlif biogen metallarla komplekslərinin alınması və ionlaşdırıcı şüaların 

mənfi təsirlərini azaltmaq kimi radioqoruyucu xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin aktual olduğunu 

hesab etmişik. Tədqiqatımızın məqsədi hipoksantin-9-ribozidin biogen metallardan olan mis və 

sink komplekslərinin alınması və qamma şüalanmaya məruz qoyulmuş buğda cücərtilərinin bəzi 

morfoloji və biokimyəvi parametrlərinə, məhsuldarlığa təsirini öyrənmək olmuşdur. Hipoksantin-

9-ribozidin sink və mis kompleksləri sink və mis xloridlərin hipoksantin-9-ribozid ilə birbaşa qar-

şılıqlı təsiri nəticəsində əldə edilmişdir. Komplekslər 3 saat ərzində 60°C temperaturda sintez edil-

miş, sonra reaksiya qarışığı su hamamında minimum həcmdə buxarlandırılmış, alınan çöküntü sü-

zülmüş, efirlə yuyularaq otaq temperaturunda qurudulmuşdur. Şüalanmış toxumlardan əmələ gə-

lən buğda cücərtilərində hipoksantin-9-ribozidin sink və mis komplekslərinin morfoloji və biokim-

yəvi göstəricilərə təsiri sahə və laboratoriya şəraitində tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın obyekti olaraq 

“Tərtər” və “Günəşli” buğda sortlarının toxumları seçilmişdir. Buğda toxumları şüa mənbəyi 60Co 

olan URI (K-25) qurğusu ilə 50 Gy, 100 Gy və 200 Gy dozalarında şüalandırılmışdır. Toxumlar 

komplekslərin 0,1%, 0,01% və 0,001% məhlulları ilə işləndikdən sonra əkilmiş və cücərtilərinin in-

kişafının müxtəlif mərhələlərində ölçmələr aparılmışdır. Xlorofil piqmentlərinin və karotenoidlə-

rin miqdarı Multiscan GO spektrofotometrində ölçülmüşdür. Komplekslərin fotosintezin səmərəli-

liyinə, eləcə də buğdanın məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir. Təcrübələrin nəticələri 

göstərmişdir ki, toxumların şüalanmadan əvvəl Cu və Zn hipoksantin-9-ribozid kompleksinin 

0,01% və 0,001% məhlulları şüalanma təsiriindən miqdarı azalan fotosintetik piqmentlərin (Xl a və 

Xl b) və karotenoidlərin biosintezini artırmaqla inkişafa müsbət təsir göstərir. Komplekslərin lipid-

lərin peroksidləşməsi məhsullarına təsirinin öyrənilməsi üzrə aparılan təcrübələrdə müəyyən edil-

mişdir ki, komplekslərin 0,001% məhlulları şüalanmış nəzarət variantı ilə müqayisədə malondial-

dehidin miqdarını xeyli azaldır. Məhsuldarlıq göstəriciləri ilə bağlı apardığımız araşdırmalarda 

(sünbülün uzunluğu, dənlərin sayı, çəkisi) komplekslərin 0,01% və 0,001% məhlulları ilə işlənmiş 

variantlarda bu rəqəmlər xeyli yüksək olmuşdur. 

Təcrübələrə əsasən bu nəticəyə gəldik ki, hipoksantin-9-ribozidin mis və sink kompleksləri 

qamma şüalanmış buğda toxumlarından əmələ gələn cücərtilərə radioqoruyucu təsir göstərməklə 

ionlaşdırıcı şüaların zərərli təsirini şüalanma dozasından asılı olaraq hətta intakt variant həddinə 

qədər azaldır. 
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QAMMA ŞÜASININ PAMBIQ BİTKİSİNƏ TƏSİRİ İLƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN  

DƏYİŞKƏNLİK TİPLƏRİNİN VƏ BİOMORFOLOJİ  

XÜSUSIYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ  
 

İntizar Zeynalova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, z-va.tarana@mail.ru 

 

Yeni intensiv tipli sortların yaradılması və onların istehsalata tətbiq edilməsi pambıqçılığın 

dinamik inkişaf etdirilməsində həlledici amillərdəndir. Yeni yaradılmış hər bir intensiv tipli sort 

daha məhsuldar, yüksək lif keyfiyyətinə malik, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı olmalıdır. 

Çoxsaylı nəzəri və təcrübi tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, bitkini qiymətli təsərrüfat göstəri-

cilərinin nəsillərə keçib sabitləşməsi üçün və bu yolla yeni sortların yaradılması prosesində ekspe-

rimental mutagenez ən etibarlı üsullardan biridir. Mutagenlərin bitkinin toxumuna təsiri geniş 

miqyasda irsi dəyişkənlik yaradır ki, bu da xromosom dəyişilmələri ilə əlaqədardır. 

Tədqiqat materialı olaraq iki pambıq sortundan (Gəncə-160 və BA-440) istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatda qamma şüalandırma mənbəyi olaraq AMEA-nın Radiasiya Problemləri Institutunun 

Co60 izotopundan istifadə edilmişdir. Gəncə-160 və BA-440 pambıq sortlarının quru toxumları hə-

min institutda Co60 izotopu ilə 100, 200, 300, 400 gr dozalarında şüalandırılmışdır. Nəzarət variantı 

olaraq həmin sortların şüalandırılmamış toxumları götürülmüşdür. Pambıq sortlarının toxumları 

şüalandırılandan sonra Gəncə Regional Aqrar Elm və Innovasiya Mərkəzinin təcrübə bazasında 

açıq tarla şəraitində 90x10 sm sxemi üzrə hər yuvaya 2 toxum olmaqla hər variant üzrə 180 ədəd 

toxum 3 təkrarda səpilmişdir. 

M1-də dəyişmiş bitkilər arasında tezyetişən, uzunvari və oval formalı, çoxdilimli qozası, bir 

neçə qozanın salxımvari yerləşməsi, əsas gövdənin inkişafının dayanaraq yan budaqların uzanma-

sı, gövdəsi zəif və güclü tüklü, iri çiçək altlıqlı, yarpaqları dərin dilimli və ürəkvari, iri və xırda qo-

zalı, kolu dağınıq olan bitkilər alınmışdır. Lakin elə formalar vardır ki, morfoz xarakter daşımış, 

yəni dəyişkənliyin itməsi müşahidə edilmişdir. Beləliklə, M1-də həm dəyişilmiş, həm də dəyişilmə-

miş bitkilərin toxumları ayrı-ayrı yığılaraq M2-də ailə kimi səpilmişdir. Təcrübənin ikinci ilində ta-

mam başqa dəyişikliklər, məsələn, 1-ci tip budaqlanmaya malik, qozaları gövdəyə daha yaxın, cox-

qozalı, cütqozalı, şaxəli formalar meydana gəlmişdir. Bu tip şaxəli formalarda simpodial budaqla-

rın sayı coxalır, məhsuldarlıq artıq olur. Tədqiqatın 2-ci ilində müxtəlif variantlarda eyni tipli dəyi-

şilmiş bitkilər müşahidə olunsa da, onlar variantlara görə ayrıca yığılmış və M3-də öyrənilərək də-

yişkənliyin irsi olub-olmadığı müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqat zamanı qamma şüalarının müxtəlif dozalarının pambıq bitkisinin hündürlüyünə və 

inkişafına təsiri kütləvi qönçələmə, çiçəkləmə və yetişmə fazalarında hər bir variantda 25 bitki üzə-

rində ölçmə aparmaqla öyrənilmişdir.  

Gəncə-160 sortunun nəzarət variantında vegetasiya müddəti 120 gün olsa da, digər variant-

larda nəzarətdən artıq olmuş, 1-8 gün gecikmə müşahidə edilmişdir. Xüsusilə gecikmə yuxarı do-

zalarda – 400 gr-də daha cox özünü büruzə vermişdir. Kolları dagınıq, şaxəli, iri yarpaqlı və gecye-

tişkənlik müşahidə edilmişdir, analoji hal BA-440-da da müşahidə edilmişdir. BA-440 pambıq sor-

tu özü gecyetişəndir, vegetasiya müddəti 140-150 oldugu halda, bizim sahədə 133 gün olmuşdur. 

Co60100-200 qr dozada yetişkənlik tezləşir. Lakin yuxarı dozalarda 3-5 gün gecikmə müşahidə edil-

mişdir. 

Bitkilərin hündürlüyü kicik dozalarda yuxarı olsa da, yüksək qatılıqlı dozalarda nisbətən 

aşagı olmuşdur. Bitkilərdə əsas gövdənin inkişafdan dayanaraq yan budaqların uzanması ilə əla-

qədar boyu kicik olmuşdur. BA-440-da bütün dozalarda bitkilərin boyunun hündür oldugu müşa-

hidə edilmiş və Gəncə-160 da oldugu kimi, Co60 400 gr dozada yan budaqların uzanması ilə bitkilə-
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rin boyu nisbətən qısalmışdır. Simpodial budaqların sayı nəzarət variantından fərqli olaraq digər 

dozalarda artır. Yalnız ən yüksək dozada (400 gr) azalır. Analoji hal BA-440-da müşahidə edilir. 

Ümumiyyətlə, BA-440 sortu xüsusiyyətcə coxqozalıdlr. Bir kolda 37 və daha cox qoza sayı 

müşahidə edilmişdir.  

Co60100qr doza dəyişkənliyə səbəb olmamış, nəzarət variantından cox az fərqlənmişdir. 

Co60200qr dozada təsərrüfat qiymətli əlamətlərdə bəzi dəyişkənliklər baş vermişdir. Bu dozada ey-

ni zamanda steril bitkilər müşahidə edilmişdir. Co60300qr dozada dəyişkənlik faizi coxalır, həm tə-

sərrüfat qiymətli əlamətlərə malik, həm də qeyri-tipik formalar cox olur. Bu doza genetik diapazo-

na malik geniş genetik dəyişkənlik verir. Co660400qr öldürücü təsir edən bir dozadır. İcərisində 

yüksək göstəricilərə malik bitkilər ola bilər, amma yararsız formalar cox olur. Dəyişkənlik diapa-

zonu yuksək dozalarda artır. Yəni göstəricilərin kəskin dəyişilməsi, coxqozalılıq, kolu dagınıq, xəs-

təliyə, viltə davamlı formalar müşahidə olunur.  
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INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON THE YIELD OF EMBRYOS OF THE ROE 

COMMON CARP (Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758)  
 

Aysel Hajiyeva*, Chingiz Mamedov 
 

Baku State University, Baku, Azerbaijan, m_chingiz@yahoo.com 

 

In view of the advancement in the nanotechnology sector, the applications of nanomaterials 

in disparate industries have grown rapidly over the past few years. Metallic nanoparticles are 

widely used in biomedical, food, agriculture, and electronic industries due to their unique physic-

chemical attributes [Sun et al., 2014]. Iron oxide nanoparticles, particularly magnetite (Fe3O4) are 

one of the extensively used metallic nanomaterials in pharmaceutical and agricultural industries 

due to their superparamagnetic properties [Remya et al., 2015]. In addition, studies also reported 

its versatile role in the remediation of soil and groundwater, removal of pollutants from water, 

treatment of chlorinated solvents, and prevention of dental caries [Lei et al., 2018. Unfortunately, 

the enormous release of Fe3O4 nanoparticles in the environment and its uncontrolled toxicity to the 

aquatic ecosystem are a colossal concern. As a matter of fact, iron oxide nanoparticles are known to 

enter water via effluent discharge and pose a significant risk to aquatic organisms.  

The fate of nanoparticles in aquatic ecosystems, their interactions with biotic and abiotic 

components, and their potential for adverse events have not yet been fully explored, and these un-

certainties raise concerns about risks both for human and environmental health (Handy, Shaw, 

2007; Ju-Nam, Lead, 2008). Thus, the study of the ecotoxicity of nanomaterials in the aquatic envi-

ronment is one of the major areas in the research studies. 

Due to the rapid development of nanotechnology and its application to various fields, there 

is insufficient information in the scientific literature on the effect during the fertilization process 

and embryonic developmental stages, which are more sensitive to hydrobionts, especially envi-

ronmental factors. Therefore, the main purpose of the present study is to study the effect of 

Fe3O4(20-30 nm) nanoparticles on common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) aquaculture pro-

cess before fertilization to germ cells (sperm, egg cell) and embryonic developmental stages after 

fertilization. 

The research material was implemented in between June-July 2021-2022 at the Samukh-fish 

farm of the Republic of Azerbaijan. The object of the experiment was the use of sexual products 

(eggs, sperm) of the common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). During the experiments, ma-

ture male and female individuals were pre-marked and grouped, and their length, weight, and 

fullness coefficient (Fulton) were determined. Mature spawns were obtained from sexually mature 

spawners by the "milking method" and placed on smooth surface porcelain dishes according to the 

number of variants. In order to specify the number of caviar in the options and to calculate the to-

tal productivity, 1 gram of caviar was taken from each caviar used and fixed in a 4% formalin solu-

tion after determining the number of caviar grains. 

Fertilization of caviar was carried out by the "dry" method according to the accepted meth-

odology [Moiseev et al., 1985; Guliyev, 2006; Grigoriev, Sedova, 2008; Mamedov et al., 2016]. The 

quality of sperm taken from males was initially assessed visually, and the sperm activity in the 

samples was determined on a 5-point scale, magnified 200 times with the assistance of the Karl 

Zeiss Axio Imager M2 binoculars in accordance with the obtained methodology [Persov, 1953]. 

Skyspring Nanomaterials in the course of experiments. Inc, USA, Houston TX. Fe3O4 (20-30 nm) 

nanoparticles from the company were used. 

These nanoparticles were added to the germ cells (sperm, egg cell) of common carp (Cyprinus 

carpio Linnaeus, 1758) before fertilization in different amounts (0.0001 g, 0.001 g, 0.005 g, and 0.05 

g), as well as to the fertilized egg and their embryonic. Every day in the incubation process, dead 
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embryos are separated from the device in each version, noted in a special notebook, and the free 

embryos are the counted. 

In accordance with the issues raised, the experiments were carried out on different options. 

The results of the experiments were compared to the control. Studies have indicated that when 

Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles are added to 0.0001 g and 0.001 g of common carp yeast (sperm) 

before fertilization, the fertilization rate of the eggs and the subsequent spawning of free embryos 

is higher than the control (59.12%) and was 61.65% and 71.45%, respectively. 

Although 0.005 g and 0.05 g of Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles were added to the common 

carp caviar before fertilization, the spawning rate of free embryos was higher than the control 

(35.37%), however, the overall mortality rate was higher, 53.36% and 55.9%, respectively. 

Similar results were obtained when 0.005 g and 0.05 g of Fe3O4(20-30 nm) nanoparticles were 

added to fertilized eggs of normal weight, and the yield of free embryos varied between 65.35-

75.35% in different variants. 

In the study, the amount of Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles was tested in a wide range (0.0001 

g, 0.001 g, 0.005 g, and 0.05 g). As the final impact indicators were determined, the number of na-

noparticles was tested in a relatively small range (0.005 g and 0.05 g) and the number of variants 

was reduced as the study continued. 

The results of the research were in line with the results obtained during the resumption of 

research. Thus, when Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles were added to common carp yeast (sperm) in 

the amount of 0.05 g before fertilization, the fertilization rate of spawns and subsequent release of 

free embryos from spawning was higher than the control (82%) and was 92%. 

When 0.05 g of Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles were added to the fertilized caviar of common 

carp, the yield of free embryos was 87.4%. 

Studies have shown that when Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles were added to the yeast of 

common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before fertilization, during the process the fertiliza-

tion rate of the eggs was higher and the yield of free embryos was higher than in other variants. 

Fe3O4 (20-30 nm) nanoparticles have a stimulating effect in the amount of 0.05 g. It can be assumed 

that these nanoparticles in the specified doses have a catalytic ef.fect on the acrosomes of sperm, 

accelerate energy activity, and, consequently, increase the activity of sperm, which leads to an in-

crease in the fertilization rate of eggs. 

Common carp has been used in aquaculture for many years at fish farms in Azerbaijan, and 

in most cases, plant-formed offspring are used effectively. In such circumstances, the high level of 

kinship between individuals leads to inbreeding. For this reason, the infant mortality rate is high, 

additionally, in most cases the quality of the offspring's sexual products is low, and the new gener-

ation formed from them is intolerant to various environmental influences. 

Correspondingly, the results that obtained can be used to reduce weights, especially in the 

process of carp aquaculture, to reduce losses during embryonic development and increase overall 

productivity. 
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AZƏRBAYCANIN BALIQÇILIQ TƏSƏRRÜFATLARINDA BESTERİN  

(Huso huso x Acipenser ruthenus) YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ TÖRƏDİCİ  

SÜRÜSÜNÜN FORMALAŞDIRILMASI 
 

Kamran Şəfiyev1, Çingiz Məmmədov2*, Nəzrin Rzayeva2, Sabir Qənizadə1 

 

1”Samukh-fish” Fermer Balıqçılıq Təsərrüfatı, Bərdə, Azərbaycan 
2Bakı Dövlət Universiteti, m_chingiz@yahoo.com 

 

Müasir ekoloji şəraitdə nərələrin süni artırılmasının əsas istiqamətlərindən biri onların əmtəə 

məqsədilə geniş miqyasda yetişdirilməsindən ibarətdir. Burada əsas məqsəd müxtəlif texnoloji 

üsullarla işləyən tam tipli təsərrüfat sistemlərinin yaradılmasından və onların fəaliyyətinin 2 əsas 

sahəyə istiqamətləndirilməsindən ibarətdir: 1) təbii su hövzələrinə kütləvi şəkildə körpələrin yetiş-

dirilib buraxılması; 2) nərələrin əmtəə məqsədilə akvakultura şəraitində yetişdirilməsinin geniş-

ləndirilməsi.  

Nərələr (Acipeseridae) fəsiləsində bu məqsədlə böyük praktiki əhəmiyyətə malik olan cinslə-

rarası hibridləşmə nəticəsində bester hibridi alınanmışdır (♀Huso huso x ♂Acipenser ruthenus). Da-

xili su hövzələrinə, xüsusən, Mingeçevir su anbarına buraxılması məqsədilə əvvəllər respublikamı-

zın balıqartırma zavodlarında bester hibridinin (♀Huso huso x ♂Acipenser ruthenus) körpələri yetiş-

dirilib. Bu məqsədlə Kür çayının mənsəbində vətəgələrdə ovlanılmış Adi bölgə (♀Huso huso) törə-

dicilərinin yetkin kürülərindən və Rusiyanın Həştərxan vilayətindən gətirilmiş Cökə nərəsinin 

(Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) mayasından istifadə edilib [Касимов, Маршин, 1961; 

Касимов, 1971, 1972]. Sonralar təbii su hövzələrində nərələrin (Acipenseridae), xüsusən də Adi böl-

gənin (Huso huso Linnaeus, 1758) resursları kəskin azaldığından Azərbaycanda və digər Xəzəryanı 

ölkələrdə bester hibridinin alınması prosesi dayandırılıb.  

Hazırda bester hibridi dünyanın müxtəlif olkələrində balıqartırma zavodlarında əsasən törə-

dici və reprodiktiv sürülərin formalaşdırılması hesabına yetişdirilir və ən geniş yayılmış akvakul-

tura obyektlərindən biridir. Son zamanlar Azərbaycanın da fermer balıqçılıq təsərrüfatlarında nə-

rələrin əsas növləri ilə yanaşı, bester hibridinin törədici sürüləri formalaşdırılır və bu məqsədlə il-

kin olaraq digər ölkələrdən gətirilmiş mayalanmış kürülərdən, sürfələrdən, yaxud körpələrdən is-

tifadə edilir. Belə təsərrüfatlarda bester hibridlərinin törədici və reproduktiv sürülərinin formalaş-

dırılması, optimal biotexniki normativlərinin işlənib hazırlanması və inkişafının sürətlənməsinə sə-

bəb olan amillərin tədqiq edilməsi nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Aparılmış elmi-tədqiqat 

işinin əsas istiqaməti Azərbaycanda akvakultura şəraitində balıqartırma və əmtəə məqsədilə for-

malaşdırılan bester hibridlərinin ilkin mərhələdə inkişaf tempinin və morfo-bioloji xüsusiyyətləri-

nin öyrənilməsindən ibarətdir. 

 Təqdim olunan elmi tədqiqat işi 2020-2022-ci illərdə Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən “Sa-

mukh-fish” fermer balıqçılıq təsərrüfatında həyata keçirilib. Tədqiqat prosesində təsərrüfatda ak-

vakultura şəraitində formalaşdırılmış 15 yaşlı (14+) Adi bölgə (Huso huso Linnaeus, 1758) və 4 yaşlı 

(3+) Cökə nərəsi (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) törədicilərindən istifadə edilib. Törədicilərin 

akvakultura şəraitində formalaşdırılması, yetkin fərdlərin ultra-səs diaqnostikası üsulu ilə seçilmə-

si və onların hipofizar inyeksiyası qəbul olunmuş metodiki qaydalara uyğun həyata keçirilib 

[Детлаф и др., 1983; Мамедов и др., 2009; Чебанов, Галич, 2010].  

 Azərbaycanın balıqçılıq tarixində ilk dəfə olaraq 7 dekabr 2020-ci ildə zavod şəraitində for-

malaşdırılmış 15 yaşlı (14+) 1 ədəd Adi bölgə (Huso huso Linnaeus, 1758) törədicisindən yetkin kü-

rü alınıb və eyni qayda ilə formalaşdırılmış 4 yaşlı (3+) Cökə nərəsinin reproduktiv (Acipenser rut-

henus Linnaeus, 1758) erkəklərindən alınmış maya ilə mayalandırılaraq bester hibridi (♀Huso huso 

x ♂Acipenser ruthenus) alınıb. Kürünün və mayanın alınması törədicilər öldürülmədən “yumurtalıq 

yolunun kəsilməsi” üsulu ilə həyata keçirilib [Подушка, 1986]. Kürünün mayalandırılması, maya-
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lanmış kürülərin inkubasiyası, sürfələrin və körpələrin hovuzlarda yetişdirilməsi qəbul olunmuş 

texnologiyalara müvafiq olaraq həyata keçirilib [Детлаф и др., 1983; Чебанов, Галич, 2010; 

Мамедов и др., 2009] və bu haqda əvvəlki materiallarda ətraflı məlumat verilib [Мамедов и др., 

2020, 2021].  

 Yetkin kürüsü ilk dəfə alınmış bölgənin qonado-somatik indeksi (QSİ) 10% təşkil edib. Alın-

mış kürünün ümumi miqdarı 3 kq, 1 qramda kürülərin sayı 46 ədəd, kürünün mayalanması 80%, 

kürüdən çıxan sərbəst embrionların sayı 105400 ədəd təşkil edib. 

 Sürfələrin və körpələrin yetişdirilməsi ilk aylarda fermer balıqçılıq təsərrüfatında hovuz üsu-

lu ilə yetişdirilib. Sürfələrin yemləndirilməsi məqsədilə ilkin olaraq Artemiya salina naupliusların-

dan, 60 mq kütləyə çatdıqdan sonra isə 0,15-1,1 mm ölçülü Aller Aqua (SGP) qarışıq nərə yemlə-

rindən istifadə olunub. 2021-ci il fevral ayının 12-də hovuzlarda yetişdirilən 61 sutkalıq bester kör-

pələrinin orta uzunluğu (L) 13,6 sm, orta kütləsi isə (P) 13,8 qram təşkil edib. 2021-ci ilin yaz ayla-

rında bester hibridlərinin yetişdirilməsi Mingəçevir su anbarının aşağı hissəsində yerləşdirilmiş 

“Samukh-fish” təsərrüfatının nəzdində yaradılmış qəfəs akvakulturası şəraitində davam etdirilib. 

Burada onların yemləndirilməsində balıqların ölçülərinə və kütləsinə müvafiq olaraq qarışıq nərə 

yemlərindən istifadə olunur. Bununla yanaşı, körpələr qəfəslərin dəliklərindən daxil olan balıq 

körpələri və digər canlı orqanizmlərlə qidalanırlar ki, bu da onların daha sürətli inkişafına səbəb 

olur. Hazırda ikiyaşlı (1+) körpələrin orta orta kütləsi (P) 1,5 – 2,0 kq təşkil edir. 

 

Cədvəl 1. 

Qəfəslərdə yetişdirilən ikiyaşlı (1+) bester hibridlərinin əsas morfo-bioloji xüsusiyyətləri  

Əlamətləri Adi bölgə Bester Cökə nərəsi 

 Bel pilək sümüklərinin sayı 13,1 (9–17) 16,1 (14–18) 13,8 (12–16) 

Yan pilək sümüklərinin sayı 44,0 (36–53) 59,6 (50–65) 63,7 (57–70) 

Qarın pilək sümüklərinin sayı 10,0 (9–12) 12,8 (10–15) 14,2(11–16) 

 Başın uzunluğu (bədənin uzunluğuna 

görə), % 

23,6 20,7 23,8 

 Başın uzunluğuna görə, %:    

 - rostrumun uzunluğu 47,9 47,7 42,1 

 - rostrumun başlanğıcından 

bığcıqlara qədər məsafə 

 

26,8 

 

32,4 

 

26,7 

- qığırdaq ağız nahiyyəsində rost-

rumun eni 

 

38,1 

 

36,2 

 

34,6 

- başın eni 50,7 46,4 46 

- ağızın eni 36,6 26,6 21,4 

 

 Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azag edilmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində çoxlu sayda təbii 

və süni yaradılmış su hövzələri var. Belə su hövzələrində bioloji resursların, o cümlədən ixtiofau-

nanın öyrənilməsi ilə yanaşı, akvakultura obyeklərinin yetişdirilməsi və introduksiyası müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Hazırda bu istiqamətdə tədqiqat işləri davam etdirilir və alınmış nəticələrin, 

həmçinin müasir texnoloji yeniliklərin istehsalata tətbiq edilməsi planlaşdırılır. 
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AKVABİOTƏHLÜKƏSİZLİK: ŞUŞANIN AKVAKULTURALLIQ VƏ  

AKVAMÜXTƏLİFLİYİNİN SİYASİ KOMPONENTLƏRİ 
 

Rəna Mirzəzadə 
 

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, mirrena54@yahoo.com 

 

 Akvabiotəhlükəsizlik problemi ölkələrin geosiyasi münasibətlərində çox vacib yeri olan 

məsələdir. Su çox qiymətli sərvətdir. İnsan bədənində su oksigendən sonra ikinci yeri tutur və 

qanın 92%, beynin 75%, sümüklərin 22%-i sudur. Yeməksiz 2 ayadək, susuz bir neçə gün yaşa-

maq mümkündür. Böyük Nizami demişkən: “Sözün də su kimi lətafəti var, Hər sözü az demək 

daha xoş olar, Bir inci saflığı varsa da suda, Artıq içiləndə dərd verir o da” (3). Belə bir aforizm 

var: “Dünyadakı ən güclü Su qadınların göz yaşıdır”. Təbii ki, bu, barış, sülhə ünvanlanan qa-

dın göz yaşı mənasında deyilir. Xəzər suları uğrunda daim “soyuq müharibə” gedir. Əhali artı-

mı, qlobal istiliyin intensivləşməsi su ilə bağlı siyasət məsələlərini də aktuallaşdırmışdır. “Su 

miqrasiyası” ciddi xarakter almağa başlamışdır. Su çatışmazlığı nəticəsində dünyada yarım mil-

yona qədər insan “su qaçqını”na çevriləcək. Qlobal dünyada suyun əsas hissəsi istehsal resurs-

ları tərəfindən sərf edilir. Bu da su ehtiyatları uğrunda dövlətlərarası qarşılıqlı münasibətlərdə 

toqquşmalar yaradır. Bu gün XXI əsr informasiya müharibəsindən danışanda unutmayaq ki, su 

müharibəsi də çox təhlükəlidir. "Su bəlkə də müharibələr üçün səbəb olmaya bilər, ancaq məq-

səd müharibə törətmək olduqda "su problemi” bəhanə olmaq üçün kifayətdir. Ehtimaldır ki, 

qlobal güclərin maraqlarının toqquşduğu XXI əsrdə su toqquşmaları nəinki diplomatik bir vasi-

tə, hətta geobiotəhlükəsizlikdə yeni silah hesab ediləcəkdir. Buna görə dünyada münaqişə ya-

ratmaq istəyən bütün güclərin “su müharibələri”, yəni “yeni soyuq müharibə modelinin” stra-

tegiyaları yaranacaqdır. Bu ölçüdən də XXI əsrin tarixə "su müharibələri əsri” adı ilə düşməsi 

gerçəklikdir. Bu mənada, XXI əsr geosiyasətdə akvatəhlükəsizlik diplomatiyası yeni “silahdır” 

və “su çatışmazlığı” reallıqdır. Dövlətlərarası akvatəhlükəsizlik və akvakultural problemlərin 

həllində beynəlxalq hüquqda vahid yanaşma və universal normalar yoxdur. Bu da akvatəhlükə-

sizliyin yaranmasında gərginliklərə yol açır. 

Azərbaycan da yaxın qonşu dövlətlərlə “Su münaqişəsi” ilə üzləşir. Azərbaycan Respubli-

kası Su Məcəlləsində deyilir: “Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölü-

nün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, 

əhalinin həyat və fəaliyyətinin əsası kimi istifadə edilir və qorunur, flora və faunanın mövcud-

luğunu təmin edir” (2). Azərbaycanın transsərhəd çaylarını qonşu Ermənistan zəhərli maddə-

lərlə çirkləndirir. Qonşu Ermənistanın Azərbaycana qarşı yönəlik, Akvabiotəhlükəsizlik davra-

nışı insani hüquqlara ziddir. 

 ŞUŞA Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır, şəffaf, təmiz və qeyri-adi dadlı, buz tək Akva-

Su bulaqları ilə tanınır və İsa bulağı, Şəkili, Daşaltı, Soyuqbulaq, Şorbulaq, Saxsıbulaq, Əjdaha, Də-

vəbatıran və s. bulaqları ilə məşhurdur. Biotəhlükəsizlik anlamında baxsaq, təbii dərman, əvəzsiz 

mineral suyu olan Turşsu çox xəstəlikləri müalicə edir. Dünyada ən uzun mineral su kəməri 32 km 

məsafədən Nazran tipli Şırlan suyu Şuşanı kurort şəhərinə çevirmişdi. Əhalinin suya olan ehtiyacı-

nın ödənilməsi üçün Xan qızı Xurşudbanu Natəvan 1873-cü ildə Şuşaya Şarıbaba dağından su kə-

məri çəkdirmişdi. Bütün Zaqafqaziyada yeraltı kanalizasiya sistemi ilk dəfə Şamaxıdan sonra Şu-

şada quraşdırılmışdı ki, bu da akvakulturallıq nümunəsidir. Turşsuyun, Şəkili bulağının, İsa bula-

ğının, Fındıqlı gölünün akvamüxtəlifliyi məşhur idi. 

44 günlük müharibədən sonra azad edilən Şuşada ilk növbədə Zəfər Yolundan keçən ərazidə 

elektrik yarımstansiyası inşa edilib. Şuşada əhalinin məskunlaşması və turizmin inkişafı nəzərə alı-

naraq Zarıslı çayından alternativ su mənbəyi kimi istifadə edilməsi üçün 2020-ci il 20 dekabr, Kiçik 

Kirs mənbəyindən içməli suyun verilməsi isə 25 noyabr tarixində təmin olunub. Şəhərdə tullantı 
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su şəbəkələri yenidən qurulur, bu suların optimal idarə edilməsi və təmizlənib zərərsizləşdirilməsi 

məqsədilə sutəmizləyici qurğular inşa edilir. 

Su nəinki dövlətləri, hətta canlı fauna və flora, eləcə də əsas insanlığın ən ümdə tələbatıdır. 

Su birləşdirən bir faktordur. Su saflıq rəmzi olduğu kimi, haradasa inam, iman, müqqəslik daşıyı-

cısıdır. Adətdir, evdən çıxan, döyüşə yollanan, ağır iş üçün gedənin “yoluna su səpilsin” deyə su 

atırlar. Bu inanc da olsa, suyun gərəkliliyinin və sanki hər hansı çətinliyin həllinə köməkliyin rəm-

zidir. Novruzun dörd çərşənbəsindən biri su çərşənbəsidir. XXI əsr “ağıllı su” terminini də meyda-

na çıxarıb. Və hətta “intellektual su” anlamı da yaranmışdır. Dövlətarası olduğu kimi, Azərbay-

canda da rayon-kənd-qəsəbələrarası su çatışmamazlığı olur və hətta “su davası” da yaranır. Yaxşı 

olardı ki, bələdiyyələrdə “su koordinasiyası şuraları” yaradılsın. TV-lərdə “Su və Həyat” adlı veri-

lişlər hazırlansın. Küçə və yollarda “Suyu qoruyaq” şüarları yazılsın ki, bu da akvatəhlükəsizlikdə 

akvakulturallığın göstəricisi olar. 

 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. President.az/az/articles/5394 

2. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi: Bax:www.e.qanun.az/frameworl/46940 

3. Az.m.wikipedia.orq./wiki/Nizami_Gencevi 
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AKVAKULTURANIN AZƏRBAYCANDA DAVAMLI İNKİŞAF PERSPEKTİVİ 

 

Şəhla Ələkbərova, Fərid Mənsurov 
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan, shahla.alakbarova.551@gmail.com 

 

Akvakultura məhsullarının istehlakı 1970-ci illərdəki 10%-dən indiki zamanda təxminən 

50%-ə qədər artmışdır. Tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, akvakulturanın davamlı inkişafı üçün təkcə 

faydalarını öyrənib və artırmaqla kifayətlənməməli, həm də onun zərərləri araşdırılaraq azaldıl-

malı, eləcə də təbii və sosial mühitə digər mənfi təsirləri minimuma endirilməlidir. Buna görə də 

akvakultura ekoloji cəhətdən davamlı və ətraf mühitin keyfiyyətini qoruyacaq şəkildə inkişaf etdi-

rilməlidir. 

Respublikamızda akvakulturanın davamlı inkişaf etməsi üçün yalnız bir neçə zəruri amillər 

vardır: insanlar bu sektora daxil olmağa qərar verirlər; torpaq sahələri gölməçələrə çevrilir; və ya 

göllərdə və çaylarda boş yerlərdən istifadə edilir; digər istehsal sahə və amillərindən istifadə edilir; 

balıq və yosun istehsalına başlanılır və s. Bu nəticələrin ərzaq təhlükəsizliyinə müsbət və ya mənfi 

təsir edib-etməməsi isə kontekstdən asılıdır.  

Akvakulturanın inkişafı yolundakı çətinliklər müvafiq şəxslərin əzmkarlığı və elmi tədqiqat 

təşkilatlarının cəlb edilməsi sayəsində aradan qaldırıla bilər. Gələcəyə hesablanmış prioritetləşdir-

mə həm canlı material, həm də metodlar və infrastruktur baxımından bir çox aspektlərin tədqiq 

edilməli olduğunu göstərir. 
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APPLICATION OF ADVANCED PROCESSING OF THE REMOTE SENSING DATA 

ON LANDUSE/LANDCOVER CHANGES IN ZANGILAN, EAST ZANGAZUR  
 

Fakhraddin Kadirov1, Bahruz Ahadov1,2, Nilufar Karimli2 

 

1Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan 
3Digital Umbrella LLC, Remote Sensing and GIS division, Baku, Azerbaijan 

 bahruz.ahadov@digirella.az 

 

Humanity societies are constantly transforming nature to obtain food, fiber, fuel, and other 

materials provided by ecosystems. Human activities have indirectly or directly impacted 83% of 

the earth's surface. These land use/land cover (LULC) changes are associated with resource availa-

bility, climate fluctuations, and a wide variety of socioeconomic factors. LULC use change, or 

simply land change, is a term used for the changes that human beings have brought about on the 

earth. Changes in land cover and land changes can negatively affect sustainability in the ecosys-

tem, and human activities are considered one of the most important factors that can accelerate this 

process. Therefore, it is important to identify any temporary changes in land use and then establish 

plans and a suitable management strategy based on the obtained results. 

The advancement of science and space technology has increased access to fast, reliable, up-

to-date, and analyzable information is more reachable. Nowadays, Remote Sensing (RS) and Geog-

raphic Information Systems (GIS) are used to detect LULC changes. RS and GIS are among the 

most effective methods used to monitor LULC use changes. 

The Zangilan region was chosen for the application of our method. The region is located 

along the Okhchuchay river, 39°03′56″ N/46°41′49″ E. In this thesis, Landsat 4,5,8, and 9 images 

from June 1990, June 2000, August 2010, June 2020, and July 2022 were used, respectively. The data 

obtained due to the research purpose, and the feature of the high frequency of revisit time, enable 

the production of geographic information on local and regional scales. The Sentinel Application 

Platform (SNAP) architecture is used for Earth observation (EO) processing and analysis. 

Graph Builder feature of the SNAP architecture has been utilized in image pre-processing. 

Classification is the method of analyzing multiple images or bands that are georeferenced to each 

other and bringing together the ones with similar statistical properties in these images into groups. 

As a result of classification, image data with a certain number of thematic classes is obtained, and 

image data with a number of thematic classes are obtained. Due to our purpose, we applied Ran-

dom Forest (RF) classification method provided by the SNAP architecture. The method we applied 

is based on the calculation of various indices and their application in the classification process in 

order to increase accuracy. The indices we used include Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI), Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI), Salinity Indices, Normalized 

Difference Built-up Index (NDBI), and Bare Soil Index (BSI). The validation of the technique has 

been checked using the SNAP ESA algorithm, and the results are over 96% correct using the tes-

ting dataset. 

 

 
 a    b   c   d   e 

Fig. The map represents LULC results of Zangilan  

a) 1990 b) 2000 c) 2010 d) 2020 e) 2022 
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Between the pre-occupation and 2000 data, the dramatic change observed in urbanization 

due to the deportation of the local population is evident. In 2000 data visualization, we can observe 

natural vegetation replacing agriculture. However, a rapid decrease in natural vegetation is also 

observable. Considering the urban decrease during that period, artificial deforestation for using 

natural wood as an energy source by the occupant side is the only persuasive answer. However, 

after the Khoda Afarin dam was inaugurated in 2010 a slight positive change in agriculture is noti-

ceable. Yet, during the period, the salinity rate in the area increased rapidly. Deforestation is consi-

dered the main reason for this phenomenon. Although agricultural development slightly increased 

over the past 10 years, urban infrastructure in the populated areas still decreased over the years, 

due to the vandalization of the already-built habitations. Obtained LULC results from the RS tech-

nique can be used as a tool to evaluate the situation for urban planning, ecological, and agricultu-

ral purposes in the region. 
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MÜHARİBƏNİN İŞĞAL ALTINDA OLMUŞ TORPAQLARIMIZIN  

DEQRADASİYASINA TƏSİRİ 
 

Fərayət Əhmədova, Mehnurə Rəhimova, Sevda Həsənova 
 

Bakı Dövlət Universiteti, mexaragimova@rambler.ru 

  

Bütün canlılar, o cümlədən mikroorqanizmlər daima ətraf mühit amillərinin təsiri altındadır 

və istənilən kənarlanmalara dərhal reaksiya verirlər. Müasir dövrdə baş verən müharibələr də mü-

hit şəraitinin dəyişilməsinə, ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur. Müxtəlif tipli silahlardan is-

tifadə torpağın mikrobiotasına mənfi təsir göstərir ki, bu da ilk olaraq onun məhsuldarlığını azal-

dır, hətta bəzi hallarda həmin sahələri əkin üçün tamamilə yararsız hala salır. Son 30 ilə yaxın 

müddətdə erməni qəsbkarları tərəfindən işğal altında qalan torpaqlarımız çirklənmələrə məruz qa-

laraq deqradasiyaya uğramışdır. Belə torpaq sahələrinin təkrar istifadəyə bərpası üçün onu normal 

mikrobiotasına qaytarmaq tələb olunur.  

Qeyd olunan məsələlərin həlli üçün müxtəlif istiqamətli elmi-tədqiqat işlərinin aparılması 

mütləqdir: həmin torpaqların mikrobioloji durumunun təmiz əkin torpaqları ilə müqayisəli şəkil-

də öyrənilməsi və çirklənmə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi; torpaqların fiziki-kimyəvi tərkibinin 

müəyyənləşdirilməsi; torpağın məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən maddələrin müasir metodlar-

la təmizlənməsi; meliorasiya və yeni aqrotexniki tədbirlərdən istifadə edilməsi; becəriləcək bitkilə-

rin təbii iqlim şəraitinə və torpağın mövcud vəziyyətinə görə düzgün seçilməsi və s.  
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 SU EHTİYATLARIMIZI QORUYAQ, QAYĞI İLƏ YANAŞAQ VƏ  

MÜHAFİZƏ EDƏK 
 

Fərayət Əhmədova, Gülşən Süleymanova, Mehnurə Rəhimova, Sevinc Quliyeva 
 

Bakı Dövlət Universiteti, mexaragimova@rambler.ru 

 

Respublikamızın termal suları temperaturuna və fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqlənirlər. 

Termal sularımız adətən unikal təbii-iqlim şəraitinə malik zonalarda yerləşir. Onların balneoloji 

xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün müalicə-istirahət müəssi-

sələrinin inşasını genişləndirməyə və iqtisadiyyatımıza xeyli gəlir gətirə biləcək turizmin inkişaf 

etdirməsinə imkanlar var. Eyni zamanda xarici ölkələrin təcrübələrindən bəhrələnərək termal sula-

rın fiziki-kimyəvi və mikrobioloji xassələrini nəzərə alaraq gübrələrin, kosmetik vasitələrin alın-

masında, şitilliklərin qızdırılmasında, alternativ enerji mənbəyi kimi bioqazların, mikroelementlə-

rin alınmasında və s. istıfadə etmək olar ki, bu da iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. 
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AĞDAM RAYONU (QUZANLI) ƏRAZİSİNDƏN GÖTÜRÜLƏN TƏBİİ  

SU NÜMUNƏLƏRİNDƏ RADİONUKLİDLƏRİN TƏYİNİ 
 

Sevinc Hacıyeva, Təranə Əliyeva, Bəsti Quliyeva, Aytən Səmədova 
 

Bakı Dövlət Universiteti,  n, aytan.samad@gmail.com 

 

Ağdam rayonun ərazisi Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovalığının təmas zonasında yerlə-

şir. Quzanlı – Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbə inzibati ərazi dairə-

sində qəsəbədir. Quzanlı qəsəbəsində çoxlu artezian quyuları, yeraltı su mənbələri (kəhrizlər) və 

bulaqlar vardır. Rayon ərazisində çaylar tranzit xarakter daşıyır. Öz axımlarını bütünlüklə Qara-

bağ silsiləsində və onun yamaclarında toplayır, Ağdam rayon ərazisində isə suvarmaya, filtirasi-

yaya və buxarlanmaya sərf olunur, heç bir qol qəbul etmir. İşğal dövründə digər ərazilərdə olduğu 

kimi, Ağdam rayonunda da hər şey, o cümlədən su təsərrüfatı infrastrukturu tam dağıdılıb və 

bunlar müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmalıdır. 

Ağdamın (Quzanlı) ərazisindən təbii su nümunələri götürülmüşdür və onlarda radionuklid-

lər rentgen-flüoressent metodu ilə analiz olunmuşdur. Bunun üçün Rentgen-fluoressent analizato-

ru – Frontier MIR / FIR Spectrometer - Rigaku cihazından istifadə edilmişdir. Su nümunələrində 

radionuklidlərin həcmi aktivlikləri Canberra (ABŞ) firmasının istehsalı olan yüksək təmizlikli ger-

manium detektorlu (HP Ge) qamma-spektrometrdə təyin edilmişdir. Analizin nəticələri cədvəl 1-

də verilmişdir. 

 

Cədvəl. Ağdam ərazisindən götürülən təbii su nümunələrinin analizlərinin nəticələri 

 

Nümunə 

Bq/kq 

210Pb 226Ra 234Th 40K 235U 228Ra 234Pa 

Bulaq suyu 3,9 1,2 3,8 1,1 1,9 2,3 70,6 

Artezian suyu 5,8 1,6 5,6 5,8 2,7 3,4 98,6 

Duzlu fontan 5,3 1,6 5,0 13,3 2,5 3,1 96,7 

 

Nəticələrdən göründüyü kimi, bulaq, mineral termal su və artezian suyu nümunələrində radi-

oaktiv elementlərin miqdarı yol verilən qatılıq həddini dəfələrlə keçir. 
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QLOBAL İQLİM DƏYİŞIKLİKLƏRİNİN ŞUŞA RAYONUNA TƏSİRİNİN 

 AZALDILMASI ÜÇÜN ZARISLI ÇAYININ SU EHTİYATINDAN İSTİFADƏ 
 

Əhməd Məmmədov, Elşad Cavadzadə, Arzuman Bayramov 
 

"HIDROLOQ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, arzuman.b@hidroloq.az 

 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün şəhərin əsl tarixi simasının 

bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş planı hazırlanmış 

və geniş quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Şəhərin yeni Baş planına uyğun olaraq, içməli və tullan-

tı su şəbəkələri yenidən qurulmaqla içməli və tullantı sutəmizləyici qurğular inşa ediləcəkdir.  

Şuşa şəhərinin yeni hazırlanmış Baş planına əsasən, 2040-cı ildə şəhərdə 25 min nəfərə qədər 

əhalinin yaşayacağı planlaşdırılır. Yay aylarında şəhərdə yaşayacaq bu qədər əhalinin dayanıqlı su 

təminatının aparılması üçün 85-90 l/san sərfində suya ehtiyac olacaqdır. Mövcud su mənbələri bu-

na imkan vermir. Yay aylarında hər iki mənbədən birlikdə şəhərə 10-15 l/san sərfində su vermək 

mümkündür. Şəhərin etibarlı və dayanıqlı su mənbəyinin yaradılması günün vacib məsələlərin-

dən biri hesab olunur.  

Hazırda Şuşa şəhəri Kiçik Kirs və Zarıslı suqəbuledici qurğularından götürülən yerüstü su 

ilə təmin olunur. Zarıslı kəndində yerləşən mənbə şəhərdən 10,7 km qərbdə yerləşir. Zarıslı çayı-

nın məcrasında 1627 m mütləq hündürlükdə beton suaşıranlı suqəbuledici qurğu tikilmişdir. Çay-

da yaranan sululuq rejimindən asılı olaraq qurğunun götürdüyü suyun sərfi 5-25 l/san intervalın-

da dəyişir. Şəhərin ikinci su mənbəyi Kiçik Kirs dağının şimal hissəsindəki Əsgər dərəsində 1652 

m mütləq hündürlükdə yerləşir. Bu mənbədə çayın məcrasında kaptaj qurğusu tikilmiş və götürü-

lən su uzunluğu 11.2 km, diametri DN 300-500 mm olan polad boru kəməri ilə özüaxımlı rejimdə 

olmaqla şəhərə ötürülür. Çayda yaranan sululuq rejimindən asılı olaraq qurğunun götürdüyü su-

yun sərfi 5-35 l/san intervalında dəyişir.  

Şəhərə köçürüləcək əhalinin dayanıqlı su təminatı üçün Nəbilər kəndinin yuxarısında 1250 

m mütləq səviyyədə Zarıslı çayının məcrasında su təchizatı məqsədi ilə, ümumi həcmi 7.5 mln kub 

metr olacaq “QƏLƏBƏ” su anbarının tikilməsi planlaşdırılır. Aparılmış ilkin hidroloji araşdırma-

lar göstərir ki, şəhərin qərb hissəsindən keçən Zarıslı çayının yerüstü su ehtiyatını toplayaraq şəhə-

rin illik su tələbatını tam şəkildə ödəmək mümkündür.  

Tədqiqat işində Şuşa şəhərinin mövcud su mənbələrinin hazırkı hidroloji durumu araşdırıl-

mışdır. Şəhəri su ilə təmin edən mənbələrdə yerləşən suqəbuledici qurğuların texniki vəziyyəti və 

istismar rejimləri araşdırılmış və yaranan problemlər müəyyən olunmuşdur. Mövcud mənbələrin 

istismar rejimlərini yaxşılaşdırmaq üçün ilkin mərhələdə görüləcək işlərin planları hazırlanmışdır. 

Qlobal iqlim dəyişiklikləri və şəhərin prespektiv inkişafı nəzərə alınaraq daha dayanıqlı su təchi-

zatı mənbəyinin yaradılması ilə bağlı geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Ərazidə yeraltı sular çox məhdud olduğu üçün, əsasən şəhər ətrafında yerləşən Zarıslı çayı-

nın su ehtiyatından istifadə olunması variantına üstünlük verilmişdir. Qarqar çayının əsas qolla-

rından biri olan Zarıslı çayı üzərində hidrometrik ölülmələr aparılmadığı üçün onun su sərflərinin 

öyrənilməsi hidrologiyanın mövcud üsullarından istifadə olunmaqla aparılmışdır. Çay üzərində 

stasionar sərf ölçmə işlərinə 2021-ci ilin 14 noyabr tarixində təfəfimizdən başlanılmışdır. Bu məq-

sədlə çayın məcrasında və onun qolları üzərində dörd nöqtədə ölçü suaşıranları quraşdırılmışdır. 

1992-2021-ci illərdə çayın hövzəsinə düşən yağıntılarla bağlı informasiyalar peyk məlumatlarından 

istifadə olunmaqla bərpa olunmuşdur. Qarqar çayının Ağakörpü məntəqəsinin 1939-1988-ci illər 

üzrə olan hidroloji məlumatlarından istifadə olunmaqla Zarıslı çayında Nəbilər məntəqəsi üzrə 

axımın hidroloji parametrləri bərpa olunmuşdur. 

Qlobal iqlim dəyişiklikləri və şəhərin prespektiv inkişafı nəzərə alınaraq əhalinin daha daya-

nıqlı su təchizatı mənbəyinin yaradılması strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu ərazi üçün ən etibarlı su 
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mənbəyi Qarqar çayının Zarıslı qolu hesab olunur. Daşaltı kəndindən keçən Zarıslı çayının illik su 

ehtiyatı təxminən 14 mln kub metr qiymətləndirilmişdir. 

Aparılmış ilkin araşdırmalar göstərir ki, Zarıslı çayının üzərində, Nəbilər kəndindən yuxarı 

hissədə 1210.0 metr mütləq səviyyədə həcmi 7.5 mln kub metrə qədər olacaq su anbarı yaratmaq 

mümkündür. Yeni yaradılacaq “Qələbə” su anbarında Şuşa şəhərinin iki illik içməli su ehtiyatını 

toplamaq və şəhəri fasiləsiz olaraq yüksək keyfiyyətli su ilə təmin etmək olar. 

Zarıslı çayının su ehtiyatından istifadə etməklə Daşaltı kəndindən aşağı hissədə, Cıdır düzü-

nün alt hissəsində yerləşən, sərt qayalıqlı dərin çay dərəsində, ümumi həcmi 15 mln kub metrə qə-

dər olan “Zəfər” su anbarının yaradılması da məqsədəuyğun hesab olunur. Yeni yaradılacaq “Zə-

fər” su anbarında toplanacaq su ehtiyatından istifadə etməklə Şuşa royonunun digər kəndlərinin 

özüaxar rejimdə su təminatının aparılması mümkün olacaqdır. Meşələrlə əhatə olunmuş füsunkar 

çay dərəsində yaradılacaq “Qələbə” və “Zəfər” su anbarları Şuşa və ətraf yaşayış məntəqələrinin 

etibarlı su mənbəyi olmaqla yanaşı, ərazidə qış və yay turizminin inkişaq etdirilməsinə çox böyük 

imkanlar yaradacaqdır.  
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ TORPAQ ŞORANLAŞMASININ  

BİTKİ MÜXTƏLİFLİYİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

 

Afiq Qaziyev, İlhamə Mircəlallı, Hicran Atayeva, Şəbnəm Əşrəfova 
  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu, agaziyev@bk.ru 

 

 Son dövrlər təbii (qlobal və zonal təbii fəlaktlər) və antropogen amillərin (sənayenin inkişafı, 

geniş vüsət almış lokal və iri areallı hərbi münaqişələr və s.) yüksələn təsir effektləri canlıların, xü-

susən yaşam mənbəyi olan bitkilərin həyatında və dözümlülüyündə bir sıra problemlər yaratmaq-

dadır. Hissediləcək dərəcədə baş verən iqlim dəyişməsi Azərbaycan torpaqlarından da yan keçmə-

miş və nəticəsi aradan qaldırılması tələb olunan məsələlər yaratmışdır. İqlim dəyişmələri nəticə-

sində quraqlıq dövrünün uzunmüddətli olması, temperatur göstəricilərilərinin nisbətən dəyişməsi, 

qrunt sularının artması nəticəsində təkrar şoranlaşmaya səbəb olmuş, zəif və orta şoranlaşmış tor-

paqların yüksək şoranlaşmaya keçməsinə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycanın rayonların-

da mövcud olan zəif, orta və yüksək şoranlaşmış torpaqlarında şoranlaşma tipindən (xloridli-sul-

fatlı, sulfatlı-xloridli, xloridli-sulfatlı-karbonatlı) asılı olaraq yeni ağac və kol bitkilərinin yaşıllaş-

dırmada istifadə imkanlarının araşdırılmasına yönəldilmiş elmi tədqiqat işlərinin aparılması xüsu-

si aktuallığa malikdir. Ərazilərin torpaqlarında təbii bitki örtüyünün növ tərkibinin və arealının 

azalması da diqqəti cəlb edir. Xüsusilə də xarici ölkələrdən gətirilmiş yeni ağac və kolların 

introduksiya olunması, növlərin şoran torpaqlara uzun müddət uyğunlaşmaması, bəzi eksperi-

ment təcrübələrin aparılmasını qarşıya məqsəd qoymuşdur. İnstitutumuzda uzun illərdir aparılan 

araşdırmalar məsələnin həlli üçün analitik kimyəvi analizlərin genişləndirilməsini, xüsusən işğal-

dan azad edilmiş ərazilərimizdə bitki orqanlarına daxil olmuş duz ionlarının (Cl-,SO42- və CO32-) tə-

sir mexanizmlərinin araşdırılmasını, toksiki xassəyə malik olan duz ionlarının intoksikasiyası və 

ayrı-ayrı ionlarına bioindikator xassələrinin öyrənilməsini prioriotet məsələ kimi qarşıya qoyur. 

Abşeron rayonu ərazilərində aparılmış tədqiqatlarda tərəfimizdən Cl-, SO42-və CO32- ionlarına həs-

sas olan 39 növ ağac və kol bitkisi seçilmiş və onların şoranlaşma xassələri – zəif, orta və yüksək ol-

maqla müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiq olunmuş növlər bioindikator xassələrinə görə xlor, sulfat və 

karbonat toplayan qruplara ayırılmışdır. Təbii bitki örtüyü növ tərkibinə görə az olsa da, buradakı 

efemerlər və efemeroid növlər təkamülcə uyğunlaşmış və bioindikator xassələrinə görə dəyişkən 

olsalar da, ayrı-ayrı duz ionlarına uyğunlaşa bilmişlər. Bu şoran torpaqlarda geniş miqyasda ağac 

və kollar introduksiya edilmiş, yeni parklar, geniş bağlar salınmışdır. Lakin qeyd olunmalıdır ki, 

yaşıllaşdırma işlərinə başlamazdan əvvəl şoran torpaqlardakı duz ionlarını, şoranlaşma tipini, su-

varılan suyun kimyəvi komponentləri, əkilən bitkilərin bioindikator xassəsi və onların şoranlaşma-

ya olan uyğunlaşma mexanizmləri araşdırılmalı, növlər uyğun torpaq şəraitinə görə seçilməlidir. 

Qeyd etdiyimiz məlumatları topladıqdan sonra, ağac və kol bitkilərinin iztifadə olunması məqsə-

dəuyğun olardı. Eyni qayda olaraq torpaqlar da duz ionlarının miqdarına görə fərqlidir. Aran böl-

gələri, çöl və səhralara nisbətən xeyli şoran, meşə və dağ yamaclarının torpaqları isə humus qatı-

nın miqdarına görə bir-birindən seçilir. Torpağın şoranlaşmasının əsas səbəbləri isə Cl-, SO2-4, CO32- 

və s. ionlardır, məhz bu ionların qatılıq dərəcəsi ərazilərin şoranlaşma nisbətini müəyyən edir. Belə 

torpaqlarda təbii bitki örtüyü də xeyli seyrəkdir, onların əsas növ tərkibini birillik ot bitkiləri-efe-

merlər, çoxilliklər isə efemeroidlər təşkil edir. Azad edilmiş ərazilərimizdə bu aspektdə aparılacaq 

tədqiqatlar təbii və antropogen amillərin mənfi təsirlərinin nəticələrinin aradan qaldırılmasında 

böyük əhəmiyyət kəsb edirlər.  
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THE INFLUENCE OF SLOPE EXPOSITION ON DIAGNOSTIC PROPERTIES OF 

KASTONOZEMS IN THE SURRONDINGS OF SHUSHA  
 

Amin Ismayilov, Vilayat Hasanov, Bahadir Ismayilov 
 

Institute of Soil Science and Agrochemistry, Ministry of Science and Education 

of the Republic of Azerbaijan, amin_ismayilov@mail.ru 

 

The role of relief in soil forming and soil cover structure in the mountainous lands was par-

ticularly emphasized in the study examples from European and Russian soil scientists at the be-

ginning of last century. The relief was considered as the “mirror” of soil. The studies undertaken in 

different climate-landscapes zones of the mountainous lands in Azerbaijan showed that not only 

elevation, but also slope exposition plays an important role in formation of diagnostic properties 

and soil cover structure.  

The surroundings of Shusha city in the Kharabakh region are at elevations of 1200-1700 m 

above sea level and significantly fragmented with slopes and valley-shaped micro-depressions. 

The dominating soils are Cambisoils and Kastanozems.A site-specific study area was selected, and 

comparative geographical approach was applied. 

The soil pits with 1.5 m depth were bored and georeferenced using GPS in shady north-west 

faced and sunny south-east faced slopes and the soil samples were collected from genetic horizons. 

The morphological properties of genetic horizons were described, and the soil samples were test 

for chemical analysis as accepted methods. The plant biomass of surface and subsurface as well 

forest foliar was determined on the noted slope expositions. The morphological description of soil 

profiles showed that the significant differences exist between the soils of shady and sunny slopes 

despite the same elevations. In particular, the depth of humus accumulated horizon (AUv), leach-

ing the carbonates, formation of illuvial carbonated horizon (Bca) and its depth and solidity, struc-

tural aggregates and texture of genetic horizons, soil moisture, and degree of soil erosion are dif-

ferent. 

Lithological features and petrographical content of parent materials play an important role in 

formation of genetic profile of Cambisols. These soils accommodate on volcanic origin solid sedi-

ments such as basalt, porphyrite, clayey shales, limestones, conglomerates as well as eluvial-

diluvial sediment derivatives.  

The climate of the study area is aridic with annual precipitation, average temperature, evap-

oration and partial moisture index of 500-700 mm, 6.0-8.40C and >1.2 respectively. Vegetation con-

sists of dominating deciduous forests with densely distributed typical species and shadow effect. 

The soils of north-west faced shady slopes are characterized with optimal moisture regime 

consequently results in leaching clay-colloid particles from topsoil (AY+A/B=25-30 cm) and accu-

mulation of iron-rich derivatives in the mid horizon(Bt=30-70sm). The content of physical clay, 

<0,01mm=45,7-56,5 and clay-colloid particles 17,5-20,3% in the topsoil while its content significant-

ly increases in the mid of the profile (Bt-30-70 cm, <0,01mm=64,2-70,5%; <0,001mm=32.4-35,7%) 

which is considered as typical genetic feature for Cambisols. The forest foliar (0.8-1.2 ton/ha) of 3-5 

cm in depth on the surface is weakly decayed because of abundant moisture effect and generates 

rough humus (modern) horizon (AU=35-40 cm). The content of humus ranges from 8.3 to 11.5% 

and sharply decreases in subsurface horizons (0,8-1,3%).Fulvic acid predominates in the content of 

humic substances (Ch.t.:Cf.t.=0,5-,7). The content of nitrogen (0,45-0,62%) and absorption capacity 

(32-45 mmol-ekv) is significantly high in the studied soils. The soils are weakly acidic in reaction 

(pH=5,8-6,2). Abundant sunlight in south-east faced slopes allows to formation of sparse forests, 

less forest foliar (2-3 cm) and biomass (0,5-0,8 t/ha), decrease in humus (4,5-5,7%), nitrogen content 
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(0,28-0,35%), absorption capacity (25-32 mmol-ekv), clay formation in illuvial (Bt=30-70 sm) hori-

zon (<0,01mm=45,7-52,5%; <0,001mm=17,5-20,3%) and sensitivity to erosion.  

 Phaeozems predominate in areas where climate is considerably aridic (annual precipitation 

of 550-600mm, average temperature 8,5-10,70C, partial moisture index <0,7-1,0) with typical grass 

vegetation. Compared to Cambisols, the profile of Phaeozems are homogenous, soft accumulative 

humic horizon (45-50 cm), well-drained and grainy fine structure of topsoil due to grass roots. 

There are many fringed roots and half-decomposed remains of herbage. The middle illuvial Bt (50-

80 cm) layer is poorly consolidated and not well defined. These soils are poorly differentiated due 

to their particle size distribution. Physical clay (<0,01mm) content and finer particles (<0,001) rang-

es from 32,3 to 60,7%, and from 10,8 to 27,5%, respectively. However, in the middle layer of the soil 

profile (B=50-80 cm), the heavy soil texture is not observed. The soils are used under rain-feed ag-

riculture (cereals and potato) and high quality pastures.  

In the soils accommodated on north-west faced slopes of the relief, the thickness of the ac-

cumulative layer with a soft turf (11-14 cm) are characterized with granular-ball-like structure (45-

50 cm), the amount of humus is 5.2-7.4%, nitrogen 03.5-0.56%, absorption capacity is 39-55 mmol-

eq, pH=7.0-7.3, the amount of surface phytomass is 0.9-1.5 t/ha, and the root part is 5.7-6.6 t/ha. 

Humic and fulvic acids are almost evenly distributed in humus (Ch.t.:Cf.t.=0.85-0.92). 

Soil erosion rates are different between the soils of south-east and north-west faced slopes. A 

significant decrease in humus content (4,2-5,0%), depth of accumulative topsoil horizon (8-10 sm), 

nitrogen content (0,23-0,30 %), absorption capacity (28-35 mmol-ekv), finer particle size distribu-

tion (<0,01mm=32,3-40,6%; <0,001mm=10,8-16,5%) is characteristic features of the soils accommo-

dated on sunny slopes. 

The complex assessments we undertook In the surrounding Shusha showed that the sunny 

slopes are capable of generating specific local climate features compared to shady slopes which 

ultimately influences on soil temperature regime, soil formation, soil erosion, plant biomass and 

diagnostic parameters. 
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ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN LANDŞAFT QURŞAQLARINDA  

İNTENSİVLƏŞMƏKDƏ OLAN SƏHRALAŞMANIN BİOGEOKİMYƏVİ  

ÜSULLARLA TƏDQİQİNƏ DAİR 
 

Hüseyn Mustafabəyli1, Murad Qəhrəmanov1, Aysel Əliyeva2 
  

1AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi, huseyn.mustafabeyli@mail.ru, m.xanov4@gmail.com 
2Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, Azərbaycan, ayselp3@mail.ru 

 

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində səhralaşma prosesi ekoloji və sosial-iqtisadi problem 

olaraq tədricən quraqlaşan iqlim şəraitində son dərəcə aktual məsələ hesab edilir. Səhralaşma pro-

sesi ərazinin təbii şəraitindən, xüsusilə antropololoji, relyef, iqlim, bioloji və s. asılı olaraq müxtəlif 

intensivlikdə təzahür edir. Bölgədə quraqlığın tədricən ilbəil artması, havanın temperatur və rütu-

bət rejimində baş verən indifferent dəyişmələr, meşə sahələrinin azalması, yaylaqların ifrat otarıl-

ması, suvarılan əkin sahələrinin zaman ərzində şoranlaşması, torpağın tullantılarla çirklənməsi və 

s. səbəblər ərazinin ekoloji tarazlığına mənfi təsir göstərməkdə davam edir.  

Şəki-Zaqatala bölgəsində səhralaşma prosesinin tədqiqi məqsədilə gündəlik meteoroloji mo-

nitorinq aparılmış, havanın orta temperatur və nisbi rütubət göstəriciləri qeydə alınmışdır. Zaqata-

la, Şəki və Qəbələ rayonlarında atmosfer təzyiqi parametrləri, küləklərin istiqaməti və ultrabənöv-

şəyi şüalanma dəyişmələrinə diqqət edilmiş, hava kütlələrinin sirkulyasiyasına aid məlumatlar 

toplanılması yerinə yetirilmişdir. Ölçmələr AccuWeather və GISMETEO internet saytlarından isti-

fadə etməklə aparılmışdır.  

Şəki-Zaqatala bölgəsinin rayonları ərazisində bir ay ərzində havanın sirkulyasiyasında 10-15 

dəfəyə qədər indifferent dəyişmələr baş verdiyi müşahidə edilir. Bu tipli hidrometeoroloji dəyiş-

mələrlə yanaşı, il ərzində baş verən 30-35 dəfə kəskin temperatur tərəddüdlərinin landşaftın dina-

mikasında reqressiv təmayüllərə səbəb olacağı şübhə doğurmur.  

Bölgənin çay hövzələrindən götürülən lil nümunələrində səhralaşma proseslərinə uyğun ola-

raq Al2O3 və SiO2 komponentlərinin miqdarı Böyük Qafqazın cənub yamacının gillər üçün olan or-

ta klark göstəricisi ilə müqayisədə təxminən bərabər miqdardadır. Bu fakt onu göstərir ki, lillərin 

sonrakı bərkimə prosesində, həmçinin onların tərkibində fəal miqrasiya qabiliyyətinə malik olan 

Na, K və Ca oksidlərinin azalması nəticəsində Al2O3 və SiO2 komponentləri bir qədər də artacaq-

dır. Deməli, hal-hazırkı məqam səhralaşma prosesləri üçün səciyyəvi biogeokimyəvi nəticələrə 

malikdir. 

Havanın sirkulyasiyasında olan istiqamət dəyişmələri, kəskin temperatur (8-10 0C), nisbi rü-

tubətin 30%-lik həddən aşağı düşməsi və atmosfer təzyiqinin dəyişmələri ilə müşayət olunduğun-

dan landşaftlarda fiziki aşınmaya səbəb olur və səhralaşma prosesini sürətləndirir. Səhralaşma 

prosesi kserofik bitki örtüyünün artması ilə özünü biruzə verir. 

Bölgədə quraqlığın tədricən ilbəil artması, havanın temperatur və rütubət rejimində baş ve-

rən indifferent dəyişmələr onu göstərir ki, qlobal istiləşmə şəraitində səhralaşma prosesinin bir qə-

dər də dərinləşməsi davam edəcəkdir. Ona görə də meşələrin məhv edilməsi, suvarılan əkin sahə-

lərinin zaman ərzində şoranlaşması, torpağın tullantılarla çirklənməsi, yaylaqların ifrat otarılması 

və s. kimi antropogen səbəblərin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. 
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QARABAĞIN SU VƏ TORPAQ EHTİYATLARININ SƏMƏRƏLİ  

İSTİFADƏSİ ZAMANI DAMLAMA SU SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ  
 

Aytəkin Hüseynova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, ahusenova516@gmail.com 

 

Qarabağ ərazilərində kənd təsərrüfatı istehsalının bərpasında su ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyinin təmin edilməsi ən mühüm vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə ən məqsədəuyğun üsul 

damlama suvarma sisitemlərinin tətbiqidir. 

Torpaq altına çəkilən damla sulama sistemlərinin ən çox tətbiq olunduğu tarlalar yeni quru-

lan bağçalardır. Müasir sulama sistemlərində sıfır xəta ilə su sisteminin qurulması birinci şərtdir. 

Bu zaman Qarabağ bölgələrinin torpaqlarının hansı fiziki xüsusiyyətlərə malik olduğu mütləq öy-

rənilməli, ona uyğun şəkildə damlama su sistemi tətbiq edilməlidir. Bu torpaqlara aid göstəricilər 

nəzərə alınmaqla, tərəfimizdən damlamanın mənfi və müsbət tərəflərini aydınlaşdırmaq üçün 

araşdırmalar aparılmışdır.  
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QIZILAĞAC KÖRFƏZİ AKVATORİYASINDA HAVANIN VƏ SU SƏTHİNİN 

TEMPERATURUNUN REANALİZ MƏLUMATLARI ƏSASINDA TƏDQİQİ 
 

İradə Əhlimanova  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına  

Coğrafiya İnstitutu, irahlimanova@gmail.com   

 

Xəzər dənizinin cənub-qərbində yerləşən Qızılağac körfəzi Azərbaycan Respublikası üçün həm 

coğrafi, həm də iqtisadi nöqteyi-nəzərdən mühüm olan su hövzələrindən biridir. Körfəz ərazisində 

eyniadlı dövlət qoruğu yerləşir. Qoruqda köçəri su quşları müvəqqəti məskunlaşır. Məhz bu ba-

xımdan körfəzin iqlim şəraitinin öyrənilməsi aktual məsələlərdən biridir. 

Körfəzin səthində havanın temperaturunun qiymətləndirilməsi məqsədilə 1948-2021-ci illəri 

əhatə edən reanaliz məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Bu məlumatlar NCEP-PSL (NOAA) və 

GIOVANNİ (NASA) portallarının müvafiq platformalarından əldə edilmişdir.  

 
Şəkil 2. Qızılağac körfəzində havanın temperaturunun NCEP/NOAA bazasından əldə edilmiş 

reanaliz məlumatları əsasında zaman gedişat qrafiki 

 

 Xətti trend baxılan dövrdə temperaturun ümumi dəyişmə tendensiyasını göstərir. Lakin 

qrafikdən göründüyü kimi, xətti trend ümumi dəyişmə tendensiyasını etibarlı xarakterizə edə bil-

mir (R2=0.1363). Polynomial approksimasiya isə dəyişmələrin xarakterini daha etibarlı göstərə bilir. 

Beləliklə, şəkil 2-dən göründüyü kimi, 1948-ci ildən 1970-ci ilə qədər havanın illik orta temperatu-

ru kəskin azalmış, sonra 1998-ci ilə qədər kəskin artmış, 2012-ci ilə qədər cüzi azalmış, 2021-ci ilə 

qədər isə yenidən kəskin artmışdır. Baxılan dövrdə ərazidə illik orta temperaturun ən aşağı qiymə-

ti 1969-cu ildə (14,6 0C), ən yuxarı qiyməti isə 1995-ci ildə (18,4 0C) qeydə alınmışdır.  

Dəniz səthinin temperaturu (DST) dedikdə dənizin səthinə yaxın olan su təbəqəsinin tempe-

raturu başa düşülür. Dənizin səthi isə suyun 1 mm ilə 20 m arasında olan üst təbəqəsidir. Qızılağac 

körfəzində su səthinin temperaturunun tədqiqi məqsədilə əldə edilmiş reanaliz məlumatları isə 

GIOVANNI/NASA portalının GPM (Global Precipitation Measurement) platformasına aiddir. Bu 

məlumatlar 2003-2020-ci illəri əhatə edir.  

Şəkil 3-dən göründüyü kimi, baxılan dövrdə iqlim dəyişikləri ilə əlaqədar olaraq, körfəzin 

səth temperaturunda artım tendensiyası müşahidə edilir (0,7oC). İllik orta temperaturun ən yüksək 

qiyməti (18,4℃) 2012 və 2019-cu illərdə, ən əşağı qiyməti (17oC) isə 2003-cü ildə qeydə alınmışdır.  
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Şəkil 3. Qızılağac körfəzində su səthinin illik orta temperaturunun reanaliz məlumatlarına əsa-

sən illər üzrə gedişat qrafiki 
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ABŞERONUN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARINDA  

BAŞ VERƏN PROSESLƏRİN TƏDQİQİ 
 

İradə Əliyeva 
 

Bakı Dövlət Universiteti, nareko317@gmail.com 

 

Abşeronun neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqlarının fitotoksik xüsusiyyətləri öy-

rənilmişdir. Tədqiqat işində aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir: torpaq nümunələrinin seçil-

məsi, model eksperimentlərin aparılması, sınaq bitkinin böyümə və inkişafının dəyişməsinə neft 

və neft məhsullarının təsirinin araşdırılması. Model təcrübələr üçün torpaq nümunələri yollar-

dan, boru kəmərlərindən və elektrik xətlərindən uzaq olan təmiz fon sahələrindən - Binəqədi qə-

səbəsinin boz-qonur yarımsəhra, Saray qəsəbəsinin açıq-şabalıdı torpaqlarından nümunələr gö-

türülmüşdür.  

Tədqiq olunan torpaqların əsas xüsusiyyətləri cədvəldə göstərilmişdir. Hər konteynerə 10 

qr noxud toxumu səpilmişdir.  

 

Cədvəl. Abşeron torpaqlarının fiziki-kimyəvi və bioloji xüsusiyyətləri 

Torpağın növü 
Qranulometrik tər-

kib  
Humus, %  рН  

Cəmləşdirilmiş 

N  
P2О5  K2О  

Katalazanın 

aktivliyi,  

мл О2/г  мг/100 г   

Boz-qonur ya-

rımsəhra  

Qumlu gil 1,0  8,4  1,1  1,74  25,3  2,36  

Açıq şabalıdı  Orta gilli 1,5  8,7  1,5  3,58  36,1  7,13  

 

Boz-qonur yarımsəhra və açıq şabalıdı torpaq nümunələri (quru kütləsi 5 kq) vegetasiya qab-

larında (plastik qutular ölçüsü 50x15x10) ümumi 60% distillə edilmiş su ilə nəmləndirilirmişdir. 

Torpağın səth hissəsi çirkləndirilmişdir. Neft və neft məhsullarının qatılığı 2,5, 5 və 10% təşkil et-

mişdir. Təcrübə boyu temperatur 22oC±10oC səviyyəsində saxlanılmış, optimal nəmləndirmə 

60%±25% və 16 saat günəş işığı verilmişdir. Laborator təcrübələr üç dəfəyə aparılmışdır.  

Tədqiqat nəticəsində sübut edilmişdir ki, Abşeron yarımadasının neft və neft məhsulları ilə 

çirklənmiş torpaqları sınaq bitkilərinin böyüməsinə və inkişafına mənfi təsir göstərir. Nəzərə al-

maq lazımdır ki, Abşeronun boz-qonur yarımsəhra torpaqlarında ağ neft və mazutun aşağı kon-

sentrasiyası bitkidə zoğların və köklərin uzunluğuna cüzi artım göstərir. Abşeron yarımadasının 

iki torpaq növü ilə aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, quraq ərazilər fitotoksiki baxımından neft 

və neft məhsulları ilə çirklənməyə davamlı deyil.  
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Water pollution with some toxic substances can be related to anthropogenic factors as well as 

natural factors. The large variety of water pollutants and the low self-purification rate of water 

make the pollution of water bodies more dangerous than air pollution. There are 4 groups of 

anthropogenic and natural pollutants: physical (solid industrial and domestic waste), chemical 

(heavy metal ions, metalloids, anions, synthetic organic dyes, pesticides, pharmaceuticals, 

hydrocarbons, etc.), biological (bacteria, viruses, and parasites) and radiological (elements with 

unstable atoms such as cesium, plutonium, and uranium capable of emitting ionizing radiation). 

The increasing demand for fresh water in recent years can be met by wastewater treatment and 

desalination of salty water. For these purposes, mainly membrane-based technologies are used 

(reverse osmosis, forward osmosis, and membrane distillation). The presented thesis is devoted to 

the membrane distillation method. 

Membrane distillation (MD) is one of the most interesting methods that force a vapor 

pressure for extracting fresh water from salty and polluted water using as a driving gradient over 

a microporous hydrophobic membrane. MD has advantages over other membrane separation 

processes for both traditional and membrane-based desalination techniques, like reverse osmosis, 

such as low cost, high rejection rate, low operating temperatures, and low operating pressures [1]. 

Membrane distillation is limited by low permeate flux, high energy consumption, and the risk of 

membrane wetting [2]. For successful desalination, it is necessary to fabricate an MD membrane 

that is microporous and has high permeability and superhydrophobicity which allows the 

transport of water vapor but prevents the bulk water from passing through the pores [3]. 

Depending on the methods of producing vapor pressure gradient there are four configurations of 

the MD process: direct contact membrane distillation, vacuum membrane distillation, air gap 

membrane distillation and sweep gas membrane distillation [4]. The most appropriate membranes 

for MD are polypropylene, polyvinylidene fluoride (PVDF), and polytetrafluoroethylene [5]. 

PVDF is one of the most widely used polymers for the manufacture of membranes for 

membrane-based technologies due to its high mechanical strength, thermal stability, and good 

chemical resistance. Also, PVDF is resistant to organic compounds, such as oxidants and acids, and 

stable to corrosive chemicals [6]. Since PVDF has excellent hydrophobicity, it is used in 

ultrafiltration, microfiltration, and MD. PVDF membranes can be prepared by different methods 

such as phase inversion, sintering, track etching, and the use of inorganic particles. The most 

popular method is phase inversion due to its simplicity, flexibility, and low cost of production [7]. 

Preparation of PVDF membranes by the phase inversion method includes using a solvent like 

triethyl phosphate, N,N-dimethylacetamide, and N,N-dimethylformamide [8]. PVDF membranes 

are widely used in different application areas such as desalination, water treatment, membrane 

contactor process, acid gas absorption, and boron removal. There are some limitations to the usage 

of PVDF membranes like fouling and wetting that decrease the efficiency of the membrane and 

increase the cost of operation [9]. 

To reduce the cost of membranes based on PVDF, in recent years, the main attention has been 

paid to the synthesis of new composite membranes. Based on this, mineral clays can be used as an 

inorganic component of a composite membrane in the synthesis of cheaper composite membranes 

based on PVDF. Thus, the use of PVDF membranes based on bentonite for water purification and 
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desalination is known in the literature [10]. In our country, based on the presence of deposits of 

bentonite clay in the village of Dash Salakhly, Gazakh region, research work on the preparation of 

membranes based on natural materials of local origin can be of great importance, and further 

research is planned to work in this direction. 

Funding: This work was supported by the Science Development Foundation under the Presi-

dent of the Republic of Azerbaijan – Grant № EİF-GAT-6-2021-2(39)-13/08/4-M-08. 
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 İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində formalaşan su 

ehtiyatlarının respublikanın dayanıqlı su təminatında xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu ehtiyatlardan 

səmərəli və kompleks şəkildə istifadə etməklə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin su təmi-

natını yaxşılaşdırmaq və turizmin inkişafına geniş imkanlar yaratmaq olar. Qarabağ ərazisində 

formalaşan çaylardan biri də Quru çaydır. Sutoplayan ərazisi 201.0 km2 olan Quru çay əsasən Xo-

cavənd rayonu ərazisində formalaşır. Çayın Böyük və Kiçik Kirs dağlarından formalaşan əsas qol-

ları Tuğ və Böyük Tağlar kəndi yaxınlığında birləşir və Füzuli rayonu ərazisindın keçərək Araz ça-

yına qovuşur. Çayın su ehtiyatından qismən suvarmada istifadə olunur. Orta illik su ehtiyatı 50 

milyon kub metr təşkil edir. Kiçik Qafqazın dağ silsiləsində yerləşən bulaq və qar suları hesabına 

formalaşaraq heç bir çirklənməyə məruz qalmayan Quru çayın su ehtiyatından Füzuli və Xoca-

vənd rayonlarında yaşayan əhalinin içməli su təchizatında istifadə olunması məqsədəuyğun hesab 

olunur. Bu çayın suyu, keyfiyyət baxımından içmə su standartlarına tam cavab verir və bu ərazidə 

yerləşən yaşayış məntəqələrinin dayanıqlı su təchizatı mənbəyi kimi böyük əhəmiyyət daşıyır.  

 Aparılmış ilkin hidroloji tədqiqat çayın məcrasında, Böyük Tağlar kəndi yaxınlığında, çayın 

su ehtiyatından daha səmərəli istifadə etmək məqsədilə ümumi həcmi 35.0 mln kub metrə qədər 

olacaq “Quruçay” su anbarının tikilməsinin mümkün olduğunu göstərir.  

 “Quruçay” su anbarının Böyük Tağlar kəndinin aşağı hissəsində, meşələrlə əhatə olunmuş 

çayın dərəsində, 750 m mütləq hündürlükdə tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Su anbarının su təchi-

zatı, balıqçılıq və tuzimin tələbləri nəzərə alınmaqla kompleks şəkildə istifadə olunması əsas prio-

ritet götürülmüşdür. Bu məqsədlə su anbarının faydalı həcmi 20.0 mln kub metr ola bilər ki, bu da 

il ərzində ətrafda yaşayan 100.0 min nəfərdən çox əhalinin daimi içməli su təchizatını aparmağa 

imkan verəcəkdir. Su anbarının tikilməsi üçün seçilmiş ərazi hər tərəfdən meşələr və qədim tarixi 

olan abidələrlə əhatə olunmuşdur ki, bu da turizmin inkişafı üçün çox münasib hesab olunur.  

 Füzuli şəhərinin yeni işlənmiş Baş Planına əsasən gələcəkdə şəhərdə 50.0 min nəfərə qədər 

əhalinin yaşayacağı nəzərdə tutulur. Şəhərdə və onun ətrafında yaşayacaq əhalinin, şəhərdə yerlə-

şəcək sənaye sahələrinin və yaşıllıqların suvarılması üçün təxminən 350-600 l/san sərfində suya eh-

tiyac vardır. Füzuli şəhəri və böyük kəndlər əsasən 450.0 m səviyyədən aşağı ərazilərdə yerləşir ki, 

bu da yeni tikiləcək su anbarının yerləşmə yerindən 300.0 metrə qədər aşağıdır.  

 Yeni tikiləcək “Quruçay” su anbarında toplanacaq yüksək keyfiyyətli su ehtiyatından istifa-

də etməklə Füzuli şəhəri və ətraf yaşayış məntəqələrinin fasiləsiz su təchizatını aparmaq mümkün 

olacaqdır. Füzuli şəhərindən 19 km uzaqlıqda yerləşəcək su anbarından götürülən suyun izafi təzyi-

qindən istifadə etməklə gücü 1.2 Mvt olan “Füzuli” Su Elektrik stansiyası da yaratmaq mümkündür.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, yeni tikiləcək “Quruçay” su anbarı, hazırda tikintisi aparılan Əh-

mədbəyli-Füzuli-Şuşa (Zəfər yolu) magistral avtomobil yolundan 1.5 km kənarda yerləşir. Yeni ti-

kilən yol infrastrukturu su anbarının ətrafında tikiləcək istirahət obyektlərinə çox az vaxtda getmə-

yə imkan verəcəkdir.  
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Şərqi Zəngəzur ərazisində formalaşan ən böyük çaylardan biri illik su ehtiyatı təxminən 500 

mln. m3-a qədər olan Həkəri çayıdır. Çayın əsas su ehtiyatı Şəlvə və Hoçazsu qolları hesabına for-

malaşır. Bütövlükdə, respublikanın sərhədləri daxilində, əsasən bulaq və qar suları hesabına for-

malaşaraq heç bir çirklənməyə məruz qalmayan Şəlvə və Hocazsu çaylarının qovuşmasında yara-

nan 300.0 mln.m3-a qədər su ehtiyatından respublika əhalisinin içməli su təchizatında istifadə 

olunması məqsədəuyğun hesab olunur. Bu çayların suyu keyfiyyət baxımından içmə su standart-

larına tam cavab verir və respublika əhalisinin su təchizatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasın-

da çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Şəlvə və Hocazsu çaylarının birləşmə yerində, 950 m mütləq sə-

viyyədə, həcmi 70.0 mln m3-a qədər olacaq “Həkəri” su anbarı yaratmaqla onun su ehtiyatından 

4.0 mln nəfərə qədər əhalini yüksək keyfiyyətli içmə suyu ilə təmin etmək mümkündür. 

Başlanğıcını yeni tikiləcək “Həkəri” su anbarından götürəcək “Həkəri-Ağdam” su kəməri, 

Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam və Kür-Araz ovalığında yerləşən 

yaşayış məntəqələrini nasoslardan istifadə etmədən keyfiyyətli içməli su ilə təmin etməyə imkan 

yaradacaqdır. Su kəmərinin dayanıqlı istismarını təşkil etmək üçün çayın su ehtiyatının bir hissəsi-

nin yeni tikiləcək su kəməri boyunca yerləşdirilmiş 5 ədəd su anbarında toplanması nəzərdə tutul-

muşdur. Ətrafda yerləşən yaşayış məntəqələri özüaxar rejimdə olmaqla içməli su ilə təmin oluna 

biləcəkdir. Əhalinin sıx yaşadığı Füzuli rayonu ərazisində 500.0 m mütləq səviyyədə tikiləcək, həc-

mi 40.0 mln m3-a qədər olacaq “Cuvarlı” su anbarından Bakı şəhərinə də özüaxar rejimdə içmə su-

yunun verilməsi mümkün olacaqdır. Nəzərdə tutulan “Həkəri-Ağdam” su kəməri heç bir enerji-

dən istifadə olunmadan, fasiləsiz şəkildə əhalinin içməli su ilə təchizatını aparmağa imkan verə-

cəkdir.  

Hazırlanmış hidravliki sxemə əsasən təzyiqli su kəməri üzərində bir neçə yerdə ümumi gücü 

15.0 Mvt olan Su Elektrik Stansiyalarının da yaradılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 100 min 

nəfərə qədər əhalinin il boyu elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəməyə imkan verəcəkdir. Yeni ti-

kiləcək “Həkəri” su anbarından aşağı hissədə çayın məcrasında, əsasən çayın Zabux qolu hesabına 

formalaşan axımın tənzimlənməsi məqsədilə “Zabux” su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Zabux” su anbarında toplanacaq suyun bir hissəsini (90 mln. m3-a qədər) Qubadlı və Cəbrayıl ra-

yonlarının Gəyən düzündə yerləşən əkin sahələrinin suvarılmasına yönətmək mümkün olacaqdır. 

Şərqi Zəngəzur ərazisində yerləşən Bərgüşad çayı əsasən Ermənistan ərazisində formalaşır. 

İllik su ehtiyatı təxminən 540.0 mln m3-a qədər olan Bərgüşad çayının su ehtiyatından hazırda sə-

mərəli şəkildə istifadə olunmur. Qərbi Zəngəzur ərazisində (Ermənistanda) Bərgüşad çayının su 

ehtiyatı Sovetlər dövründə tikilmiş 4 ədəd su anbarı üzərində yerləşən SES-nın tələbatına uyğun 

olaraq tənzimlənərək respublikamızın ərazisinə daxil olur. Sonuncu Tatev SES dövlət sərhəddin-

dən 1.5 km məsafədə yerləşir və stansiyadan gün ərzində 11-33 m3/san intervalında olmaqla ni-

zamlanmış su sərfi Bərgüşad çayına buraxılır. Çayın su ehtiyatından daha səmərəli istifadə olun-

ması məqsədilə həcmi 50.0 mln m3-a qədər olacaq “Bəxtiyarlı” (Qubadlı şəhərindən yuxarıda, 540 

m mütləq səviyyədə) su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Yeni tikiləcək “Bəxtiyarlı” su anbarı-

na daxil olana qədər Bərgüşad çayının 15 km uzunluğunda olan çay məcrasında 120.0 metrə qədər 

təbii düşmə baş verir ki, bu da kifayət qədər hidroenerji potensialı təşkil edir. Respublika ərazisinə 

əsasən tənzimlənərək daxil olan Bərgüşad çayının hidroenerji potensialından səmərəli istifadə et-

mək üçün gücü 10.5 Mvt olacaq “Bəxtiyarlı-1” SES-in tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək 
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lazımdır ki, Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazilərində əkinəyararlı torpaq sahələri çox azdır və 

çaydan yetərincə istifadə olunmasına imkan yoxdur.  

Yerli infrastruktura və çayın ekosisteminə zərər vurmadan illik axımın təxminən 300 mln. 

m3-a qədər hissəsini Cəbrayıl və Füzuli rayonları ərazisində yerləşən 70 min hektara qədər əkin sa-

hələrinin suvarılmasına yönəltmək olar. Bu məqsədlə, başlanğıcı yeni tikiləcək “Bəxtiyarlı” su an-

barı, sonu Füzuli rayonunda yerləşən “Aşağı Köndələnçay” su anbarı olmaqla, uzunluğu 97 km, 

diametri DN2500 mm olan özüaxımlı “Bərgüşad-Füzuli” su kəmərinin yaradılması təklif olunur. 

Təklif olunmuş layihə həllinin əsas ana hədəfi Bərgüşad çayının su ehtiyatından bölgənin münbit 

torpaqlarının elektrik enerjisindən istifadə etmədən suvarılmasında istifadə olunmasıdır. Yeni tiki-

ləcək “Bəxtiyarlı” su anbarının həcmini azaltmaq və özüaxar rejimdə lokal suvarma sistemlərinin 

yaradılması məqsədilə su kəməri boyunca, ümumi həcmi 220 mln.m3-a qədər olacaq 5 ədəd tən-

zimləyici su anbarının yaradılması əsas piroritet qəbul edilmişdir. 

Bərgüşad və Həkəri çaylarının axım həcmləri su anbarları ilə qismən tənzimləndikdən sonra 

Araz çayına doğru gələn ümumi illik axım həcmi təxminən 380.0 mln. m3-a qədər olacaqdır (Bər-

güşad çayından 240.0 mln. m3 və Həkəri çayından 140.0 mln. m3-a qədər). Çayların məcralarında 

ekosistemin qorunması və yerli istifadə üçün saxlanılmış axım həcminin 170 mln. m3-a qədərinin 

yerli istifadə üçün, 70.0 mln. m3-a qədərinin isə balıqçılığın qorunması məqsədilə Araz çayına eko-

loji axım kimi buraxılması da nəzərə alınmaqla il ərzində çayların birləşmə yerində əlavə olaraq 

suvarmaya yönətmək üçün 140 mln. kub metrə qədər axım həcmi yaranacaqdır. Yaranacaq axımın 

tənzimlənməsi üçün çaylarının birləşmə yerində, ümumi həcmi 80 mln. m3 olacaq "Həkəri-Bərgü-

şad" su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu su anbarından nasoslarla götürüləcək su 

“Bərgüşad-Füzuli” su kəmərinə vurulacaqdır.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində yerləşən çayların su ehtiyatından sə-

mərəli və kompleks şəkildə istifadə edilməsi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin sürətli şə-

kildə məskunlaşmasına geniş imkanlar yarada bilər.  
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QARABAĞ TORPAQLARININ MÜNBİTLİYİNİN BƏRPASI 

 

Kəmalə Dəmirova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, 

 kama.damir@bk.ru 

  

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın münbitliyinin bərpası və kənd təsərrüfatı bitkiləri 

altında istifadəsi hazırki dövrün ən aktual problemlərindən biridir.  

Həmin ərazidə yayılmış üzvı təkibli tullantılardan (bitki qalıqları, məişət tullantıları və pe-

yin) biokonversiya üsulu ilə qida elemüntləri ilə zəngin, C:N (üzvi maddənin azota olan nisbəti 

10-dan aşağı olan üzvi gübrə - kompost hazırlanır. Bu gübrənin hektara 30-40 ton hesabı ilə torpa-

ğa verilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən çox səmərəlidir. Bu gübrəni hazırlamaq üçün 

eni 1,5-2,0 metr, uzunluğu istənilən ölçüdə, dərinliyi 0,5 metr olan quyu qazılır, sonra 40% peyin, 

25% məişət tullantları, 25% bitki qalıqları, 5% sönməmiş əhəng, 5% sadə superfosfat tökülür, layla-

rın arasına torpaq səpilir, su çilənir, üzəri polietilen örtüklə qapanır. Əhəng tökməkdə məqsəd 

tempraturu yüksəltmək, çürümə prosesini sürətləndirmək, bioloji fəallığı artırmaqdır. Kompost 5-

6 ay ərzində tam əmələ gəlir. Bu müddətdə quyuda tempratur 60-700-yə qədər yüksəlir. Nəzərə al-

saq ki, kompost sentyabr-oktyabr aylarında hazırlanır, ekzometrik reaksiya nəticəsində ayrılan is-

tilik hesabına tempraturun artması qış aylarına düşür. Həmin istilikdən istifadə etmək üçün kom-

post hazırlanan quyunun içindən su boruları quraşdırılır və ətrafda olan fermaları isitmək üçün is-

tilik sistemi çəkilir. Üzvi maddə və qida elementləri ilə zəngin kompost isə mart-aprel aylarında 

torpağa əsas şum altına verilir. Bu üzvi gübrə torpağın su-fiziki, fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlə-

rini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, torpağın bioloji fəallğını da yüksəldir, mikrobioloji proseslər sürətlə-

nir, bu da öz növbəsində toksiki elementlərin azalmaına səbəb olur. 
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INVESTIGATION OF ECOLOGICAL CONDITION OF MUGHAN-SALYAN CA-

DASTRAL SOILS AND CLARIFICATION OF IMPACT ON PLANTS 
 

Gunel Mammadova 

 

Institute of Soil Science and AgroChemistry, Ministry of Science and Education  

of the Republic of Azerbaijan, gunel.tai.2017@gmail.com 

 

The plain relief of Mughan–Salyan, cadastral region created a good condition for the intensi-

fication of the wind erosion deflation process. From this point of view, it is considered an evolu-

tion factor in the formation of relief, soil, and plant cover. 

The climate of the Mughan–Salyan Cadastral region belongs to semidesert and dry field 

types. This climate type is characterized by less and weaker moisture, mild winter, dry and hot 

summer. The is coldest months are January, February and but the hottest months are July and Au-

gust. The hot and dry summer negatively affected plant cover and the soil-forming process. 

The climate indicators of the vegetation period in the Mughan–Salyan Cadastral region give 

a chance for the planting of temperate annual subtropical plants. Since most of the sunlight falls in 

the half of summer, it allows the plants to fully mature in early autumn. Lack of climate changes, 

which will damage hot-loving plants in the agricultural period, successfully stimulates the growth 

of annual hot–loving plants. 

The climate characteristics of the winter period restrict opportunities for perennial subtropi-

cal plant-growing applications, the vegetation of frosty-resistant can be possible. A climate state of 

the winter period gives an opportunity to hibernate subtropic plant-growing as fig, bay, cypress, 

and pomegranate. But these plants periodically suffer from frost in the Mughan–Salyan massive. 

The plant cover of the research zone was studied by Grosheim and others for the first time in 

1929. A main plant-growing period is calculated from the time of maximum precipitation in 

spring. The spring vegetation period of plant cover ends in April, annual and cereals begin to 

wither in early May, perennials take advantage, three main plant-growing types appear: worm-

wood, saline grass, and swamp. 
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ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN MÖVCUD VƏ PERSPEKTİV İÇMƏLİ SU MƏNBƏLƏRİ 

 

Məhluqə Məmmədova1, Elkin Rüstəmov2 

 

1Bakı Dövlət Universiteti,  m.mammadova56@mail.ru 

2”Azərsu” ASC, Azərbaycan 

 

Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra şəhərin içməli su təchizatı mənbələri üzrə araş-

dırma işlərinə başlanılmışdır. Şəhər hazırda Zarıslı və Kiçik Kirs adlandırılan iki əsas içməli su 

mənbəyindən təmin edilməkdədir. Yerüstü su mənbələrindən suyun qəbulu yerüstü suqəbuledici 

qurğular vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. Bu mənbələrdən qəbul edilən su ayrı-ayrılıqda magist-

ral su kəmərləri vasitəsi ilə özüxar hidravlik rejimlə şəhərə nəql edilməkdədir. 

Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra su mənbələri üzrə aparılan rejim-müşahidə işləri 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, Zarıslı və Kiçik Kirs su mənbələri şəhərin perspektivə hesablan-

mış içməli suya olan tələbatını ödəmək imkanına malik deyildirlər. Belə ki, birbaşa atmosfer yağın-

tılarından asılılığı ilə xarakterizə olunan su mənbələrinin yay aylarında məhsuldarlığı kəskin aza-

lır, yağışlı günlərdə suyun bulanıqlığı artır, payız aylarında isə yarpaqların tökülməsi ilə suqəbule-

dici qurğuların fəaliyyətində çətinliklər yaranır. Bu səbəbdən də aidiyyatı dövlət qurumları tərə-

findən işçi qruplar yaradılmış və şəhərin dayanıqlı içməli su təchizatı mənbələri üzrə kompleks 

mühəndis-axtarış işlərinin (geoloji, hidrogeoloji, hidroloji, hidrotexniki, texniki və iqtisadi) aparıl-

masına başlanılmışdır. 

Şuşa şəhərinin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su mənbəyinin müəyyən edilməsi məqsədilə 

aparılan kompleks tədqiqat işləri aşağıda qeyd edilən su mənbələri üzrə məsələlərin araşdırılması-

na yönəlmişdir: 

 Yerüstü sulardan suyun qəbul edilməsi və təmizlənməsi üzrə; 

 Yerüstü suların su anbarları yaratmaqla toplanması üzrə; 

 Məcraaltı su ehtiyatlarından istifadə üzrə; 

 Yeratlı su ehtiyatlarından istifadə üzrə; 

 Mövcud bulaqların məhsuldarlığının artırılması üzrə; 

 Yeni bulaq tipli su mənbələrindən istifadə üzrə. 

Qeyd edilən məsələlərin araşdırılması üçün ilk növbədə Şuşa şəhərinin və ətraf ərazilərin fi-

ziki-coğrafi, geoloji, hidrogeoloji, hidroloji şəraiti və hidrometeoroloji göstəriciləri təhlil edilmək-

dədir. Belə ki, təqdiqat ərazisi Kiçik Qafqazda Qarabağ silsiləsi ərazisində yerləşir. Oroqrafik nöq-

teyi-nəzərdən səthi dağlıqdır, ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs dağıdır (2725 m). Ərazinin əksər hissə-

si yayı quraq keçən mülayim isti və qışı quraq keçən soyuq iqlim tiplərinə aiddir. Orta temperatur 

yanvar ayında −4C-dən −1C-yə kimi olmaqla, iyulda 16–19C təşkil edir. Atmosfer yağıntılarının 

illik mıqdarı 700-800 mm arasında dəyişir. Ərazinin hidroqrafik şəbəkəsi Qarqarçayın qolları olan 

Xəlfəli çay (şimal hissədə) və Zarıslı çay (cənub hissədə) ilə təmsil olunur. Qeyd edək ki, hipsomet-

rik yüksəklik baxımından Şuşa şəhərindən aşağıda yerləşən, məsafə baxımından yuxarıda qeyd 

edilən çaylardan uzaq yerləşən Həkəri çayı və onun qolları bu hövzənin yerüstü sularla zəngin ol-

masını şərtləndirir. 

Geoloji quruluşunun əsasını yura və təbaşir yaşlı süxurlar təşkil edir. Dördüncü dövr çökün-

tüləri (allüvial-prolüvial) Qarqarçayın yatağında rast gəlir. Şuşa rayonunun ərazisi hidrogeoloji 

nöqteyi-nəzərdən Qarabağda ən zəif öyrənilmiş sahə hesab oluna bilər. Turşsu və Şirlan mineral 

bulaqlarının öyrənilməsi ilə əlaqədar aparılmış kompleks hidrogeoloji tədqiqatlardan (1959-1962-ci 

illərdə) başqa demək olar ki, bu ərazidə 1980-ci illərdə kəşfiyyat işləri çox az aparılmş və kəşfiyyat 

quyuları qazılmamışdır. 1980-1983-cü illərdə aparılmış geofiziki araşdırmaların davamı olaraq Şu-

şa şəhərinin içməli su təchizatı məqsədilə 1984-1986-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının keçmiş 
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Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən perspektivli sahələrdə hidrogeoloji 

tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Ərazinin yeraltı suları yuxarıda qeyd olunan bütün sahələrdə şirindir, onların ümumi mine-

rallaşma dərəcəsi 0,18-0,78 q/l arasında dəyişir. Kimyəvi tərkibcə sular hidrokarbonatlı kalsiumlu-

natriumludur. 

Tədqiqat sahəsinin hidrogeoloji şəraiti aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 

  ərazi üzrə yeraltı sular yura yaşlı çatlı süxurlarda 175 m-ə qədər dərinlik intervalında for-

malaşmışdır; 

  süxurların geoloji-litoloji xüsusiyyətləri (çatlı əhəngdaşları, tuflu qumdaşları, tuflu qrave-

litlər və s.) və rayonun geomorfoloji şəraiti (ayrı-ayrı dərələrlə ərazinin bloklara bolünməsi) ərazi-

də böyük ehtiyatlara malik yeraltı suların yaranması üçün əlverişsiz sərait yaratmışdır; 

  yeraltı suların əsas qidalanma mənbəyi atmosfer yağıntılarıdır, qidalanma sahələri isə ki-

çik zonalardan ibarətdir; 

  yeraltı sular bütün ərazi boyu şirin olmaqla, içməyə yararlıdır. 

Tədqiqat ərazisinin fiziki-coğrafi, geoloji, hidrogeoloji, hidroloji şəraiti və hidrometeoroloji 

göstəriciləri əsasında Şuşa şəhərinin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su təchizatı mənbəyi kimi Za-

rıslı çayı üzərində su anbarının yaradılması, Həkəri çayının və onu qidalandıran yüksək məhsul-

darlıqlı bulaqların suyunun qəbul edilməsi və şəhərə nəql edilməsi (suqaldırcı hidravlik rejimi ilə), 

eyni zamanda yeraltı su ehtiyatlarından istifadəni məqsədəmüvafiq hesab edilə bilər. Lakin Şuşa 

şəhəri və ətraf ərazilərin otuz ilə yaxın bir müddətdə işğal altında qalması və qlobal iqlim dəyişik-

liyi bu ərazilərin su resurslarının yenidən qiymətləndirilməsini zəruri edir. Bunun üçün ilk növbə-

də çaylar üzərində hidroloji, həmçinin regionu əhatə etməklə hidrometeoroloji stansiyaların quraş-

dırılması, yeraltı suların axtarışı, kəşfiyyatı və istismar ethiyatının yenidən qiymətləndirilməsi 

üçün geofiziki tədqiqat işlərinin aparılması, kəşfiyyat quyularının qazılması, yeraltı suların axını-

nın və formalaşmasının modelləşdirilməsi, digər hidrogeotexniki tədqiqat işlərinin aparılması zə-

ruri hesab edilir. 
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QARABAĞIN SU EHTİYATI VƏ YENİ İMKANLAR 

 

Mehnurə Rəhimova 
 

Baki Dövlət Universiteti, Amexaragimova@rambler.ru 

 

Qarabağ bölgəsi hər zaman zəngin su ehtiyatlarının böyük potensialı ilə fərqlənmişdir. Bura-

da ildə təqribən 2560 mln kubmetr su ehtiyatları formalaşır. Regionun Tərtər, Bazarçay, Həkəri ki-

mi əsas və digər kiçik çayları böyük su enerji potensialına malikdir. İşğaldan azad olunan ərazilə-

rin su ehtiyatları təxminən 780 mln.kub metrdir.  

 Qarabağ çatlı vulkanik süxurların geniş yayıldığı ərazi olduğuna görə yeraltı sularla daha 

zəngindir və onlar nisbətən dağətəyi ərazilərdə səthə çıxaraq bulaq şəklində çayları qidalandırır. 

Hidrokimyəvi xüsusiyyətləri - kalsium hidrokarbonatlılığına görə onların ümumi codluğu nisbə-

tən aşağıdır. Həm də xüsusilə yuxarı hissələrində meyllilik və sululuq çox, axın sürəti böyük oldu-

ğundan bu çaylar hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngindir. Onların Azərbaycanın digər sahələrində-

ki suvarma sistemlərinə daxil olması, eyni zamanda, ərazidəki Sərsəng, Suqovuşan, Ağdamkənd, 

Xaçınçay və s. su anbarları ekoloji bərpa prosesinin sürətlənməsinə təkan verəcəkdir.  

Regionda böyük potensiala malik olan yeraltı sular elmi cəhətdən düzgün istifadə edilərsə, 

yüksək səmərə verə bilər. Hesablamalara görə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə kəhrizlər vasitəsilə 

58-60 mln. kubmetr su əldə etmək mümkündür.  

Regionun yeraltı su ehtiyatlarının, çay, bulaq, quyu, su tutumları şəbəkəsinin, vaxtilə möv-

cud olmuş kəhriz sisteminin tədqiqi, bərpası və səmərəli istifadəsi, torpaq və su (həm yerüstü, 

həm də yeraltı) ehtiyatlarının mikrobioloji, toksikoloji və biokimyəvi tədqiqi aparılmaqdadır. 
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ŞUŞA RAYONUNUN MÜASİR TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA  

TORPAQ XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ 
 

Nərmin Nəcəfova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,  

narmin.najaf@hotmail.com 

 

Torpaq səthində yaxşılaşdırma işlərinin aparılması üçün ilkin vacib olan məsələlərdən biri 

relyef plastikasını nəzərə almaqla torpaq xəritəsinin hazırlanmasıdır. 

Dəqiq torpaq işləri təbii, iqtisadi, texnoloji və sosial faktorları nəzərə alaraq becərmə prosesi-

ni optimallaşdırmağa və kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına nəzarət etməyə imkan verir. Bu ba-

xımdan tərəfimizdən Şuşa şəhərində yayılan torpaq tiplərini öyrənmək üçün coğrafi informasiya-

lar sistemi (CİS) əsasında Şuşa rayonunun 1:100 000 miqyasında relyef və onun əsasında torpaq xə-

ritəsi tərtib edilmişdir (şəkil 1,2). Ədəbiyyat mənbələrinə əsasən demək olar ki, Şuşa rayonu ərazi-

sində aşağıdakı torpaq tipləri yayılmışdır (cədvəl 1):  

 

Cədvəl 1. 

№ Torpağın adı Sahə (ha ilə) 

1 Çimli dağ-çəmən 1141 

2 Bozqır dağ-çəmən 13321 

3 Yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə 1397 

4 Tipik qəhvəyi dağ-meşə 6408 

5 Karbonatlı və qismən bozqırlaşmış qəhvəyi dağ meşə 6065 

6 Çılpaq qayalıqlar və səthə çıxmış gilli süxurlar 1340 

 

Torpaqların informasiya sistemlərinin yaradılması onlar haqqında mövcud olan zəngin 

tədqiqat materiallarının sistemli şəkildə, müasir texnologiya əsasında mərkəzləşdirilməsinə əsasla-

nır. Günümüzdə bir sıra xarici dövlətlər bu proqram təminatından istifadə edirlər. Proqrama həm-

çinin mülkiyyətçinin torpağı əldə etdiyi tarix, əldə etmə əsası, torpağın kəmiyyət və keyfiyyətcə 

uçotu, bonitirovkası, ekoloji və iqtisadi qiymətləndirilməsi və s. məlumatlar daxil edilə bilər. CİS 

bazasında laylar üzrə yığılan informasiya verilənləri effektiv edarə etməyə, torpadan istifadədə 

baş verən dəyişiklikləri vaxtında qeyd etməyə imkan verir. Ölkəmizdə torpaqla bağlı işlərin böyük 

əksəriyyətinin ArcGis proqramı ilə həyata keçirildiyini nəzərə alsaq, bu məlumat bazasının yara-

dılmasında işlərin daha da əlverişli olduğunu görərik. 

Alınan nəticələri tərtib etdiyimiz Şuşa rayonunun elektron torpaq xəritəsinin atributiv məlu-

mat bazasına yerləşdirmək torpaqdan istifadəni daha səmərəli və təhlükəsiz edəcəkdir. 

 

  
Şəkil 1. Şuşa rayonunun relyef xəritəsi Şəkil 2. Şuşa rayonunun torpaq xəritəsi 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏKİ ÇAYLARIN SU 

EHTİYATLARINDAN VƏ HİDROENERGETİK POTENSİALINDAN 

 SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ 
 

Şamil Quliyev 
 

“Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu” MMC, shamilxazar@gmail.com 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki çayların su ehtiyatlarının və hidrenergetik potensialının 

kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirilməsi yerinə yetirilmiş və bu ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

yolları göstərilmişdir.   

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı və uzunmüddətli quruculuq işləri su təsər-

rüfatı sahəsini də əhatə edir. İlkin tədqiqat nəticələri göstərir ki, işğalçılar tərəfindən su təsərrüfatı 

obyektləri dağıdılmış, çaylar üzərindəki hidrotexniki qurğular sökülərək digər məqsədlər üçün is-

tifadə olunmuş və çay ekologiyasına ciddi ziyan vurulmuş, çayların su ehtiyatları kəmiyyət və 

keyfiyyət baxımından ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki çaylara xüsusi 

diqqət yetirilməsi, onların ekologiyasının qorunması, təsərrüfat yararlılığının artırılması, ehtiyatla-

rından səmərəli istifadə edilməsi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan su siyasəti çərçivəsində yerinə 

yetirilməlidir.  

İstər quruculuq işləri dövrü və istərsə də məskunlaşma zamanı ərazidəki çayların neqativ tə-

sərrüfat fəaliyyəti təsirlərindən qorunmasını, onların su ehtiyatlarından və hidroenergetik poten-

sialından hazırkı nəsillə yanaşı, gələcəkdə də səmərəli istifadəsini təmin edən kompleks tədbirlərin 

işlənib hazırlanması olduqca aktualdır. Araşdırmaların və su balansı metodu əsasında aparılmış 

hesabatların nəticələrinə görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə illik axın həcmi 3 mln m3 və on-

dan çox olan çayların sayının 15 ədəd olduğu müəyyən edilmişdir. 

Hidroqrafik şəbəkə olaraq bu çaylar iki qrupa bölünür: Kür çayının sağ qolları (İncəçay, Tər-

tərçay, Xaçınçay, Qarqarçay və Xonaşençay) və Araz çayının sol qolları (Bəsitçay, Oxçuçay, Həkəri-

çay, İncəçay, Çaylaqçay, Çaxmaqçay, Qozluçay, Çərəkançay, Quruçay və Köndələnçay). 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki çayların ümumiləşdirilmiş su ehtiyatları aşağıdakı kimi 

qiymətləndirilmişdir: 

Kürün sağ qollarının ümumi çay su ehtiyatları tam olaraq yerli axınlardan ibarətdir və 

1048,7·106 m3/il təşkil edir. Arazın sol qollarının ümumi çay su ehtiyatları həcmi 1737,8·106 m3/il 

olub, onun 966,26·106 m3-i tranzit, 771,25·106 m3-i isə yerli axından ibarətdir. Su ehtiyatları böyük 

olan çaylar Həkəriçay (1171·106 m3), Tərtərçay (728,5·106 m3) və Oxçuçaydır (406·106 m3). Su ehtiyat-

ları az olan çaylar Çaxmaqçay (3,15·106 m3), Çərəkançay (4,42·106 m3) və Qozluçaydır (5,36·106 m3). 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ümumi çay su ehtiyatları həcmi 2786,5·106 m3 olub, onun 

966,26·106 m3-i tranzit, 1820·106 m3-i isə yerli axından ibarətdir. Tranzit axınlı çayların tranzit axın 

həcmləri aşağıdakı kimidir: Bəsitçay - 33,11·106 m3, Oxçuçay - 299,25·106 m3 və Həkəriçay - 633,9·106 

m3. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin çaylarının tam hidroenergetik potensialı ümumi ərazi üzrə 

733,6 Mvt, Kür çayı hövzəsi çayları üzrə 388,5 Mvt və Araz çayı hövzəsi çayları üzrə isə 345,1 Mvt 

hesablanmışdır. 

 Hesablanmış hidroenergetik potensialın texniki cəhətdən istifadəsi mümkün olan qiymətləri 

isə uyğun olaraq aşağıdakı kimidir: ümumi ərazi üzrə 352,9 Mvt, Kür çayı hövzəsi çayları üzrə 

180,5 Mvt və Araz çayı hövzəsi çayları üzrə isə 172,4 Mvt. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki çayların su ehtiyatlarından və hidroenergetik potensia-

lından səmərəli istifadə üzrə təkliflər: 
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1. İşğal müddətində su təsərrüfatı obyektlərində, çay sistemlərində formalaşmış ekoloji və 

hidroloji vəziyyətin hərtərəfli tədqiqatlarla öyrənilməsi və alınmış nəticələr nəzərə alınmaqla prio-

ritet istiqamətlər üzrə su təsərrüfatı fəaliyyətlərinə başlanılması; 

2. Bütün su təsərrüfatı tədbirləri üzrə layihə qərarlarında hövzə prinsipi əsas götürülməklə 

çayların ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət gös-

təricilərinin yüksəldilməsi və bu ehtiyatlarından gələcək nəsillərin səmərəli istifadəsi üçün təminat 

verən qərarların qəbulu; 

3. Əsas çaylar üzərində axının nizamlanmasını və müxtəlif təsərrüfat sahələri üzrə çoxtəyi-

natlı istifadəni təmin edən su anbarlarının tikilməsi; 

4. Həkəriçayın və Tərtərçayın suyunun içməli su baxımından təmizliyini və yüksək keyfiyyə-

tini nəzərə alaraq, bu çaylar üzərində içməli su təyinatlı su anbarlarının tikilməsi; 

5. Şuşa şəhərinin dayanıqlı və etibarlı su təchizatı məqsədilə Qarqarçayın Zarıslıçay qolunun 

Daşaltı dərəsi ərazisində su anbarının yaradılması. 

6. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə su təminatında suyun nəqlinin torpaq və beton kanal-

larla müqayisədə əhəmiyyətli üstünlükləri ilə seçilən təzyiqli axın rejimli boru kəmərləri ilə həyata 

keçirilməsi. 
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QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARI ÜZRƏ  

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNƏ HƏSSASLIQ İNDEKSİNİN  

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Rafiq Verdiyev1, Aysel Quliyeva1, Şəhla Hüseynli1, Xəyalə Quliyeva1, Rəşad Verdiyev2 

 

1Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti, 

rafig2000@mail.ru 
2 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akadsemik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

 

Tədqiqat işinin əsas məqsədi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında son 30 ildə 

baş verən iqlim dəyişmələri və eyni zamanda erməni işğalı nəticəsində bölgənin su resurslarına, su 

ekosistemlərinə, iqtisadiyyata və digər sahələrə edilən təsirləri müxtəlif meyarlar üzrə qiymətlən-

dirməklə müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Qiymətləndirmə üçün müxtəlif beynəlxalq indikatorlardan istifadə olunmuşdur. 

İlk növbədə iqlim dəyişmələrinin ərazidə son 30 ildə başvermə intensivliyi indeksi və sonra 

isə iqlim dəyişmələrinə həssaslıq indeksi hesablanmışdır. Eyni zamanda iqlim dəyişmələrinə böl-

gənin uyğunlaşma potensialını səciyyələndirən indeks qiymətləndirilmiş və 3 indeksin birgə ümu-

miləşdirilməsi əsasında iqlim dəyişmələrinin təsirinə məruz qalma indeksi hesablanmışdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, iqlim dəyişmələri nəticəsində temperaturun artması və yağıntının 

azalması səbəbindən bölgənin su resursları Kiçik Qafqazın və ölkənin digər ərazilərində olduğu 

kimi 15%-dək azalmışdır və gələcəkdə iqlim senariləri üzrə bu prosesin davam etməsi gözlənilir. 

İqlimin təsiri və işğal nəticəsində meşələrin deqradasyası və ekosistemə edilən digər təsirlər nəti-

cəsində bir sıra komponent üzrə iqlim dəyişmələrinin başvermə intensivliyi indeksi burada digər 

bölgələrlə müqayisədə daha yüksək olmuşdur.  

İqlim dəyişmələrinin təsirinə məruzqalma indeksinin müxtəlif sərtlik hüdudları üzrə su və 

ərzaq təchizatı, ekosistem və s. sahələrdə həyata keçirilməsi vacib olan uyğunlaşma tədbirləri mü-

əyyən edilmiş və prioritetləşdirilmişdir.  
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ANTROPOGEN TRANSFORMASİYAYA MƏRUZ QALMIŞ BOZ-QƏHVƏYİ  

TORPAQLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ YOLLARI 
 

Rəmalə Orucova 
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Univeristeti, orucova.r92@mail.ru 
 

Antropogen transformasiyaya məruz qalmış torpaqların mühafizəsi 2 istiqamətdə: neqativ 

və pozitiv formada inkişaf edir. Məlum olduğu kimi, pozitiv formada baş verən dəyişilmələr tor-

pağın morfoloji quruluşuna, humuslu horizontalın qalınlaşmasına, fiziki və su-fiziki xassələrin 

yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Neqativ istiqamətdə isə təkrar şorlaşmaya, irriqasiya eroziyasına, 

bərkimə, fiziki və su-fiziki xassələrin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də belə torpaqlardan sə-

mərəli istifadə etmək, neqativ proseslərin qarşısını almaq üçün transformasiyanın istiqamətini, onun 

intensivliyini müəyyən etmək vacibdir. Biz tədqiqat apardığımız Gəncə-Qazax düzənliyində və o 

cümlədən Samux rayonu ərazisində bu göstərilən xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmişik. Burada həm-

çinin torpaqların neqativ antropogen transformasiyaya qarşı davamlığı da nəzərdə tutulmalıdır.  

Tədqiqat ərazisində torpaq sahələrinin bir hissəsi artezian, bir hissəsi isə çay suları ilə suvarı-

lır. Ona görə də bu suların keyfiyyəti müxtəlifdir. Çay suları lilli olduğu üçün torpağa əlavə bərk 

kütlə daxil olur ki, bu da onun mikroloji tərkibinin dəyişilməsinə şərait yaradır. Torpaqda toplan-

mış aqroirriqasiya çöküntüləri nəticəsində fərqli kimyəvi tərkibə malik mineral birləşmələr yara-

nır. Bu mineral birləşmələrin bir çoxu torpaq-bitki kompleksi üçün əhəmiyyətli olsa da, bir qismi 

xüsusən zərərli duz birləşmələrindən təşkil olunmaqla torpağın neqativ transformasiyasına səbəb 

olur. Ona görə də suvarma mənbələrinin sularının kimyəvi və fiziki-kimyəvi tərkibləri laboratori-

yada analiz olunmalıdır. Nəticədən asılı olaraq torpağın suvarılmasının istiqaməti müəyyənləşdi-

rilməlidir. Əgər bu səmərəsiz hesab olunsa, yeni suvarma mənbələri aşkar edilməli və ondan isti-

fadə imkanları müəyyən edilməlidir. Neqativ antropogen transformasiyanın qarşısını almaq və ya 

onu minimuma endirmək üçün mühəndis-meliorativ, aqrotexniki və təşkilatı-təsərrüfat tədbirləri 

hazırlanıb həyata keçirilməlidir.  

a) mühəndis-meliorativ tədbirlər.  

 1. Suvarma sistemləri layihələndiriləndə və hazırlananda ilk növbədə filtrasiya nəticəsin-

də su itkisinin qarşısı alınmalı, sudan istifadə əmsalını 0, 95 - 0, 98-ə yüksəltmək lazımdır. Suvar-

ma arxlarına beton üzlük çəkilməli və mürəkkəb relyef şəraitində örtülü borulardan istifadə 

edilməlidir.  

 2. Əlverişli hidrogeoloji şəraiti təmin etmək üçün şaquli quyuların inşası və layihələndiril-

məsində qrunt sularının səviyyəsinin nizamlanmasını təmin edən suvarma sistemi yaradılmalıdır.  

 3. Açıq suvarma sisteminə adekvat olaraq drenaj qurğuları inşa edilməlidir.  

 4. Suvarılan sahənin meyilliyindən, torpaqların fiziki və su-fiziki xassələrindən asılı olaraq 

suvarma texnologiyaları işlənib hazırlanmalı, mütərəqqi suvarma üsullarının (damcı, yağış yağdır-

ma və s.) tətbiqi müvafiq imkanları nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir.  

 b) Aqrotexniki tədbirlər. 

 1. Torpaq istifadəçiliyinin müasir vəziyyəti, kiçik kəndli-fermer təsərrüfatlarında bitkilər be-

cərilməsində onların suvarılma, ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır; 

 2. Mühit reaksiyasının ekoloji tarazlığını saxlamaq üçün qələviləşmə prosesi şiddətə doğru 

gedən sahələrdə kompleks mineral gübrələrdən istifadə zamanı fizioloji turş gübrələrə üstünlük 

verilməsi lazımdır. Əgər qələvilik çox yüksəkdirsə, torpaqlar gipslənməlidir. Bizim tədqiqat sahə-

sində belə torpaqlar xarekterik deyildir; 

 3. Torpaqların qranulometrik tərkibi ağır olduğu üçün suvarmadan sonra dərhal becərmə iş-

lərini davam etdirmək olmaz və buna qəti olaraq yol verilməməlidir. Gözləmək lazımdır ki, tarla 

nəmliyi 25 faiz və ondan daha az olsun; 
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 4. Cərgələrarası becərilən torpaqlarda kultivasiya işləri həyata keçirilərkən dərindən yum-

şaldılma aparılmalıdır. Buna dövrü olaraq əməl edilməlidir.  

 5. Vegetasiya dövründə alaq otlarına qarşı mübarizədə kimyəvi vasitələrdən geniş istifadəyə 

yol verilməməlidir; 

 6. Son 20-30 ildə iqlim dəyişilmələri ilə əlaqədar temperaturun yüksəlməsi müşahidə edilir ki, 

suvarma vaxtı bu, nəzərə alınmalı, xüsusən çox isti keçən günorta vaxtı suvarma aparılmamalıdır; 

 7. Torpaqda suvarmanı aparmaq üçün bitkinin təlabatı ilə bərabər torpaq, onda olan rütubət 

hökmən nəzərə alınmalıdır.  

 c) Təşkilatı-təsərrüfat tədbirləri.  

 1. Suvarma suyunun duzluluğu və qələviyinə, suvarma rejiminə həmişə ciddi nəzarət təmin 

edilməlidir.  

 2. Aqrokimyəvi və hidrogeoloji xidmətlərdən qarşılıqlı əlaqəli formada torpaqların meliora-

tiv vəziyyətinə və həmçinin suvarma sistemlərinə nəzarət təşkil edilməlidir. Bu, bütün torpaq isti-

fadəçilərinin – kəndli-fermer, təcrübə-sınaq təşkilatlarının və digərlərinin qarşısında vəzifə olaraq 

qoyulmalıdır.  

 3. Suvarma əkinçiliyinə nəzarətin təşkilində aqronom, bitki mühafizəçiləri ilə yanaşı, irriqa-

torlardan mütəxəssis kimi istifadə edilməlidir.  

 4. Rayon aqrar bölməsində ayrı-ayrı təsərrüfatlarda suvarma əkinçiliyinə xidmət məqsədilə 

aqronom-irriqatorlardan ibarət kompleks dəstə təşkil edilməlidir. Bu dəstə suvarma suyuna, onun 

göstəricilərinin rejiminə nəzarət etməlidir. 
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QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONUNUN YERÜSTÜ  

SU EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  
 

Rəşail İsmayılov 
 

“Azərsu” ASC-nin “Sukanal”Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, rashail.ismayilov@gmail.com 

 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu Azərbaycanda yerli su ehtiyatlarının formalaş-

dığı əsas rayonlardan biridir.  

Tədqiqat işlərinin aparılması və orta illik su sərflərinin təhlili üçün Qarabağ və Şərqi Zəngə-

zur iqtisadi rayonunu çayları üzərində fəaliyyət göstərmiş su ölçmə məntəqələrinin çoxillik müşa-

hidə məlumatları toplanmış və SPSS Statistics proqramına inteqrasiya edilmişdir. Təhlillər ərazi 

çayları üçün 1926-1992-ci illər üzrə müşahidə məlumatlarına görə aparılmışdır. Tədqiqat işinin 

aparılması üçün 20 çayda 32 suölçmə məntəqəsinin çoxillik orta müşahidə məlumatları toplanmış-

dır. Bu məlumatlar su kadastırından, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fond materialların-

dan, habelə ayrı-ayrı müəlliflərin əsərlərindən götürülmüşdür. Tədqiqatda epizodik müşahidə 

aparılan məntəqələrin də məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun su ehtiyatının formalaşmasına ərazinin iqli-

mi, relyefi və geoloji quruluşu əhəmiyyətli təsir göstərir. İqtisadi rayonun mürəkkəb oroqrafiyasın-

dan və yamacların səmtindən asılı olaraq atmosfer yağıntılarının ərazidə nəinki şaquli, həm də 

üfüqi paylanması mürəkkəb xarakter daşıyır. Ərazinin hidrоqrafik şəbəkəsinin və çaylarının 

hidrоlоji rеjiminin şaquli landşaft qurşaqları ilə sıх əlaqəsi mövcuddur.  

Ərazi çaylarının və yeraltı sularının ehtiyatları müxtəlif müəlliflər tərəfindən hesablanmış-

dır. Ərazinin 30 ilə yaxın işğalda qalması digər təbii ehtiyatlar kimi çayların su ehtiyatlarının yeni-

dın hesablanması zərurətini ortaya çıxarır. 1969-cu ildə aparılmış qiymətləndirməyə görə Qarabağ 

və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun su balansı iki hidroloji rayon üçün qiymətləndirilmişdir. Bu 

qiymətləndirməyə əsasən ərazinin səth su ehtiyatı 1,42 km3-dir. Bunun 0,63 km3-i çayların səth axı-

mının payına, 0,79 km3-i isə yeraltı axımın payına düşür. Araşdırmalar göstərir ki, tədqiq olunan 

əraziyə 4,18 km3 yağıntı düşür ki, bunun 1,42 km3 çay axımına, 4,26 km3 buxarlanmaya sərf olunur. 

Ərazinin su balansı müfəssəl şəkildə 1978-ci ildə yenidən qiymətləndirilmişdir. Bu qiymət-

ləndirmə zamanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun ərazisinə 9,59 km3 yağıntı düşür 

ki, bunun 1,80 km3 çay axımına, 7,79 km3 buxarlanmaya sərf olunur. Bu iki qiymətləndirmənin təh-

lili zamanı düşən yağıntı arasındakı fərq 5,41 km3, çay axmı arasındakı fərq 0,38 km3, cəm buxar-

lanma arasındakı fərq isə 3,53 km3 təşkil edir. Bu fərqin səbəbi ikinci qiymətləndirmə zamanı mü-

şahidə aparılmayan ərazilərin məlumatlarının əlavə olunması və suölçmə məntəqələrinin sayının 

artırılmasıdır. 

Ərazidə hər bir çayın su ehtiyatı 1926-1992-ci illər üzrə müşahidə məlumatlarına görə hesab-

lanaraq müqayisə olunmuşdur. Beləliklə, 1969-cu ildə aparılmış qiymətləndirməyə görə Qarabağ 

və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun səth su ehtiyatı 1,42 km3, 1978-ci ildəki qiymətləndirməyə 

görə isə 1,80 km3 olmuşdur. Tərəfimizdən aparılmış qiymətləndirməyə görə isə 1,64 km3 olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, bizim qiymətləndirmə ilə 1969-cu ildə aparılan qiymətləndirmə 

arasındakı 0,22 km3 təşkil edir. 1978-ci ildə aparılmış qiymətləndirmə ilə müqayisə etdikdə isə bi-

zim qiymətləndirmədən 0,16 km3 çox alınır. Bu fərqlərin alınmasına səbəb bizim qiymətləndirmə-

mizin faktiki hidroloji müşahidə məntəqələrinin məlumatlarına əsasən aparılmasıdır. Həm 1969-cu 

ildəki qiymətləndirmədə, həm də 1978-ci ildəki qiymətləndirmədə axım ilə sutoplayıcı hövzənin 

orta hündürlüyü arasındakı əlaqələrdən istifadə olunmuşdur. Beləliklə, ərazidə aparılmış bütün 

hidroloji müşahidə məlumatları əsasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yerüstü 

su ehtiyatının 1,64 km3 olduğu qiymətləndirilmişdir. 
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Məlum olduğu kimi artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu ərazisində müxtəlif 

təsərrüfat tədbirlərinin o cümlədən su təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Su təsərrüfatı tədbirləri həyata keçirilən zaman əsas məsələ ərazinin su təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasıdır. Bu baxımdan ərazidə su balansı elementlərinin o cümlədən, su ehtiyatının hündürlü-

yə görə dəyişməsinin qiymətləndirilməsi su təsərrüfatı tədbirlərinin planlaşdırılması baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu ərazisində atmosfer yağıntılarının ən yüksək 

resurs potensialı 200 m mütləq yüksəklikdən aşağı olan ərazilərdə (2885 mln.m3) və 1000-2000 m 

mütləq hündürlükdə (2323 mln.m3) müşahidə edilir. Çay axımının ən yüksək potensialı isə 1000-

2000 m mütləq hündürlükdə (718 mln.m3) və 2000-3000 m mütləq hündürlükdə (679 mln.m3) oldu-

ğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Buxarlanmanın təhlili zamanı ən yüksək buxarlanmanın 200 m mütləq yüksəklikdən aşağı 

olan ərazilərdə (2875 mln.m3), 200-500 m mütləq hündürlükdə (1671 mln.m3) və 1000-2000 m müt-

ləq hündürlükdə (1605 mln.m3) olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  

Atmosfer yağıntıları resursunun əsasını 2000 m-dən yüksək olan ərazilərdə olduğu müəy-

yənləşdirilmişdir. Bu hündürlükdə atmosfer yağıntılarının resurs potensialının modulu 0,75 

mln.m3*il/km2-dan yüksək olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  

Tədqiqat nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yerüstü su ehtiyatının 

1,64 km3 olduğu müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da Azərbaycanın ümumi su ehtiyatının 5,31%-ni, 

yerli su ehtiyatının isə 15,9%-ni təşkil edir. Ərazi çaylarında orta çoxillik su sərfinin 0,65-18,3 m3/s 

arasında, axım modulunun isə 0,25-14,3 l/s*km2 arasında tərəddüd etdiyi qiymətləndirilmişdir.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun hidroqrafik xüsusiyyətlərinin təhlili və su eh-

tiyatlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, su təsərüfatı tədbirləri həyata 

keçirilən zaman su təsərrüfat obyektlərinin normal istismar rejimini təmin etmək, ərazinin ekoloji 

təhlükəsizliyinə və davamlı su təminatına nail olmaq üçün 700-1500 m hüdürlükdə aparılması 

məqsədəuyğun hesab olunur. Çünki bu hündürlüklər arası ərazi həm atmosfer yağıntılarının həm 

də, çay axımının resurs potensialı ilə kifayət qədər yaxşı təmin olunmuşdur. Bundan əlavə, bu 

hündürlüklərdə aparılan tədbirlər nəticəsində su təminatında özüaxımlı rejimə nail olmaqla enerji 

istehlakını minimuma endirmək olar. 
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ECOLOGICAL PROBLEMS CREATED BY ARMENIA IN THE TERRITORY OF 

ZANGILAN DISTRICT DURING THE OCCUPATION PERIOD 
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Nagorno-Karabakh and its neighboring administrative districts of the Republic of Azerbai-

jan were captured by Armenia between 1989 and 1993. Twenty years have elapsed since the takeo-

ver of the area. One such place was the Zangilan region, situated in the southwest of our country 

on the border with Armenia and Iran. On October 29, 1993, the enemy occupied the Zangilan dis-

trict in the southeast of the Lesser Caucasus Mountain range on the left bank of the Araz river. The 

Zangilan region, defined by its unique beauty, cliffs, ice springs, tulip plains, and eye-catching 

landscape, is also wealthy in rich natural resources. The region is prevalent in natural resources 

such as construction stone, gold, black marble reserves, lime raw materials, limestone for dry soda, 

and other minerals. Xerophytic plants dominate the vegetation of the area.  

Let us have a look at the fauna of Zangilan. There are hedgehogs, wild boars, bears, roe 

deer, mountain goats, foxes, grey hares, wolves, pheasants, partridges, woodcocks, woodpeckers, 

sparrows, crows, magpies, grebes, wild pigeons, as well as other rarities. We can emphasize the 

vast distribution of endangered species. It is possible to identify tombs, castles, crypts, mosques, 

and museums among the old constructions that have lasted our time in the region. It is known that 

as a consequence of the occupation of Armenia, 20% of the territories of Azerbaijan have been de-

stroyed for years. The enemy looted our underground and surface resources; looted trees and 

shrubs, considered the "lungs" of nature; destroyed natural monuments; polluted water resources; 

harmed flora and fauna; destroyed essential links of the ecosystem and food chain, and created 

ecological terror in our territories. The wastes of the pig farms of the mountain villages of Arme-

nia, caused contamination with heavy metals and household wastes, and the oriental plane and 

walnut trees that dominate the forest belt were forcibly chopped down and carried to other coun-

tries and Armenia. In addition, as a consequence of the fires purposefully created by the troops of 

the Armenian army, pastures, meadows, and green regions, coupled with forest areas, were burnt 

and destroyed, and the top fertile layer of the soil became unusable. Heavy military equipment 

operating in the occupied mountainous terrain, a large number of projectiles, and buried mines 

caused substantial damage to the soil surface and vegetation of these regions. These events caused 

a considerable ecological impact on certain places. 

Besitchay State Nature Reserve, situated in the Zangilan district, is one of the ecologically 

vulnerable locations. One hundred hectares of the reserve's size are filled with oriental plane 

woods. There are also mixed plantings such as a walnut tree, European nettle tree, mulberry tree, 

willow tree, poplar tree, hawthorn, dog rose, and buckthorns found here. The average age of the 

oriental plane trees in the reserve is 165 years, the average height is 35 m, the average diameter is 1 

m, and there are instances of them that are 1200-1500 years old, 50 m in height, and 4 m in diame-

ter. Unfortunately, such a valuable resource of ours was lost during the occupation. Those woods 

were cruelly destroyed, chopped down, and exploited for furniture manufacture by the Armeni-

ans. The trees in the Zangilan area, regarded as the only natural oriental plane forest in Europe, 

were brutally devastated. Due to the wholesale devastation carried out by the Armenians, the 

number of these trees, named "Oriental plane" has been reduced considerably and placed in the 

"Red Book" of the Republic of Azerbaijan.  

The Okchuchay river, the left branch of the Araz river, is one of the waterways exposed to 

ecological terror. Its length is 83 kilometers, and its size is 1,175 square kilometers. It gets its source 
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from the Kapicik peak (3285 m) in the Zangezur range. Its lower course goes through the land of 

the Zangilan region, which was released from the Armenian occupation and drained into the Araz 

river. The Ministry of Ecology and Natural Resources performed 58 monitoring and regular as-

sessments on Okchuchay in 2021–2022. Analyses were collected from three different riverbanks. 

More than 150 samples of water and more than 180 samples of bottom sediments were obtained. 

Physico-chemical evaluations were carried out based on those samples. It was revealed that con-

tamination in the river is 5-7 times greater than average. Unfortunately, the pollution of the Ok-

chuchay river by Armenians continues today. Considering that approximately 70% of our coun-

try's surface and groundwater resources are formed in bordering countries, and at the expense of 

transboundary water flows, at the same time, a large part of transborder rivers flow from Armenia 

to the territory of Azerbaijan, it is a great pity that Armenia has not yet joined the international 

Helsinki Convention. 

Another fact was the formation of a wood processing factory worth 100 million dollars in 

Muganli village of Zangilan district. Although the facility's authorization says that the critical raw 

material base is the trees flowing from the Araz River, the primary purpose of getting the plant 

into service is to uproot the woods of the Zangilan area and other occupied territories. President 

Ilham Aliyev remarked that a special report on Armenia's ecological terrorism against Azerbaijan 

was produced and adopted in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe a few years 

ago: "The catastrophe of the Okchuchay River is now before the eyes of the globe. We have raised 

this problem. When we mentioned the matter, we were told that the firm that made this mess 

would come and clean it up. However, it has been a year, and we have not received any offers. We 

shall expose the Armenians to the entire world for the horrors they perpetrated. Including interna-

tional enterprises, which exploited our natural reserves. 

As a consequence of these ecological terrors, forests have been destroyed, and the water of 

rivers has been exposed to a high degree of contamination. Okchuchay, a cross-border river, is 

regularly contaminated in the territory of Armenia. This pollution affects the river's fauna and flo-

ra and its ecology and destroys living things in the river. The contamination level of river water, 

which plays a vital role in agricultural irrigation, may harm human health and lead to negative 

consequences. 

Because on October 20, 2020, Zangilan was liberated from the enemy by our victorious ar-

my during the second Karabakh conflict. We will not let this violence continue. Restoration of such 

environmental issues in the area and reducing harm to biological variety are not far away. The 

places liberated from occupancy will grow day by day like other parts of our territory; nature and 

the economy will bloom; the ecological balance will be restored, and the sustainable development 

of society will be assured.  
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Azərbaycan Respublikası yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə quru suptropik iqlimə malik ol-

duğu üçün onun əksər regionlarında su ehtiyatlarına tələbat çox böyükdür.  

Bu əsasda, işğaldan azad olunmuş ərazilərin su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi aparılmış, 

tövsiyələr verilmişdir. 
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ERMƏNİSTANIN ARAZ ÇAYININ ÇİRKLƏNDİRMƏSİNİN  

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ YARATDIĞI EKOLOJİ GƏRGİNLİK 
 

Sevil Məmmədli, Zöhrə Müslümova, Mahir Fərəcov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu,  

azeri_wom@yahoo.com 

 

Son vaxtlar mətbuatda Araz çayının Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi barədə ekoloqlar 

tərəfindən xeyli məlumatlar yayılmışdır. Araz çayına tökülən transsərhəd çay olan Oxçuçay Ermə-

nistan ərazisində uzun illər müxtəlif mənşəli tullantılarla çirklənməyə məruz qalmışdır. Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən Meğri, Qaçaran, Qafan və Dəstəkert dağ-mədən 

kombinatlarının min tonlarla təhlükəli tullantıları Arazın qolu olan Oxçuçaya axıdılır. Metsomor 

AES-in fəaliyyəti nəticəsində hər sutka ərzində çaya 12-16 min m3 radioaktiv tullantı axıdılır. Bu 

barədə İran parlamentində də çıxışlar və mətbuatda xeyli məqalələr dərc olunmuşdur. Ərdəbil vi-

layətinin Muğan bölgəsində əhali arasında xərçəng xəstəliyinin artmasının səbəbinin Ermənistan 

ərazisində Araz çayının çirklənməsi ilə əlaqəli olması qeyd olunmuşdur. Belə bir təhlükə Azərbay-

can ərazisində də mövcuddur. Bizim də İranla bütün sərhədboyu ərazilərdə əkin sahələrimiz Araz 

çayının suyu ilə suvarılır və bu bölgələrdə yaşayan əhalinin içməli su mənbəyini Araz təşkil edir.  

 Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən 2015-ci ildə beynəlxalq layihə 

çərçivəsində (UETM 6029) təbii fəlakət nəticəsində daşqınlara məruz qalmış İmişli və Saatlı rayo-

nunun ərazilərində istifadə olunan torpaq, su və kənd təsərrüfatı bitkilərinin ekoloji vəziyyəti təd-

qiq olunmuşdur. Layihə çərçəvəsində Araz boyu yerləşən bəzi kəndlərdə (Qaravəlli, Bəcirəvan, 

Qaralar, 32-lər və s.) Araz çayının suyundan, dib çöküntülərindən, qrunt və quyu sularından, əkin 

sahələrindən, otlaqlardan bitki nümunələri götürülərək çirklənmə dərəcəsi müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatların əsas məqsədi toksikantların (ağır metal və radionuklidlər) miqrasiyasınin xüsusiy-

yətlərinin öyrənilməsi və əhali üçün təhlükəli ərazilərin müəyyən edilməsi idi. Nümunələr ən 

müasir və dəqiq cihaz olan “Agilent-Technologies 7700 İCP-MS” (ABŞ) kütlə spektrometri və Can-

berra radiospektrometri vasitəsi ilə analiz olunmuşdur. Nəticə olaraq bəzi su və torpaq nümunələ-

rində Fe, Mn, Сu və Mo-nin miqdarının normadan dəfələrlə artıq olduğu müəyyən edilmişdir. Xü-

susilə qeyd etmək lazımdır ki, Bəcirəvan kəndində bəzi quyu sularında molibdenin miqdarı nor-

madan 50-100 dəfə çox olmuşdur. Suda misin, molibdenin miqdarının çox olması orqanizmdə me-

tabolizm proseslərinin pozulmasına, mədə-bağırsaq və digər təhlükəli xəstəliklərin yaranmasına 

səbəb olur. Qrunt suları Kür-Araz ovalığında çox zaman Yer səthindən 1-5 metr dərinlikdə yerlə-

şir. Bu səbəbdən əhali əsasən quyu sularından suvarma və məişətdə geniş istifadə edirlər. Nəticə-

də qida zəncirinə daxil olan toksiki maddələr insan orqanizmində müxtəlif genetik xəstəliklərin 

yaranmasına səbəb olur ki, bu da nəsildən-nəsilə ötürülür. Tədqiqatların aparıldığı bəzi kəndlərdə 

yerli əhali ilə söhbətlərdən məlum olmuşdur ki, bu kəndlərdə son illər bir çox xəstəliklərin, o cüm-

lədən mədə-bağırsaq, ürək, qan-damar və s. xəstəliklərin artması müşahidə olunur. Məlumdur ki, 

toksikantların insan və bitki orqanizminə təsirinin genetik nəticəsi bir neçə nəsil sonra da aşkarla-

na bilır. Bu barədə bizim tərəfimizdən həmin dövrdə həyəcan təbili çalınmış, aparılan tədqiqatla-

rın nəticələri AMEA-nın alimləri ilə müzakirə edilmiş, yerli mətbuatda və xarıcı elmi jurnallarda 

dəfələrlə məqalələr dərc olunmuşdur.  

Ermənistanla sərhəddən 200-250 km aralı yerləşən İmişli rayonunun ərazisində torpaq və su-

yun çirklənməsinin nəticələri sərhədə daha yaxın olan ərazilərdə çirklənmə səviyyəsinin yüksək 

olması ehtimalını labud edir. Bu ərazilərdə əkin aparılmazdan əvvəl Araz çayının suyu, əkin sahə-

lərində, otlaqlarda torpağın və bitkilərin çirklənmə dərəcəsi mütləq tədqiq olunmalıdır.  
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ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN HİDROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİ 

 

Solmaz Rzayeva1, Fərqanə Dadaşova1, Vəfa Məmmədova1, Rəşad Verdiyev2 

 

1 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti 
2 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

vafa_mamedova@mail.ru 

 

Şuşa rayonu ərazisində əsasən Yura və Təbaşir çöküntüləri yayılmışdır. Həmçinin müxtəlif 

növ tikinti materialları yataqları və mineral su bulaqları (Turşsu, Şirlan) vardır. Torpaqları qəhvəyi 

və qonur dağ-meşə, çimli dağ-çəmən tiplidir. Yüksək dağlıq sahələr subalp və alp çəmənlikləri ilə 

örtülüdür. Əsas çayları Qarqarçayın qolları olan Zarıslı və Xəlfəli çaylarıdır. Ərazi əsasən qışı qu-

raq keçən mülayim isti, yüksək dağlıq zonada isə qışı quraq keçən soyuq iqlimlə səciyyələnir.  

Şuşada 1961-1991-ci dövr ərzində havanın orta çoxillik temperaturu normaya bərabər olmuş-

dur. Bu dövr ərzində 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1975, 1989-cu illərdə orta illik temperaturlar nor-

madan nisbətən çox, 1966-ci ildə isə normadan +1.70C çox olmuşdur. Normadan ən aşağı orta illik 

temperatur 1969-cu ildə qeydə alınmışdır (1.20C). 1976-ci il il istisna olmaqla 1967-ci ildən 1984-cü 

ilə kimi orta illik temperaturlar normadan aşağı, 1986, 1987, 1990, 1991-ci illərdə normaya bərabər 

olmuşdur. 1989-cu ildə isə normadan +0.6 0C çox olmuşdur. Havanın temperaturunu aylarla mü-

qayisə etdikdə çoxillik dövr ərzində yanvarda (0.10C), iyun ayında normdan (0.40C) çox, digər ay-

larda təxminən nomaya bərabər olmuşdur. Maksimal temperatur 1984-cü ilin iyul ayında (+38.50C) 

və 1987-ci ilin avqust ayında (+37.20C), minimum temperatur 1972-ci ilin yanvar, fevral aylarında (-

18 0C) qeydə alınmışdır. 

Yağntılar normadan 31.6 mm fərqlə az düşmüşdür. Yağıntıların miqdarı aylar üzrə norma ilə 

müqayisədə normadan nisbətən çox yağıntı mart, aprel aylarında, ən az yağıntı may-noyabr ayla-

rında qeydə alınmışdır. 1961, 1970, 1989-cu illərdə müvafiq olaraq -184 mm, -265 mm, 221.6 mm 

fərqlə normadan az yağıntı düşmüşdür. 1963, 1972-ci illərdə isə müvafiq olaraq 417,6 mm, 228.3 

mm fərqlə normadan çox yağıntı düşmüşdür. Maksimal küləyin sürəti bu dövrdə yalnız 1973-cü 

ilin noyabr ayında müşahidə edilmişdir 36 m/san. 34 m/san 1987-ci ilin yanvar və 1987-ci ilin de-

kabr (30 m/san) aylarında qeydə alınmışdır.  

İşğaldan sonra ETSN Milli Hidrometeorologiya Xidməti Şuşa, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan və 

Füzuli rayonlarında meteoroloji stansiyanın quraşdırılması ilə bağlı tədbirlər görür, su ehtiyatları-

nın qiymətləndirilməsi məqsədilə hidroloji avtomat stansiyanın qurulması işləri aparılır. Milli 

Hidrometeoroloji Xidmətin Qarabağ ərazinin hidrometeoroloji şəraiti haqqında məlumatları Şuşa 

və ətraf ərazilərin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əhəymiyyət kəsb edəcəkdir ki, bu da gəlcəkdə 

iqlim dəyişmələrinin təsirini nəzərə almaqla ərzaq çatışmalığının qarşısının alnımasına kömək et-

miş olacaqdır.  
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TORPAQLARIN EKOLOJİ MÜNBİTLİYİNİN DƏYİŞMƏSİNİ İFADƏ EDƏN 

 RİYAZİ MODELLƏRİN QURULMASI VƏ İŞĞALDAN  

AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRƏ TƏTBİQİ 
 

Yasin Rüstəmov1,2, Şəkər Əsgərova3 

 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 
2 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

 terlan56@mail.ru 
3Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, sekeresgerova89@mail.ru 

 

Son illərdə əhalinin sürətli artımı, yaşayış məntəqələrinin genişlənməsi, dağ-mədən, energe-

tika, nəqliyyat və sənayenin intensif inkişafı ətraf mühitə, təbii ekosistemlərə, həmçinin onun kom-

ponentlərinə, o cümlədən torpaq örtüyünə antropogen təsirlərin artmasma gətirib çıxarmışdır. Bu 

əsasda əkinəyararlı və digər kateqoriyadan olan torpaqların sahəcə azalması və onların münbitlik 

göstəricilərinin keyfıyyətcə pisləşməsi, biopotensialının azalması baş vermişdir. Bu baxımdan tor-

paqların münbitliyinin tədqiqi, qorunub saxlanılması və torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi 

əsas proritet istiqamətlərdən sayılır. 

İlk dəfə olaraq torpaqların münbitliyinin təyin edilməsi üçün riyazi modellərdən istifadə 

edilməsi nəzərdə tutulur. Torpaqların fiziki-kimyəvi analizləri aparılmaqla mövcud durum qiy-

mətləndirilməsi və ehtimal, etibarlılıq nəzəriyyəsi və riyazi statistik metodlar, xüsusi törəməli dife-

rensial tənliklər vasitəsilə torpaqların münbitlik modellərinin verilməsi təklif olunur. Həmçinin tə-

bii və antropogen proseslərin torpaqların münbitliyinə təsiri, süzülmə prosesləri, mikroorqanizm-

lərin fitokütlə və humusla əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi, qrunt sularının səviyyə dəyişmələrinə 

nəzarət və onun idarə olunması problemlərinin həlli, GİS vasitəsilə ərazinin elektron xəritəsinin 

tərtib olunması və monitorinqin aparılması təklif olunur. 

Əsas məqsədi işğaldan azad olmuş torpaqlarda kəsimlər qoymaqla götürülən nümunələrin 

laborator analizindən edilməklə əldə edilən məlumtlarından statistik analiz nəticəsində münbitli-

yini ifadə edən riyazi modellərin qurulmasıdır. Eyni zamanda torpaqların münbitliyinə təsir edən 

və zamanla daim dəyişən parametrlərdən asılı olan dinamik modellərin qurulması məsələləri də 

həll ediləcəkdir. Alınmış praktik nəticələrə uyğun olaraq torpaqların münbitliyinin artırılması yol-

larını müəyyən edən tədbirlər sistemi təklif ediləcəkdir. Araşdırmalar zamanı qarşıya qoyulan 

məqsədlərə nail olunması üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- ərazinin relyef, iqlim, torpaq örtüyünün, bitki örtüyünün və s. səciyyələrinin hazırlanması;  

- tədqiqat sahəsinin marşrut sxemi üzərində torpaq kəsimlərinin yerlərinin müəyyənləşdirilmə-

si, kəsimlərin qoyulması, torpaqdan nümunələrin götürülməsi;  

- torpaq nümunələrinin fiziki-kimyəvi xarakteristikalarının təyin edilməsi;  

- seçilmiş təbii biotoplarda onurğasız heyvanların miqdar və biokütləsinin, mikroorqanizmlərin 

miqdarının təyin edilməsi, fitokütlə və humusla əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi;  

- qrunt sularının yatma dərinliyi və minerallığının müəyyən edilməsi; 

- yem bitkilərinin inkişafının torpaq xassələrindən asılılığının müəyyən edilməsi və korrelyativ 

əlaqənin müəyyənləşdirilməsi; 

- torpaq münbitliyinə təsir edən amillərin təyin edilməsi və otlaqaltı torpaqların münbitlik mo-

dellərinin hazırlanması; 

- ərazinin Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GİS) əsasında torpaq xəritəsinin hazırlanması; 

- otlaqaltı torpaqların idarə olunması və ekoloji sağlamlaşdırılması, münbitliyinin artırılması 

məqsədi ilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması. 

Bitkilərin məhsuldarlığı torpağın əsas keyfiyyət göstəricisi olan münbitliyindən birbaşa asılı-

dır. Müxtəlif səbəblərdən torpağın keyfiyyətinə təsir edən və nəticədə şorlaşmaya, şorakətləşməyə, 
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bataqlıqlaşmaya və ya eroziyaya gətirib çıxaran səbəblərin aradan qaldırılması, ardıcıl olaraq apa-

rılan aqrotexniki, meliorativ və s. tədbirlərin aparılmasından ibarətdir. Şoran torpaqlarda yayılan 

və müxtəlif şorlaşma dərəcəsinə uyğunlaşmış onurğasız heyvanlar və mikroorqanizmlər də halofil 

bitkilərin çevrilməsində və humifikasiyasında fəal iştirak edirlər. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilər kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük iqtisadi potensiala 

malik ərazilərdən hesab olunur. Əsas mərhələlər kimi faktiki statistik verilənlər bazasının yaradıl-

ması, yeni stoxastik modellərin işlənməsi, statik verilənlər əsasında otlaqaltı torpaqların xarakteris-

tikalarının təyini, istifadəsi üçün hesabat modellərinin işlənilməsi və praktik məsələlərin həlli nə-

zərdə tutulur. Qarşıya qoyulan məsələlərin həlli üçün müxtəlif elm sahələri: ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika; xüsusi törəməli diferensial tənliklər; mayenin, qazın və plazmanın mexanikası; 

meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi; torpaqşünaslıq və torpaq biologiyası ilə məş-

ğul olan mütəxəssislərdən ibarət müvəqqəti yaradıcı kollektiv vasitəsilə yerinə yetirılməsi nəzərdə 

tutulmuşdur.  
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ŞUŞA VƏ ƏTRAF ƏRAZİ TORPAQLARININ EKOLOJİ SƏCİYYƏSİ VƏ  

MÜASİR TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA ELEKTRON  

İNTERAKTİV XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Zaman Məmmədov 

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünasliq və Aqrokimya İnstitutu, 

zamanmammadov81@gmail.com 

 

Qarabağ bölgəsi təbii mühitinə görə ərazisinin əksər hissəsi qışı quraq keçən mülayim isti və 

soyuq iqlim tiplərinə aiddir. Orta temperatur yanvarda −4°C-dən −1°C-ə qədər, iyulda 16-19°C, il-

lik yağıntının miqdarı 700-800 mm olur. Şəhərin ərazisi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs 

dağıdır (2725 metr). Rayonda əsasən Yura və Təbaşir çöküntüləri yayılmışdır. Müxtəlif növ tikinti 

materialları yataqları və mineral su bulaqları (Turşsu, Şırlan) vardır.  

 Şuşa ətrafındakı torpaqların 20%-ni əhatə edən meşədə palıd, fısdıq, qarağac kimi ağaclar 

vardı. İşğalçı ermənilərin sərvətlərimizi talan etməsi nəticəsində təxmini məlumatlara görə, Topxa-

nadan 2000 ədəddən çox palıd və digər qiymətli ağaclar kəsilərək Ermənistana daşınıb. Meşənin 

ən hündür yerində ağaclar qırılaraq orada inşaat işləri aparılıb. 

 

           
Şəkil 1. Şuşa rayonunun meylilik xəritəsi     Şəkil 2. Şuşa rayonunun baxarlılıq xəritəsi

   

Torpaq örtüyü və kənd təsərrüfatı xüsusilə rəngarəngdir. Belə ki, Şuşa şəhəri və ətraf ərazi 

üzrə əsasən dağ çəmən, dağ qonur meşə, dağ qəhvəyi meşə və səthə çıxmış süxurlardan ibarət qa-

yalıqlar üstünlük təşkil edir. Rayonun iqtisadiyyatında turizm, heyvandarlıq və bitkiçilik mühüm 

yer tuturdu. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 20,9 min hektardır (1986). Bunun 3,8 min hektarı 

əkin yeri, 0,1 min hektarı çoxillik bitkilər, 0,3 min hektarı biçənəklər, 16,7 min hektarı otlaqlardır. 

İşğaldan əvvəlki məlumatlara əsasən suvarılan torpaqlar 0,1 min hektar olmuşdur. 3,8 min ha əkin 

sahəsinin 41%-də dənli və dənli–paxlalı bitkilər (buğda, arpa, qarğıdalı), 6%-ində tərəvəz-bostan 

bitkiləri və kartof, 53%-ində yem bitkiləri əkilirdi.  

Landşaftların struktur funksional xüsusiyyətlərinin formalaşmasında, eləcə də onun morfo-

loji quruluşunun təyinində və torpaqəmələgəlmədə yamacların baxarlılığı mühüm rola malikdir. 

Eyni zamanda landşaftdaxili yamac prosesləri və onların morfoloji differensiasiyasında rolunu 

qiymətləndirmədə baxarlılıq vacib amil kimi qəbul edilmişdir. Bunları nəzərə alaraq Şuşa rayonu-

nun yamaclarının baxarlılığının iri miqyaslı (1:100 000) elektron xəritəsi tərtib edilmişdir. Xəritə 

ArcGİS proqram paketinə daxil olan Arcmap 10.8 proqram təminatında hazırlanmışdır. Ərazinin 

29.4% hissəsində relyefin baxarlılığı 22.5-1120-lik şərq və şimal-şərq azimuta, 23.4% cənub-şərq və 

cənub (112.5–2020 azimut), 21%-i qərb və şimal-qərb (247.5–3600 azimut), 23.7% şimal, cənub-qərb 

(0–22.50 və 315–3600 azimutlar) istiqamətlərinə yönəldiyi müəyyənləşdirilmişdir. Müxtəlif hündür-
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lüklərdə yamacların baxarlılığından asılı olaraq landşaftın strukturu və funksional xüsusiyyətləri 

də dəyişir. Məhz bu baxımdan ərazinin biomüxtəlifliyi xüsusi rəngarəngliyi ilə seçilir. 

 Digər bir tədqiqat isə ərazinin meyli üzrə aparılmışdır. Bu tədqiqat və xəritələr ən çox 

kənd təsərrüfatında, əkin sahələrinin salınmasında, memarlıq planlaşdırma işlərində ərazinin rel-

yef şəraitinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Bu xəritənin hazırlanmasında isə Şuşa rayo-

nunun rəqəmsal ərazi modelindən (DEM) istifədə edilərək hazırlanmışdır. Bildiyimiz kimi rəqəm-

sal ərazi modeli rastr formatındadır. Arcmap proqramında rastr formatında verilənləri emal etmək 

üçün də Spatial analyst modulundan istifadə olunur. Burada Raster Processing-Surface-Slope əmə-

liyyatlar ardıcılığı ilə Şuşa rayonunun meylilik xəritəsi düzəldilmişdir. 

 

 
Şəkil 2. Şuşa rayonunun rəqəmsal ərazi modeli 

 

Bildiyimiz kimi, relyeflə bağlı prosesləri öyrənmək istər kənd təsərrüfatında istərsədə səna-

yedə çox əhəmiyyətlidir. Bunun üçün GİS platformasında Rəqəmsal ərazi modeli yəni DEM (digi-

tal elevation model) dən istifadə olunur. DEM-in əldə olunma üsulları fərqlidir. Ən çox isə USGS 

platformasından emal olunaraq alınır. Tərəfimizdən Şuşa üzrə DEM modeli USGS platformasın-

dan yüklənilib və Arcgis proqramında vizuallaşdırılaraq göstərilmişdir.  

Hesab edirik ki, hazırda aparılan tədqiqatlar və məlumatlar ilkin xarakter daşıyır. Çünki 

tədqiqat əsasən arxiv, fond və peyk verilənləri əsasında işlənilmişdir. Gələcəkdə bütün istiqamət-

lər üzrə işlərin aparılmasında icazələrin verilməsi bu kimi tədqiqatların da fundamentallaşmasına 

şərait yaradacaq və nəinki Şuşa, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə torpaq örtüyü, fauna, flo-

ra və ümumilikdə biomüxtəlifliyin öyrənilməsi elmi əsaslarla yerinə yetriləcəkdir.  
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Agro Dairy MMC, mammadzade.nabiyev@agrodairy.az 

 

Agro Dairy MMC Azərbaycanın aparıcı və iri taxılçılıq şirkətlərindən biri olaraq 2015-ci il-

dən fəaliyyət göstərməyə başlamaqla ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, milli toxum 

ehtiyatının elmi əsaslı inkişafını və xaricidən toxum asılılığını azaltmağı hədəfləmişdir. Əsas missi-

yası yeni ərazilərin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi, növbəli əkin sistemi, intensiv aqrotexnologiya-

ların tətbiqi ilə idxalın yerli istehsalla əvəz edilməsi, su, iqim və torpaq ehtiyatlarının daha səmərə-

li istifadəsi, həmçinin həyata keçirilən iri miqyaslı təsərrüfat layihələrinin əhatə etdiyi regionların 

sosial və kənd təsərrüfatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və inkişafıdır.  

Məqsəd Samux rayonunun Qaraağaclı kəndi ərazisində 3 min hektar, Tovuz rayonunun 

Ceyrançöl massivində 7 min hektar, Padarçöl ərazisində 7128 hektarda yaradılmış bitkiçilik təəsər-

rüfatlarının səmərəli və davamlı inkişafının təmin edilməsi; işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iri-

miqyaslı intensiv bitkiçilik təsərrüfatının yaradılması və inkişafı; buğda, arpa, qarğıdalı, şəkər çu-

ğunduru, soya, yonca və digər bitkilərin istehsalında yüksək məhsuldarlıq və yüksək keyfiyyətə 

nail olunması; torpaqların münbitliyinin artırılması, torpaq eroziyasının qarşısının alınması, pivot 

(süni yağışyağdırma aqreqatları) suvarma sistemi ilə su ehtiyatlarının dayanıqlı istifadəsi; güclü 

insan resursları bazasının inkişafı üçün gənc mütəxəssislərin cəlb olunması və potensialının artırıl-

masıdır.  

Şirkət fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə yüksək, keyfiyyətli və sabit məhsul əldə etmək üçün 

müxtəlif texnoloji variantları dəyərləndirir. Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, konkret şəra-

itlərdə payızlıq buğdanın məhsuldarlığına bir çox amillər, xüsusilə torpaq, iqlim, əkin müddətlə-

ri, səpin normaları və üsulları, gübrə və suvarma normaları, alaq otları, xəstəlik və zərərverici-

lərlə sirayətlənmə və s. amillər əsaslı təsir göstərir. Belə dəyərləndirmələrdən biri konkret və ge-

niş sahələrdə aparılan əkin vaxtları və suvarma normalarının məhsuldarlığa təsirinin öyrənilmə-

si olmuşdur.      

Ceyrançöl massivinin Tovuz və Padarçöl massivinin Hacıqabul ərazilərində müxtəlif vaxt-

larda aparılan səpinlər introduksiya olunmuş sortların optimal əkin vaxtlarını və suvarmaya həs-

saslıqlarını müəyyən etməyə imkan vermişdir.   

İntroduksiya olunmuş yeni sortlardan Balaton sortu oktyabr ayında aparılan səpinlərdə ən 

yüksək göstəriciyə malik olmuşdur. Belə ki, 11-17 oktyabr tarixlərində 206 hektar sahədə həyata 

keçirilən əkinlərdə məhsuldarlıq 6,34 ton/ha, 19-23 oktyabr tarixlərində 455 hektar sahədə aparılan 

səpinlərdə məhsuldarlıq 7,03 ton/ha, 15-29 noyabr tarixlərində isə 364 hektar sahədə məhsuldarlıq 

3.97 ton/ha təşkil etmişdir. Sortun suvarmaya həssaslığı 19-23 oktyabr tarixlərində aparılan səpin-

lərdə özünü daha kəskin biruzə vermişdir.  

Maurizio və Gaudio sortları əkin müddətinə çox həssas olmuş və öz potensiallarını daha çox 

oktyabr səpinində biruzə vermişdir. Maurizio sortunun Hacıqabul ərazisində 1213 hektar əkin sa-

həsinin araşdırılması göstərmişdir ki, Tovuz ərazisi ilə müqayisədə daha yüksək məhsuldarlıq no-

yabrın əvvəlində (3-5 noyabr) aparılan səpinlərdə müşahidə edilmişdir (331 hektarda orta hesabla 

5.7 ton/ha). 492 hektar sahədə 22-29 oktyabr tarixlərində aparılan əkinlərdən orta məhsuldarlıq 5.4 

ton/ha, 15-20 noyabrın tarixlərində 390 hektar sahədə aparılan səpinlərdə orta hesabla 5,0 ton/ha 

məhsuldarlıq əldə edilmişdir.  

Əldə edilmiş nəticələr işğaldan azad edilmiş bölgələrdə, həmçinin digər oxşar ərazilərdə ef-

fektiv şəkildə istifadə ediləcəkdir.  
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QARABAĞDA YENİ SALINACAQ VƏ MÖVCUD NAR  

BAĞLARINDA FİTOSANİTAR VƏZİYYƏT 
 

Afaq Həsənova  
  

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu, afaghasanovah@gmail.com 

 

Nar qədim tarixə malik meyvə bitkisidir. Nar təsərrüfatı gəlirlərində artıma nail olmaq üçün 

yüksək keyfiyyətli məhsul yetişdirmək lazımdır. Lakin bəzi xəstəlik və zərərvericilər səbəbi İlə 

məhsuldarlıq və keyfiyyət aşağı düşür. Azərbaycanda nar bitkisinə zərər verən 53 növə yaxın hə-

şərat qeydə alınmışdır. Bunlara tək halda yaşayan çəyirtkələr, adi danadişi, uzunquyruq şala, 

müxtəlif növ yastıcalar, müxtəlif növ gənəcikləri misal göstərmək olar. Narın başlıca zərərvericiləri 

nar mənənəsi və nar meyvəyeyənidir. Vaxtilə hər iki zərərverici Qarabağ zonasında çox geniş ya-

yılmışdı. Nar mənənəsi əvvəl nar ağacının cavan zoğları, yarpaqları, sonra isə qönçə, çiçək və mey-

vələri üzərinə daraşaraq onların şirəsini sorur. Nəticədə bitkinin böyümə və inkişafı zəifləyir və 

meyvənin əmtəəlik keyfiyyəti aşağı düşür. Nar mənənəsi ilə ən çox Nazik qabıq, Qırmızı qabıq, 

Azərbaycan gülöyşəsi və Çəhrayı gülöyşə sortları, ən az isə Şirin nar və VİR-1 sortları yoluxur. Nar 

meyvəyeyəni ilə ən çox Qırmızı qabıq, Nazik qabıq, Azərbaycan gülöyşəsi, Çəhrayı gülöyşə və 

Mələs, ən az isə Şirin nar və VİR-1 sortları zədələnir. Nar meyvəyeyəninin zərərli fəaliyyəti nəticə-

sində bəzi sortların meyvələri 50%-ə qədər zədələnə bilir. Bu da məhsul itkisinə və əmtəəlik dəyə-

rinin azalmasına gətirib çıxarır.  

Qarabağ torpaqları uzun illər düşmən işğalında olduğu üçün nar bağları baxımsız qalmışdır. 

Belə olan halda bitkiyə zərər verən orqanizmlərin fəaliyyəti öyrənilməmişdir. Nar bağlarında zə-

rərvericilərin yayılma intensivliyini, vurduğu zərəri öyrənmək və yeni salınacaq nar bağlarında fi-

tosanitar vəziyyəti qiymətləndirmək üçün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda marşrut müşa-

hidələrinin aparılması məqsədəuyğundur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afaghasanovah@gmail.com


289 
 

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ  

ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Amin Babayev, Vüqar Babayev 
  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Ekoloji Tə-

miz Kənd Təsərrüfatı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi, amin.etkt@mail.ru 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və 

torpaqların deqradasiyasının qarşısının alınması üçün dünyanın bir çox ölkələrində orqanik məh-

sulların istehsalı genişləndirilmişdir. Belə ki, hazırda dünyanın 185 ölkəsində orqanik kənd təsər-

rüfatı məhsullarının istehsalı həyata keçirilir. 

Digər tərəfdən orqanik məhsullar ənənəvi məhsullara görə orta hesabla 40-80% daha bahalı-

dır. Bu səbəbdən statistik məlumatlara əsasən, orqanik məhsul istehsalının həcmi və orqanik qay-

dalarla idarə olunan sahələrin sayı getdikcə artır. Dünya ölkələrində 1999-cu ildə orqanik məhsul 

11,0 milyon hektar ərazidə istehsal olunurdusa, 2015-ci ildə bu rəqəm 50,9 milyon hektara çatmış-

dır. 2016-cı ilin statistik məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının 37,630 hektar ərazisi orqa-

nik kimi sertifikatlaşdırılmışdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici sertifikatlaşdırma qurumları sahə 

üzrə Azərbaycanda 305 istehsalçı, 50 emalçı və 50 idxalatçı qeydə almışlar. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün müva-

fiq pozitiv əsasların (coğrafi, iqlim, mühit) olmasına baxmayaraq, hazırda bu potensialdan tam isti-

fadə edilmir. Orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı insan sağlamlığı və ətraf mühitin qo-

runması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik 

kənd təsərrüfatının inkişafına kompleks yanaşmağa zərurət yaranır. Həmin ərazilərdə ekoloji tə-

miz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ölkədə ekoloji təmiz məhsulların istehsalının artırılma-

sına və əhalinin sağlamlığının qorunmasına, torpaqların münbitliyinin bərpa edilməsinə və deqra-

dasiyasının qarşısının alınmasına, məhsuldarlığın və məhsul istehsalının yüksəldilməsinə, idxal-

dan asılılığın azaldılmasına, ərzaq təhlükəsizliyini tamamilə daxili istehsal hesabına təmin edilmə-

sinə və ixrac yönümlü orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinə 

əsaslı zəmin yaradacaqdır. Buna nail olmaq üçün biz işğaldan azad edilmiş torpaqlarda 2025-ci ilə-

dək təxirə salınmadan aşağıda qeyd olunan problemlərin həllinə nail olmalıyıq: 

- işğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik kənd təsərrüfatının hüquqi qanunvericilik baza-

sını hazırlanması; 

- orqanik kənd təsərrüfatının işğaldan azad edilmiş torpaqlarda ümumi kənd təsərrüfatı si-

yasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməsi; 

- işğaldan azad edilmiş ərazilərdə orqanik təsərrüfatçılığa keçidlə əlaqədar dövlət dəstəyinin 

təşkili; 

- işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sertifikatlaşdırılmış təsərrüfatların təşkili; 

- işğaldan azad edilmiş torpaqlarda beynəlxalq və milli orqanik standartlara uyğun “Qara-

bağ Orqanik” brendi ilə sertifikalaşdırılmış məhsulların istehsalının təşkili; 

- işğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik fermerçiliklə məşğul olanlara dövlət subsidiya-

larının verilməsi; 

- işğaldan azad edilmiş torpaqlarda kənd əhalisi arasında və orqanik fermerlərdə peşəkar bi-

liklərin formalaşdırılması; 

- işğaldan azad edilmiş torpaqlarda həm dövlət, həm də özəl təmayüllü orqanik məsləhət-in-

formasiya xidməti mərkəzlərinin təşkili; 

- ölkə ərazisində “Qarabağ Məhsulları”adı altında orqanik marketlərin yaradılması. 

Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əla-

qədar aşağıda göstərilən problemlər öz həllini gözləyir: 
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- həmin ərazilərdə nümunəvi (pilot) təsərrüfatlarının yaradılması; 

- orqanik məhsul istehsalının inspeksiyası və sertifikatlaşdırılması; 

- orqanik kənd təsərrüfatı üzrə xidmət müəssisələrinin (toxum, gübrə, bitki mühafizə vasitə-

ləri və s.) təşkili; 

- orqanik məhsul istehsalçılarının fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün qiymət siyasətinin həya-

ta keçirilməsi; 

-orqanik fermer məktəblərinin və ixtisaslaşmış kursların yaradılması; 

- kütləvi informasiya vasitələrinin orqanik məhsulların istehsalı ilə əlaqədar fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi; 

- “Qarabağ Orqanik” brendi ilə məhsulların sərgi və yarmarkalarının təşkili; 

- İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda orqanik kənd təsərrüfatının inkişafına strateji investorla-

rın cəlb olunması. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ  

ORQANİK ARIÇILIĞIN İNKİŞAF PERSPEKİVLƏRİ 
 

Mahmud Qurbanov 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Ekoloji  

Təmiz Kənd Təsərrüfatı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi, mqurbanov@gmail.com 

 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində təbii iqlim şəraiti aqrar istehsalın digər sa-

hələri ilə yanaşı, arıçılığın inkişafı üçün də əlverişli imkanlar açır. Müasir şəraitdə həmin imkanlar-

dan istifadə edilməsi əsasında arı ailələrinin sayının çoxaltmaq, bu sahədə məhsuldarlığın artırıl-

ması ilə bal istehsalını yüksəltmək olar. 

İşğaldan azad edilmiş rayonlar arıçılığın inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Xüsusilə 

Kəlbəcər rayonu həm təbii iqlim şəraitinə, həm də bitki örtüyünün zənginliyinə görə daha əlveriş-

lidir. Statistik məlumatlara görə, 1991-ci ildə Kəlbəcər rayonunda 3898, 1992-ci ildə isə 3438 arı 

ailəsi olmuşdur.  

Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına 2021-ci ildə ümumilikdə 4068 arı ailəsinin köçürülməsi təmin 

edilib. 2022-ci ildə isə 20000-dən ardıq arı ailəsinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Alınan 

məlumatlara görə, hər arı ailəsindən ortalama 30 kq bal əldə olunmuşdur. Bu isə həm yüksək məh-

suldarlıq, həm də ölkədə məhsul bolluğu deməkdir. Kəlbəcərin relyefi və iqlimi imkan verir ki, gə-

ləcəkdə burada orqanik arıçılıq təsərrüfatları yaradılsın. Bu da öz növbəsində insanların bu bölgə-

lərdə məskunlaşmasına imkan yaradacaq, Kəlbəcər balının xarici bazarlara çıxışına yol açacaq, öl-

kəyə valyuta gətirəcəkdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının digər sahələri ilə yanaşı, orqanik arıçı-

lıq təsərrüfatlarının yaradılması aqrar sahənin inkişafı baxımından atılacaq bir addım olacaq. Hə-

min ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, ilk növbədə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin, ora köçü-

rüləcək insanların məşğulluğunun artmasına töhfə verəcək, yeni investisiyaların cəlb edilməsinə 

və turizmin (orqanik arıçılıq turizminin) inkişafına imkan yaradacaqdır. 
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GƏNCƏ-160 PAMBIQ SORTUNUN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ BOZ-CƏMƏN 

TORPAQLARDA ƏKİLİB BECƏRİLMƏ PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Məryəm Bağırova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu, meryembagirova20@gmail.com 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə kənd təsəsrrüfatı istehsalının bərpası üçün ərazinin 

keçmiş potensialı araşdırılmalıdır.  

Dövlətimizin əsas strateji hədəflərindən biri qeyri-neft sektorunu, o cümlədən pambıqçılığı 

inkişaf etdirməkdir. Çünki pambıq xammalından alınan məhsullar ixrac potensialını artırmaqla öl-

kəmizə valyuta qazandırmaqla, strateji baxımdan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Problemin aktuallığını nəzərə alaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə möv-

cud olan boz-cəmən torpaqlarda Gəncə-160 pambıq sortunun əkilib becərilməsini təklif edirik. 

Ona görə ki, 2019-2021-ci illərdə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu-

nun Beyləqan rayonunun Bolsulu kəndinin boz-çəmən torpaqlarında apardığımız elmi tədqiqat iş-

lərinin nəticələri əsasında, hektara 45,3 s/ha xam pambıq və yüksək keyfiyyətli lif çıxımı alınmasını 

təmin edən səmərəli becərmə aqrotexnologiyası tərəfimizdən işlənib hazırlanmışdır.  
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ QARABAĞ TORPAQLARINDA KƏND 

 TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFİ 
 

Şamama Kərimova*, Esmira Hacıyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, 

samamakarimova63@gmail.com, esmira.haciyeva.1962@gmail.com 

 

Bitkilərin böyümə və inkişafı bir başa torpaqla əlaqədar olduğundan işğal altında olmuş 

kənd təsərrüfatına yararlı bu torpaqlar münbitlik dərəcəsinə və məhsuldarlıq göstəricilərinə görə 

ölkənin digər bölgələri ilə müqayisədə yüksək keyfiyyətə malikdir. Bu regionda mövcud olan tor-

paq-iqlim şəraiti kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin intensiv inkişafına imkan yaradir. İşğaldan 

əvvəlki dövrdə bu torpaqlarda pambıq, taxıl, üzüm, tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı məhsulları 

əkilib, heyvandarlıq inkişaf etdirilmişdi. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin məskunlaşması və əkinçilik istiqamətli təsərrüfat-

ların fəaliyyət göstərməsi üçün onların istehsal vasitələri ilə təmin edilməsi vacibdir. Bu məqsədlə 

suvarma sistemləri yenidən qurulmalı və müasir innovativ texnologiyaların yeniliklərindən istifa-

də edilməlidir. Bu ərazilərdə yerləşən təsərrüfatların əkinçiliklə məşğul olması üçün onların toxum 

materialı, torpağın qida maddələri ilə təmin edilməsi üçün gübrələr, xəstəlik, zərərverici və alaq 

otlarına qarşı pestisidlərlə təmin edilməsi və bu ərazilərdə mütərəqqi aqrotexniki tədbirlərin təşkili 

ilə bağlı bərpa işləri həyata keçirilməlidir. Toxum materialının seçilməsi, üzvi və mineral gübrələ-

rin tətbiq edilməsi zamanı becərilən bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri, bölgənin torpaq-iqlim şəraiti 

nəzərə alınmalıdır.  

Kənd təsərrüfatında istehsalın intensivləşdirilməsi müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində yüksək 

və sabit məhsul verən yeni sort və hibridlərin yaradılmasını tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, 

müasir kənd təsərrüfatında Qarabağ zonasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun yeni adaptiv sortlara 

tələbat daha da artır. Belə sortlar yüksək məhsuldar və keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericlərə da-

vamlı olmaqla bərabər, həmçinin yeni innovativ becərmə texnologiyalarının tələblərinə cavab ver-

məlidir.  
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ ORQANİK KƏND  

TƏSƏRRÜFATI NÜMAYİŞ TARLALARININ YARADILMASI 
 

Nana Tartaraşvili 
  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Ekoloji  

Təmiz Kənd Təsərrüfatı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi, nana.tartarashvili.90@mail.ru 

 

Torpaq balansı məlumatlarına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının 

bərpasından sonra 200 min hektardan çox torpaq sahəsinin əkin üçün istifadə ediləcəyi proqnoz-

laşdırılır ki, bunun da təqribən 9 min ha həyətyanı sahələrdir.  

Qarabağ təbii zənginliklərinə görə ölkəmizin ərazisində özünəməxsus yer tutur. Lakin, işğal 

dövründə meşələrin qırılması və daşınması, eləcə də hərbi məqsədlərlə ağır texnikadan istifadə 

olunması biomüxtəlifliyə ziyan vurmuş, torpaq eroziyasını gücləndirmişdir. 

Orqanik kənd təsərrüfatının inkişafı birdən-birə və öz-özünə baş verə bilməz. Azad olunan 

ərazilərdə məskunlaşan fermerlər üçün məsləhət-informasiya xidmətlərinin təşkili bu bölgədə 

kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı baxımından vacib faktorlardandır. Belə ki, işğal olunmuş ra-

yonların əhalisinin kənd yerlərində qeydiyyatda olanlarının əksəriyyəti uzun müddətdir kənd tə-

sərrüfatı fəaliyyətindən uzaq düşüblər, yaxud da işğaldan sonra şəhər və qəsəbələrdə doğulan və 

ya yetişən yeni nəsil ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı fəaliyyətində iştirak təcrübəsinə malik deyillər. 

Həmçinin müasir dövrdə artıq təsərrüfatların texnologiyası yenilənib, yeni və daha məhsuldar tə-

sərrüfatçılıq üsulları formalaşıb. Buna görə də həmin ərazilərdə məsləhət-informasiya xidmətləri-

nin təşkil olunması və modul peşə təlimi sisteminin yaradılması çox zəruridir. 

Ekoloji Təmiz Kənd Təsərrüfatı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi (“Mərkəz”) öz fəa-

liyyətində əsasən 2 vacib funksiyanı yerinə yetirir: 

1. Orqanik təsərrüfatçılıqda torpağın və ətraf mühitin qorunmasına şərait yaradan ən müa-

sir texnologiyalar (torpaq və enerji qoruyucu texnologiyalar) və bitki və heyvan xəstəliklərinə qarşı 

tətbiq olunan biopreparatların sınaqdan keçirələrək ölkənin çox saylı fermer təsərrüfatlarında tət-

biqi və yayılması; 

2. Ölkənin müxtəlif rayon və regionlarında kənd əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin orqanik 

istehsalın prinsipləri, qaydaları və standartlarının təbliği istiqamətində maarifləndirmə işinin apa-

rılması, informasiya-məsləhət xidmətlərinin təşkili. 

“Mərkəz”in elmi fəaliyyəti əsas etibarilə orqanik kənd təsərrüfatı istehsalında “sağlam tor-

paq” məfhumu bu işin baza göstəricisi hesab olunur. Bu problemin həlli məqsədilə Azərbaycanın 

kənd təsərrüfatı praktikasında ilk dəfə olaraq (hələ də geniş tətbiq olunmayan) ən müasir texnolo-

giyalar üzrə elmi təcrübələr aparılır:  

 regionda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişaf hədəflərinin proqnozlaşdırılması; 

 minimum becərmələr texnologiyası üzrə buğda və arpa bitkisi ilə təcrübələr; 

 zolaqlı səpin texnologiyası üzrə təcrübələr; 

 qarışıq əkin və qarışıq səpin texnologiyaları üzrə təcrübələr; 

 kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericiləri və xəstəliklərinə qarşı mübarizədə fitonsidli bit-

kilərdən hazırlanmış biopreparatların tətbiqi texnologiyası üzrə təcrübələr 

 seçilmiş yeni və yerli sortların yerli şəraitə uyğunlaşma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə 

dair təcrübələr. 

“Mərkəz”-in əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri müasir texnologiyaların və innovasiyaların 

reallaşdırılması üçün elmi təcrübələrin aparılması və fermerlər üçün nümayiş tarlalarının təşkilinə 

hədəflənmişdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün Qax rayonunun Əlibəyli bələdiyyəsinin ərazisində 

“Mərkəz” tərəfindən icarəyə götürülmüş torpaq sahəsində üç yeni texnologiya (“Buğdanın zolaqlı 
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səpin texnologiyası”, “Minimum becərmələr texnologiyası”, “Qarışıq əkinlər texnologiyası”) üzrə təcrübə-

lər qoyulmuşdur və bu sahələrdə elmi müşahidələr davam etdirilir. 

Qoyulmuş təcrübələr praktiki baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bütün təcrübə 

sahələri yerli fermerlərə nümayiş tarlaları kimi təqdim olunmaqla onlara tarla seminarlarında yeni 

texnologiyaların üstünlükləri təlqin olunur. 

Seçilmiş yeni və yerli sortların yerli şəraitə uyğunlaşma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə dair 

təcrübələrdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı şəraitində kənd təsərrüfatı bitkilərinin keyfiyyət xüsusi-

yətlərinin yaxşılaşdırılması (qədimi sortların qorunması, konkret ərazinin iqlim-torpaq şəraitinə 

uyğunlaşan yeni sortların alınması, genetik resursların və biomüxtəlifliyin qorunması və s.) bu sis-

temin əsasını təşkil edir. 

Qoyulan təcrübələrin məqsədi məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan bəzi bitki 

sortlarının son illərdə iqlim dəyişmələrinə qarşı müqavimət dərəcəsini, eyni zamanda xəstəlik və 

zərərvericilərə qarşı davamlılıq xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Bu məqsədlə tərəvəz və buğda sort-

ları sınaqdan keçirilməlidir. Təcrübə sahəsi fermerlərə nümayiş tarlası kimi təqdim edilməlidir.  
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARDA TÜTÜNÇÜLÜYÜN  

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Qabil Kazımov  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

qabil.adiloglu@yahoo,com 

 

Prezidentin tapşırıq və tövsiyələri ilə yenidən dirçəldilən kənd təsərrüfatı sahələrindən biri 

də tütünçülükdür. Tütünçülük respublikamızda əsasən Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılsa da, hazır-

da bu areal daha da genişlənməkdədir. Bir sıra rayonlarda tütün sahələri ötən ilə nisbətən xeyli at-

mışdır. Bunun bir səbəbi dson zamanlar sahibkarlara göstərilən diqqət və qayğı, eləcə də tütün 

məhsullarının şirkətlər tərəfindən öncədən müqavilə əsasında alınmasıdır. Yəni, artıq təsərrüfat 

sahibləri öz məhsullarını satmaq problemi ilə qarşılaşmırlar. Hazırda respublikamızda tütünün 

əkini ilə bir sıra şirkətlər məşğul olur. Bu şirkətlər məhsul istehsalçıları ilə müqavilə bağlayaraq 

ayrı-ayrı regionlarda tütün əkini həyata keçirir. Ona görədə regionlarda tütün əkilən sahələr də il-

dən-ilə artmaqdadır.  

Azərbaycanda tütünçülüyün mövcud vəziyyəti, tütünçülüyün elmi əsaslarla inkişafı və bu 

sahə üzrə yüksək sənaye potensialının yaradılması XX əsrin 70-ci illərinin başlanğıcına təsadüf 

edir. Həmin illərdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən uğurlu 

aqrar siyasət nəticəsində Azərbaycanda tütünçülük çox sürətlə inkişaf etdirilmiş, bu sahənin bö-

yük sənaye potensialı yaradılmışdır. Həmin illər respublika tütün istehsalına görə Moldova və Uk-

raynadan sonra 3-cü yeri tuturdu. 1986-cı ildə ölkəmizdə rekord miqdarda 16,7 min hektar sahə-

dən 65,2 min ton tütün məhsulu istehsal olunmuşdur. Əlverişli torpaq-iqlim şəraitinə malik olan 

respublikamızın şimal rayonları olan Qax, Balakən, Şəki, Oğuz, Zaqatala və digər münbit torpaq 

sahələrinə malik ərazilərdə geniş sahələrdə tütün bitkisi əkilirdi. Tütün istehsalı yüksək rentabelli-

yə malik olduğuna görə sonradan onun istehsalı Şəki-Zaqatala bölgəsindən Lerik-Yardımlı, Kəlbə-

cər-Laçın, eyni zamanda ölkənin Qərb bölgələrinə kimi genişləndirildi və ümumilikdə 21 rayonda 

tütünçülüyün inkişafına təkan verildi.  

Tütün yarpaqlarının düzmədən topa halında xüsusi qurudulması üşün Zaqatala rayonun-

da 56 ədəd, Qax rayonunda 56 ədəd, Şəki rayonunda 86 ədəd, Balakən rayonunda 60 ədəd, Oğuz 

rayonunda 10 ədəd müasir tipli “Rillo Burners”(Bolqarıstan), “Dekloit” (İtaliya) markalı quruducu 

kameralardan istifadə olunur. 

Azərbaycanda tütünçülük aqrar sahənin vacib tarixi ənənələri olan iqtisadi cəhətdən ən gə-

lirli əkinçilik sahəsindən biri sayılır. Bu sahədə əkinçilik mədəniyyətinin yüksəldilməsi, qiymətli 

və keyfiyyətli məhsul istehsalına təminat verən müasir becərmə texnologiyasının və dünya təcrü-

bəsinin tətbiq edilməsini tələb edir. Ölkəmizdə iqtisadi cəhətdən gəlirli sahə sayılan tütünçülüyün 

şöhrətinin yenidən bərpa edilməsi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və “Tabaterra” QSC tərəfindən 

bir sıra zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Bu sahənin inkişafında məqsəd istehsal edilən tütünün, xüsusilə “Virciniya” və “Berley” 

tipli tütünlərin çəkim keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, insan orqanizminə zərərli təsirini azaltmaqla si-

qaret çəkənin sağlamlığını qorumaqdan ibarətdir. Vaxtı ilə dünyada mövcud olan 5 tütün tipindən 

4-ü Azərbaycanda əkilirdi. Tütün dağlıq və dağətəyi rayonların iqtisadiyyatında çox böyük əhə-

miyyətə malikdir. Hazırda tütün sənayesinin ətirli və keyfiyyətli sortlara böyük ehtiyacı vardır. 

Tütün sortlarının torpaq-iqlim şəraitinə, becərmə və qurudulma texnologiyasına tələbi çox 

müxtəlifdir. Hətta eyni botaniki sort müxtəlif torpaq iqlim şəraitində səpin norması, hektara əkilən 

bitki sıxlığı, səpin sxemi, becərmə və qurutma texnologiyası tələb edir. 

Respublikamızda tütün bitkisinin çoxdan əkilib becərilməsinə baxmayaraq əl əməyinin me-

xanikləşdirilməsi, elmin nailiyyətləri və qabaqcılların iş təcrübəsinin tətbiqi olduqca aşağı səviyyə-
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dədir. Tütün istehsalının indiki səviyyəsi sənayenin təlabatını ödəmir. Ölkəmizin torpaq iqlim şə-

raiti imkan verir ki, tütün sahələrini genişləndirməklə sənayenin tütün xammalına, xüsusən ətirli 

tütünlərə olan təlabatını ödəmək mümkün olsun. Əvvəllər Sovetlər Birliyi zamanı respublikamız-

da iriyarpaqlı İmmunnı-580, Zaqatala-67, Zaqatala iriyarpaqlısı, Ostrolist-1519; ortayarpaqlı (yarı-

mətirli) Trapezond-93, Trapezond-219 və xırda yarpaqlı Samsun-959, Dübek-2898 sortları geniş sa-

hələrdə əkilib becərilirdi. Lakin göstərilən tütün sortları əsasən əl əməyindən istifadə etməklə be-

cərilirdi. Belə ki, əllə dərilərək çox böyük zəhmət hesabına ipə düzülür, qurudulması üçün xüsusi 

talvarlar tələb olunur, açıq şəkildə əldə daşınır. Bunlar isə tütünün keyfiyyət göstəricilərinə mənfi 

təsir göstərir. 

Keyfiyyətli tütün xammalı istehsal etmək üçün becərilən sort əsas meyardır. Lakin müxtəlif 

aqrotexniki, gübrələmə, qurutma texnologiyası tətbiq etməklə sortun keyfiyyətini idarə etmək 

mümkündür. Respublikamızda Virciniya tipli “CC-35” və “Kokker 347” sortları rayonlaşıb isteh-

salata təhvil verilmiş, “Virciniya-55”, “Virciniya-386”, “Virciniya-548”, “Virciniya RGH 4”, “Virci-

niya GL 26”, “Virciniya GL 939”, “Virciniya RVH 2310” və “Berley” sortları isə hal-hazırda sınaq-

dan keçirilir. Sortun yetişdirilməsi, sahəyə əkilmiş becərmə texnologiyası, yarpaqların qurudulma-

sı tam mexanikləşdirilib və istehsal şəraitinə görə yerli tütünlərdən kəskin fərqlənir. 

Virciniya tipli ətirli tütün sortları tez yetişən olmaqla əl əməyini xeyli dərəcədə yüngülləş-

dirir. Həmçinin bu sortlar ipə düzülmədən xüsusi kameralarda qurudulur, sıxıcı aparatlar vasitəsi-

lə kip şəklində bağlanaraq daşınması üçün texnikadan istifadə olunur. Virciniya tütünləri keyfiy-

yət baxımından yerli sortları xeyli üstələyir. Belə ki, azot gübrəsinə az tələbkar olmaqla əlverişli 

becərmə texnologiyasının, yaxşı çəkim keyfiyyətinin, həmçinin əmtəəlik məhsulun tərkibində şə-

kərlərin çox, nikotinin az olması ilə fərqlənirlər. 

Vaxtilə tütün bitkisi azad olunmuş torpaqlarda geniş sahələrdə becərilirdi. Ona görə də hə-

min torpaqlarda tütünçülüyün yenidən bərpa olunmasına böyük ehtiyac vardır. Bununla həm böl-

gənin inkişaf etdirilməsinə, həm də respublikada tütünçülüyün genişlənməsinə nail olmuş olarıq. 

Virciniya tipli tütün sortlarınin əkin sahələrini artırmaqla əldə olunan gəlirlərin çoxalmasına zəruri 

şərait yaranmış olar. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ FİTONSİDLİ BİTKİLƏRİN 

POTENSİALI VƏ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Vüsalə Əhmədli 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Ekoloji Tə-

miz Kənd Təsərrüfatı üzrə Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi, vusale_ehmedli76@mail.ru 

 

Son araşdırmalara görə, Qarabağ ərazisində çox sayda fitonsidli, qida, vitaminli, boya, yem 

əhəmiyyətli və s. faydalı bitkilər vardır. Onlardan üskükotu, göyəm, əzgil, yemişan, çiçəkbahar ki-

mi dərman bitkiləri, eləcə də sumax, qara batbat, zirinc, çaytikanı kimi fitonsidli bitkilər qeyd olu-

na bilər. Bildiyimiz kimi, fitonsidli bitkilərdən və onlardan hazırlanmış həlim və cövhərlərdən bir 

çox sahələrdə, o cümlədən üzvi tərəvəzçilikdə, göbələk, bakterial xəstəliklərin, zərərvericilərin 

müalicəsində, orqanik preparatların hazırlanmasında istifadə olunur. Hazırda regionda nəsli kəsil-

məkdə olan bəzi fitonsidli bitkilərin toxumlarının reintroduksiyası üzrə tədqiqatlar aparılır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

İPƏKÇİLİYİN VƏ BARAMAÇILIĞIN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

 Rasimə Hüseynova, Səfa Musayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

huseynovarasime123@gmail.com 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə baramaçılığın və ipəkçiliyin bərpası və inkişaf etdirilməsi 

üçün Heyvandarlıq ETİ aşağıdakı təkliflər paketini təqdim edir: 

 1. İnfrastruktura daxil olan bütün sahələrdə (baramaçılıqda, onun yem bazasında-tutçuluq-

da və ipək sənayesində) monitorinq, uçot və qiymətləndirmə aparılmalıdır; 

 2. Baramaçılığın və onun yem bazasının inkişafı üçün tinglik təsərrüfatları bərpa olunmalı-

dır. Çəkil (tut) ağaclarının sayı və məhsuldarlığı müəyyən edilməlidir; 

 4. Yeni, ictimai, kapital tipli kümxanalar (tut ipəkqurdu yemləmə binaları) tikilməli; 

 5. İnfrastrukturun bütün sahələrini ali təhsilli ipəkçi kadrlarla təmin etmək üçün Ağdamda 

və Şuşada texniki-peşə məktəbləri və liseylər açılmalı; 

 6. Barama toxum (qren) zavodu (Ağdam), baş barama qurutmaxanaları, Qarabağ ipək kom-

binatı yenidən tikilməlidir; 

 7. Heyvandarlıq ET İnstitutunda yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins və hibridlərini rayon-

laşdırmaq üçün sınaq yemləmələrinin aparılması məqsədilə regionda Dayaq Məntəqəsinin təşkil 

edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:huseynovarasime123@gmail.com


300 
 

ZƏNGİLAN RAYONUNDA YERLİ HİBRİD QARĞIDALI ƏKİNLƏRİNİN  

APARILMASININ PERSPEKTİVLƏRİ  
 

Həlimə Məmmədova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, 

01helime@gmail.com 

       

Qarğıdalı bitkisi (Zea mays L.) dünya əkinçiliyində əkin sahəsinə və məhsuldarlığına görə öz 

liderliyini saxlamaqdadır. Qarğıdalı buğda, arpa və vələmirdən fərqli olaraq daha yüksək yem va-

hidinə (1,34) malikdir. Qarğıdalı dəni bütün növ heyvanlar üçün yem kimi istifadə oluna bilər. 

Bundan başqa, dünya ölkələri son illər qarğıdalının biokütləsindən ucuz başa gələn bioetanol is-

tehsalına üstünlük verməkdədirlər. 2019-cu ildə dünyada qarğıdalı əkinlərinin sahəsi 192 mln ha 

təşkil etmişdir. Bu isə 2018-ci illə müqayisədə 3 mln ha artıqdır. Azərbaycanda isə dənlik qarğıdalı-

nın əkin sahəsi 2013-cu ildə 38646 ha-dan, 2021-ci ildə 32156 ha-a qədər azalmışdır. Bu azalma əsa-

sən hibrid qarğıdalı toxumlarına olan tələbatın bütövlükdə idxal hesabına ödənilməsi və qiymətlə-

rinin yüksək olması, ölkədə iqlim dəyişmələri ilə bağlı yüksək temperatur göstəriciləri və su qıtlı-

ğı, qarğıdalının sənayeləşdirilməsinə dair məsələlərin tam həll olunmaması, satışındakı problem-

lərlə əlaqədardır.  

Yuxarıda göstərilən səbəblərin aradan qaldırılması üçün alternativ yolların seçilməsi zərurəti 

yaranmışdır. İşğaldan azad edilmiş torpaqların məhsuldar olması, bu bölgədə çoxlu sayda çay və 

sututarların mövcudluğu burada qarğıdalı əkinlərinin aparılması üçün münbit şərait yaradır. Hələ 

işğaldan əvvəl Zəngilan rayonunda böyük ərazilərdə qarğıdalı əkinləri aparılırdı. Buna səbəb ra-

yonun Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin cənub-şərqində, Araz çayının sol sahilində yerləşməsidir. Bu-

rada geniş ərazilərdə qarğıdalı əkinlərinin aparılması üçün bütün şərait vardır. Təsadüfi deyildir 

ki, məhz bu bölgədə artıq 2021-ci ildən bir neçə yerli şirkət tərəfindən 150 ha ərazidə “Pioner” şir-

kətinə aid hibrid qarğıdalı əkilir və keçən ilin məhsuldarlığı 4-5 ton arasında dəyişmişdir.  

Son illər Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda həyata keçirilən tədqiqatlar nəticəsində artıq 

200-ə yaxın yerli hibrid qarğıdalı xətti əldə olunmuşdur. 2019-cu ildə həyata keçirilmiş “Azərbay-

canda hibrid qarğıdalı toxumçuluğunun təşkili” layihəsi çərçivəsində ölkədə ilk dəfə olaraq inno-

vativ Double haploid metodu seleksiyaya inteqrasiya edilərək yeddi hibrid xətti alınmışdır. İn vivo 

Double haploid metodu qarğıdalı hibridlərinin asan, sürətli və ucuz əldə edilməsinə şərait yaradır 

(Röber, Gordilio, Geiger, 2005). Hazırda bu metodla əldə etdiyimiz xətlərin çarpazlaşdırılması və 

hibrid almaq istiqamətində tədqiqatlar aparılır. İkinci tədqiqat qarğıdalıda sitoplazmatik erkək ste-

rillikdən, yəni CMS (Cytoplasmic male sterility) xüsusiyyətindən istifadə edərək yeni hibridlərin 

alınması yönümündə aparılmışdır. İlk dəfə CMS 1933-cu ildə Emerson və Rici tərəfindən toplan-

mış Cənubi Amerika qarğıdalı sortlarında aşkar edilərək bu xüsusiyyətin yalnız sitoplazma yolu 

ilə nəsillərə keçməsi təsbit edilmişdir. N.İ.Vavilov adına Ümumrusiya Bitki Genetik Ehtiyatları İns-

titutunun CMS testerləri ilə ölkəmizin qarğıdalı fonduna aid 78 genotip arasında Nalçik şəhərində 

“Otbor” MMC-nin təcrübə ərazisində aparılmış hibridləşmə nəticəsində 150-yə qədər hibrid alın-

mışdır. 2020-2021-ci illərdə Rusiya Federasiyasının 3 fərqli torpaq-iqlim şəraitində (Maykop, Nal-

cik, Uzaq Şərq), 2022-ci ildə isə ölkəmizdə bu hibridlərin ekoloji sınaqları uğurla həyata keçirilmiş-

dir. Həmin hibridlərin Zəngilan bölgəsində sınaqlarının aparılmasını məqsədəuyğun hesab edirik.  
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ ƏNGİNAR (Cynara) BİTKİSİNDƏN  

İSTİFADƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Kəmalə Sadıqova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutu,  

kemeale.sadiqova1960@mail.ru 

 

Torpağın təmizlənməsində və məhsuldarlığının artırılmasında ot bitkilərinin istifadə olun-

ması iqtisadi cəhətdən səmərəli ekoloji üsuldur. Torpağın məhsuldar olması bitkilərin inkişafına, 

yayılmasına imkan yaradır. Mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) fəsiləsinə aid olan Cynara (ənginar) 

cinsi ot bitkiləri arasında çoxsahəli xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Vətəni Aralıq dənizi ölkələridir. 

Azərbaycanda 2 növü: əkin ənginarı və ya tikanlı ənginar (Cynara scolymus L.) və İspaniya ənginarı 

(Cynara cardunculus L.) yayılmışdır.  

Əkin ənginarı mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) fəsiləsinə aid olub, hündürlüyü 2,5 sm -ə çatan 

çoxillik ot bitkisidir. Vətəni Aralıq dənizi olkələridir. Gövdə və yarpaqları sıx tükcüklərlə örtül-

müşdür. Gövdəsi düzduran, ətli, yoğun, çoxlu sayda (1-15) budaqlanan olur. Mil kök sisteminə, 

çoxsaylı yan köklərə malikdir. Yarpaqları iri dilimli, xırda, lələkvari bölümlü, səthi açıq mavi, alt 

hissəsi gümüşü rəngli, sıx tüklü olub, uzunluğu 120 sm-ə, eni isə 50 sm-ə qədər artır. Çiçəkləri göy, 

bənövşəyi, bəzən ağ rəngli olur, şarvari, yarımdairəvi, iri səbət çiçək qrupunda, çarpaz toplanır. 

Səbət çiçək qrupunun diametri 10-20 sm, şarvari, yarımdairəvidir. İyun ayında çiçəkləyir, iyul-av-

qust ayında meyvələri yetişir. Toxumları qara rəngli, 5-8 sm uzunluqda, yumurtavaridir. Toxumla-

rında 30%-ə qədər yağ vardır. 1000 ədəd toxumunun çəkisi 45-55 q olur. Əkin ənginarı növü eyni 

yerdə 30-40 il yaşaya bilir, çiçəkləyir, toxum verir. Vegetesiya müddəti 90-100 gün olur. 

Birinci vegetasiya dövründə ancaq kökətrafı (rozet) yarpaqları formalaşır, sonra gövdədə 

çoxlu miqdarda yarpaqlar əmələ gəlir. Bitkinin daha yaxşı inkişaf etməsi üçün, alt yarpaqları çıxa-

rılıb, ayrılır. Bundan sonra növün inkişafı daha yaxşı gedir. Əkin ənginarı növünün boy artımı 1-ci 

il 40-70 sm, 2-ci il isə 80-120 sm olur. Qeyd edək ki, müşahidələrmizə əsasən, bu bitkinin becəril-

məsində xüsusi qayğıya ehtiyac yoxdur. 

Çoxillik ot bitkilərinin yamaclarda yayılması torpağa yüksək səmərə verir və onu eroziyadan 

qoruyur. Əkin ənginarı növünün yerüstü hissəsi iri həcimli, çoxlu yarpaq örtüyü əmələ gətirir. 

Odur ki, torpağı eroziyada mühafizə edir. Bu baxımdan, ənginar torpaq eroziyası ilə mübarizədə 

çox yaxşı bitki hesab olunur.  

Bir çox faydaları ilə tanınan əkin ənginarı müxtəlif istehsal üsullarına malikdir, antioksidant-

lar, vitaminlər və minerallarla zəngindir. Ənginar lifli bir quruluşa malikdir. Aşağı kalorili və az 

yağlılığa malikdir, lakin lif ilə zəngindir. Xalq təbabətində əkin ənginarının yarpaqları, çiçəkləri, 

meyvələri və kökləri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Tərkibindəki antioksi-

dantlarla orqanizmdəki bir çox orqanlar üçün faydalı olan əkin ənginarı Azərbaycanda çox az tanı-

nır və kifayət qədər becərilmir. Çoxsahəli əhəmiyyətə malik əkin ənginarı (Cynara scolymus L.) ot 

bitkisi kimi torpaq eroziyası ilə mübarizədə çox yaxşı bitki olduğundan Qarabağ ərazisində becə-

rilməsi tövsiyə olunur.  
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ  

BƏRPASI VƏ PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Aysul Məmmədova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

aysulam71@mail.ru 

   

Müəyyən edilmişdir ki, işğal altında olmuş kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar keyfiyyət xü-

susiyyətlərinə və məhsuldarlıq qabiliyyətinə görə respublikanın digər regionları ilə müqayisədə 

yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri baxımından aparılmış 

təhlil və qiymətləndirmələrə əsasən, bu torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri mü-

əyyən edilmiş, regionun kənd təsərrüfatı üzrə potensial istehsal həcmi proqnozlaşdırılmışdır. Belə 

ki, Ağdam və Füzulinin işğala məruz qalmayan sahələri də nəzərə alınmaqla təqribən 232.8 min 

hektar sahədə birillik və çoxillik əkinlərin aparılacağı, həmçinin 430 min baş iribuynuzlu, 1.6 mil-

yon baş xırdabuynuzlu heyvanlardan ibarət fermaların qurulacağı gözlənilir. Regionun tarixən 

heyvandarlıq sahəsi üzrə mövcud olan potensialını və təbii-relyef xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, 

əminliklə qeyd etmək olar ki, kənd təsərrüfatının bu sahəsi gələcəkdə bölgədə üstünlük təşkil edə-

cək. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda yem təminatı baxımından otlaq və biçənəklərin mövcudlu-

ğu ilə yanaşı, taxıl və yem bitkiləri əkinlərinin də genişləndirilməsi hesabına heyvandarlığın inki-

şaf etdirilməsi üçün böyük potensial var. Proqnozlara görə gələcəkdə bu bölgədə istehsal olunan ət 

və süd məhsulları, ölkəmizi yetərincə təmin edəcək, bununla da bu sahədə idxaldan asılılığın qarşısı 

alınacaq. Həmçinin regionda tarixən mövcud olan üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və arıçılıq 

sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, regionda 

yeni trend olaraq intensiv meyvəçilik sahəsinin inkişafının da geniş vüsət alması gözlənilir.  

Aparılmış qiymətləndirmələrə görə, regionda kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası hesabı-

na ölkə üzrə ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı həcminin 8%-dən çox artacağı proqnoz-

laşdırılır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:aysulam71@mail.ru


303 
 

DAVAMLI ƏKİNÇİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI 

 

Faiq Xudayev, Təmraz Təmrazov, Zahidə Abdullayeva 
  

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

ttamraz.tamrazov@gmail.com 

 

Ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühit üçün ən mühüm təhlükə adambaşına düşən təbii ehtiyat-

ların azalması, eləcə də resursların tükənməsi və torpaqların deqradasiyasıdır. Bildiyimiz kimi, 

mövcud intensiv texnologiyalar köhnəlmə əlamətlərini göstərir. Bioloji müxtəlifliyin itirilməsi, 

qrunt sularının çatışmazlığı, mədən sularının çıxarılması, yeraltı suların çirklənməsi və atmosfer-

dəki CO2 səviyyələrinin yüksəlməsi davamlılıq üçün ciddi risklərdir. Davamlı istehsalat təcrübələ-

rində müxtəlif metodologiyalardan istifadə olunur. Xüsusi strategiyalar əsasında kənd təsərrüfatı-

nın inkişaf etdirilməsi üçün davamlı əkinçilik göstəricilərinin spesifikliyi nəzərə alınmalıdır. 

Monokulturalardan asılılığın azalması aqrar sahənin inkişafına daha yaxşı dayanıqlılıq verə 

bilər. Kənd təsərrüfatının daha məhsuldar və dayanıqlı olması, resursların, o cümlədən su, torpaq 

və qida maddələrinin idarə edilməsi əsaslı şəkildə yeni yanaşmalar tələb edir. İzotopik üsullar 

kənd təsərrüfatı təcrübələrini təkmilləşdirmək üçün aqroekosistemlər arasında karbon, su və qida 

maddələrinin dövriyyəsini və dinamikasını izləyir və kəmiyyətini müəyyənləşdirir. 

Fermerlərin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşa və təsirlərini azalda bilən, qida istehsalını artıran 

ağıllı əkinçilik təcrübələrinin inkişaf etdirilməsində yardıma ehtiyacları var. Kənd təsərrüfatının 

məhsuldarlıq və davamlılığının yüksəldilməsi torpaq, su və genetik ehtiyatlar kimi təbii resursla-

rın daha yaxşı idarə olunmasını tələb edir. Torpaq eroziyasının azaldılması, torpaqda suyun daha 

yaxşı saxlanması, məhsullar üçün qida maddələrinin mövcudluğu; torpaqlarda üzvi maddələrin 

yığılması; daha yüksək məhsuldarlıq müxtəlif müsbət nəticələr verə bilən kənd təsərrüfatı təcrübə-

ləridir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasında və torpaq münbitliyinin qoru-

nub saxlanmasında əkin dövriyyəsində bitkilərin düzgün növbələşməsinin mühüm əhəmiyyəti 

vardır. Müxtəlif növbəli əkin sxemləri mövcuddur. Bunları fərqləndirən əlamət cərgəarası becəri-

lən bitkilərin, paxlalı bitkilərin, sideral bitkilərin dövriyyəyə daxil olmasıdır.  

Kənd təsərrüfatında dayanıqlığın artırılması üçün göstəricilərin qurulması metodologiyası 

aşağıdakı kimi olmalıdır: 

 Davamlılıq göstəricisi: Davamlı kənd təsərrüfatının ümumi həcmi. 

 Davamlılıq aspekti:  iqtisadi, ekoloji, sosial. 

 Davmlılıq üçün material və metodikalar: Tədqiqat çərçivəsində spesifik sahələr (məsələn, 

torpaq münbitliyi, biomüxtəliflik, yüksək məşğulluq və s.) 

 Davamlılıq üçün subindikatorlar: Verilmiş mövzu ilə bağlı təsərrüfat fəaliyyətini qiymət-

ləndirmək üçün istifadə olunan göstəricilər. 

 Davamlılıq meyarları: Təsərrüfatı təsnifat baxımından hər bir alt göstəricinin fəaliyyətinin 

qiymətləndirildiyi kritik hədd dəyərlərinin sabitlik səviyyəsi. 

Bu addımlar xətti şəkildə təqdim edilsə də, praktikada geniş müzakirə və araşdırmalar nəti-

cəsində müəyyən dərəcədə təkrarlanma ilə müşahidə olunur.  

Davamlı əkinçilik və ya bitki diversifikasiyası kənd təsərrüfatında, xüsusən də iqlim dəyişik-

liyi şəraitində qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün ən ekoloji cəhətdən mümkün, qənaətcil və ağlaba-

tan yanaşmalardan biri kimi tanınır. Bitki diversifikasiyası, torpağın deqradasiyası, torpağın şo-

ranlığı, həşərat-zərərvericilər və xəstəliklərin yayılması, ətraf mühitin çirklənməsi, təsərrüfat mən-

fəətinin azalması, qida maddələrinin balanssızlığı, iqlim dəyişikliyi və s. kimi ikinci nəsillərin 

problemini minimuma endirməyə kömək edir. Bitki diversifikasiyası coğrafi və müvəqqəti bio-
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müxtəlifliyi artırmaqla təsərrüfat dayanıqlığını və ya aqroekosistemin pozulduqdan sonra əvvəlki 

məhsuldar vəziyyətinə qayıtmaq qabiliyyətini artırır. 

İxtisaslaşmış əkinçilikdən fərqli olaraq bitki diversifikasiyası məhsuldarlığı, dayanıqlığı və 

ekoloji sistemlərin təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə növbəli əkinçilik, çoxillik əkin və ya ara-

lıq əkin yolu ilə məhsul müxtəlifliyini təşviq etmək cəhdi kimi müəyyən edilə bilər. Bu, daha daya-

nıqlı istehsal sistemlərinə, kiçik məhsullar üçün dəyər zəncirlərinə və sosial-iqtisadi faydalara doğ-

ru bir addım ola bilər. Genişləndirilmiş kənd təsərrüfatı müxtəlifliyi, daha yaxşı müxtəlif növbəli 

əkinlər, qarışıq əkinlər, ümumiyyətlə dənli bitkilərin üstünlük təşkil etdiyi sistemlərdə dənli paxla-

lı bitkilərin becərilməsi, çoxillik əkmələr, regional olaraq uyğunlaşdırılmış (ixtisaslaşdırılmış) sort-

lar və ya sort nümunələri: bütün bunlar kənd təsərrüfatının diversifikasiyası strategiyalarına 

misaldır. 
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ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ AQRAR-SƏNAYE KLASTERLƏRİNİN  

YARADILMASI İMKANLARI 
 

Mahir Muxtarov, Xanağa Babayev, Sevinc Quliyeva  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya  

İnstitutu, Bakı, Azərbaycan khanagafiz@gmail.com 

 

Yeni iqtisadi modellər və nəzəriyyələr sayəsində isbat olunub ki, əhalinin yaxşı iqtisadi təmi-

natı ölkədə iqtisadi dirçəlişə səbəb olur. Şuşa şəhərində isə diqqət bütünlüklə iqtisadiyyata deyil, 

eyni zamanda müəyyən sahələrə və bu sahələrin seqmentlərinə yönəldilməlidir ki, turizm-logisti-

ka, suvenir istehsalı və s. həyata keçirilsin. Bu regionda iqtisadiyyatın qurulması üçün perspektiv 

və yeni mexanizmlər lazımdır ki, orada iqtisadi və sosial-mədəni şərait etibarlı müsbət dinamika 

qazansın. Bu məsələlərdə elmi araşdırmalar və alimlərin tövsiyələri bəzi ölkələrdə hökümətlərə 

əsas verir ki, "İnsan kapitalından" iqtisadi, elmi-texniki, əxlaqi-mənəvi və mədəni inkişafa güclü tə-

kan verən mühüm biososial amil kimi istifadə olunsun. Azərbaycan əhalinin maddi rifahının yax-

şılaşdırılması sahəsində uğurlara görə dünyanın qabaqcıl ölkələri sırasındadır.  

Milli səviyyədə rəqabətədavamlılığın səmərəliliyi məhsuldarlıqdan çox dərəcədə asılıdır. 

Məhsuldarlığı isə əmək ehtiyatları və ölkənin kapitalı təmin edir. Dünya bazarında müvəffəqiyyət 

qazanan sahələrin təhlilinin nəticələrindən bilavasitə irəli gələn rəqabətədavamlılıq haqqında mə-

sələyə yanaşma ənənəvi ideologiyadan və ya müasir intellektual texnologiyalardan asılı deyil. Biz 

sadəcə bilməliyik ki, burada nə, necə işləyir, daha sonra təcrübədə hansı mexanizmləri tətbiq et-

mək lazımdır.  

İnnovasiya yönümlü regional iqtisadiyyata şirkətlərin, sahələrin və ya sektorların istehsal və 

ya xidmət kimi ənənəvi qruplaşmaları prizmasından deyil, klasterlərin prizmasından baxmaq la-

zımdır. Bu baxımdan vacib əlaqələrdən, sahələrin bir-birini tamamlamasından, texnologiyanın, 

təcrübənin, informasiyaların yayılmasından, marketinqdən, həmçinin firmaların və sahələrin orta-

ya çıxan istehlakçının ehtiyaclarının dərk edilməsindən klaster sahələrində daha yaxşı istifadə olu-

nur. Respublikamızda Milli İnnovasiya Sistemi təşkil etmək və burada innovativ ideyalar və təklif-

lər bankı yaratmaq üçün intellektual mülkiyyətimizin əsas yaradıcılarına dövlət və özəl sektordan 

mütləq yetərincə təsirli və müsbət yönümlü yardımçı impulslar verilməlidir. Belə dəstək yüksək 

maliyyələşdirmə və təşkilatlanma baxımından olarsa, o zaman Milli İnnovasiya Sistemimiz elmi, 

texnoloji və iqtisadi cəhətdən böyük səmərə verən yeni struktur və funksional qurum kimi tez for-

malaşa bilər. Burada gənc innovator resurslarının hazırlanması və toplanması işinə xüsusi diqqət 

və qayğı olmalıdır, qənaət və korrupsiya hallarına yol verilməməlidir.  

Milli İnnovasiya Sisteminin fəaliyyətində lazımi dinamika və effektivlik naminə yeni iş me-

todları, yeni texnoloji layihələr və innovativ klasterlərlə çıxış edən ayrı-ayrı intellektual kreativ 

qruplar və şəxslərə diqqət artırılmalı, onların təşəbbüsləri diqqətdən yayınmamalı, innovasiyalar 

sahəsində qərarların qəbulu kollegial və mərkəzləşdirilmiş qaydada olmalıdır. 

Klaster iştirakçılarının əksəriyyəti öz aralarında birbaşa rəqabət aparmırlar, sadəcə sahənin 

müxtəlif seqmentlərinə xidmət edirlər. Coğrafi yaxın qarşılıqlı əlaqəli şirkətlər və onlarla bağlı mü-

əyyən sferada hərəkət edən ümumi fəaliyyətləri ilə səciyyələnən bir-birini qarşılıqlı tamamlayan 

təşkilatlar klaster qrupuna daxil olunmalıdır. Klasterlər qrupu bir çox həm iri, həm də daha dar 

fəaliyyət sahələrini və hətta biznesin bəzi lokal növlərini (restoran işi, avtomobil ticarəti, antikvar 

mağazalar şəbəkələri) qarşılıqlı tamamlayacaq. Onlar həm iri, həm də kiçik həcmli olmaqla şəhər 

və ya kəndlərdə, həmçinin coğrafi bölmənin bir neçə səviyyəsində (dövlət, paytaxt, regionlar və 

şəhərlər səviyyəsində) iştirak edəcəklər.  

Belə əlaqələr rəqabət mübarizəsinin, məhsuldarlığın artımının, xüsusilə, yeni biznesin yaran-

ması istiqamətlərinin və intensivliyinin təyininin və innovasiyaların tədbiqinin əsasını təşkil edir. 
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Klasterlər regional iqtisadiyyatın tədqiqi üçün iqtisadi göstəricilərin nizama salınmasının dəqiq 

üsulunu təşkil edir. Regionun məhsuldarlığı və tərəqqisi firmaların hansı sahədə rəqabət aparma-

ğından deyil, necə rəqabət aparmasından asılıdır. Əgər firmalar müasir metodlardan, mütərəqqi 

texnologiyadan istifadə edirsə, istənilən sənaye sahəsində daha yüksək məhsuldarlıqla keyfiyyətli 

mallar və xidmətlər təklif edə bilərlər. 

Beləliklə, Qarabağ regionunun rifahı orada yerləşən firmaların fəaliyyət göstərdiyi sferaların 

məhsuldarlığından asılıdır. Bu, əldə olunan gəlirlərin yüksək səviyyəsinin təmin olunmasına gəti-

rib çıxaracaqdır. 

Qarabağ regionunda iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradan klasterlər aşağıdakı amillərlə 

şərtləndirilir:  

- rəqabətin yeni metodlarının yaranması, fəallığın artırılması, daxili və beynəlxalq bazara çı-

xış imkanlarının gücləndirilməsi;  

- regionda kiçik və orta biznesin inkişafına imkanın yaradılması; 

- regionun inteqrasiya potensialının gücləndirilməsi; 

- xarici investorların regiona cəlb edilməsi.  

Klasterlərin sərhədləri bütün firmaları, sahələri, həmçinin aralarında həm üfüqi, həm də şa-

quli və ya struktur kimi güclü əlaqələri olan təşkilatları əhatə etməlidir. 
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HEYVANDARLIĞIN İNTENSİV İNKİŞAFINDA SÜNİ MAYALANDIRMANIN  

TƏTBİQİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Mübariz Əliyev, Mahirə Qurbanova, Leyla Ələkbərova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

arifleyla@mail.ru  

  

Əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi üçün bu sahədə istehsalın 

artırılması, keyfiyyətin və iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi əsas məsələrdən biridir. Bu məqsə-

də nail olmaq üçün kəndli fermer və özəl heyvandarlıq təsərrüfatlarında biotexnoloji üsullardan, 

xüsusən heyvanların süni mayalandırılmasından istifadə etmək çox vacibdir. Damazlıq işinin təş-

kilində ən mütərəqqi metodlardan biri olan süni mayalanmanın aparılmasında əsas məqsəd az 

məhsuldar cinslərin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda intensiv yetişdirilmə zamanı məhsuldar hey-

van cinslərinin yenidən bərpasıdır. Bu texnologiya heç bir xüsusi qurğu olmadan iri heyvandarlıq 

fermalarında, kiçik fermer təsərrüfatlarında və fərdi ev təsərrüfatlarında uğurla həyata keçirilir, 

heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınmasına imkan verir. Süni mayalanma pro-

sesində təbii cütləşmə yolu ilə yayılan brüssilyoz, vərəm, triximonoz, balalıq yolunun iltihabı və.s. 

kimi xəstəliklərə yoluxmanın qarşısı alınır. Bundan başqa, süni mayalandırmanın mal-qaranın cins 

tərkibinin yaxşılaşdırılmasında da böyük rolu vardır. Belə ki, süni mayalandırma yüksək məhsul-

dar törədicilərin və kəllərin toxumları ilə aparıldığından süni yolla alınan buzovlar valideynlərinin 

irsi xüsusiyyətlərini özündə saxlayır və yaxşı yemləmə şəraitində daha yüksək məhsul verirlər. 

Süni mayalanmanın tətbiqi təsərrüfatın iqtisadi səmərəliliyini artırır. Bu mütərəqqi metod 

tətbiq edildikdə maldarlıqda minlərlə baş törədici buğa saxlamağa ehtiyac qalmır.  

İşğaldan azad olunmuş rayonların yenidən bərpası proqramında iri və xırda heyvandarlıq 

komplekslərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Süni mayalanma işinin həmin təsərrüfatlarda tət-

biq edilməsi gələcəkdə heyvanların baş sayının artırılması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına öz 

töhfəsini verəcəkdir. 
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SİMMENTAL, HOLŞTEYN- FRİZ, ABERDİN-ANQUS VƏ QAFQAZ QONUR  

QARAMAL CİNSLƏRİNİN QARABAĞDA YETİŞDİRİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Aidə Əsgərova, Tural Abbasov, Dilarə Sultanova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

dilara.sultanova.00@ bk.ru 

 

Heyvandarlıq sahəsində yetişdirilən çoxsaylı heyvan cinsləri ərzaq təhlükəsizliyinin təmina-

tına birbaşa təsir göstərir. İqlim dəyişkənliyi, yem və su çatışmazlığı, xəstəliklər, eləcə də dünya 

bazarının intensiv dəyişən tələbatı qarşısında heyvanların genetik resursları uyğunlaşmanı və da-

vamlılığı təmin edir.  

İşğaldan əvvəlki dövrdə ölkə üzrə iribuynuzlu mal-qaranın 15,1 faizi həmin ərazilərin payı-

na düşürdü. İribuynuzlu heyvandarlıqda Laçın, Ağdam, Füzuli, Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarının 

göstəriciləri yüksək idi.  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, həmin bölgələrdə (1980-ci illərdə) 321 

min baş iribuynuzlu heyvan mövcud olub. Hazırki dövrdə isə bu sayın 430 min başa çatdırılması 

mümkündür. Yaxın gələcəkdə Laçın, Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarında iri kənd təsərrüfatı ferma-

larının yaradılması planlaşdırılır. Bu fermalarda qapalı şəraitdə Simmental və Holşteyn-Friz cins-

lərinin saxlanılması daha çox məhsul əldə etməyə şərait yaradar.  

Avropada geniş yayılmış və Respublikamızda sahibkarlar tərəfindən daha çox yetişdirilən 

cinslərdən biri olan ətlik-südlük istiqamətli Simmental cinsinin məhsuldarlıq və damazlıq keyfiy-

yəti yüksəkdir. Cinsin rəngi qırmızı-ala olduğuna baxmayaraq, hazırda ən çox təsadüf edilən rəng 

sarı-aladır. Cinsin süd məhsuldarlığı və süddə yağ faizi kifayət qədər yüksəkdir. Süd məhsuldarlı-

ğı orta hesabla 6000-9000 kq, süddə yağ faizı 3,8 - 4,2%-ə qədər olur. Buzovlar doğulduqda 40-45 

kq, inəklər 650-800 kq, buğalar isə 980-1100 kq olur. Ətlik keyfiyyəti yüksək olub, kökəldilmiş hey-

vanlar 18 aylıqda 400-450 kq, 24 aylıqda isə 500-550 kq canlı kütləyə çatırlar. Yaxşı yemləmə və 

bəsləmə şəraitində 900-1100 qr gündəlik çəki artımı əldə etmək mümkündür. Təmiz ət çıxarı 50-

55% olur. Belə cins heyvanlar davamlı olaraq, yerli şəraitə asanlıqla adaptasiya olunurlar.  

Holşteyn-frız cinsı südlük istiqamət cins olub, inəklərin orta süd məhsuldarlığı 7000-12000 

kq, süddə yağ faizi 3,2-3,7%-dir. Rəngləri qara-ala olub, iri gövdəlidirlər. Buzovların doğulduqda 

canlı kütləsi 35-40 kq-a qədər olur. Buğaların canlı kütləsi 1000 kq-a qədər çatır, inəklərin canlı küt-

ləsi isə 550- 600 kq-a qədər olur. Ət çıxarı 50-55%-dir. 

Həmçinin, Qarabağın iqlim şəraiti və relyefi bu torpaqlarda açıq şəraitdə Aberdin-anqus və 

Qafqaz qonur cinslərinin saxlanmasına imkan verir. Aberdin-anqus cinsi ətlik cinsdir. Buğaların 

canlı kütləsi 750-1000 kq, inəklərin canlı kütləsi isə 500-700 kq-a qədər olur. Cavanların canlı kütlə-

sini intensiv yetişdirilmə nəticəsində (15-16 aylıqda) 450-460 kq-a çatdırmaq mümkündür. Gündə-

lik çəki artımı 700-800 q-dır. Ət çıxarı 60% təşkil edir. Süd məhsuldarlığı isə 2000 kq-a qədərdir. 

Qafqaz qonur cinsi südlük-ətlik istiqamətlidir. Bu cinsin süd məhsuldarlığı 4000-4500 kq-dlr. Süd-

də yağ faizi 3,5-3,7%-ə qədər olur. Buğaların canlı kütləsi 700-800 kq-dır. İnəklərin canlı kütləsi isə 

420-450 kq olur. Rəngi qonur, açıq və tünd qonurdur. Bədəni mütənasibdir, sümüyü və əzələsi 

yaxşı inkişaf edir. 18-20 aylıq cavan heyvanlar otlaq şəraitində kökəldilərkən gündəlik artım 794 

qr-a çatır. 

Yuxarıda göstərilən cinslərin bioloji təsərrüfat xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Qarabağda bu 

cinsləri yetişdirilməklə əhalinin mal əti, inək südünə və süd məhsullarına olan tələbatını ödəmək, 

həm də insanların işlə təminatı məsələlərini həll etmək olar. Hesablamalar onu deməyə əsas verir 

ki, Qarabağ bölgəsində heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ölkə üzrə məhsul istehsalını 8%-ə qədər 

artıra bilər.  
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QURAQLIQ ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLƏN SİNTETİK BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN  

KEYFİYYƏT GÖSRƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 
 

Mətanət Babayeva*,  Aytən Musayeva 

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, ameagei@mail.ru 

 

Buğdanın ən yaxın qohumu olan Aegilops L. cinsinin genetik potensialını özündə cəmləşdi-

rən sintetik buğda dünyanın aparıcı mərkəzlərinin seleksiya proqramlarında geniş istifadə olunur, 

bu da mənbə materialının genotipik müxtəlifliyinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsinə, biotik 

və abiotik streslərə davamlı yeni buğda formalarının istehsalına kömək edir. Sintetik heksaploid 

buğdalar (SHW, Triticum turgidum, Aegilops tauschii) yeni bir germplazma mənbəyidir, onlar biotik 

və abiotik streslərə qarşı davamlılığına görə dünya səviyyəsində müxtəlif seleksiya proqramlarına 

cəlb olunur. Sintetik buğda genotipləri zülal miqdarına görə yumşaq buğdaya nisbətən daha yük-

sək zülal miqdarına malik olmuşlar. Sintetik heksaploid buğdanın tərkibində zülalın miqdarı 12.5-

23.6% arasında tərəddüd edir və yumşaq buğdaya nisbətən daha yüksək zülal, lizin, nişasta, B 

qrup vitaminləri ilə zəngin tərkibə malikdir. Həmçinin sintetik heksaploid buğda ətraf mühit şə-

raitinə dözümlüdür, əlverişsiz torpaq və iqlim şəraitində yüksək səviyyədə yetişdirilə bilir, xəstə-

liklərə davamlı, nisbətən stabil və eyni zamanda yüksək məhsuldarlıq potensialına malikdir.  

Cəlilabad BTS-da quraqlıq şəraitində 68 nümunə üzərində iki il ərzində apardığımız tədqiqat 

işinin nəticəsinə əsasən, dəndə zülalın miqdarı orta hesabla 9.1-18.7% arasında dəyişmişdir. Qu-

raqlıq şəraitində Cəlilabad BTS-də becərilən 68 nümunə içərisindən yüksək zülal göstəricisinə ma-

lik 20 sintetik heksaploid buğda genotipləri seçilmişdir, bu nümunələr orta göstəricisinə görə 

St.Əkinçi 84 (15,9%) sortundan yüksək nəticə göstərmişdir. Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, quraqlıq şəraitində becərilən sintetik buğda nümunələrinin dənlərindəki zülal göstə-

riciləri suvarma şəraitində becərilən buğda nümunələrinə nisbətən yüksək göstəriciyə malikdir. 

Zülal göstəricisi ən yüksək olan “59 J-3” genotipi (Yaponiya) qeydə alınmışdır ki, burada dəndə 

züllaın miqdarı 18.7% təşkil etmişdir. 

Apardığımız analiz nəticəsində əksər nümunələrdə zülalın miqdarının lizinin miqdarı ilə 

tərs, triptofanın miqdarı ilə isə düz mütənasib olduğu aşkar edilmişdir.  

Seçilmiş 20 sintetik buğda genotipindən seleksiya proqramlarında ilkin donor material kimi 

istifadə edilməsi tövsiyə edilir. 
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ARI TƏSƏRRÜFATLARINDA QİDA ƏLAVƏLƏRİNİN İSTİFADƏSİ  

PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Lalə Məmmədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu, k.l19991@mail.ru 

 

Azad olunmuş ərazilərimizdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və tul-

lantısız qida sənayesinin təşkili olduqca aktual məsələlərdəndir. Kimyəvi mübarizə üsullarına nis-

bətən, bioloji üsulların istifadəsi məqsədəmüvafiqdir. Respublikada arı təsərrüfatlarınin inkişafı və 

yeni yerli bal brendlərinin yaradılması vacibdir. Eyni zamanda arı xəstəliklərinin artması və fer-

merlərin kimyəvi mübarizə üsullarından daha çox istifadə etməsi balın keyfiyyətinə də təsir edir. 

Bu zəhərli maddələr məhsulda da toplanır, nəticədə insanlar tərəfindən istifadə olunduqda müxtə-

lif allergik xəstəliklərin yaranmasına və artmasına səbəb olur.  

Bunun qarşısını almaq üçün innovatov üsullardan biri də arı ailələrinə qida əlavələrinin 

(müxtəlif bitki ekstraktlarının) verilməsidir. Bu əlavələrin qida sənayesi tullantılarından alınması 

isə prosesi hər iki tərəfdən perspektivli edir. 

Qida sənayesində tullantı şəklində kənarlaşdırılan bəzi bitki hissələrinin (alma qabığı, nar 

qabığı, qoz qabığı və s) ekstraktları güclü antioksidant aktivlik göstərir. Bu səbəbdən həmin tullan-

tıların biotexnoloji üsullarla yenidən emal edilməsi nəticəsində farmakoloji, kosmetoloji, sənaye 

əhəmiyyətə malik təbii antioksidantlarla zəngin ekstraktlar əldə oluna bilər. Bununla yanaşı, bitki 

tullantılarının yenidən emalı qida sənayesinin müxtəlif mərhələlərində su və torpağın çirklənməsi-

nin azaldılması ilə ekoloji təhlükəsizlik tədbirlərinə də töhvə verə bilər. Mövcud texnologiya fərdi 

qidalanma, yeni qida inqridiyentləri və ekoloji məsələlərin həllinə xidmət edəcək. Yuxarıda deyi-

lənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan üçün spesifik kənd təsərrüfatı məhsullarından təbii antioksidant 

və antiradikal maddələrlə zəngin ekstraktların alınması, onların fenolitik tərkibinin müəyyənləşdi-

rilməsi və antivirus xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi olduqca vacibdir. 

Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar nəticəsində qida əlavələri verilmiş arı ailələrindən alınan 

bal nümunələrinin antioksidant xüsusiyyətlərində qida əlavəsinin aktivliyindən asılı olaraq fərqlər 

aşkarlanmışdır. 

Hazırda bu istiqamətdə işlər Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzində davam 

etdirilir. 
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APPLICATION OF MONITORING AGRICULTURALLY SUITABLE AREAS  

USING REMOTE SENSING TECHNIQUE IN AGHDAM 
 

Bahruz Ahadov1,2, Konul Mammadova1, Narmin Alisoy1,3 

 

1Digital Umbrella LLC, Remote Sensing and GIS Division, Baku, Azerbaijan, bahruz.ahadov@digirella.az 
2Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan 

3İnstitute of Soil Science and AgroChemistry, Ministry of Science and Education of the  

Republic of Azerbaijan 

 

The liberated areas of the Aghdam district are the subject of our study. Finding and restoring 

appropriate land for agriculture is the major goal here. The Aghdam region was among those most 

severely affected during the occupation. 28 thousand hectares of the area could be used for agricul-

ture, while 1,700 hectares were covered by forest. A significant portion of the appropriate areas 

was made useless and 31687 acres of agricultural land were present in the district's unoccupied 

area during the occupation. Vectorization of the seized territories was done using 2020 Sentinel 2 

satellite pictures, and it was discovered that Armenians had planted crops in a 26819 ha area. 

 

 
Fig. 1. The map displays the vectorized agricultural fields of the Aghdam region 

 (Sentinel 2, 2022). 

 

 After the occupation using satellite dates is very importance for reconstruction of agriculture 

in the region (Fig1). Monitoring the area via remote sensing technique is the main goal of this re-

search. Due this reason we used Sentinel 2 data over the years (2019-2022) (2). According to the 

satellite dates of the research object, we will be analyzed different vegetation indices such as NDVI 

(Normalized Different Vegetation Index), SI (Salinity index), and Fcover (Fractional Cover of green 

vegetation) (3). The NDVI determination is based on the reflection in the red and near-infrared 

bands of the spectrum. In addition, this index is used to analyze vegetation density, health, or ill-

ness in any area and varies from (-1) to (1). SI is one of the main units used to determine the level 

of soil salinity (Engdawork Asfaw et.al.,2018). Fcover corresponding to a situation where the 

ground is completely covered by vegetation and mixed with other indicators gives access to bio-

mass assessment (3).  

Each shown index was obtained using SNAP software based on Sentinel 2 optical data for 

different years and mapped using QGIS software (Fig 2). 
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Fig. 2. Change indices over the years 

 

The obtained results show that the region's dense vegetation is mainly distributed in the east 

and slightly in the west. A fragile vegetation cover (bushes) is seen on hectares of land in the bor-

der zone and the west, indicating that agricultural activity is not done there. Figure 2 shows that 

the Aghdam region is primarily distinguished by medium and low salinity. No indications of ex-

treme salinization are present. mainly border zones are vulnerable to salinization, as can be shown 

by examining the change in the salinization index overtime on the map. By examining the NDVI 

index, we can detect the same type of change. 

The areas shown in light green and blue on the NDVI maps show the vegetation cover is 

very sparse and the Fcover indicators are also very low, as mentioned, these areas primarily occur 

inside the border zone. This suggests that the biomass of the area is not very high. We can be given 

the option to select areas for rehabilitation agriculture where there are no parcels and areas with a 

low salinity index. Remote sensing monitoring one of the newly developed techniques is for ap-

propriate agricultural fields in the Aghdam region. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİMIŞ ƏRAZİLƏRDƏ HEYVANDARLIĞIN  

İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Bəxtiyar Nəbiyev 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun  

Abşeron Heyvandarlıq Təcrübə Stansiyası, baxtiyar.nabiyev.1973@mail.ru 

 

İşğaldan azad edimiş ərazilərdə aqrar məşğulluğun təmin edilməsi məqsədilə ilkin olaraq 

232,8 min hektar sahədə birillik və çoxillik əkinlərin aparılacağına, həmçinin 430 min baş iribuy-

nuzlu, 1,6 milyon baş xırdabuynuzlu heyvanlardan ibarət təsərrüfatların qurulacağı nəzərdə tutu-

lub. Aparılan kompleks tədbirlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bütün sahə-

ləri üzrə ixtisaslaşdırılmanın planlı təşkilinə zəmin yaradır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə heyvandarlığın bərpa və inkişafını aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə qruplaşdırmaq olar: 1. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların müəyyənləşdirilməsi, eləcə 

də torpaq və su resurslarından səmərəli istifadəsi olunmasına dair planlaşdırılmanın həyata keçi-

rilməsi. 2. Heyvandarlıq təsərrüfatlarının müasir səviyyədə qurulması, fermaların innovativ texno-

loji əsaslarla təşkil edilməsi. 3. Məhsul tədarükü və ticarəti üzrə logistika infrastrukturunun forma-

laşdırılması. 4. Aqro-emal istehsalat müəssisələri və Aqroparkların yaradılması. 5. Heyvan sağlam-

lığı zoobaytarlıq, aqrotexniki fumiqasiya xidmət mərkəzləri və təchizat bazalarının yaradılması.            

6. Örüş-otlaq sahələrinin yaradılması və biotexnoloji üsullarla yem istehsalının təşkil ediməsi.               

7. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, HETİ-nun stansiya və da-

yaq məntəqələrin yaradılması.  

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda kimyəvi çirklənməyə məruz qalmış ərazilərdə torpaq və su 

resuslarının bərpası istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Aparılan coxşaxəli tədbirlər sırasında hey-

vandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, seleksiya-damazlıq işlərinin təkmilləşdirilməsi mü-

hüm vəzifələrdəndir. Azad edilmiş ərazilərdə yaradılacaq yeni məhsul tədarükü və loqistika mü-

əssisələri ət, ət-süd məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə şərait yaradacaqdır. Tədarük və 

logistika infrastrukturu ilə bərabər, bölgədə müvafiq aqro-emal və istehsal müəssisələrinin yara-

dılması mühim tədbirlərdəndir. Regionda heyvandarlıq məhsullarının sənaye emalı baxımından 

yun, gön-dəri, xəz-dəri və s. müəssisələrinin qurulması nəzərdə tutulub. Azad olunmuş ərazilərdə 

aqrar sahənin davamlı inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla, yeni Aqroparkların yaradılması xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir. Yaradılacaq təsərrufatlarda epizootiya qaydalarına uyğun olaraq, hey-

van sağlamlığı (baytarlıq-sanitariya) üzrə profilaktik-peyvəndləmə və laborator diaqnostik müayi-

nə xidmətlərinin həyata keçirilməsi zəruri tədbirlərdəndir. Fumiqasiya mərkəzlərinin yaradılması 

ilə çoxillik yem bitkilərinin əkilməsi baxımından aqrotexniki xidmətlərin təşkili təxirəsalınmazdır. 

Heyvandarlığın reqionda bərpa edilməsi məqsədilə ilkin olaraq möhkəm yem bazasının formalaş-

dırılması əsas amillərdəndir. Təbii otlaqların elmi əsaslarla öyrənilməsi hesabına mədəni örüş-ot-

laq sahələrinin yaradılması, həmçinin torpaq-iqlim, su ehtiyatları və ekoloji faktorların tədqiqi gə-

ləcəkdə məhsuldarlığın artırılması baxımından önəmlidir. Ənənəvi mövsumi yemləmə ilə yanaşı, 

innovativ biotexnoloji üsullarla hazırlanmış hidroponik sistemlə yemləmədən istifadə edilməsi 

məqsədəuyğundur. Azad edilmiş ərazilərdə birillik dənli və paxlalı bitkilərlə yanaşı, coxillik yon-

ca, amarant, soya, eləcə də susuzluğa davamlı ərazilərdə xarici ölkələrdən gətirilmiş bitkilərin (ko-

turğa, raps, napier, sorqo və s.) əkilməsi zəngin yem bazasının formalaşmasına təkan verəcəkdir. 

Heyvandarlığın intensiv yetişdirilməsi, cins tərkibinin yaxsılaşdırılması məqsədilə seleksiya-gene-

tika sahəsi üzrə zootexniki mütəxəssislərin cəlb olunması təxirəsalınmazdır.  
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SİNTETİK NEFT TURŞULARININ ÜZVİ DUZLARI BİTKİLƏRİN İNKİŞAFINI  

GÜCLƏNDİRƏN REAGENT KİMİ  
 

Cəlal Məmmədov, Fatmaxanım Qənbərova, Nərmin Hüseynova 
   

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, fatime-quliyeva-78@mail.ru 

  

Kənd təsərrüfatı məhsulları artımına nail olmaq üçün təbii və sintetik neft turşularının suda 

həll olan duzlarını sintez edərək stimullaşdırıcı qismində bitkilər üzərində sınaqları keçirilmişdir. 

Belə ki, neftin bitkilərin inkişafina müsbət təsiri məlumdur və bu xüsusiyyət neft turşularına aid 

edilir. Eyni zamanda Azərbaycan neftinin bu turşularla zənginliyi onların yerli xammallar əsasın-

da stimullaşdırıcı sintezinə imkan yaradır. Müəyyən fraksiyalı təbii və sintetik neft turşuları əsa-

sında sintez etdiyimiz natrium, kalium, ammonium duzlarının bitkilər üzərində laborator və çöl 

sınaqları onların çox güclü stimullaşdırıcı qabiliyyəti olduğunu aşkara çıxardı və alınan ilkin nəti-

cələr onların kənd təsərrüfatında tətbiqinin böyük perspektivli gələcəyi olduğunu göstərir.  

Sintez etdiyimiz üzvi duzların təmizliyi təsdiq edilmişdir. İQ spektrləri çəkilərək struktur 

quruluşları və eyni zamanda alınan duzların xüsusi elektrik keçiricilikləri öyrənilmişdir. Alınan 

maddələrin donma temperaturu və şüasındırma əmsalları təyin edilmişdir. Onların quruluşlarını 

müvafiq üsullarla təsdiqlədikdən sonra bitkilər üzərində sınaqlar keçirmək məqsədilə bu turşula-

rın duzlarının 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 və 0,0001%-li məhlulları hazırlanmışdır.  

Məhlulların laboratoriya şəraitində buğda, noxud, mərcimək, lobya, günəbaxan və qarğıdalı 

toxumları üzərində ilkin sınaqları aparılmışdır. Bu məqsədlə toxumları Petri çaşkalarına qoyaraq, 

onlara distillə (suvarma) suyu və duz məhlulları əlavə edilmişdir. Toxumları islatdıqdan sonra on-

ları müvafiq qablara əkərək apardığımız 15 günlük müşahidələr əsasında bu nəticəyə gəlirik ki, 

qatılıqları 0,001-0,0001% arasında dəyişən məhlulların toxumlara təsiri cücərməni 8-21 saat tezləş-

dirir, həm də növbəti günlərdə cücərtilərin nəzarətdə olanlarla müqayisədə boy və kök sistemində 

sürətli artım baş verir.  
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QARABAĞDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ BƏRPASI VƏ İXRAC POTENSİALI 

 

Cəmil Tağıyev 
 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, cemil.tagi@mail.ru 

 

 Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, strateji ərzaq məhsullarında idxaldan asılı-

lığı minimuma endirmək, böyük qayıdışdan sonra Qarabağın kənd əhalisi arasında məşğulluğu tə-

min etmək üçün Qarabağın kənd təsərrüfatının bərpası vacibdir. 1980-ci illərdə Qarabağ və ətraf ra-

yonları ölkənin taxil istehsalı üzrə 14.3%, pambıq istehsalı üzrə 3.3%, üzüm istehsalı üzrə 31.5%, ət 

istehsalı üzrə 14.5%, süd istehsalı üzrə 17.1%, yumurta istehsalı üzrə 3.6%, kartof istehsalı üzrə 

6.3%-ni təşkil edirdi. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğal edilməsi ilə bütün təsərrüfat sahələri, ya-

şayış məskənləri, tarixi-mədəni abidələri dağıdıldı. 44 günlük Vətən müharibəsi ilə tarixi ədalət tə-

min edildi və ərazilərimiz işğaldan azad olundu. Torpaqların minalanması, bütün infrastrukturun 

dağılmış vəziyyətdə olması görüləcək işlərin hələ çox olduğunu göstərir. Azad ediləndən sonra yol 

infrastrukturunun bərpası, torpaqların minalardan təmizlənməsi prosesinə başlanıldı. Qarabağ əha-

lisinin daha yaxın zamanlarda öz yurdlarına qayıtması üçün intensiv işlər görülür. Füzuli hava li-

manının istifadəyə verilməsi, yeni yolların inşası ilə quruculuq işləri daha da sürətləndi. Qayıdış-

dan sonra əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün məşğulluğun təmini də mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatın bərpası prioritetlərdəndir. Yuxarıda göstərdik ki, Qa-

rabağın kənd təsərrüfatı üzrə potensialı yüksəkdir. Bu potensialdan istifadə etmək yerli əhalinin 

məşğulluğunun təmini, idxaldan asılılığın azalması, yüngül və yeyinti sənaye sahələri üçün də 

önəmlidir. “Torpaq islahatı haqqında” Qanun qəbul edilən vaxtlar Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil 

olan ərazilərin torpaqları kənd təsərrüfatı üzrə özəlləşdirilməmişdir. İslahatlara qədər kənd təsərrü-

fatı təyinatlı torpaqların istifadə edilməsi üçün “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş 

ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə tənzimlənir.  

 2021-ci il üzrə gömrük statistikasına görə, Azərbaycana 70.6 milyon dollar həcmində ət, 14.7 

milyon dollarlıq süd, 331.9 milyon dollarlıq buğda, 78.9 milyon dollarlıq kərə yağı və süddən hazır-

lanan digər yağlar, ümumilikdə 1929.9 milyon dollarlıq yeyinti məhsulları idxal edilib. Ümumi id-

xalda yeyinti məhsulları 16.49% təşkil edir. Qarabağın Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyası 

ilə kənd təsərrüfatı üzrə idxal azalacaq və ixrac potensialı artacaq. Aparılmış qiymətləndirməyə gö-

rə, Qarabağda kənd təsərrüfatının bərpası aqrar məhsulların həcmində 8 faizdən çox artım olacağı 

gözlənilir. Qarabağda əkinçiliyin bərbası: 

- Yerli əhali arasında məşğulluğu təmin edəcək. 

- Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə idxalda azalma olacaq. 

- İdxalda azalma nəticəsində xaricə valyuta axını da azalacaq. 

- Yüngül sənaye və yeyinti sənayesi üçün xammal bazası formalaşaq. 

- Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafına səbəb olacaq. 

- Ixracda qeyri-neft sektorunun artımında xüsusi yeri olacaq. 

Qarabağda heyvandarlığın bərpası: 

- Ət və südə olan tələbatın 10 faizdən çoxunu ödəyəcək.  

- Kərə yağı və süddən hazırlanan digər məhsulların istehsalı üçün emal sənayesinin inkişafına səbəb 

olacaq.  

- Idxaldan asılılıq minimuma enəcək.  

Göründüyü kimi, Böyük qayıdışla Qarabağa yaşamın qayıtması tarixi yurdumuza qovuşma-

ğın sevinci ilə birlikdə iqtisadi inkişafa da öz töhfəsini verəcək.  
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TƏK VƏ BİRLƏŞMİŞ STRESLƏRİN BALQABAQ BİTİKİSİNİN  

MORFO-FİZİOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 
 

Gülnarə Babayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu,  

gulnarababaeva112@gmail.com 

 

Təbii mühitdə artan antropogen yüklə əlaqədar olaraq, iki stresli ekoloji amilin: duzluluğun 

və ağır metalların (AM) eyni vaxtda təsirinə bitkilərin qoruyucu və adaptiv cavab reaksiyalarının 

öyrənilməsi hazırda xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ni torpaqda kritik konsentrasiyalarda olan bütün 

AM-lar kimi, bitkilərə güclü zəhərli təsir göstərir ki, bu da ilk növbədə köklərin və gövdələrin bö-

yüməsinin qarşısını almaqda və yarpaq sahəsinin azalmasında özünü göstərir. 

Balqabaq bitkisinin “Perexvatka” sortu 21 gün ərzində yetişdirilmiş, nikel (50 mkM NiSO4 • 

7H2O) əlavə edilməklə Knop qida məhlulunda (0,5 N, pH 6,0) və natrium xloridi (0,1 M) ayrı-ayrı-

lıqda və birlikdə tətbiq etməklə 3 müddətdə (7, 14, 21 gün) göstəricilər götürülmüşdür. Ni-nin ən 

böyük toksiki təsirinə, 7-ci gündən başlayaraq və istifadə müddətinin uzunluğundan asılı olaraq, 

gövdə məruz qalmış, kökün böyüməsində daha az dərəcədə inhibirləşmə olunmuşdur. Hər iki 

stress faktorunun birgə təsiri, xüsusən təcrübənin son dövründə bitkilərin böyüməsi üçün daha 

müsbət olmuşdur. Orta duzluluq Ni-in böyümə göstəricilərinə zəhərli təsirini azaldır, bu da NaCl-

un protektor effektini göstərir. Ni-nin NaCl fonunda təsiri də balqabaq bitkisinin orqanları tərəfin-

dən quru biokütlənin toplanması üçün daha əlverişli olmuşdur. Təcrübə zamanı yalnız NaCl-in tə-

siri altında əsl yarpaqların sahəsi təbii olaraq azalmış, yalnız Ni-nin təsiri altında isə ilk iki dövrdə 

yarpaqlar bitkilərdə tamamilə olmamış və yalnız üçüncü dövrdə onların əmələ gəlməsi və quru 

biokütlənin çox cüzi yığılması müşahidə olunmuşdur. NaCl və Ni-nin birləşmiş təsiri altında əsl 

yarpaqlar artıq 7-ci gündə görünmüş, lakin toksikantlara məruz qalma müddətinin uzadılması ilə 

əsl yarpaqların sahəsi və çəkisi təbii olaraq azalmışdır. Stressorların birgə istifadəsi əsl yarpaqların 

böyüməsi və inkişafına Ni-lin tək tətbiqindən daha yaxşı təsir göstərmişdir ki, bu da bir stresin di-

gər stresin üst-üstə düşdüyünü təsdiqləyir. Bu tədqiqatlar şoran torpaqlarda məhsul yetişdirilər-

kən tətbiq oluna bilər.  
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AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ İPƏKÇİLİYİN PƏRPASI  

VƏ ONUN YEM BAZASAININ YARADILMASI 
 

Mahir Hacıyev, Vəfa Məhərrəmova  
   

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

maharramovavefa0@gmail.com 

        

İpəkçiliyin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən pərpası üçün yem bazasının yaradılma-

sı aktual məsələlərdən biridir. Bunun üçün müxtəlif tut bağlarının salınması vacib şərtlərdəndir. 

Hibrid tut tinglərindən istifadə edərək xətt tipli bağların salınması məqsədəuyğun hesab olunur. 

Tut bitkisi təkcə baramaqurdunun yem mənbəyi kimi deyil, oduncağının rütubət saxlamaq, 

torpaq eroziyanın qarşısının almaq qabiliyyətinə görə sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə edi-

lir. Həmçinin dekorativ formalarının mövcudluğunu və meyvəsinin tərkibində zəngin qida mad-

dələri olduğunu nəzərə alsaq, bu bitkini müxtəlif istiqamətlərdə istifadə etmək məqsədəuyğundur: 

1. İpəkçiliyin yem bazası üçün tut bağlarının salınması - bu məqsədlə müxtəlif tipli əkin sxe-

mindən istifadə edərək plantasiyalar salmaq.  

2. Dekorativ Qızılı tut, Ağlayan tut, Piramidaşəkilli tut formalı tutlardan istifadə edilməsi. 

3. Meyvəçilik istiqamətli sortlardan istifadə etməklə tut bağlarının salınması. Burada, Tehran 

tut, Şah tut, Ana tut, Xar tut, Bidanə tut sortlarından istifadə etmək olar. 

4. Tut tingliyinin yaradılması - meyvəçilik istiqamətli və ipəkqurdu üçün tinglərin yetiş-

dirilməsi. 

Müxtəlif meyvəçilik istiqamətli tut sortlarının da bu ərazilərdə əkilməsi məqsədəuyğundur. 

Gələcəkdə meyvəçilik istiqamətli sortlardan istifadə edərək tut arağı, doşab, mürəbbə, kompot ha-

zırlayan müəssisələr yaratmaq olar. Bu isə gələcəkdə yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradar. 
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APPLICATION OF CONSERVATION FARMING IN THE CULTIVATION OF 

CEREALS IN THE LIBERATED TERRITORIES OF KARABAKH 
 

Imran Jumshudov 

 

Research Institute of Crop Husbandry, Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan, 

imran.cumshudov@agro.gov.az 
 

The environmental terrorism caused by Armenian vandals in the territories of Karabakh 

freed from occupation has had a serious impact on the destruction of our water sources, the 

destruction of our forests, and the disturbance of the ecological balance of the region. As a result of 

environmental terrorism, certain changes in soil structure have led to landslides and erosion in 

rainy weather. The degradation of natural resources is posing a serious threat to meeting the 

future demand for food, feed, fodder, and fiber. Widespread soil erosion, nutrient mining, 

depleting water tables, and eroding biodiversity are the global concerns threatening the food 

security and livelihood opportunities of farmers, especially the poor and underprivileged. 

To conserve soil and water resources and overcome agrarian challenges, the role of 

conservation agriculture is well recognized by most developed countries and many developing 

countries. The concept of conservation agriculture is relatively new in modern cultivation 

practices. Conservation agriculture has been identified as one of the technological options to meet 

the global challenges of increasing food production and conserving the environment, thereby 

improving food and nutritional security and alleviating  poverty. In this regard, the impact of 

raised bed cultivation technology on the development of grain varieties, which contributes to the 

improvement of soil structure and fertility compared to traditional cultivation technology, has 

been studied by us. Research work was conducted to study the effect of conventional soil tillage 

and raised bed cultivation on the growth of winter wheat varieties Azamatli 95, Murov 2, and Tale 

38 under different rates of fertilizer application. The experiment was conducted during the 2010-

2011 and 2011-2012 crop seasons at the Tartar Regional Research station located in the Tartar 

district to determine the effect of conventional soil tillage and raised bed cultivation of wheat on 

the growth characteristics of local winter wheat varieties. The effect of different tillage methods on 

seedling emergence percentage was measured two weeks after irrigation for each study year 

separately. The results show that the seedling emergence was not significantly affected by the 

tillage treatments during both the wheat growing seasons. Maximum seedling emergence 

percentage (i.e. 88 and 91 percent) was noticed under raised-bed treatment. There was a non-

significant linear and quadratic response in seedling emergence under various tillage treatments 

during both study years. The number of tillers plant under various tillage treatments was 

investigated during 2011 and 2012. The differences in the number of tillers plant between 

conventional and raised-bed treatments were statistically non-significant. The number of roots per 

plant was significantly affected by tillage treatments during both years. The maximum number of 

roots at a depth of 0-10 cm was observed in both treatments in 2012 (44 and 45). In addition, it was 

found that the number of roots in the raised-bed tillage system at a depth of 0-10 cm was 2.4% 

greater in the 1st study year and 2.2% greater in the 2nd study year compared to the conventional 

tillage system. Results indicated that tillage treatments significantly affected the root length during 

both seasons. The maximum root length of 17,2 and 18,1 cm was recorded under raised-bed tillage, 

whereas, a reduction in root length was recorded under conventional tillage (16 and 17 cm), during 

2011 and 2012, respectively. The results indicate that the number of spikelet spike-1 was 

significantly affected by tillage treatments during both years. A great number of spike-lets spike-1 

(17.8 and 18.4) was observed under raised-bed tillage, and the number of spikelet spike-1 declined 

under conventional tillage (15.9 and 16.8 spike-1) during 2011 and 2012, respectively. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARDA QUŞÇULUĞUN  

İNKİŞAF PRESPEKTİVLƏRİ 
 

Mahir Hacıyev  

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu,  

mahirhaciyev@mail.ru 

 

Qarabağ bölgəsinin təbii-iqlim şəraiti, eləcə də yerləşdiyi areal bu yerlərdə heyvandarlığın 

bütün sahələrinin, həmçinin quşçuluğun inkişaf etdirilməsinə imkan yaradır.  

Heyvandarlığın tezyetişən sahələrindən hesab edilən quşçuluğun inkişaf etdirilməsi bu sahə 

ilə məşğul olan orta və kiçik sahibkarlara az müddət ərzində daha çox məhsul istehsal etməyə imkan 

yaradacaq, eyni zamanda əhalinin quş ətinə və əmtəəlik yumurtaya olan tələbatını ödəyəcəkdir. 

Əlbəttə, quşçuluğun inkişafı üçün bu sahəyə yeni innovasiyaların gətirilməsi, mövcud olan 

elmi nailiyyətlərin tətbiqi çox vacibdir. Heyvandarlığın digər sahələrində olduğu kimi, quşçuluq 

sektorunda da damazlıq-seleksiya işləri zootexniki tədbirlərin vahid sistemi olmaqla bu sahədə 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin idxaldan asılılığının azalmasına imkan yaradır.  

Quşçuluqda intensivləşmənin aparılması üçün bu sahədə damazlıq işinin təşkili və yaxşılaş-

dırılması işindən başlamaq lazımdır. Buraya damazlıq işinin planı, sürü dövriyyəsi, seleksiya da-

mazlıq proqramının hazırlanması daxildir. Bunun üçün sürünün quruluşu düzgün təşkil edilməli, 

təkrar istehsalın mexanizmi hazırlanmalıdır. Belə olan halda yüksək məhsuldar quş cinslərin (Leq-

qorn, Xayseks Braun və s.), xətt (Dominant Susseks, Dominant Leqqorn və s.) və krossların (Kobb 

500, Ross 308) sayını sürətlə artırmaq, qısa müddət ərzində onlardan yüksək keyfiyyətli və daha 

çox miqdarda məhsul almaq olar.  

Əsas məsələlərdən biri quşçuluq təsərrüfatlarında intensiv inkişafın təşkili, təsərrüfatın inku-

basiya yumurtasına olan tələbatını lazımınca təmin edə biləcək xüsusi damazlıq quş sürüsünun 

yaradılmasıdır. Seleksiya qrupu üçün seçilən quşlar yüksək məhsuldar olmalıdır. Yalnız seleksiya 

damazlıq işləri lazımi səviyyədə təşkil edildikdə bu sahədən daha çox məhsul əldə etmək imkanı 

yaranır. Burada, quşların saxlanma şəraiti və yemləmənin düzgün təşkili də əsas götürülməlidir. 

Quşların saxlanması zamanı mikroiqlimə nəzarət, profilaktiki işlərin aparılması, yemləmə, baxım 

sahəsinə nəzarət, istehsalın, emalın və qablaşdırılmanın mexanikləşdirilməsi vacib amillər hesab 

edilir. 
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GILAS BITKISINDƏ KOKKOMIKOZ XƏSTƏLIYINƏ QARŞI  

KOMPLEKS MÜBARIZƏ TƏDBIRLƏRI 
 

Mədət Qurbanov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

madat.qurbanov@gmail.com 

 

Gilas bitkisinin məhsullarına (meyvə, mürəbbə, turşu və s.) artan tələbatın nəticəsi olaraq 

son 10 ildə bu bitki altında olan bağ sahələri ildən-ilə artır və hal-hazırda ümumi bağ sahəsi 6761,5 

ha təşkil edir (DSK məlumatı 01.01.2021). Qeyd etmək lazımdır ki, son 10 ildə ölkəyə müxtəlif öl-

kələrdən (Türkiyə, İtaliya, Almaniya, Fransa, ABŞ və s.) 55-ə qədər yeni gilas sortu gətirilərək 

müasir tələblərə cavab verən bağlar salınmışdır. 

Gilas bitkisində klasterosporioz, monilioz, dəmgil, fuzarioz, vertisillioz və s. xəstəliklərlə ya-

naşı, kokkomikoz (Coccomyces hilmalis Higg.) xəstəliyinin də yayılması və bəzi illərdə müəyyən iq-

tisadi zərər vurması aşkar edilmişdir. 

Tədqiqat və müşahidə işləri Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Zərdabi 

ETB-da 2016-cı ildə 5x3 m sxemi ilə salınmış 1 ha gilas bağında, əlavə müşahidələr müxtəlif özəl 

təsərrüfatlarda aparılmışdır. Müşahidə və uçot işləri ümumi fitopatoloji metodlar əsasında aparıl-

mışdır. 

Kokkomikoz xəstəliyinin gilas bağlarında bu və ya digər dərəcədə inkişaf etməsi bağlarda 

aparılan aqrotexniki xidmət səviyyəsindən asılıdır. 2021-ci ilin may-avqust aylarında Quba-Xaç-

maz bölgəsinin müxtəlif yaşlı, əkin sxemli bağlarında aparılmış marşrut tədqiqatları əsasında bu 

xəstəliyin yayılmasının 7,6%, inkişaf dərəcəsinin isə 1,9% olduğu müəyyən edilmişdir. Xəstəliyin 

əsasən aqrotexniki xidmət işlərinin zəif aparıldığı, müvafiq kimyəvi mübarizə işlərinin gecikdiril-

diyi bağlarda nisbətən çox inkişaf etdiyi müəyyən edilmişdir. 

Xəstəliyə qarşı aqrotexniki mübarizə tədbiri kimi qış aylarında (dekabr, fevral) cərgəaraları-

nın frezlənməsi, gövdə ətraflarının yumşaldılması ilə yerə tökülmüş yarpaqların məhv edilməsi 

nəticəsində xəstəliyin nəzarətə nisbətən daha az olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, vegetasiya 

dövründə aparılmış müşahidələr əsasında becərmə işləri aparılmış variantda xəstəliyin yayılması 

və inkişaf dərəcəsi nəzarət variantı ilə müqayisədə 3 dəfə az olmuşdur. 

Xəstəliyə qarşı kimyəvi mübarizə tədbiri kimi bir neçə tərkibli funqisiddən istifdə edilmiş və 

təcrübələrin nəticələri 1 saylı cədvəldə verilmişdir. 

 

Gilas bitkisində kokkomikoz xəstəliyinə qarşı müxtəlif fungisidlərin tətbiqi 

(MÇETİ-nin Zərdabi ETB, may 2022) 

s/s Preparatın  

adı 

Təsiredici  

maddə 

Preparatın kəsa-

fətliliyi, (%) 

Bioloji  

səmərə, (%) 

1. Koproxide mis-hidroksid 0,3 91,4 

2. Medeya 50 q/l difenokonazol + 30 q/l flutriafol 0,1 87,0 

3. Mankozeb Mankozeb 80% 0,25 82,4 

4. Nəzarət (kimyəvi 

mübarizəsiz) 

- - - 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, kokkomikoz xəstəliyinə qarşı tətbiq edilmiş funqisidlərdən 

Koproxide 91,4%, Medeya 87,0%, Mankozeb 82,4% bioloji səmərə vermişdir. 

Beləliklə, gilas bitkisində müəyyən edilmiş kokkomikoz xəstəliyinə qarşı aqrotexniki müba-

rizə tədbirlərinin aparılması ilə yanaşı, kimyəvi mübarizə tədbirləri kimi kontakt (Koproxide) və 

sistem (Medeya) təsirli fungisidlərin tətbiqi yaxşı nəticə vermişdir. 
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SUVARMA ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLƏN MƏRCİMƏK NÜMUNƏLƏRİNDƏ KEYFİY-

YƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 
 

Şəmsiyyə Məmmədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

shamsiye@bk.ru 

 

Kənd təsərrüfatı əkinlərinin əsas hissəsini təşkil edən paxlalı bitkilər əhalinin ərzaq və digər 

məhsullara tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayır. Aclıq və zəif qidalanma müasir dövrün 

qlobal problemlərindən biridir. Taxıllarda bəzi aminturşuların məhdud miqdarda olması və hey-

van mənşəli qidaların qiymətinin yüksək olması zülal ehtiyacının ödənilməsində paxlalı bitkiləri 

vacib bir alternativə çevirmişdir.  

Mərcimək bütün dünya üçün çox önəmli bir protein qaynağıdır. Yüksək miqdarda zülal (25-

30%) və karbohidrata (55-60%) malik olan bu bitkinin tərkibindəki triptofan, lizin aminturşuların 

miqdarı taxıllara nisbətən yüksək olub mərciməyin pəhriz yeməklərində taxıllarla birlikdə geniş 

istifadə olunmasına səbəb olur. 

Mərciməkdə həmçinin yüksək miqdarda həzmolunmayan polisaxaridlər, nişasta və oliqosa-

xaridlər vardır. Oliqosaxarid tərkibi bəzi tədqiqatçılar tərəfindən probiotik karbohidratlar kimi ad-

landırılmışdır. Mərciməkdə 5% asan, 30% gec həzmolunan nişasta vardır ki, bu da diabet xəstələri 

üçün çox vacibdir. 

Suvarma şəraitində 46 nümunə üzərində üç il ərzində apardığımız tədqiqat işinin nəticəsinə 

əsasən, orta hesabla dəndə zülalın miqdarı 23,7-30,4 % arasında dəyişmişdir. 

Zülalın miqdarına görə ən yüksək göstərici (30,4%) Flip2011-19, ən aşağı qiymət (23,7%) isə 

Flip2011-42 nümunəsində qeydə alınmışdır. 

Suvarma şəraitində Abşeron BTS-də becərilən 46 nümunə içərisindən yüksək zülal göstərici-

sinə malik 15 mərci nümunəsi seçilmişdir, bu genotiplər Jasmin (25,7) sortundan yüksək nəticə 

göstərmişdir. Ən yüksək göstərici Flip 2010-19 – 30,4, 10926 – 30,3, Flip2011-19 – 29,6, Flip2011-20 – 

29,2, Flip 2011-61 – 28,3, 10942 – 28,5. Bu nümunələr içərisində aşağı göstərici Flip 2010-97 – 27,7, 

Flip 2011-18 – 27,4, Flip 2011-51 – 27,5 olmuşdur. 

Apardığımız analiz nəticəsində əksər nümunələrdə zülalın miqdarı lizinin miqdarı ilə tərs, 

triptofanın miqdarı ilə isə düz mütənasib olmuşdur.  

Seçilmiş 15 mərcimək genotipindən seleksiya proqramlarında ilkin donor material kimi isti-

fadə edilməsi tövsiyə edilir. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ QOYUNÇULUĞUN İNKİŞAFI 
 

Müzakir Məmmədov, Sevinc Abbasova, Türkan Nəcəfova 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

necefovaturkan404@gmail.com 
 

Tarixən Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı rayonlarında olan böyük yaylaqlar və otlaq sahələrinin 

mövcudluğu bölgədə heyvandarlığın inkişafı potensialını artırır. Yaylaqlarda çox zəngin bitki ör-

tüyü və yem ehtiyatı mövcuddur. İşğaldan əvvəlki dövrdə də bu yaylaqlar Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində təsərrüfatla məşğul olan insanların əsas köç yeri olmuşdur. 30-dan çox rayonun təsər-

rüfatları mövsüm ərzində Kəlbəcərin Sarıyer, Söyüdlü, Qoşdaş yaylaqlarına köç edirdi. 

Heyvandarlıq infrastrukturunun qurulması üçün ilk növbədə burada insanlar tərəfindən fer-

malar qurulmalıdır. Bu fermaların iri və xırdabuynuzlu heyvanlarla təminatı üçün zəruri dəstək təd-

birləri görülməlidir. Proqnozlara əsasən, orada 400 min baş iribuynuzlu və 1,5 milyon baş xırdabuy-

nuzlu heyvan sürüsü formalaşdırılacaq. Bununla da iri və xırdabuynuzlu heyvan sürüsünün ümumi 

ölkə göstəricisinə nisbəti 15-18 faiz olacaq. Burada 45 min ton ət, 200 min tondan çox süd istehsal edi-

ləcəyi proqnozlaşdırılır. Bizim iri və xırdabuynuzlu heyvan əti idxalımızın təqribən 35 min ton oldu-

ğunu nəzərə alsaq, bu, heyvandarlıqla bağlı çox ciddi idxaləvəzetmə prosesinə səbəb olacaq.  

Artıq ikinci ildir ki, qoyunçuluq təsərrüfatlarının Kəlbəcər yaylaqlarına köçü təşkil olunur. 

2022-ci ildən isə azad olunmuş ərazilərdən olan bütün rayonların fermerlərinə öz qoyunçuluq tə-

sərrüfatlarını Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına aparmağa icazə verilib. Bu il isə yaylaqlara 300 min-

dən çox heyvan aparılıb. 

Heyvandarlığın əsas sahələrindən biri də qoyunçuluq hesab olunur. Qoyunçuluğun inkişafı 

və yunun keyfiyyəti qoyunların düzgün və tam yemləndirilməsindən asılıdır. Azərbaycan Cənubi 

Qafqazda qoyunçuluğun beşiyi sayılır. Burada tarixən onlarla qoyun cinsi saxlanmışdır. Bu cinslə-

rin əksəriyyəti tarixən yaranmış və inkişaf etmiş cinslərdir. Bu cinslər xarici görünüşü, yununun 

keyfiyyəti, südü, çəkisi və başqa nişanələrinə görə bir-birindən fərqlənir. XIX əsr və XX əsrin əv-

vəllərində Azərbaycanda yetişdirilən müxtəlif qoyun cinsləri əsasən yağlı quyruqlu olub, ətlik, 

südlük, yunluq və satış üçün istifadə edilmişdir. Bu cinslərdən Azərbaycan dağ merinosu, Qara-

bağ, Abşeron, Balbas, Bozax, Cəro, Herik, Ləzgi, Mazıx, Merinos, Qala, Mil-Qarabağ, Qaradolaq, 

Şirvan qoyunlarının adlarını çəkə bilərik. 

Mil-Qarabağ qoyunu Azərbaycanda şöhrət tapan və ən geniş yayılan qoyun cinsidir. Mil-Qa-

rabağ qoyun cinsi Dağlıq Qarabağ, Kəlbəcər, Gürcüstan, Ağdam, Cəbrayıl, Mil düzü və Muğan 

düzündə daha geniş yayılmışdır. Bu qoyun cinsi yerli qoyun cinsi ilə Ön Asiya quyruqlu qoyun 

cinsinin cütləşməsindən əmələ gəlmişdir. Cins doğuma da çox həssasdır. Əgər düzgün döl edilər-

sə, ildə iki dəfə bala verə bilər (ekiz balavermə polestrikliyi 25 - 30%). Hər 100 doğar qoyundan 

130-140 baş quzu almaq olur. 

Qarabağ qoyunu dözümlülüyü, yorulmadan uzaq yol getməsi, qış şəraitinə və alafın azlığına 

qane olması ilə fərqlənir. Sutkada 20-25 km yol gedə bilir. Cins, yaraşıqlı görkəmi, yağlı quyruqlulu-

ğu, şirin əti və nisbətən zərif yunu ilə digər qoyunlardan seçilir. Qarabağ cinsi Bozax, Şirvan və baş-

qa yerli qoyun cinslərinin təşəkkül tapmasında ana cins rolunu oynamışdır. Həmçinin bu qoyun diri 

çəkisinin çoxluğu ilə də diqqəti cəlb edir. Cinsdən olan dişi qoyunların çəkisi 45-50 kq, erkək qoyun-

ların çəkisi isə 60-65 kq-dan çox olur. Ət çıxarı 55-60% olmaqla mərmərvari quruluşa malikdir.  

Qarabağ qoyunları yemə az tələbkar, gövdələri iri, yunlarının rəngi isə açıq-boz və kürən 

rənglidir. İldə 32 litr süd verən hər bir ana qoyundan laktasiya ərzində 50-60 litr süd almaq olur. 

Bu cins qoyunların yunu nisbətən az olur. Orta hesabla 2,4 kq, erkək qoyunlardan isə 3,5-3,7 kq 

yun qırxmaq olur.  

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Damazlıq Şurasının 25.04.2008-ci il 

tarixli 02 №-li qərarına əsasən “Abşeron” və “Mil-Qarabağ” qoyun cinsləri təsdiq edilmiş, Azər-

baycan qoyunçuluğunun qızıl genefonduna əlavə olunmuşdur. Bununla da genefondda cinslərin 

sayı 11-dən 13-ə çatdırılmışdır.  

mailto:necefovaturkan404@gmail.com


323 
 

KİŞMİŞ İSTEHSALINDA ÜZÜMÜN İLKİN EMALI VƏ QURUDULMASI ÜZRƏ 

ƏNƏNƏVİ VƏ YENİ METODLAR 
 

Aida Nəcəfova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, necefova63@mail.ru 

 

Bildiyimiz kimi, Qarabağda üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi üçün münbit torpaq və iqlim 

şəraiti mövcuddur.Yüksək potensiala malik olan ərazilərin yenidən əkin dövriyyəsinə verilməsi 

nəticəsində ölkəmizə üzüm məhsullarının idxalı azaldılacaq. 

 Quru üzümün əhəmiyyəti və satışının vacibliyi ilə əlaqədar olaraq, bu gün qurutma işi gü-

nün ən vacib məsələlərindəndir. Bu baxımdan müvafiq istilik cihazlarından istifadə qurutma tex-

nologiyasında praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Kişmiş - üzümün emalı nəticəsində yüksək dəyərə malik olan qida məhsuludur. Kişmiş is-

tehsalında vacib yeganə əməliyyat ilkin emaldır. Üzüm qabığının səthindəki mum təbəqəsini təkcə 

qurutmaqla deyil, eyni zamanda kimyəvi maddələrlə emal edərək və ya fiziki aşınmaya məruz qo-

yaraq kənarlaşdırmaq olar. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi və ekoloji problemlər baxımından 

kimyəvi maddələrdən, qatqılardan istifadə etməmək şərti ilə alternativ üsullar axtarılmalıdır. 

 Belə ki, qabıgın səthini aşındırmaq üçün fiziki metod tətbiq edilmiş, lakin bu işləm üzümün 

rənginə öz mənfi təsirini göstərmişdir. Mikrodalğalı impulslu istilik, elektrik sahəsi, ultrasəs kimi 

qeyri-ənənəvi üsullar nəzərdən keçirilərək, onların nəticələri müzakirə olunur. Karbon maserasi-

yası, yüksək rütubətli isti havanın vurulması, eləcə də hidrodiffuziya və qravitasiya kimi yeni 

üsullar perspektiv nəticələr göstərir. 

 Məlum olduğu kimi, kişmiş istehsalında üzümün qurudulmasının ənənəvi kölgədə qurut-

ma üsulundan geniş istifadə olunur. Amma qurutma prosesi vaxt baxımından çox uzun çəkir və 

prosesi həyata keçirmək üçün böyük bir sahə tələb olunur. Yüksəktezlikli cihazın üstünlüyü az 

enerji istehlakı ilə və minimum yer tutmaqla, yüksək tempdə istehsal həyata keçirə bilməsindədir. 

Əsas fərq və üstünlük ondan ibarətdir ki, dehidratasiya zamanı istilik məhsula səthi nüfuz etmir, 

ötürülən istilik qızdırıcı və daşıyıcıda yox, xammalın həcmində olduğu üçün, məhsul özü birbaşa 

istilik mənbəyi hesab olunur. Bu zaman səth sıxılır və oradan asanlıqla isti hava axını ilə nəm çıxa-

rılır, nəmin buxarlanmasına praktiki olaraq enerji sərf edilmir. Avadanlığın sadəliyi texnoloji pro-

sesin sadə və ucuz olmasına şərait yaradır və öz növbəsində, hazır məhsulun maya dəyərini aşagı 

salaraq iqtisadi səmərəsini artırır. Ekoloji təmiz və yüksək keyfiyyətli məhsul alınması üçün yük-

səktezlikli istilik cihazından istifadə olunması məqsədəuyğundur. Ənənəvi üsulla müqayisədə, bu 

zaman toksiki maddədən (sulfat anhidridi) istifadə bütövlüklə istisna olunur və enerjinin yüksək 

bakterisid təsiri olduğu üçün, alınan məhsulun saxlanma müddətini xeyli artırmış olur. Qurudul-

muş məhsulun rəngi, qatılığı, əmtəə görünüşü, keyfiyyəti, çıxımı və s. göstəriciləri standartın tə-

ləblərinə uyğun gəlir. 

Alternativ olaraq, vakuum və infraqırmızı şüa üsulları daha yüksək qurutma sürətinə və 

keyfiyyətli kişmiş istehsalına təminat verir. Lakin hava qurutma ilə yüksək tezlikli kombinə edil-

miş qurutma üsulları, impuls vakuum qurutma və tək vakuumla qurutmadan daha yüksək nəticə-

lər göstərmişdir.  

Ümumiyyətlə, üzüm emalı və emalın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı son nəticələr yeni tədqiqat-

lar üçün geniş perspektivlər açır. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARDA İPƏKÇİLİYİN BƏRPASI VƏ  

İNKİŞAFI İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Qafar Məmmədov1, Qüdrət Bəkirov2 
  

1 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

mammadovqafar61@gmail.com 
2AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

 

Baramaçılıq və ipəkçilik Azərbaycanın ən qədim, ənənəvi və gəlirli sahələrindən biridir. Bu-

rada ipəkçiliyin 17 əsrlik tarixi var. Azəri ipəyi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən “Böyük İpək Yolu” 

ilə Avropaya, oradan da digər dünya ölkələrinə daşınmış və xalqlar arasında iqtisadi, siyasi və el-

mi əlaqələrin inkişafında böyük rol oynamışdır. 

1991-ci ildə respublikada rekord miqdarda – 5921 ton barama istehsal edilmişdir. Cənab Pre-

zident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci il noyabrın 27-də “Azərbaycan Respublikasında bara-

maçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuş-

dur. 2025-ci ildə ölkədə barama istehsalının 6 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Məlum olduğu kimi, Sovetlər dövründə Mil-Qarabaq iqtisadi zonasının Ağdam, Fizuli, Zən-

gilan, Cəbrail, Qubadlı, keçmiş DQMV-nin Əsgəran, Mardakert, Martuni və Hadrud rayonlarında 

baramaçılıqla məşgul olunmuşdur. Belə ki, Ağdam, Fizuli, Zəngilan, Cəbrail, Qubadlı rayonları il-

də 1100 tona yaxın barama istehsal edirdi. Ağdam şəhərində qren (barama toxumu) zavodu vardı, 

istehsal gücü ildə 300 kq idi: Ağdamda 2, Qubadlıda 2, Zəngilanda 1, Fizulidə 3, Cəbraildə 3 rayon 

baş baramaqurutma məntəqəsi var idi. Onların istehsal gücü müvafiq olaraq 380, 100, 95, 255 və 

260 ton idi. 1960-cı ildə yaradılmış Ağdam meyvə tingliyi təsərrüfatı hər il rayonlara 100 min ədəd 

çəkil (tut) tingi satırdı. 

Sovet dövründə Şuşa rayonunda ipək kombinatı sexi, Xankəndində isə Qarabağ idək kombi-

natı fəaliyyət göstərirdi. 1977-ci ilin statistik məlumatına görə, keçmiş DQMV-də 129 ton barama, 

142 ton xam ipək, 15479 min m2 ipək parça istehsal olunmuşdur. 

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda ipəkçiliyin bərpası və inkişafı istiqamətində dövlət səviy-

yəsində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir. İlkin olaraq ipəkçi mütəxəssislər tərəfindən 

monitorinq aparılmalıdır. İpəkçiliyin möhkəm, dayanıqlı yem bazasını yapatmaq üçün çəkil bağla-

rının salınmasına təcili başlanılmalıdır. Tikiləcək “ağıllı kümxanaların” çəkil plantasiyalarının ya-

nında olması məqsədəuyğundur. Gənc nəsili ipəkçiliyə cəlb etmək ücün ictimai kümxanaların ti-

kilməsinə və ictimai yemləmələrin aparılmasına üstünlük verilməlidir. Belə yemləmələrdə bir təc-

rübəli kümçü öz sənətinin sirlərini eyni vaxtda bir şagirdə öyrədə bilir. Tədricən əhali məskunlaş-

dıqca ipəkçiliyin diğər infrastrukturları bərpa olunmalıdır. Sahə üzrə mütəxəssis hazırlamaq üçün 

texniki-peşə litseylərində, kolleclərdə və univerisitetlərdə uyğun ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi əsa-

sında qəbul həyata keçirilməsi günün ən zəruri məsələlərindəndir. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə baramaçılığın və ipəkçiliyin bərpası və inkişafı ücün yeni 

infrastrukturun yaradilması bu ərazilərə köçürüləcək minlərlə insanın işlə təmin olunmasına, 

maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına, regionların sosial-iqtisadi inkişafına səbəb olacaqdır.  
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ  

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Könül Qafarbəyli  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,  

qafarbeyli_konul@mail.ru 

 

Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə müasir şəhər planlaşdırılması həyata keçirir, “yaşıl ener-

ji” və “sıfır tullantı” konsepsiyalarını tətbiq edir. Dünya ölkələrinin müharibədən sonraki praktika-

sına nəzər saldıqda aşağıdakı ardicıllıqla inkişafa çatmaq mümkün olmuşdur:  

 I) Taxılın, yem bitkilərinin və otlaqların məhsuldarlığının artırılması; II) Süd istehsalının ar-

tırılması, südün və digər tez xarab olan məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; III) Heyvanla-

rın yemlənməsinin səmərəliliyinin artırılması; IV) Məhsuldarlığın artırılması üçün təsərrüfatlarda 

mexanikləşmənin aparılması. Bu tədbirlər nəticəsində müharibədən sonrakı dövrdə müharibə şə-

raitindən çıxmış ölkələrdə sənaye sahəsindəki qədər olmasa da, kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalının sürətlə artımı izlənilirdi. Qeyd edək ki, bu artım əkin sahələrinin genişləndirilməsi hesa-

bına yox, intensiv istehsal üsullarının tətbiqi hesabına əldə edilmişdir.  

Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı sistemli xarakter daşıyır və hər bir əra-

zi üçün spesifik və lokal xarakter daşıyır. Belə ki, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Xo-

cavənd və Laçın rayonlarında taxıl əkilmiş 49207,6 ha sahədə biçin işləri aparılmışdır. Ümumilik-

də, 20014.6 ha sahədə (Ağdam rayonunda 730.7 ha, Cəbrayıl rayonunda 6393 ha, Füzuli rayonun-

da 1270.9 ha, Qubadlı rayonunda 6370 ha, Zəngilan rayonunda 4400 ha, Laçın rayonunda 850 ha) 

biçin həyata keçirilmiş, 15215.3 ton məhsul yığılmışdır.  

 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 2021-2022-ci təsərrüfat ili üzrə biçin aparılmış sahələr, ha 

 

Rayonlar Səpin aparılmış sahə Biçin həyata keçirilmiş sahə 

1 Ağdam 5787,81 730.7 

2 Cəbrayıl 15040 6393 

3 Füzuli 3192,2 1270.9 

4 Qubadlı 14401 6370 

5 Zəngilan 8130 4400 

6 Xocavənd 680,5  

7 Laçın 1976 850 

Cəmi 49207.56 20014.6 

 

Kəlbəcər və Laçın rayonu ərazisinə iri və xirdabuynuzlu heyvanların və arı ailələrinin köçü 

təmin edilmişdir. Ümumilikdə, 940 fermer tərəfindən 329166 baş xırdabuynuzlu, 23794 baş iribuy-

nuzlu heyvan Kəlbəcər və Laçın rayonunun yaylaqlarına köçürülmüşdür. Bundan əlavə, 1069 fer-

mer tərəfindən 61045 arı ailəsi vahidi işğaldan azad olunmuş ərazilərə aparılmışdır. Bunlardan, 

1036 arı ailəsi Qubadlıya, 40-ı ailəsi Cəbrayıla, 310-u Füzuliyə, 208-i Xocavəndə, qalanları isə Kəl-

bəcər və Laçın rayonlarına köçürülmüşdür.  

Azərbaycanda heyvandarlıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında daha yüksək 

səviyyədə inkişaf imkanlarına malikdir və kənd sakinləri üçün gəlir əldə etməkdə mühüm rol 

oynayır.  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin əmək vərdişləri, subalp və alp çəmənlərində, təbii 

otlaq və biçənəklərdə, düzən ərazilərdə qış otlaqlarının mövcudluğu heyvandarlığın regionda yay-

qış otlaqları əsasında inkişaf etdrilməsi üçün geniş imkanlar yaratmışdır.  
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SİNTETİK NEFT TURŞULARINDAN ALINAN KOMPLEKS DUZLAR BİTKİLƏRİN 

BOY İNKIŞAFINI GÜCLƏNDİRƏN REAGENT KİMİ  
 

Fatmaxanım Qənbərova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, fatime-quliyeva-78@mail.ru 

 

Aparılan işlər göstərmişdir ki, sintetik neft turşuları əsasında alınmış bir çox birləşmələr boy 

maddəsi xüsusiyyətlərinə malikdir və onların tətbiqi Qarabağ torpaqlarında kənd təsərrüfatı bitki-

lərinin məhsuldarlığının artırılmasında, tinglərin tez kök atmasına təsir etməklə yaşıllıqların bər-

pasında böyük rol oynaya bilər. 

Boy maddələrinin hazırlanması üçün sintetik neft turşularından (SNT) istifadə olunur. SNT-

nin sintezi üçün perspektiv üsullardan biri neftin dizel fraksiyasının maye fazada hava oksigenin 

iştirakı ilə katalitik oksidləşməsidir.  

Neft turşularının fərqli törəmələrinin bitkilər üçün stimullaşdırıcı qabiliyyətini araşdırmaq 

məqsədilə sintetik neft turşuları və alkanolaminlər əsasında suda həll olan kompleks duzlar sintez 

edilmiş, laboratoriya və çöl şəraitində təcrübə sahəsində qarğıdalı, pambıq, mərcimək, buğda, zey-

tun və nar bitkiləri üzərində sınaqları həyata keçirilmiş və alınan nəticələr bu duzların effektiv boy 

maddələri qabiliyyətinin olduğunu üzə çıxarmışdır. Sintez etdiyimiz üzvi duzların təmizliyi təsdiq 

edilmişdir. İQ spektrləri çəkilərək struktur quruluşları və eyni zamanda alınan duzların xüsusi 

elektrik keçiricilikləri, donma temperaturu və şüasındırma əmsalları öyrənilmişdir. Alınan üzvi 

duzların bir hissəsinin xarakteristik göstəriciləri olan xüsusi elektrik keçiricilikləri təyin edilmişdir. 

Sintetik neft turşularının etanolaminlərlə kompleks duzlarının qarğıdalı, buğda, mərcimək 

və pambıq bitkilərinə təsirini araşdırmaq üçün 0,01m2 sahəli plastik qablar torpaqla doldurulmuş-

dur. Hər bir bitkiyə göstərilən normativə uyğun sayda buğda, qarğıdalı, noxud və mərcimək to-

xumlarını nəzarət üçün götürdüyümüz qaba suvarma suyunda, yerdə qalan qablara sintetik neft 

turşularının uyğun olaraq mono-, di- və trietanolaminlərlə kompleks duzlarının 10-4% qatılıqlı 

məhlullarında öncədən isladılmış toxumlar əkilmişdir. Bu bitkilərin 13-15 gün ərzində inkişafını 

müşahidə edərək ölçmələr aparılmış, alınan nəticələr qeyd olunmuşdur. Sintetik turşu duzlarının 

təsiri ilə bitkilərin boylarının gündəlik artım göstəriciləri təyin edilmişdir. 

Binə qəsəbəsində yerləşən AR KTN Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutunun Abşeron təcrübə 

stansiyasının sahəsində nar və zeytun bitkiləri üzərində sahə sınaqları aparılmışdır. Həmin bitkilə-

rin cavan tingləri müvafiq məhlullarda nəzərdə tutulmuş müddətdə isladılaraq əkilmişdir. Müşa-

hidələr məhlullarda isladılıb əkilən bitkilərin daha intensiv inkişaf etdiyini göstərmişdir. 
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1Research Institute Crop Husbandry, Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan,  

renanamazova0@gmail.com 
2 Research Institute of Geotechnological Problems of Oil Gas and Chemistry,  
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One of the first necessary steps in the development of Karabakh territories liberated from oc-

cupation is the revitalization of land that has not been used for many years, the elimination of deg-

radation processes, and the provision of high-quality and adaptable seeds for the development of 

farms in these areas. Scientific and technical progress and the application of advanced technologies 

lay the foundation for the further development of agriculture in our country. At present, the dyna-

mic increase of productivity under the condition of anticipating environmental protection require-

ments, as well as the production of local seeds that can be adapted to climate changes, is an urgent 

problem. 

Wheat (Triticum aestivum L.) is an annual, self-pollinated, long-day cereal crop, and it is one 

of the most important food items in Azerbaijan. 

As it was known, obtaining higher yields of agricultural crops is possible only when using 

seeds with high varietal and sowing qualities for sowing. In recent years, to improve the sowing 

qualities of seeds, a coating treatment is used. This treatment not only improves germination, but 

also frees seeds from pathogens, significantly increases their viability and stress resistance, and 

makes their germination faster, which significantly affects the yield, quality, and cost of the final 

product. Chitosan is a carbohydrate biopolymer derived from the deacetylation of chitin, which is 

found in the crustacean’s shells, insect cuticles, and cell walls of fungi. The application of chitosan 

in agriculture consisted of coating seeds and plants by dipping or spraying [1].  

The present study aimed to investigate the effect of chitosan as a seed coating on the seed 

germination of wheat. For the experiment, chitosan was dissolved at 0.2% C, 0.4% C, 0,6% and 

0.8% (w/v) into aqueous solutions of acetic acid at 1 M. The final pH of the solution was adjusted 

to 6.3 using 3 N NaOH. Random samples of 50 seeds were taken for the treatments for wheat 

(Fig.). They were weighed and placed on filter paper moistened with 12 ml distilled water in PET 

plates, their position was noted and they were germinated in a growth chamber at 25 °C with a 12-

hour photoperiod. Germination abilities were calculated according to the seed test procedures of 

the International Seed Testing Association (ISTA).  
 

  
Fig. Germination stages of wheat seeds 
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As a result of the research, it was found that the treatment of seeds with chitosan improved 

the germination of the seeds. Coating seeds based on chitosan were helpful to improve the seed 

germination, seedling growth and enhance the stress resistance of seedlings.  

 

Table. Effects of different treatments on germination abilities 

 

 

Treatments 

 Germination abilities 

Germinating energy 

(%) 

Germination percenta-

ge (%) 

Germination index 

(%) 

0.2% Chitosan 74.4 ± 1.3 76.2 ± 1.1 43.2 ± 0.5 

0.4% Chitosan 76.2 ± 1.4 79.8 ± 1.2 46.6 ± 0.6 

0.6% Chitosan 80.6 ± 1.4 87.3 ± 1.1 45.8 ± 0.8 

0.8% Chitosan 82.1 ± 1.2 89.5 ± 1.2 47.2 ± 0.6 

 Control 67.6 ± 1.6 74.8 ± 1.3 41.2 ± 0.7 

 

Furthermore, chitosan increased the germination of wheat from 74.8 (control) to 89.5%. So it 

was an important value of demand and can bring obvious economic and environmental benefits. 

In addition, on the basis of the conducted studies, it was revealed that the coating seeds have a 

growth-stimulating activity, plant growth was 1.3.cm higher than the control. 

References: 

Kocięcka, Joanna, and Daniel Liberacki. 2021. "The Potential of Using Chitosan on Cereal 

Crops in the Face of Climate Change" Plants 10, no. 6: 1160. https://doi.org/10.3390/plants10061160 
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İQLİM DƏYİŞMƏSİ BAXIMINDAN, İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ DAĞLIQ  

ƏRAZİLƏRDƏ ÜZÜMÇÜLÜYÜN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Rauf Əsədullayev 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

asadullayevrauf@gmail.com 

 

Üzümçülük insan fəaliyyətinin iqlim dəyişməsinə çox həssas sahələri sırasındadır. İqlim də-

yişiklikliyinin üzüm və şərab istehsalına təsiri müxtəlif və mürəkkəbdir. Bir tərəfdən, üzümün da-

ha erkən yetişməsi bazara daha tez çıxmağa imkan verir; bununla belə, yığım müddətinin iki dəfə-

yə qədər qısalması səbəbindən, eyni həcmdə işin daha qısa müddətdə yerinə yetirilməsi məcburiy-

yəti yaranır. Həmçinin tənəklər yeni iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilsə də, temperaturun dəyişməsi, 

ilk növbədə, üzümün və ondan hazırlanan şərabın keyfiyyətinə təsir göstərir; bu təsirin mənfi ola-

cağı istisna deyil ki, bu halda istehsal olunan şərab istehlakçı üçün əvvəlki qədər çəlbedici olmaya-

caq. İqlim dəyişikliyinə adaptasiya, təsir göstərən əsas prinsiplərin elmi cəhətdən qiymətləndiril-

məsini, iqlim modellərinin və bitki-ətraf mühit qarşılıqlı təsirinin dərindən öyrənilməsini tələb 

edir.  Dünyada orta temperaturun hətta 1-2°C artması üzümçülük təsərrüfatlarında nəzərəçarpa-

caq qeyri-sabitliyə gətirib çıxaracaq. PRECIS modeli üzrə qurulmuş ssenariyə görə, 2021-2050-ci il-

lərdə Azərbaycanda orta temperaturun 1,5°C-1,6°C, yağıntıların miqdarının, bölgələrdən asılı ola-

raq, 0-20% artacağı gözlənilir. Bir qədər daha uzaq perspektivdə - 2071-2100-cü illərdə - orta tem-

peraturun, 1990-ci illə müqayisədə 5°C, yağıntıların miqdarının isə bölgələr üzrə 20-80% artacağı 

etimal olunur. Atmosfer yağıntılarının miqdarının artması nəticəsində məhsuldarlığın da yüksəl-

məsini gözləmək olar (2050-ci ilə qədər dəmyə üzümlüklərdə 4-5%-ə qədər). Temperaturun artma-

sı isə üzüm şirəsinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Bu dəyişmələr nəticəsində, üzüm gi-

ləsində şəkərliliyin 2-3%, turşuluğun isə 1% artacağı gözlənilir, bu da keyfiyyətli süfrə, kəmşirin, 

desert şərablarının istehsalı üçün daha əlverişli, oynaq və yüngül süfrə şərablarının istehsalı üçün 

isə nisbətən az əlverişli olacaq.  

Hazırda üzümlüklər dəniz səviyyəsindən 800-900 m yüksəkliyədək kütləvi şəkildə salınır; 

bununla belə, üzümçülüyün yuxarı həddi 1100-1300 m hündürlüyündən keçir. Yüksəklik hər 100 

m artdıqca, temperaturun 0,6°C azalmasını nəzərə alsaq, qarşıdan gələn dövrdə iqlimin istiləşmə-

si, üzümlüklərin yuxarı sərhəddini 2050-ci ilə qədər 200-450 m daha yüksəkdə yerləşən ərazilərə 

doğru çəkəcəyi mümkündür ki, bununla da, dəniz səviyyəsindən 1400-1700 m yuxarılarda üzüm-

çülük üçün əlverişli şərait yaranacaqdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışın reallaşdırılması üçün başlıca şərtlərdən biri 

əhali üçün dayanıqlı iş yerlərinin yaradılmasıdır. Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində üzümçülük 

ənənəvi olaraq bitkiçiliyin əsas istiqamətlərindən olduğu halda, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu-

nun yüksək dağ rayonları olan Kəlbəcər və Laçında vəziyyət fərqli olmuşdur. Bu da adı çəkilən 

bölgənin təbii şəraiti ilə bağlıdır: dəniz səviyyəsinə nisbətən hündürlük – 900-1200 m; aktiv tempe-

raturun yekunu – 3200-3300°C; illik yağıntıların miqdarı – 430-595 mm; əsas torpaqlar – dənəvər 

qozvari quruluşlu gilli və gillicəli, skeletli boz-şabalıdı. Bununla belə, hələ XX-ci əsrin 60-cı illərin-

də bu rayonlarda bir sıra texniki (Mədrəsə, Pino qrupuna aid, Rislinq) və süfrə (Ağ Xəlili, Qara şa-

nı, Kəhrəba, Jemçuq Saba, Ağ şasla) üzüm sortları əkilib becərilməkdə idi. Bu yerlər dəmyə ərazilə-

ri olsa da, innovativ suvarma sistemlərindən istifadə etməklə, yağıntıların düşdüyü aylarda tor-

paqda toplanmış nəmliyin qorunub saxlanması məqsədilə müvafiq aqrotexniki tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, atmosfer yağıntılarının toplanması yolu ilə süni su tutarlarının yaradılması yolu ilə, 

gələcəkdə, ehtiyac olduğu halda, üzümlüklərin suvarılmasını asanlıqla həyata keçirmək mümkün-

dür. Bu baxımdan, üzləşdiyimiz iqlim dəyişməsi törətdiyi fəsadlarla yanaşı, dağlıq ərazilərdə 

üzümçülüyün inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmış olacaq. 
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Aparılmış tədqiqatlar və əldə edilən elmi mənbələrdən toplanan məlumatlar göstərir ki, eko-

loji təmiz ərazilərdə arıçılığın inkişaf etdirilməsi bitkiçilik məhsullarının təbii tozlandırılması ilə 

yanaşı, təbii bal və arıçılıq məhsullarının istehsalının və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həmçinin 

müştərək təsərrüfatçılıq ənənələrinin formalaşmasına şərait yaradır. Belə ənənələrin inkişafı bölgə-

də yaşayan insanlar üçün iş yerləri yaradır və gəlirlərini yüksəldir. Arıçılığın inkişaf etdirilməsinin 

əhəmiyyətli və mühüm sahələrindən biri entomofil bitkilərinin arılarla tozlandırılması və onların 

məhsuldarlığını yüksəltməkdən ibarətdir. Texniki entomofil bitkilərin tozlanmasında bal arıların-

dan düzgün istifadə etdikdə bitkilərin növlərindən asılı olaraq orta məhsuldarlıq 20-35%-ə qədər 

artır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində arıçılığın inkişaf etdirilməsi bu ərazidə olan zəngin 

təbii bitki örtüyünün genofondunun davamlı inkişafına da şərait yaradır. Bitki örtüyünün müxtə-

lifliyi, faunanın ətraflı öyrənilməsi üzrə yarımçıq qalmış tədqiqatların davam etdirilməsi ilə nek-

tarlı bitkilərin yayılma arealını dəqiqləşdirmək istiqamətində tədqiqatlar aparılması planlaşdırılır. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri entomofil kənd təsərrüfatı və dərman bitkilərinin məhsuldarlığı-

nın əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə səbəb olacaq, insanları qiymətli pəhriz və müalicəvi qida 

məhsulu sayılan balla, təbabəti arı zəhəri, arı südü, vərəmum, mum və çiçək tozcuğu ilə təmin et-

məyə xidmət edəcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekosistemin yerli genofonda aid olan 

flora və fauna növləri ilə bərpa edilməsində arıçılığın intensiv texnologiyalarla inkişaf etdirilməsi 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu ərazilərdə arıçılığın inkişaf etdirilməsi mühüm dövlət əhəmiy-

yətli işdir. Belə ki, işğal olunmuş ərazilərdə 1990-cı ilin 1 yanvar vəziyyətinə arı ailələrinin miqdarı 

haqqında statistik məlumatlara görə Ağdam ərazisində 1580, Kəlbəcərdə 3765, Laçında 3393, Had-

rudda 2220, Ağdərədə 640, Martunidə 710, Əskəranda 6729, Zəngilanda 6215 arı ailəsi olmuşdur. 

İşğaldan əvvəlki dövrlərdə qeyd edilən bölgələrdə 220 tondan çox əmtəəlik bal istehsal olunurdu. 

Erməni təcavüzkarları 30 il ərzində 21 minə yaxın arı ailəsini və ondan alınan məhsulları mənim-

səmişlər. Kiçik Qafqaz ərazisində dünyanın ən uzun xortumlu arıları yayılmışdır. Arının xortumu-

nun uzunluğu artdıqca onun bitkilərdən istifadə etmə ehtimalı daha çox olur. Əsas bal bitkilərinin 

əksəriyyətində nektar ifrazatı çiçəyin dərinliyində yerləşir və yalnız uzun xortuma malik arılar 

onu toplaya bilirlər. Məhz işğal olunmuş ərazilərdə dünyanın ən uzun xortumlu arıları olan məş-

hur Qabaqtəpə arı cinsləri yayılmışdır. Q.A.Qorbaçova görə, Bordey Qafqaz ərazisinin Qabaqtəpə 

arılarının xortumunun uzunluğu 6.833 mm, V.V.Alpatova görə, 6.856 mm, A.S.Skorkiyə görə, 7.10 

mm, və prof. R.L.Sultanova görə, 6.684 mm təşkil edir. Kiçik Qafqazın Qabaqtəpə arıları xortumu-

nun uzunluğuna görə dünyanın 20-dən çox ölkəsinə aparılaraq yerli arıların seleksiyası və damaz-

lıq işlərində istifadə edilmişdir. Erməni işğalçıları bu ərazilərdə yerləşərək 15 mindən artıq dünya 

üzrə məşhur uzunxortumlu Qabaqtəpə arılarını mənimsəmiş, torpaqlarımızı öz adlarına çıxardığı 

kimi arılarımızın genefondunu da öz adlarına çıxarmışlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə azı 

25-30 min arı ailəsi saxlamaq, hər arı ailəsindən 15 kq bal almaqla hər il 300-400 ton bal istehsal et-

mək mümkündür. Ona görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə arıçılığın inkişaf etdirilməsi 

məqsədilə 5 illik plan hazırlanmalı, arıçılığın yem bazasının təşkili, mütəxəssislərin yetişdirilməsi, 

müasir texnologiyaların tətbiqi məsələlərinə xüsusi yer ayrılmalıdır. 
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rehmine.zamanova@gmail.com 

 

Son illərdə dünyada yeni, perspektivli sahə hesab olunan üzvi-bioloji əkinçilik sənayeləşmiş 

əkinçiliyə alternativ olaraq sürətlə inkişaf etməkdədir. Qeyd edə bilərik ki, istehsal olunan gübrələ-

rin baha olması və həmçinin üzvi gübrənin çatışmaması səbəbindən torpaq münbitliyinin resurs-

qoruyucu innovativ becərmə üsulu ilə bərpa edilməsində siderat əkinçilik sisteminin və ya “yaşıl 

gübrə”lərin istifadə edilməsi günümüzün ən vacib məsələlərindən biridir.  

“Yaşıl gübrə”ləmə və ya sideratlar – bu müasir bir tendensiya deyil. Bu üsuldan 3 min il əv-

vəldən bəri Çində və Hindistanda istifadə edilirdi. Üstəlik, müasir şəraitdə gübrələrin qiyməti çox 

bahadır və yaşıl gübrə hər bir təsərrüfatçıya xüsusi kömək edə bilər. 

Bu proses siderasiya, torpağa yaşıl kütlə şəklində basdırılan bitkilərsə sideratlar adlanır ki, 

torpağın vəziyyətini normallaşdırmaq üçün xüsusi olaraq yetişdirilərək qısa müddətdə - 50-60 gün 

ərzində əl ilə və ya xüsusi texnika ilə torpağın altına çevrilir. Erməni barbarlarının əsirliyindən 

azad olmuş torpaqlarımızın vəsaitə qənaət edən bu sistemə tam ehtiyacı vardır. Mineral gübrələr, 

əlbəttə ki, məhsuldarlığı artırır, ancaq tətbiqdən sonra, məhsuldar təbəqənin mikroflorasına zərərli 

təsir göstərir. 

Beləliklə, ən yaxşı seçim hələ də üzvi gübrələrdir ki, bunun da bir növü “Yaşıl gübrə”ləmə-

dir. Qarabağ torpaqlarının münbitliyini artırmaq, onda gedən bioloji prosesləri sürətləndirmək, 

quruluşunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə yaşıl ğübrələrdən və ya siderat bitkilərdən də istifadə et-

mək ən asan bir variantdır. 

Respublkamız üçün xarakterik qısa vegetasiyalı siderat bitkilər bunlardır: yem noxudu, soya, 

lərgə, gülül, lüpin, covdar, vələmir, xardal, ağ turp, raps, yonca.  

Uğurlu yaşıllaşdırma üçün bəzi amillər – iqlim şəraiti və torpağın tərkibi mütləq nəzərə alın-

malıdır.  

1) Siderasiya zaman kök qalıqları, bitkilərin yerüstü kütləsi torpaq orqanizmləri üçün yem 

mənbəyi olmaqla, torpaqda qida maddələrinin miqdarını artırır, mikrobioloji prosesləri fəallaşdı-

rır, mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini canlandırır və torpağın strukturunu sabitləşdirərək bə-

zən onun sanitarları hesab olunur. 2) Paxlalı siderat bitkilərin tərkibi azotla olduqca zəngindir və 

onları torpağa basdırdıqda əkin sahəsinin hər hektarına 30-35 t üzvi maddə əlavə edilir ki, bunun-

la da sahəyə 150-200 kq azot verilmiş olur. 3) Peyindən üstün cəhəti onun becərildiyi yerdə basdı-

rılması, tərkibində olan azotun birinci il peyindəkinə nisbətən daha çox mənimsənilməsi və itmə-

məsi, yuxarı qatdan qida maddələrinin yuyulmasına maneçilik törətməsidir. 4) Sideratlar torpaq 

səthini örtür və bununla da alaq otlarının inkişafını dəf edir və torpağı mənfi meteoroloji təsirlər-

dən mühafizə edir. 5) Sideratlarda qida maddələri (əsasən, azot) “konservləşdirilir” ki, nəticədə 

bu, torpaqdan yuyulmur və su anbarlarının, çay, dəniz və göllərin çirklənməsinə mane olur, kom-

postlaşdırmada və əlavə yemləmə üçün duru gübrələrin hazırlanmasında da istifadə edilir. 6) Si-

deratlar təkcə gübrə deyil, həm də torpağın strukturunun bərpa edir, torpağın su və hava rejimini 

yaxşılaşdırır. 7) Paxla-taxıl qarışığından ibarət siderat bitkilərin həm yaşıl kütləsi, həm də kök sis-

temi mikroorqanizmlərin təsirinə məruz qaldığından bakteriyaların köməyi ilə torpağı humus, 

azot, fosforla və s. zənginləşdirməkdə peyindən geri qalmır və səmərəsi daha yüksək olur.  
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STRES ZAMANI TİLAKOİD MEMBRANININ BİTKİ EKSTRAKTLARI  

İLƏ MÜDAFİƏSİ 
 

Rəna Qəniyeva1, Sevil Dadaşova1, Sevinc Atakişiyeva1,  

Ceyhunə Cəfərova1, Ralfrid Həsənov2 

 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu 
2Bakı Dövlət Universiteti, sevil_fotosintez@mail.ru 

 

Mühitin çirklənməsinə səbəb olan abiotik və biotik amillər toksiki maddə kimi orqanizm tə-

rəfindən toplanır və onun müxtəlif metabolitik proseslərin ingibirləşməsinə səbəb olur. Ağır me-

tallar biosferanın əsas komponentləri olub, bitki həyatı üçün vacib mikroelementlərdir. Halbuki 

bitki toxumalarında onların yüksək qatılığının toplanması bitkilər üçün çox təhlükəlidir. Fotosinte-

tik proseslər ətraf mühit faktorlarının dəyişkənliyinə çox həssasdır. Bitkilərdə ilkin stres hədəfi fo-

tosintetik aparatın fotosistem II və oksigen ayıran kompleksin struktur quruluşunda müşahidə 

olunur. Tədqiqatlarımızda stres zamanı fotosintezedici bitkilərin (Triticum aestivum L. və Cucurbita 

pepo L.) hüceyrə və xloroplast membranlarında oksigenin reaktiv formalarının (ORF) yaratdığı 

nöqsanlar və FS II-nin funksional vəziyyətinin dəyişkənliyi öyrənilmişdir. Bu məqsəd ilə bitkilər, 

oksidləşdirici stresi generasiya edən ağır metallara (Al, Mn, Zn, Ni, Cu, Co, Cd), duzlaşma, və her-

bisid təsirinə məruz qalmışlar. Verilmiş şəraitdə flüoressensiya, udulma spektrləri, msan GF-nın 

xarakteristikası və xemilüminessensiya metodları ilə (in vivo) aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, FS II-

nin aktivliyi düşür, elektron nəqliyyat zəncirinin həm donor, həm də akseptor tərəflərində, həmçi-

nin piqment fonunda yaranan dəyişkənliklər təsiredici faktorlardan asılıdır. Stres zamanı yaranan 

reaksiyaların adaptasiya mümkünlüyünün stimullaşması üçün Azərbaycan florasında bitən bitki-

lərdən alınmış şirin biyan kökü (Radix glycyrrhizae), adaçayı (Salvia officinalis folia), relikt bitki Da-

nae racemosa, çaytikanı (Hippophae rhamnoides L.), yemişan (Crataegus aestivalis), ənginar (Cynara), 

plümbagin əsaslı bioloji aktiv kompozisiya kimi ekstraktlar istifadə olunmuşdur. Bu aşağı mole-

kullu, qeyri-fermentativ Na-askorbat və təbii mənşəli antioksidantlar, stres zamanı yaranan sərbəst 

radikalların söndürülməsində, ümumilikdə, hüceyrədə reaktiv molekulların yaratdığı zədələri 

bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Bizim tətqiqatlarda istifadə etdiyimiz dərman və relikt, təbii antioksidant mənşəli bitkilərin 

yenilənməsi və çoxaldılması uzun illər məhv edilən Şuşa-Qarabağ zonasında flora və ekoloji taraz-

lığın bərpasına kömək edə bilər.  
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QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ  

YENİ MEYVƏ BAĞLARININ SALINMASINDA İSTİFADƏ ÜÇÜN  

TƏKLİF OLUNAN MEYVƏ SORTLARI  
 

Ələddin Sadıqov, Nardan Sadıqova  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

sadikov-1956@mail.ru 

 

Artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və ixtisaslaşması 

prosesi gedir. Burada heyvandarlıq, tərəvəzçilik, üzümçülük və s. sahələrlə yanaşı, meyvəçiliyin 

inkişafına da xüsusi yer ayrılmışdır. Tarixən bu torpaqlarda meyvə-giləmeyvə bitkilərinin (alma, 

armud, nar, fındıq, qoz, gilas, ərik, şaftalı, alça, üzüm, firəng üzümü, qarağat və s.) bir çox sort və 

formaları becərilmişdir. Adları qeyd olunan bitkilərin əksəriyyəti həm dağlıq, həm də dağətəyi 

ərazilərdə becərilmək üçün uyğunlaşmış, yüksək məhsuldar, Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqi-

qat İnistitutunun mandatına daxil olan bitkilərdir və bu sortların təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətləri 

üzun illər Abşeron, Mərkəzi-Aran, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonla-

rının ərazilərində inistitutun əməkdaşları tərəfindən öyrənilmişdir. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-

Tədqiqat İnistitutu olaraq Qarabağ ərazisində meyvəçilik sahəsini inkişaf etdirmək üçün bölgənin 

torpaq-iqlim şəraitinə, həm də müasir becərmə texnologiyasına uyğunlaşa bilən yerli, xalq seleksi-

yası və seleksiya yolu ilə alınmış, həmçinin introduksiya olunmuş meyvə bitkilərindən: 

 Almanın Qızıl Əhmədi, Cır Hacı, Sarıturş, Azərbaycan, Vətən, Məxməri, Sədəf, Qolden Deli-

şes, Fuji, Qala, Conaqold; armudun Cır Nadiri, Lətifə, Santa Mariya, Referans, Talqar gözəli; hey-

vanın Sarı heyva, Cardam, Eşme; şaftalının Fədai, Zolotoy yubley, nektarinin Qardeta, Quayoks 

35, Meloks 31, Fantasia, Orion; gavalının Sarı albuxara, Yaşıl renklod, Persikovaya, Blek Daymond, 

Blek Anber; gilasın Raya, Sarı Droqana, Ziraat, Regina, Lapins, Samba, Burlat, Roman Aliva; alça-

nın Rəcəbli 1, Rəcəbli 2, Göycə Sultan; əriyin Badamı, Şalax; albalının Şpanka və Uzun saplaqlı al-

balı; narın Qara gilə, Şirin nar, Çəhrayı gülöyşə, Bala Mürsəl, Azərbaycan Gülöyşəsi, Nazik qabıq; 

əncirin Sarı Abşeron, Kadota, Qara əncir; badamın Nuray, Leyla, Nonparel, Guara, Kağızqabıq, 

Abşeron 1, Mərdəkan 1, Nikitskiy 62; şabalıdın Adi şabalıd, İri meyvəli, Xırda meyvəli; fındığın:- 

Atababa, Qalibi, Cijoni, Əşrəfi, Kudryavçuk; xurmanın Şişburun, Xiakume, Xaçia, Zənci-maru, 

Amon-kaki; zeytunun:-Şirin zeytun, Buzovna, Azərbaycan zeytunu, Ağababa, Monzanilla, Gemlik, 

Domat; qozun Seyfi, Suğra, Chandler və Ordubad sortlarından yeni meyvə bağlarının salınmasın-

da istifadə olunmasını təklif edirik. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARDA QUŞÇULUĞUN 

İNTENSİV İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 
 

Şairə Quliyeva, Yasin Aslanov, Kənan Məmmədov 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu, 

sairequliyeva001@gmail.com 

 

İşağaldan azad olunmuş ərazilərin heyvandarlıq potensialı çox yüksəkdir. Ölkə əhalisinin 

quş əti və quş yumurtasına daim artan təlabatını quşçuluğun inkişaf etdirilməsi, həmçini onların 

cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi hesabına ödəmək mümkündür. 

Yumurta və quş əti istehsalı əsasən ixtisaslaşdırılmış iri təsərrüfatlarda və quşçuluq fabriklə-

rində mərkəzləşdirilir. Bu isə elmin nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən istifadə etmək üçün 

yaxşı imkan yaradır. İri quşçuluq təsərrüfatlarında ağır zəhmət tələb edən işlərin mexanikləşdiril-

məsi quşçuluq məhsullarının maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycanda yu-

murta və quş əti istehsal etmək üçün 55-dən yuxarı iri quşçuluq fabriki fəaliyyət göstərir. Lakin 

enerji daşıyıcılarının bahalaşması nəticəsində iri quşçuluq fabrikləri tam rentabellik səviyyəsində 

işləyə bilmirlər. 

Son illər müəyyən qədər istehsal göstəricilərinə görə və bir neçə səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 

əsasən, Azərbaycan quşçuluğunun inkişaf templəri dünya səviyyəsinə çatdırılmışdır.  

Quşçuluğun sənaye əsasında inkişaf etdirilməsi üçün təsərrüfatlarda baytar-sanitar qaydala-

rına düzgün riayət olunması və yemləmənin düzgün təşkili ən vacib amillərdəndir. Quşçuluq tə-

sərrüfatlarının əsas işi sağlam cavan quşlar bəsləməkdir.  

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda sənaye quşçuluğunun inkişaf etdirilməsi, əhalinin quş əti 

və əmtəəlik yumurtaya olan tələbatının ödənilməsində boyük rol oynayacaqdır. 
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İŞĞALDAN AZAD OLMUŞ TORPAQLARDA İPƏKÇİLİYİN BƏRPASI 

 

Təranə Hacıyeva, Fövzü Poladov, Kənan Məmmədov  
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

haciyeva.t001@gmail.com, fovzupoladov@gmail.com, kananmemmedov@mail.ru 

 

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə 

ciddi töhfə verəcək. Xüsusən də heyvandarlıq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi yaxşılaşa-

caq. Dövlət başçısı İlham Əliyevin aqrar sektorun inkişafı, yerli istehsalın artırılması, əhalinin məş-

ğulluğunun yüksəldilməsi ilə bağlı tapşırıqlarından biri də bölgələrdə pambıqçılıq və baramaçılığa 

diqqətin artırılmasıdır.  

Məlum olduğu kimi, tut ipəkqurdu monofaqdır, yəni praktiki olaraq yalnız bir bitkinin – tut 

ağacının yarpağı ilə qidalanıb böyüyür, inkişaf edir və orqanizm üçün lazım olan bütün ehtiyat qi-

da maddələrini yalnız tut yarpağından alır. Odur ki, ipəkçiliyin yem bazası dedikdə hər şeydən 

əvvəl tut bitkisinin becərilməsini gözümüz önünə gətirir və ondan daha çox və keyfiyyətli yarpaq 

məhsulu almaq üçün lazımi aqrotexniki tədbirlərin tətbiqini düşünürük. 

Tut bitkisinin böyümə və inkişafı torpaqların fiziki-kimyəvi və eləcədə, sortların bioloji xüsu-

siyyətlərindən sıx surətdə asılıdır. Bitkilər torpaqdakı mənimsənilə bilən qida maddələrindən, elə-

cədə torpağa verilən gübrələrdən istifadə edir. Torpaqda mənimsənilə bilən qida maddələrinin 

miqdarı çox olduqda, gübrələrə olan tələbat azalır və əksinə. 

Odur ki, tutçuluq sahəsində yeni yaradılmış və rayonlaşdırılmış tut sortlarının məhsuldarlı-

ğını qaldırmaq üçün hər biri üçün xüsusi aqrotexnika və gübrələmə qaydaları öyrənilməlidir. Bü-

tün bunları nəzərə alaraq respublika ərazisində rayonlaşdırılaraq geniş yayılmış nəzarət Gözəl-tut 

olmaqla bir neçə tut sortunun yarpaq məhsuldarlığına və eləcə də onun qidalılığına müxtəlif doza-

da üzvi və mineral gübrələrin təsirini öyrənmək üçün aşağıdakı sxem üzrə 8 varianda tədqiqat iş-

ləri aparılmışdır. 

 

S.s. Üzvi və mineral gübrələrin dozaları Noyabr Aprel 

1 Gübrəsiz (nəzarət) - - 

2 Peyin 20 t/ha (zəmin) Zəmin - 

3 Zəmin + N90P45K45 Zəmin + P45K45 N90 

4 Zəmin + N90P60K60 Zəmin  N90 P60K60 

5 Zəmin + N90P60K60 Zəmin + P60K60 N90 

6 Zəmin + N120P60K60 Zəmin + P60K60 N120 

7 Zəmin + N120P90K90 Zəmin + P90K90 N120 

8 Zəmin + N120P90K90 Zəmin  N120P90K90 

 

Aparılan təcrübədən məlum olmuşdur ki, sınaqdan keçirilən sortlardan Xanlar-tut 1-ci, 

Emin-tut 2-ci, Firudin-tut isə 3-cü yerdə olmuşdur. Sıxgöz-tut və Kokuso-70 sortlarının məhsuldar-

lığı aşağı olmuşdur. Xanlar-tut sortundan alınan baramaların keyfiyyəti də yüksək olmuşdur və 

bunu bir daha baramaların texnoloji göstəriciləri də sübut etmişdir. 
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AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ TƏRƏVƏZ VƏ BOSTAN BİTKİLƏRİNİN  

TOXUMÇULUĞUNUN PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Şakir Quliyev, Məcid Adıgözəlov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

teti_az@mail.ru 

 

Tərəvəz və bostan bitkilərinin məhsuldarlığının və məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilmə-

sində ən mühüm amillərdən biri yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, müxtəlif ekoloji şəraitlərdə yük-

sək məhsul verən sort və hibridlərin əkilib becərilməsi və onların toxumçuluğunun elmi əsaslarla 

yaradılması təşkil edir.  

Azərbaycan, o cümlədən də işğaldan azad olunmuş ərazilər tərəvəz və bostan bitkilərinin 

həm əmtəəlik, həm də toxum məhsulunun yetişdirilməsi üçün çox əlverişli təbii şəraitə malikdir. 

Belə ki, burada münbit torpaq sahələri və suvarma üçün kifayət qədər suyun olması bu bitkilərin 

məhsulunun istehsalına tam imkan yaradır. Ərazilərin cənub hissələri xüsusilə əlverişli şəraitə ma-

likdir. Belə ki, burada yaz və yayın kifayət qədər isti və günəşli, payızın nisbətən isti, mülayim və 

yağıntılı, qışın isə şaxtasız keçməsi bu torpaqlarda bol və keyfiyyətli məhsul yetişdirilməsi üçün əl-

verişlidir. Əmtəəlik məhsulla yanaşı, burada bol və yüksək keyfiyyətli tərəvəz və bostan bitkiləri 

toxumunu da az zəhmət və xərclə əldə etmək olar.  

Əsas tərəvəz bitkilərindən biri olan baş kələmin sortlarının yüksək keyfiyyətli toxumlarını 

iyun-iyulda səpib, iyulun sonu avqustun ortalarında əkdikdə həm əmtəəlik baş kələm məhsulu, 

həm də növbəti ilin yaz-yayında yüksək keyfiyyətli toxum məhsulu əldə etmək olar. Bu, qısa za-

man ərzində - 11-12 ayda eyni sahədən həm əmtəəlik məhsul, həm də toxum məhsulu alınması və 

xeyli gəlir əldə edilməsi deməkdir. Bu bitkinin toxum məhsuldarlığı yüksək olduğundan (10-15 

sent/ha) kiçik bir toxumluq sahədən əmtəəlik məhsul almaq üçün böyük bir sahəni toxumla təmin 

etmək olar, təsərrüfat gəlir əldə edər.  

Daha geniş sahələrdə həm yaz, həm də təkrar yay əkin dövriyyələrində becərilən pomidor 

və bibər bitkilərindən toplanan meyvələrin həm toxumu, həm də şirə-ətli hissəsi istifadə olunur. 

Toxum çıxarılandan sonra qalan şirə-ətli hissədən müxtəlif şirələr, pastalar və s. konserv məhsulla-

rı alınmaqla istehsalın səmərəli olmasına nail oluna bilər. 

Yerkökü, mətbəx çuğunduru və turp səpinləri daha çox gəlir əldə etməyə imkan verir. Yay 

səpinlərindən toplanan kökümeyvələr həm əmtəəlik, həm də toxumluq ola bildiyindən, müəy-

yən hissə satışa, müəyyən hissə isə toxumluq məqsədə yönəldilir. Toxumluqlar payızda və ya 

növbəti yazda əkilərək toxum materialı alınır. Eyni sahədən həm əmtəəlik məhsul alınır, həm də 

toxumluq kökümeyvələr seçilib digər sahədə əkilərək toxum götürülür. Həmçinin kökümeyvələ-

ri yerində seyrəldilib saxlamaqla da, eyni sahədən bir il ərzində həm əmtəəlik məhsul, həm də 

toxum almaq olur. 

Bostan bitkiləri əsas qida məhsullarından biri hesab olunur, ona görə də geniş sahələrdə əki-

lib becərilməsinə ehtiyac vardır. Yetişdirilən toxumluq meyvələrdən toxum çıxarılandan sonra 

qarpız və yemişin ətli hissəsindən müxtəlif sukatlar, mürəbbələr, quru meyvələr və s. hazırlana bi-

lər. Bu da əlavə məhsul alınmasına, təsərrüfatın inkişafına yol açar. 

 

 

 

 

 

 

mailto:teti_az@mail.ru


337 
 

YENİ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ŞAFTALI SORTLARININ QARABAĞIN  

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ  

İSTİFADƏSİNİN MÜMKÜNLÜYÜ  

 

Zəminə Sərhədova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

serhedova@inbox.ru 

 

Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində şabalıdı, açıq şabalıdı, dağ-tünd şabalıdı, 

qəhvəyi dağ-meşə, qonur dağ-meşə, qaramtıl dağ-çəmən və s. torpaqlar geniş yayılmışdır. Qara-

bağda ən soyuq ayın orta temperaturu çox yumşaq (+2,5...00 C), yumşaq (0...-50C) şəraitdə keçir. 

Vegetasiya dövrünün isti aylarında (aprel-oktyabr) buxarlanma 400-800 mm aralığında olmaqla, 

iyun-sentyabr aylarında quraqlıq keçən günlərin sayı 5-25 gün və daha az olur. İl ərzində şaxtasız 

dövrün davamiyyəti 150-225 gün, havanın temperaturunun 00C-dən aşağı olan günlərin sayı isə 

ərazi üzrə 10-100 gün gün təşkil edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əncir, zoğal, yemişan, so-

yuğa çox davamlı qovaq, havanı zəhərli bakteriyalardan təmizləyən ardıc, qara rəngə çalan şam, 

ya küknar, süddən səkkiz dəfə qidalı qırmızımtıl fıstıq, gövdəsi düz və sarımtıla çalan çətirli bəzək 

ağacı göyrüş, palıd, vələs, çinar, qaraçöhrə, sərv, cökə, ağcaqayın və digər ağaclarla zəngindir. Bu-

rada meyvə ağaclarından başqa müalicə, qida əhəmiyyəti və vitaminlərlə zəngin göyəm, həmərsin, 

itburnu, qarağat, moruq və giləmeyvələr də geniş yayılmışdır. Ərazinin torpaq-iqlim şəraiti qədim 

zamanlardan bu ərazilərdə meyvə bitkilərindən alma, armud, nar, fındıq, qoz, gilas, ərik, şaftalı, 

alça, üzüm və s. becərilməsinə imkan vermişdir.  

AR KTN Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnistitutu tərəfindən İspaniyadan introduksi-

ya olunmuş şaftalı (nektarin) sortlarının Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun torpaq-iqlim şəraitində 

aqrobioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiqat işi 2018-2020-ci illərdə yerinə yetirilmiş və tədqi-

qata introduksiya olunmuş 18 şaftalı (nektarin) sortları cəlb olunmuşdur. Tədqiqata şaftalı (nekta-

rin) bitkisinin introduksiya olunmuş - Meloks 26, Meloks 31, Meloks 37, Netiks 25, Netiks 28, Ne-

tiks 30, Netiks 34, Rediks 25, Rediks 27, Rediks 30, Rediks 2-110, Maliks 25, Maliks 36, Maliks 145, 

Quayoks 30, Quayoks 35, Qarteyro, Qardeta sortları və nərazrət sortu olaraq institutun seleksiya 

sortu – Fədai sortu cəlb olunmuşdur. Tədqiqat işi nəticəsində Fədai (n) və digər tədqiqat sortları ilə 

müqayisədə yüksək keyfiyyət göstəricilərinə və səmərəliliyinə görə Netiks-25, Rediks-25, Netiks-

30, Meloks-31, Quayoks-35 və Qardeta sortları seçilmişdir. Bu sortların işğaldan azad olunmuş əra-

zilərdə kənd təsərrüfatının, o cümlədən meyvəçilik sahəsinin inkişafı üçün yeni modern meyvə 

bağlarının təsisində istifadə olunmasını təklif edirik.  
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARIMIZDA AQRAR STRUKTURUN  

İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 
 

Sevda Abdulbaqiyeva*, Atif Zamanov, İradə İbrahimova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, 

abdulbagiyevas@gmail.com 

 

Torpaqlarımızın azad edilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərəcək, ölkə-

nin əkin dövriyyəsi artacaq, strateji əhəmiyyətli su anbarlarının yerləşdiyi ərazilərin işğaldan azad 

edilməsi nəticəsində yüz min hektarlarla sahənin suvarılması reallaşacaqdır. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası üçün geniş, əhatəli təd-

birlər planı hazırlanmışdır ki, bura ilk növbədə həmin ərazidəki torpaqların bərpa olunması, me-

liorasiya, irriqasiya sistemlərinin quraşdırılması və kənd təsərrüfatına yararlı hala gətirilməsi 

aiddir. Torpaqların işğaldan azad olunmasından sonra 155 min hektarlıq əkin dövriyyəsi bizim 

ümumi kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb olunacaq və bərpa olunandan sonra əkin dövriyyəsi 

ümumi ölkənin əkin dövriyyəsinin 7-8 faizi qədər olacaqdır.  

Dünya əhalisinin sayının və ərzağa olan tələbatın artdığı, qlobal iqlim dəyişiklikləri, dünya-

da baş verən hadisələr ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında müəyyən problemlər yaradır ki, 

bu səbəbdən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və məhsul bolluğunun yaradılması üçün kənd 

təsərrüfatının bütün ehtiyat mənbələrindən düzgün istifadə olunması tələb olunur. Buğda bitkisi 

(Triticum L.) dünya əhalisinin 35%-dən çoxunun əsas qida məhsulu olduğundan onun məhsuldar-

lığının artırılması seleksiyanın əsas məqsədlərindən biridir.  

Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində buğda bitkisinin xüsusi yer tutduğunu nə-

zərə alaraq, yeni intensiv, abiotik və biotik amillərə davamlı və bölgələrin ekoloji amillərinə cavab 

verən buğda sortlarının seçilməsi və tətbiqi ilə taxılçılıqda məhsuldarlığın və onun iqtisadi səmərə-

liliyinin artırılması aktual məsələlərdəndir.  

Ölkənin ərzaq təminatının yerli istehsal hesabına yaxşılaşdırılması bütün dövrlərdə dövlətin 

iqtisadi siyasətinin ən mühüm prioritet istiqamətini təşkil etmişdir. Əhalinin ərzaq məhsullarına 

olan tələbatının ödənilməsi üçün yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda sortlarının yaradılması 

istiqamətində aparılan tədqiqatlar uzun bir dövrü əhatə edir. Məhsuldarlığın artırılmasında digər 

aqrousullar arasında sortun payına 20-28% düşür, ekstremal hava şəraitində isə (sərt qış, quraqlıq, 

xəstəliklərin epifitotiyası) sort həlledici rol oynayır. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi müasir dövr-

də dənli bitkilərin becərilməsində yeni texnologiyaların tətbiq edildiyi zaman da sort öz əhəmiyyə-

tini saxlayır. Sort kənd təsərrüfatında əvəz olunmayan bioloji sistem kimi çıxış edir və payızlıq 

buğdanın dayanaqlı dən istehsalının əsas amillərindən biridir.  

 Təcrübədən də məlumdur ki, eyni becərmə şəraitində müxtəlif sortların potensial məhsl-

darlıqları fərqli olur. Bioloji cəhətdən fərqli sortlar təbii fonda potensial məhsldarlıqlarını müxtəlif 

cür realizə edirlər. Buna görə də müxtəlif ekoloji adaptasiya qabiliyyətinə malik sortların istehsala-

ta tətbiqi vacibdir. 

İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə taxıl istehsalını artırmaq üçün son illərdə Əkinçilik Elmi 

Tədqiqat İnstitutunda yaradılmış və Azərbaycan Respublikasının seleksiya nailiyyətlərinin dövlət 

reestrinə daxil edilmiş Qırmızı gül 1, Xəzri, Cümhuriyyət 100 sortlarının o bölgələrdə becərilməsi-

ni məqsədəuyğun hesab edirik. Bu sortlar yüksək məhsuldarlığı və keyfiyyəti ilə yanaşı tipik pa-

yızlıq sortlardır və azad edilmiş bölgələrdə (Araz qırağı ərazilər istisna olmaqla) qışın və yazın 

uzun sürməsi bu sortların həmin bölgələr üçün perspektivini daha da artırır.  

Qırmızı gül 1 sortu (növmüxtəlifliyi - erytrospermum ) dünya genofondundan, Xəzri sortu 

(erytrospermum) Avropa mənşəli Avrekadan, Cümhuriyyət 100 sortu (lütessens) beynəlxalq mərkəz-
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lərdən introduksiya olunmuş pitomniklərdən boylarının qısa və bərabər paylanmasına və arxitek-

tonikasına görə fərqlənən, yerli şəraitinə uyğunlaşan genotiplərdən fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır. 

Bu sortlar qısaboylu olub gövdəsi möhkəm, yatmaya davamlıdır, dənində zülalın miqdarı 

14,8-15,3%, kleykovinanın miqdarı isə 28,0-32,0%-dir, tədqiqat illərində sarı və qonur pas, sürmə 

xəstəliklərinə tutulması müşahidə olunmamış, potensial məhsuldarlıqları təmin olunmuş dəmyə-

də 5,0-6,0 t/ha, suvarma şəraitində isə 7,0-8,0 t/ha-dır.  

Qeyd edilən bölgələrdə bu tip sortlardan istifadə edilməsi yüksək keyfiyyətli dən məhsulu-

nun alınmasına, taxıl istehsalının artırılmasına əhəmiyyətli bir töhfə ola bilər. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ DƏMYƏ TORPAQLARI ÜÇÜN 

SEÇİLƏCƏK QURAQLIĞA DAVAMLI BUĞDA SORTLARININ  

SU REJİMİ GÖSTƏRİCİLƏRİ  
 

Cavanşir Təlai, İradə İbrahimova, Atif Zamanov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

talai.akinchi63@gmail.com 

  

İşğaldan azad olunmuş ərazilər aqrar sektorun inkişafı və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsi baxımından çox böyük potensiala malikdir. Bu ərazilər işğaldan əvvəl də tarixən bö-

yük taxılçılıq məhsulları istehsal edən regionlardan biri olmuşdur. 1988-ci ildə ölkədə ümumi taxıl 

istehsalının 14,3 faizi işğaldan azad olunmuş ərazilərin payına düşürdü. Bölgədə ümumi əkin al-

tında olan sahənin 34,8 min hektarı və ya 45,1 faizi taxıl əkinləri təşkil edirdi. Burada buğda əkinlə-

ri daha böyük üstülüyə malik idi. Ümumiyyətlə, buğda əkinlərinin 60%-ə qədəri Azərbaycanın su-

varılan, qalan hissəsi isə dəmyə bölgələrin payına düşür. Hələ keçən əsrin 80-ci illərində bu ərazi-

lərin dəmyə torpaqlarında taxılın orta məhsuldarlıq göstəriciləri aşağı olub, 8,6-23,9 s/ha arasında 

dəyişmişdir. Bu gün bu torpaqlarda məhsuldarlığın artırılması üçün yetərincə dövlət dəstəyi və el-

mi potensial var. Bunun üçün ilk növbədə işğaldan azad olunmuş dəmyə sahələrdə torpağın nəm-

liyindən qənaətlə və səmərəli istifadə etməsi, eləcə də quraqlığa davamlılığı ilə fərqlənən buğda 

sortlarının yüksək reproduksiyalı toxumlarının tətbiqini, əkin sahələrinin sürətlə genişləndirilmə-

sini tələb edir. Bu istiqamətdə Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bitki fiziologiyası şöbəsinə 

məxsus tarla təcrübəsində və laboratoriyasında rayonlaşmış və perspektivli bərk və yumşaq 

buğda sortlarının quraqlığa davamlılıqları stres şəraitdə su rejimi göstəricilərinə görə müqayisəli 

qiymətləndirilmişdir. Belə ki, bioloji sistemlərin quraqlığa davamlılığında su rejiminin rolu əvəz-

sizdir. Bitkilərdə baş verən fizioloji proseslər böyük ölçüdə hüceyrə və toxumalarda suyun miq-

darından və vəziyyətindən asılıdır. Bununla əlaqədar su ilə təmin olunma şəraitindən asılı ola-

raq istər ayrı-ayrı bitkilər, istərsə də sortlar üzrə su mübadiləsinin öyrənilməsi böyük praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, tarla təcrübələri 2019 və 2020-ci illərin payızında 

Əkinçilik ET İnstitutunun Abşerondakı təcrübə bazasında bütün vegetasya müddətində suvarılan 

(nəzarət) və suvarılmayan (təcrübə) variantlarda qoyulmuşdur. Təcrübə sahəsində su ilə təmina-

tından asılı olaraq torpaq qatları üzrə nəmliyin paylanma dinamikasında kəskin fərqlər müşahidə 

edilmişdir. Nəzarət variantında torpağın 0-20 sm qatında nəmlik 16,9-7,6%, 20-40 sm qatda 15,6-

9,9%, 40-60 sm qatda isə 15,1-12,4%, təcrübə variantında isə nəmlik kəskin aşağı düşmüş və uyğun 

olaraq 9,4-4,9%, 9,6-6,0%, 9,8-7,6% təşkil etmişdir. 

Vegetasiyanın reproduktiv mərhələsinin dənin formalaşması və dolması fazalarında su ilə 

təminatından asılı olaraq buğda sortlarının bayraq yarpaqlarının toxumalarında bəzi su rejimi gös-

təriciləri öyrənilmişdir. Tədqiqat obyekti kimi götürülmüş buğda sortlarının bayraq yarpaqlarında 

ümumi su tutumu, gündüz su qıtlığı, qalıq su qıtlığı və susaxlama qabiliyyəti göstəriciləri variant-

lar üzrə müqayisəli öyrənilmişdir. 

Vegetasiyanın reproduktiv mərhələsində nəzarət variantında becərilən bərk və yumşaq buğ-

da sortlarının bayraq yarpaqlarında ümumi su tutumunun qiymətləri günorta saatlarında 68,1-

74,3%, quraqlıqda 63,2-69,3%, səhər saatlarında götürülmüş nümunələrdə isə transpirasiyanın mi-

nimuma enməsi səbəbindən artmış və müvafiq olaraq 68,9-75,7% və 67,4-73,6% tərtibində dəyiş-

mişdir. Su stresi şəraitində buğda sortlarının yarpaqlarında ümumu su tutumunun günorta saatla-

rında maksimal qiymətləri ilə Bərəkətli 95, Qırmızı buğda, Nurlu 99, Qırmızı gül 1, Cümhuriyyət 

100 və sair buğda sortları fərqlənmişlər. Tədqiqat illərində öyrənilən buğda sortlarında gündüz su 

qıtlığının quraqlıq variantda qiymətləri 17,0-34,1%, qalıq su qıtlığı 7,64-18,1%, susaxlama qabiliy-
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yəti 55,5-81,7% arasında variasiya etmişdir. Quraqlıq şəraitində bərk buğda sortlarında gündüz su 

qıtlığının ortalama qiyməti 24,1%, yumşaq buğdalarda 21,8% təşkil etmişdir. Kök sisteminin tet-

raploid buğdalarla müqayisədə güclü inkişaf etməsi, torpaq qatları üzrə sürətlə paylanması və gü-

nün pik saatlarında torpaq nəmliyindən daha səmərəli istifadə etməsi heksaploid buğdaların yar-

paqlarında gündüz su qıtlığının qiymətlərinin aşağı olmasına səbəb olmuşdur. Gündüz su qıtlığın-

dan fərqli olaraq bütün buğda sortları,su ilə təminatından asılı olmayaraq, gecə saatlarında trans-

pirasiyanın minumuma enməsi səbəbindən bitkidə çatışmayan suyu bərpa etmişlər. Bu baxımdan 

buğda sortlarının yarpaqlarında variantlar üzrə qalıq su qıtlığının göstəriciləri geniş intervalda va-

riasiya edib suvarılan variantda 11,4-23,4%, təcrübə variantında isə 11,8-29,6% arasında dəyişmiş-

dir. Tədqiq edilən və su stresi şəraitində yetişdirilən Xəzri, Cümhuriyyət 100, Tale 38, Göytəpə, 

Qobustan buğda sortları gecə saatlarında bitkidə çatışmayan suyu daha sürətlə bərpa etmişlər. Bit-

kilərin susuzluğa qarşı müqavimət göstəricisi kimi xüsusiyyəti özündə ehtiva edən yarpaqların su-

saxlama qabiliyyətinin qiymətləri quraqlıq variantında əsasən yüksək olmuşdur. Belə ki, yarpaqla-

rın susaxlama qabiliyyətinin ölçüləri nəzarət variantında becərilən buğda sortlarında 50,3-74,7%, 

su ilə təmin edilməmiş variantda isə 55,4-81,7% intervalında dəyişmişdir. Vegetasiyanın dənin for-

malaşması və dolması dövründə yarpaqların susaxlama qabiliyyətinin quraqlıqda ən yüksək qiy-

mətləri Qaraqılçıq 2, Qobustan, Tale 38, Qırmızı buğda, Xəzri buğda sortlarında müşahidə edilmiş-

dir. Vegetasiyanın sözügedən mərhələsində bayraq yarpaqların su rejimi göstəricilərinə görə buğ-

da sortları quraqlığa yüksək, orta və zəif davamlılıqlarına görə qruplaşdırılmışdır.   

Beləliklə, quraqlıqda su rejiminin ayrı-ayrı göstəricilərinə görə yüksək davamlı qrupa daxil 

olan Göytəpə, Bərəkətli 95, Qaraqılçıq 2 bərk, Qobustan, Xəzri, Tale 38, Dəyirman, Cümhuriyyət 

100 yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığı yüksək olub 38,2-57,3 s/ha arasında dəyişmişdir. Ra-

yonlaşmış bu sortların yüksək reproduksiyalı toxumlarından istifadə etməklə işğaldan azad edil-

miş dəmyə torpaqlarda buğdadan yüksək məhsul istehsal etmək mümkündür. Bu da işğaldan 

azad olunmuş ərazilərin ölkədə ümumi taxıl istehsalında payının artmasında, əhalimizin buğda və 

onun emal məhsullarına olan tələbatının etibarlı şəkildə təmin edilməsində və idxaldan asılılığın 

aradan qaldırılmasında müstəsna rol oynaya bilər. 
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SİMMENTAL CİNSLİ BUĞALARIN TOXUMLARI İLƏ YERLİ QARAMALIN  

ÇARPAZLAŞDIRILMASINDAN ALINAN BALALARIN İSTİQAMƏTLİ  

YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ YEMLƏNDİRİLMƏSİ 
  

Təranə Hacıyeva, Yusif Əbdüləzimov, Mehriban Həsənova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

haciyeva.t001@gmail.com, yusif_ebdulezimov@mail.ru, mehriban.həsənova.1968@mail.ru 

 

Kənd təsərrüfatı Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. 2020-ci ildə ümumi 

daxil məhsul istehsalında ölkə üzrə kənd məhsullarının artımında uğurlar əldə edilmişdir ki, bu-

nun da 52%-i heyvandarlıq sektorunun payına düşür. Heyvandarlığın əsas aparıcı sahəsi isə mal-

darlıqdır. Ölkənin ət balansında mal ətinin xüsusi çəkisi 48%-dən yüksəkdir, istehsal olunan sü-

dün isə 98%-i inək və çamışlardan sağılır. Bu, o deməkdir ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini mal-

darlığın inkişafı müəyyən edir. Müasir heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi dedikdə hər şeydən əv-

vəl, yüksək məhsuldar yeni heyvan cinslərinin yaradılmasını və mövcud cinslərin təkmilləşdiril-

məsini düşünmək lazımdır. Bu məsələnin həllinə isə ancaq embrion dövründən başlayaraq, həm 

ana bətnində, həm də doğulduqdan sonra orqanizmin böyümə və inkişafına nəzarət etmək, ona la-

zım olan istiqamətdə təsir göstərmək və onu idarə etməklə nail olmaq olar.  

Əhalinin heyvandarlıq məhsullarına artan təlabatını yerli mal-qara ödəmir, çünki yerli qara-

mal xırda və az məhsuldar, ancaq südünün yağlılıq faizi çox, təbii iqlim şəraitinə və təsərrüfat şə-

raitinə olduqca yaxşı uyğunlaşmışdır. Ona görədə respublikamızda yetişdirilən yerli qaramalı 

yüksək məhsuldar simmental cinsli buğaların toxumları ilə yaxşılaşdırmaq məqsədə uyğundur. 

Yerli inəklərin məhsuldarlıq gösdəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün biotexnoloji metodlarından, 

yəni süni mayalanmadan istifadə etmək əhəmiyyətlidir. Azməhsullu mövcud mal-qaranı tezliklə 

kütləvi surətdə dəyişdirmək istədikdə bu üsuldan istifadə edilir. Bu zaman müxtəlif cinsə mənsub 

olan yerli heyvanlar arzu olunan cinsin törədiciləri, yaxud onların toxumu ilə mayalandırılır və 

alınan nəsil “mələz” adlandırılır. Mələz heyvanlarda yaxşılaşdırıcı cinsin “qanı” artdıqca çarpaz-

laşdırmanın səmərəliliyi artır və nəslin genofondu zənginləşir. 

Tədqiqatlar nəticəsində aydın olur ki, alınan I nəsl bala daha erkən yetişir və möhkəm kons-

titusiyaya malik olur. Yetişdirmə zamanı alınan nəsl heyvanlara uyğun qidalanma və saxlanma şə-

raiti yaradılarsa, onların məhsuldarlıq və digər faydalı göstəriciləri valideyn formalarından xeyli 

üstün olur ki, bu da çarpazlaşma zamanı yaranmış olan heterozis hadisəsinin nəticəsində baş verir. 

Nəzərə alsaq ki, xarici ölkələrdən məhsuldar cins inəklərin gətirilməsi uzun müddət davam edə 

bilməz, ona görə ki, xaricdən gətirilmiş cinslərin respublika ərazisində uyğunlaşma qabiliyyəti nis-

bətən aşağı olduğu üçün həmin heyvanlar müəyyən fəsadlarla rastlaşırlar. Bu isə onların iqtisadi 

səmərəliliyini aşağı salır. Ona görədə respublikamızda mövcud olan yerli cinslərin məhsuldarlıq 

göstəricilərinin artırılması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün dünya praktikasında sınaqdan 

keçirilmiş biotexnoloji üsullardan istifadə etmək məqsədə uyğun hesab edilir. Simmental cinsi ət-

lik-südlük cins olmaqla çox yaxşı adaptasiya qabiliyyətinə malik olduğuna görə bir çox ölkələrdə 

geniş yayılmışdır. Bu cinsdən yerli qaramalın damazlıq və məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin təkmil-

ləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə edilir. Eyni zamanda bu cinsdən intensiv yemləmədə də geniş isti-

fadə edilir. İnəklərin canlı kütləsi 550-650 kq, buğaların canlı kütləsi isə 900-1200 kq olur.  

 Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də bu üsulun tətbiqi ilə heyvandarlıqda məh-

suldarlığın inkişaf etdirilməsi üçün çox geniş potensial imkanlar var.  
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ÜZVİ TURŞULARIN DUZLARININ AQRAR SAHƏDƏ BİTKİ BOY  

STİMULLAŞDIRICILARI KİMİ İSTİFADƏSİ 
 

Vaqif Abbasov, Cəlal Məmmədov, Rəna Əsədova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Y.H.Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, r.asdova88@mail.ru 

 

Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının geri alınması həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın 

bərpasını aktual edir. Qarabağda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, xüsusilə də kənd təsərrüfatının 

inkişafı istiqamatində ciddi addımlar atılır. Nəzərə alaq ki, ölkəmizin 20%-ə qədar ərazisi 30 ilə ya-

xın müddətdə işğal altında olarkən talan olunmuşdur, on minlərlə hektar məşələr məhv edilmiş-

dir. Buna görə də bu ərazilərin qısa müddətdə yenidən bərpası üçün bitkilərin yeni üsullarla becə-

rilməsi xüsusilə vacibdir. 

Bu işdə yeni aqrokimyəvi üsulların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəşb edir. Bitkilərin ətraf mü-

hitin təsirinə dayanıqlığının artırılması üçün aqrotexniki qaydalara riayət etməklə yanaşı, bitki boy 

maddələri – stimullaşdırıcılardan istifadə edilməsi vacibdir. Bir çox ölkələrdə kənd təsərrüfatı bit-

kilərinin 50-80%-i boy tənzimlyiciləri ilə becərilir. Üzvi birləşmə olan bitki boy tənzimləyicilərin-

dən çox az miqdarda istifadə edilməsi bitkinin böyüməsinə və inkişafına yaxşı təsir göstərir. 

İşin məqsədi yeni boy stimullaşdırıcılarının yaradılmasıdır. Bu baxımdan, təbii neft turşusu 

(TNT) duzlarının suda məhlullarının zeytun qələmlərinin köklənməsinə, böyüməsinə və inkişafına 

təsiri öyrənilib. TNT duzlarının zeytun bitkisinin qələmlərinə təsirini öyrənmək üçün 200 ədəd bi-

rillik zeytun qələmləri üzərində təcrübələr aparılmışdır. 

İlk olaraq TNT-nin natrium duzu və izobutilamin (İBA) kompleks birləşməsi sintez edilmiş, 

birləşmələrin 0,001 və 0,0001% qatılıqda məhlulları hazırlanmışdır. Təcrübə istixana şəraitində 

aparılmışdır. Yüksək keyfiyyətli tinglər almaq üçün birillik zoğların yan budaqlarının nazik yuxarı 

hissələrindən qələmlər kəsilmişdir. Bu zoğlardan 4 buğumdan ibarət 25-27 sm uzunluğunda qə-

ləmlər hazırlanmışdır. Qələmlərdə aşağı kəsik bilavasitə tumurcuğun altından, yuxarı kəsik isə tu-

murcuqdan 2-2.5 sm yuxarıdan aparılmışdır.  

Zeytun bitkisinin qələmləri TNT-nin natrium duzunun və İBA kompleks birləşmələrinin 

0,001 və 0,0001%-li məhlullarında 24 saat saxlanılmış, sonra bir-birindən 5 sm məsafə saxlamaqla 

torpağa əkilmişdir. Nəzarət variantı olaraq qələmlər indolilsirkə turşusu (İST) maddəsində işlən-

mişdir. 

 

 

Şəkil. TNT-nin İBA kompleksinin 0,001%-li məhlulunda  

saxlanılan qələmlər və nəzarət variantı 
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Cədvəl 1. TNT-nin məhlullarının zeytun tinglərinin köklənməsinə təsiri 

 

Nümunə Qatılıq, % 
Qələmlərin köklənməsi 

ədəd % 

Nəzarət - 160 80 

TNT-nin Na 0,001 180 90 

TNT-nin Na 0,0001 172 86 

TNT-nin İBA 0,001 186 93 

TNT-nin İBA 0,0001 176 88 

 

Təbii neft turşuları əsasında sintez olunan natrium duzu və İBA kompleks birləşmələrinin 

0,001 və 0,0001% məhlulları ilə zeytun qələmləri üzərində aparılan təcrübələr zamanı onların sti-

mullaşdırıcı qabiliyyətə malik olduğu müəyyən edilmişdir. Təcrübələr nəticəsində müəyyən olun-

muşdur ki, TNT-nin İBA kompleksinin məhlullarında saxlanıldıqdan sonra əkilən qələmlər TNT-

nin natrium duzunun məhlulları və İST vasitəsi ilə əkilən qələmlərə nisbətən daha yaxşı köklən-

miş, yan köklərin sayı çox və ölçüləri böyük olmuşdur. Alınan nəticələr əsasında onu demək olar 

ki, Qarabağ torpaqlarında qısa müddətdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişaf və məhsuldarlığını 

artırmaq üçün bu maddələrdən istifadə etmək daha perspektivlidir.  
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN YERLİ ÜZÜM SORTLARINI VƏ  

MİLLİ ŞƏRAB BRENDLƏRİNİ BƏRPA EDİB İNKİŞAF ETDİRƏK 
 

Vüqar Səlimov, Azər Şükürov, Mövlud Hüseynov 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu, movludh@mail.ru 

 

Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgələrində üzümçülük və şərabçılığın tarixi qədim dövrlərə 

dayanır. Bu bölgələrimiz çox sayda müxtəlif texniki, süfrə və universal istiqamətli milli, aborigen 

üzüm çeşidlərinin (Ağdam qızıl üzümü, Ağdam keçiməməsi, Ağ gavra, Alıxanlı keçiməməsi, Xin-

doqnı, Qaraşirə, Qara lkeni, Arı mərəndi, Əmiri, Bəy üzümü, Quş ürəyi, Xan üzümü, Nübarlıq 

üzüm, Kəhrəba üzüm, Zeynəbi, Gözəl üzüm, Nənəm üzümü, Nar kolu üzümü, Zərəni qorası və s.) 

məskənidir. Bu sortlar hamısı uzun sürən xalq seleksiyasının nəticəsində meydana gəlmişdir ki, bu 

da əkinçilik mədəniyyətinin bariz nümunəsidir. Bu bölgələr süfrə şərablarının, tünd və desert şə-

rabların, şampan şərab materialının və təbii üzüm şirəsi istehsalının, o cümlədən təzə süfrə üzümü 

istehsalının tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verməklə perspektivli hesab edilir.  

Vaxtı ilə burada istehsal olunmuş “Mil” şərabı çox keyfiyyətli olub, beynəlxalq dequstasiya 

və sərgilərdə yüksək qiymət almış, qızıl medalla təltif olunmuşdur. 80-ci illərdə üzümlüklərin sa-

həsi Füzuli rayonunda 17 min, Ağdamda 16 min, Zəngilanda 4,5 min, Cəbrayılda 3,5 min ha təşkil 

edirdi. Təkcə Füzuli rayonunda 17 üzümün ilkin emalı müəssisəsi, 2 zavod və hazır məhsulların 

daşınması məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. 1980-ci illərdə Qarabağın və Şərqi-Zəngəzurun məhşur 

Xindoqnı üzüm sortunun ölkəmizin cəmi üzümlüklərində əkilərək yetişdirilmə payı 4,10 faiz təş-

kil etmişdir ki, bu da 12,0 min hektar üzümlük deməkdir. Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissələrindəki 

üzüm bağlarının isə 85,0-90,0%-ni Xindoqnı üzüm sortunun yetişdirildiyi üzümlüklər təşkil etmiş-

dir. Xindoqnı üzüm çeşidindən çəhrayı rəngli süfrə şərabı: Xindoqnı yaxud Gişi, yüksək keyfiyyət-

li markalı qırmızı rəngli şərab: “Qızılqaya”, qırmızı rəngli süfrə şərabı: Qarakənd; portveyn tipli 

olan şərablardan: “Çəhrayı portveyn”, desert tipdə şərablardan: “Qırmızı portveyn”, “Qarabağ-

qırmızı”, “Çartar”, Tavkveri və Xindoqnı üzümlərinin qarışdırılması üsulu ilə: “Qobustan” adi qır-

mızı rəngli süfrə şərabını, Mədrəsə, Tavkveri və Xindoqnı üzüm sortlarının qarışdırılması üsulu 

ilə: “Şahdağ” və “Ağsu” kəmşirin tipdə şərablarını, Xindoqnı ilə Mədrəsə üzüm çeşidlərinin qarış-

dırılması üsulu ilə: “Azərbaycan portveyni (qırmızı rəngli)” və b. adlı müxtəlif çeşiddə şərabların 

istehsalı həyata keçirilirdi. Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqla-

rında 43 min hektar məhsuldar üzüm bağları məhv olmuş, istehsal həcmi 320 min ton olan 18 

üzüm emalı zavodu və 10 sayda süzmə şərab məhsulu xətləri işğalçı Ermənistan tərəfindən qeyri-

qanuni yollarla mənimsənilmişdir. Göründüyü kimi, Qarabağ bölgəsi üzümçülük və şərabçılıq sa-

həsində qədim mədəniyyətə malik olmaqla, zəngin aqroehtiyatlara və potensiala malikdir. Yuxarı 

Qarabağda 343 ha, Ağdamda 342 ha, Cəbrayılda 53 ha, Zəngilanda 423 ha, Füzulidə 358 ha, Qu-

badlıda 14 ha-dan çox süfrə istiqamətli sənaye üzüm bağları mövcud olmuşdur. 

Qarabağda istehsal olunmuş şərablar: 

“Ağdam portveyni” (№10) ağ tünd şərabı 1946-cı ildən Bayanşirə üzüm sortundan istehsal 

olunmuşdur. 1934-cü ildən istehsal olunan “Bayan” süfrə şərabı Ağdam rayonunda becərilən Ba-

yanşirə üzüm sortundan, “Ağ süfrə №3” şərabı Ağdam rayonunda becərilən Bayanşirə və başqa 

üzüm sortlarının qarışığından hazırlanırdı. Ağdam rayonunun Natavan adına sovxozunda Bayan-

şirə və Rkasiteli üzüm sortlarından “Novruzlu” ağ süfrə şərabı istehsal olunurdu. Şərab Novruzlu 

kəndinin adı ilə adlandırılmışdır. “Portveyn 777” ağ keyfiyyəti yaxşılaşdırılmış şərab Ağdam rayo-

nunda becərilən Bayanşirə və Rkasiteli üzüm sortlarından hazırlanırdı. 1960-cı ildə Macarıstanda 

və 1970-ci ildə Yaltada gümüş medallara layiq görülmüşdür. 
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Xankəndi və Xocavənd rayonlarının təsərrüfatlarında “Ağdərə” (“Martuni”) ağ süfrə şərabı 

Rkasiteli, Bayanşirə və başqa üzüm sortlarından istehsal olunurdu.  

Xocavənd, Xankəndi və Hadrut rayonlarında becərilən Xindoqnı üzüm sortundan “Gişi” 

çəhrayı süfrə şərabı hazırlanırdı. 1978-ci ildən isə “Xindoqnı” adı altında istehsal olunmuşdur. Xin-

doqnı sortunun vətəni Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi, bəzi mənbələrə görə isə Hadrut qə-

səbəsi hesab edilir. 1948-ci ildən “Hadrut” çəhrayı süfrə şərabı Hadrut, Xocavənd və Xankəndi ra-

yonlarında becərilən Xindoqnı üzümündən hazırlanırdı. “Qarakənd” qırmızı süfrə şərabı Xoca-

vənd rayonunun dağətəyi mikrozonasında becərilən Xindoqnı üzüm sortundan hazırlanırdı. 

“Martuni” adi qırmızı şərabı 1978-ci ildən Xocavənd və Hadrut rayonlarının dağətəyi zonalarında 

becərilən Xindoqnı üzüm sortundan hazırlanırdı. Martuni rayonunun keçmiş adının özünə qayta-

rılması ilə əlaqədar olaraq şərab da “Xocavənd” adlandırıldı. Bu şərab 1960, 1972-ci illərdə Maca-

rıstanda gümüş medallara layiq görülmüşdür. 1932-ci ildən Qarabağın dağlıq rayonlarında becəri-

lən Xindoqnı üzüm sortundan “Martuni” (“Qızılqaya”) qırmızı şərabı hazırlanırdı. Bu şərab Maca-

rıstanın Budapeşt şəhərində 1960-cı ildə və Yaltada isə 1970-ci ildə gümüş medallara layiq görül-

müşdür. Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə və Hadrut rayonlarında yetişdirilən Xindoqnı üzüm çeşi-

dindən “Çəhrayı portveyn” şərabı hazırlanmışdır. Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yerləşən 

Hadrut və Xocavənd rayonlarında yetişdirilən Xindoqnı üzüm çeşidindən “Qırmızı portveyn” şə-

rabı hazırlanmışdır. “Çartar” qırmızı portveyn şərabı Qarabağın dağlıq rayonlarında becərilən 

Xindoqnı üzüm sortundan hazırlanmışdır. 

“Azərbaycan portveyni” (№72) ağ tünd şərab Bayanşirə, Rkasiteli, Ağ aldərə və başqa üzüm 

sortlarından hazırlanmışdır. “Azərbaycan portveyni” (№72) çəhrayı tünd şərab isə Tavkveri və 

başqa üzüm sortlarından hazırlanmışdır. “Ağ portveyn” Xankəndi, Xocavənd və Ağdərə rayonla-

rında becərilən Rkasiteli və Bayan-şirə üzüm sortlarından hazırlanmışdır. Beynəlxalq müsabiqələr-

də 3 qızıl və 1 gümüş medala layiq görülmüşdür. “Günəşli” adi ağ desert şərabı Bayan-şirə və 

Rkasiteli üzüm sortlarından hazırlanmışdır. 1956-cı ildən “Qarabağ” adi ağ desert şərabı Xocavənd 

və Ağdərə rayonlarında becərilən Rkasiteli üzümündən hazırlanmışdır. 1970-ci ildə Yaltada bey-

nəlxalq müsabiqədə gümüş medallara layiq görülmüşdür. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonlarında sənaye bağlarında istehsal olunmuş süfrə 

üzüm sortları: Yuxarı Qarabağda 329 ha Təbrizi və 14 ha digər süfrə sortları; Ağdamda 188 ha Təb-

rizi, 82 ha Ağadayı və 72 ha digər süfrə sortları; Cəbrayılda 4 ha Təbrizi və 49 ha Ağadayı süfrə 

sortları; Zəngilanda 197 ha Təbrizi, 49 ha Qara və Ağ şanı, 173 ha Ağadayı və 4 ha kişmişi; Füzuli-

də 199 ha Təbrizi, 75 ha Qara və Ağ şanı, 84 ha Ağadayı; Qubadlıda 14 ha Təbrizi. 
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THE IMPORTANCE OF BEEKEEPING IN THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURE IN THE KARABAKH REGION 
 

Vusale Alieva 
 

Research Institute of Plant Protection and Industrial Crops, Ministry of Agriculture of the Republic  

of Azerbaijan, vusale25@inbox.ru 

 

In the late 80s and early 90s of the 20th century, Armenia made open territorial claims to the 

historical lands of Azerbaijan and launched military aggression against our country. At that time, 

Armenia occupied 20% of our lands using violence and more than 1 million Azerbaijanis have be-

come refugees from their homeland. 

According to the Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, wars should 

not have a destructive effect on the process of sustainable development. Armenians committed 

ecological terror in our occupied territories, as a result of which serious damage was caused to ag-

riculture, fields were damaged and part of the greenery was destroyed. Negative processes have 

occurred in the biological structure of the soil and have arisen serious environmental problems. 

In 2020 the occupied territories were freed from Armenian separatists and a long-term stra-

tegic plan was developed, which included the restoration and development of all life, economy, 

and service sectors in Karabakh, with the initiative and leadership of the President of Azerbaijan. 

One of the main factors of the return to Karabakh is to restore agriculture. 

Special attention is paid to the intensive development of animal husbandry and agriculture 

in our liberated regions, which lays the foundation for the successful implementation of the food 

program. For this purpose, the strengthening of the natural fodder base in animal husbandry, ex-

pansion of cereal crops, arable land, perennial herbaceous plants, and vegetable growing is 

planned. Beekeeping plays a big role in the realization of the set goal. Bees play a special role in the 

pollination of agricultural plants, which leads to an increase in productivity and improves the 

quality of seeds and fruits of plants. Honeybees work consistently and enthusiastically on flowers 

to gather abundant food supplies. One strong family of bees can pollinate 40-60 million flowers per 

day. In the spring, bees that have come out of hibernation pollinate the flowers that bloomed earli-

er than other insects. It has been determined that when sunflower, buckwheat, cotton and other 

entomophilous plants are pollinated by bees, their yield can increase by 20-30%, and as a result of 

pollination of fruits and berries, their yield can increase by 30-40%, even up to 50%. 

 Beekeeping along with improving the ecological situation of the environment it is an 

economically highly profitable field of activity, a source of important products of food and 

treatment that protect the health of the population. Besides honey, bees are able to produce many 

products, including bee pollen, propolis, bee bread, royal jelly, and beeswax. Bee products are 

widely used in the food industry, in the production of cosmetics and perfumery products, in medi-

cine and pharmacology, and various substances are prepared from them. The development of the 

beekeeping sector in the Karabakh region is included in the main directions of the state's agrarian 

policy, and as a result of this, 4531 bee families have already been transferred to the safe zones of 

Kalbajar and Lachin regions by a total of 74 beekeepers, including 59 beekeepers from Kalbajar and 

15 from Lachin. Experts consider it possible to transfer up to 300,000 bee families to Karabakh.  

After the “Great Return” to the Karabakh region, the development of beekeeping means the 

creation of wide socio-economic opportunities that will contribute to increasing the income of the 

rural population and ensuring employment. Beekeeping will also make an invaluable contribution 

to the preservation of biodiversity in this region. 
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MİLLİ GENOFONDUMUZ HESAB EDİLƏN “QARABAĞ AT CİNSİ”NİN 

ETNOQRAFİYASI  
 

Yasin Gözəlov 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu,   

gozelov.yasin@mail.ru 

 

18 dekabr 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərə-

findən təsdiq edilmiş 516-IIIQ №-li “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 17-ci Maddəsində Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən Qarabağ at cinsi yerli 

heyvan genofondunun nümunəsi kimi qeyd edilmişdir. Qarabağ at cinsi bizim milli sərvətimizdir. 

Qarabağ atları Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Bu cins xalqın əsrlər boyu apardı-

ğı yaradıcılıq işi sayəsində, xalq seleksiyası (seçmə) nəticəsində yaradılmışdır.  

Qarabağ at cinsi Azərbaycanın Qarabağ ərazisində yaradılmış və geniş yayılmış dağ-minik 

at cinsidir. XVII-XVIII əsrlərdə Qarabağ xanlığında bu at cinsi daha da təkmilləşdirilmişdir. Ən 

yaxşı atlar Şuşa, Ağdam və bu rayonlara yaxın ərazilərdə yayılmışdır.  

 

 
 

Şəkil 1. Ağdamda Qarabağ at cinsinə baxış zamanı (XVIII əsr) 

 

Eksteryer göstəricilərinə görə Qarabağ atı tipik dağ minik atıdır. Bu atların əsas yeriş forması 

çaparaq yerişdir, yerişi geniş və cəld, bütün hərəkətləri çevikdir. Qarabağ atı hündür, hərəkəti sə-

lis, bədən quruluşu möhkəmdir. Alın və burun sümükləri yaxşı inkişaf etmişdır. Boynu orta uzun-

luqda, hətta bir qədər də gödək və hündür duruşludur. Qarabağ atı daha dözümlüdür və yemə 

qarşı tələbkar deyil. Başları balaca, profilləri düzdür. Arxası və beli düz, döşü, gövdəsi enli, ayaq-

ları qurudur. Dərisi nazik, tükləri yumşaq və parıltılıdır. 

Qarabağ atlarının cidov hündürlüyü 150,5 sm, bədənin çəp uzunluğu 148,1 sm, döş qucumu 

174 sm və incik qucumu 18,2 sm-dir. 

Qarabağ atları yüksək qaçış sürəti ilə seçilir. Rekord sürət Ağdam Atçılıq Zavodunda yetiş-

dirilən Sumqanda adlı at tərəfindən 1600 metr məsafəni 1 dəqiqə 54 saniyəyə (50,52 km/saat), 2400 

metr məsafəni isə 2 dəqiqə 52 saniyəyə (50,23 km/saat) qaçmaqla qeydə alınıb. Bu dünya rekor-

dundan (70,76 km/saat) təqribən 20 km/saat azdır. Qarabağ atları rahat və sürətli yerişlərinə görə 

səciyyələnirlər. Onların yerişi cəld geniş və yaraşıqlıdır. Qarabağ atının yeriş sürəti saatda 7-9 km-

ə qədərdir. 

Qarabağ atını digər atlardan fərqləndirən əlamətlərdən ən vacibi onun belində xarakterik 

xəttin olmasıdır. Bu xətt boyundan başlayaraq quyruğun əsasına qədər uzanır. Digər atlarda belə 

bir nişanə yoxdur.  

mailto:gozelov.yasin@mail.ru
http://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_At%C3%A7%C4%B1l%C4%B1q_Zavodu
http://az.wikipedia.org/wiki/Metr
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Orta əsrlər boyu bəslənib-yetişdirilən Qarabağ atı XVIII-XIX əsrlərdə daha geniş ərazini bü-

rümüş, cinsi xeyli yaxşılaşdırılmış və özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatdırılmışdır. Qarabağ 

xanı İbrahimxəlil xanın 3-4 min cins atı təkcə Azərbaycanda deyil, həm də Türkiyədə məşhur ol-

muşdur.  

 

 
 

Şəkil 2. Qarabağ at cinsi 

 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində keçirilən beynəlxalq və Ümumrusiya at sərgisi və mü-

sabiqələrində Qarabağ atı yüksək qiymətləndirilmiş və mükafatlara layiq görülmüşdür. 1867-ci il-

də Parisdə olan Beynəlxalq at sərgisində "Xan" adlı qızılı kəhər ayğır gümüş medala layiq görül-

müşdür.  

 

 
 

Şəkil 3. Xan ləqəbli Qarabağ at cinsi (1867-ci il, Paris) 

  

Artıq Qarabağ at cinsinin tarixi məkanı olan ərazilərdə bərpa-tikinki işləri həyata keçirilir. 

Ağdam şəhərinin planı təsdiq edilmişdir. Həmin planda “Ağdam atçılq zavodunun” yenidən tikil-

məsi də nəzərə alınmışdır. Yaxın gələcəkdə Qarabağ atlarının Ağdamda, Şuşada və yaxın rayon-

larda yetişdirilərək yayılması işi həyata keçiriləcəkdir. 
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 Camışçılıq iqtisadi cəhətdən gəlirli sahə olmaqla xalqımız bu qiymətli heyvanın südündən, 

qatığından, qaymağından və ətindən keyfiyyətli ərzaq məhsulu kimi istifadə edir. Camış öz kons-

titusional xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif mühit şəraitinə və çətinliklərə uyğunlaşan davamlı hey-

vandır. Camış çay hövzələrində bitən otları, qanqal, qamış və s. yemləri qaramala nisbətən daha 

yaxşı istifadə edir. Bu səbəblərdən də camışçılıq respublikada heyvandarlığın qızıl genefondunu 

təşkil edir.  

 Camışçılıq, əsasən, ətlik-südlük istimaqətli iribuynuzlu heyvandarlığın bir növüdür. Xüsusi 

qulluğa ehtiyacları yoxdur. Camışdan alınan süd məhsulları keyfiyyətlilik baxımından inək südü-

nü üstələyir. Gönü isə olduqca qiymətli dəri sayılır.  Ölkədə istehsal olunan ətin 25%-i, südün 15%-

i, gönün 40%-i onun payına düşür. Buradan görünür ki, heyvandarlıq məhsulları istehsalında ca-

mışçılığın da böyük əhəmiyyəti vardır.  

 Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də Camışçılığın ihkişaf etdirilməsi üçün çox 

geniş potensial imkanlar var.  

 “Azərbaycan camışı” cinsi ölkəmizin “qara mirvari”si adlandırılmaqla Cənubi Qafqazda 

olan camışların 70%-ni təşkil edir. Əsasən qara rəngə malik olur ki, bu da günəş şüalarının onlara 

ciddi təsir göstərməsinə, bədənini qızdırmasına imkan verir. İsti günlərdə nohurlarda, bataqlıqlar-

da, durğun sularda, gölməçələrdə və yaxud çay yataqlarında uzanmağı sevirlər. Yemə az tələbkar 

olması camışların yetişdirilməsinə imkan verir. Eyni zamanda camışlar bir çox xəstəliklərə, o cüm-

lədən vərəmə görə dözümlüdür. Brusellyoz xəstəliyini asanlıqla keçirir, bala salmır, dəri, qan-pa-

razitar xəstəliklərinə yoluxmurlar. Camışlar şaxtaya dözümsüzdür, -10 C şaxtada artıq əziyyət çə-

kirlər. Səbəb isə camış orqanizmində piyin az olması ilə izah edilir. “Azərbaycan camışı” cinsindən 

olan ana camışlar gün ərzində 5-6 litr süd verir və südünün orta yağlılığı 7-8% olur. Cənubi Qaf-

qaz bölgəsində camış südünün yağlığı 8-10% arasında dəyişir. Bu cins camışları təsərrüfatda 16-18 

yaşınadək saxlamaq olur. Dişilərin damazlıq fermalarında maksimal canlı kütlələri 400-500 kq, er-

kəklərin isə 600-700 kq-a çatır. Bəzi fərdlərin canlı kütlələri 800-900 kq-a çatır. Ana camışlarda bo-

ğazlıq dövrü 305 gün davam edir. Balalar yeni doğularkən 30-35 kq canlı kütlədə olurlar.  

 Ölkəmizdə camışçılıqla dövlət müəssisəsi, kəndli-fermer təsərrüfatları məşğuldur. Camışla-

rın süd məhsuldarlığı 1400-1600 kq, yağlılıq 7-8%, potensial imkanı 2000-2500 kq-dır. Buna nail ol-

maq üçün yem bazası yaratmaqla və seleksiya-seçmə işlərini gücləndirməklə yanaşı, “Mürrah ca-

mışı” cinsli törədicilərin toxumlarından istifadə etmək vacibdir. “Mürrah camışı” cinsli törədicilə-

rin toxumlarından süni mayalanma üsulu tətbiq edilməklə “Azərbaycan camışı” ilə mayalandırma 

aparılmalı, sonra isə alınmış mələzlər öz-özlüyündə yetişdirilməlidir. Alınmış mələzlər üzərində 

seleksiya-damazlıq işlərinin yaxşılaşdırılması nəticəsində onların süd məhsuldarlığını 1800-2000 

kq-a və daha çox, süddə yağlığı 9-10%-ə, canlı kütləni dişilərdə 550-600 kq-a, erkəklərdə isə 900-

1000 kq-a çatdırmaq mümkündür. 

 Uzun illərdən bəri alim və mütəxəssislərin apardıqları damazlıq seleksiya işləri, yemləmə-

bəsləmə şəraitinin yaxşılaşdırılması nəticəsində “Azərbaycan camışı” cinsinin həm məhsullardılı-

ğı, həm də eksteryer göstəriciləri xeyli yaxşılaşmışdır. Yerlərdə aparılan araşdırmalardan müəyyən 

edilmişdir ki, təsərrüfatlarda camış kəlləri çatışmır. Xüsusilə ev təsərrüfatlarında camışların sayı az 

olduğu üçün kəl saxlamaq maliyyə cəhətdən sərfəli deyildir. Elə buna görə də kəllərin çatışmama-
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sı ucabtından camışlar illərlə qısır qalırlar. Hesablamalar göstərir ki, bir baş kələ 25-30 baş əvəzinə, 

60-70 baş camış düşür ki, bu da qısırlığı yaradan başlıca səbəblərdən biridir. 

Ona görə də camışlarda süni mayalandırmadan geniş istifadə etmək vacibdir. Bu zaman 

həm qısırlığın qarşısı alınacaq, həm də camışların baş sayı, nəticədə isə ölkəmizdə camış əti və sü-

dünün istehsalı da artacaqdır. Hazırda aparadığımız elmi-tadqiqat işi nəticəsində “Azərbaycan ca-

mışı” cinsinin ana camışlarının “Murrah camışı“ cinsinin kalının dondurulmuş toxumundan istifa-

də etməklə süni mayalandırılması nəticəsində mələz alınması işi müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.  

“Murrah camışı” cinsi, yaxud Dehli camış cinsi Hindistan mənşəli olmaqla Böyük Hind ova-

lığı boyunca yayılmış məşhur südlük cinslərdəndir. Bu camış cinsi südlə yanaşı, ət istehsalı üçün 

də istifadə olunur. Orta ağırlıqda, gövdəsi dördbucaq şəklində, buynuzları və ətrafları qısa, incə və 

çox buruqdur, dişi camışlar nisbətən tez yetişir, çox süd və bala verirlər. Laktasiya dövrünün 300-

cü günlüyündə süd məhsuldarlığı 1900-2000 litr olur. 6 aylığında balaqların çəkisi 160-170 kq olur 

və 18-20 aylığında onlarda damazlıq məqsədilə seçmə aparılır. Gündəlik süd sağımı 8-10 litr ol-

maqla camışlar ildə 2500-3000 litrə qədər süd verirlər.  
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Son illərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi, aqrar sektorda mövcud prob-

lemlərin həllinə sistemli və kompleks yanaşılması, ölkənin aqrar potensialının təbliği istiqamətin-

də mühüm uğurlar əldə edilib. Aqrar islahatların müasir mərhələsi ilə bağlı Prezident İlham Əli-

yev tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar, ölkədə bu sahənin institusional, iqtisadi və texnoloji inki-

şaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin icrası kənd təsərrüfatı-

nın keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə keçməsinə təkan verib. 

Torpaqlar bərpa edilib təsərrüfatların istifadəsinə verildikdən sonra növbəti mərhələdə hey-

vandarlıq fermalarının qurulması və təsərrüfatlarının heyvanlarla təmin olunması istiqamətində 

tədbirlər görülməlidir. Heyvandarlığın intensiv amillər hesabına inkişafı imkanları nəzərə alın-

maqla fermaların qurulması və təsərrüfatların məhsuldar heyvanlarla təmin olunması məsələsi ak-

tuallıq kəsb edir.  

Əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan təlabatının ödənilməsi sahəsində mal-qaranın baş 

sayının artırılması və möhkəm yem bazasının yaradılması ilə yanaşı, onun keyfiyyətcə yaxşılaşdı-

rılması da çox böyük bir tədbir kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu isə heyvandarlığın bütün sahələrin-

də seleksiya-damazlıq işlərinin səviyyəsini artırmağı tələb edir. Fermer təsərrüfatlarında məqsəd-

yönlü seleksiya-damazlıq işlərinin aparılması təşkil olunmalıdır. 

Cavanların daha sağlam və möhkəm, yüksək məhsuldarlığa malik olması onların yetişdiril-

mə texnologiyasından bilavasitə asılıdır. Onların hansı istiqamətdə yetişdirilməsi əsas götürülür. 

Yəni, cavanlar damazlıq və ya ümumi istifadə üçün yetişdirilə bilər. Belə bir yetişdirmə üsulu da-

ha çox ət və süd almağa imkan verər. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə heyvandarlı-

ğın inkişaf etdirilməsi üçün çox geniş potensial imkanlar var.  

Buzovların səmərəli saxlanması və yetişdirilməsində ən vacib məsələ onların saxlandığı yer-

lərin zoobaytar tədbirlərə uyğun olmasından asılıdır. Yeni doğulmuş buzovlarla bağlı aşağıdakıla-

ra diqqət yetirmək lazımdır: Buzovu yaxşı təmizlənmiş və quru samanla döşənmiş qəfəsdə yerləş-

dirmək; yeni doğulmuş buzova daimi olaraq yüksək gigiyenik şəraitdə baxmaq; ilk 3 saat ərzində 

ağız südünün verilməsi, sonrakı dövrlərdə isə təyin edilmiş vaxtlarda gündəlik 4-5 litr norma ilə 

südlə bəslənməsi; buzovun saxlanacağı yeri azı bir həftə əvvəldən dezinfeksiya etmək. Buzovların 

hansı istiqamətdə yetişdirilməsi nəzərə alınmalıdır.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müxtəlif yaşlarda olan heyvanlar üçün yemləndirmə sxem-

ləri işlənib hazırlanmalıdır. Belə ki, damazlıq üçün ayrılmış buzovların yem norması, çıxdaş olacaq 

buzovların yem normasından fərqli olmalıdır. Ona görə də buzovlar üçün doğulduqdan 6 aylığa 

kimi yemləndirmə norması planlaşdırdıqda buzovun, canlı kütləsi və konstitusiyası nəzərə alınır. 

Əgər buzova normada nəzərə tutulduğundan artıq qüvvəli yem verilərsə, o vaxt buzov qaba 

və sulu şirəli yemlərı çox həvəssiz yeyir. Belə olduqda buzov böyüyüb inək olduqda onun mədəsi 

qaba və sulu şirəli yemi yeməyə öyrənmədiyindən inək az süd verir.  

Fermer həmişə yadında saxlamalıdır ki, gələcəkdə inəkdən yüksək məhsul götürməyin əsası 

cavan yaşlarından qoyulur. Ona görə də fermer kiçik yaşlarından buzovlara çoxlu miqdarda qaba 

və sulu şirəli yemləri verməyə alışdırmalıdır. Yay dövründə isə otlaqdan istifadə etməklə yaşıl 

kütlə verilməsi buzovun mədə-bağırsaq sisteminin inkişafına səbəb olur.  
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Təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, buzova çoxlu miqdarda sulu-şirəli yem verdikdə onun 

mədəsinin birinci üç şöbəsi (işkənbə, torcuq, kitabça) və bağırsaqları yaxşı inkişaf edir. Buzov bö-

yüyüb yaşa dolduqdan sonra isə onun orqanizmi qaba və sulu-şirəli yemləri yaxşı mənimsəyir. 

Yetkin inəklərə nisbətən buzovların qida maddələrinə, vitamin və mineral maddələrə olan 

təlabatı yüksəkdir. Bəsləmədə olan buzovların A və D vitaminlərinə çox böyük ehtiyacı vardır, bu-

na görə yem payı düzgün tərtib edilmədikdə buzovlar avitaminoz xəstəliklərinə tutulur. Körpə 

buzovlar 6 aylıq yaşa çatana qədər A vitamininin çatışmamasına çox həssas olurlar. Yem payına 

vitaminli quru ot, yaşıl ot, yerkökü əlavə edilməklə buzovların A vitaminə olan ehtiyacı ödənilir.  

İnək naxırlarının təkmilləşdirilməsində, baş sayının artırılmasının və süd məhsuldarlığının 

yüksəldilməsində, heyvanların canlı kütləsinin artırılmasında, tez yetişkənliyinin təmin edilməsin-

də və yaxşılaşdırılmasında təmir üçün seçilmiş cavanların düzgün yetişdirilməsinin əhəmiyyəti 

son dərəcə böyükdür. 

Cavanlarda yem payı elə tərtib edilməlidir ki, inkişafın bu dövründə sutkada 500-600 qram 

çəki artımı almaqla 18 aylıqda orta çəki 270-280 kiloqrama çatdırılsın. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ HİDROPON ÜSULUNDAN  

İSTİFADƏ ETMƏKLƏ HEYVANDARLIQ SAHƏSİNDƏ İNNOVATİV  

TEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ 
 

Zöhrab Süleymanov, Mehriban Həsənova, Şəbnəm Abdullayeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu,  

sebnem.abdullayeva106@mail.ru 

 

Məlum olduğu kimi, heyvandarlıq sahəsinin yem ehtiyatı və onların qidalanmasında yaşıl 

yem kütləsi və onun əlavə məhsulları yem payında xüsusi cəkiyə malikdir. Rasiyonda bu növ 

yemlərin olması məhsuldarlığa və heyvanların fizioloji vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edir, cünki bu növ yemlər amidlərlə, vitaminlərlə, minerallarla və aktiv mayelərlə zəngin olduğun-

dan qida dəyəri daha yüksəkdir. Hazırki şəraitdə heyvanları bu növ yemlərlə təbiətin ancaq yaşıl-

lıq dövründə təmin etmək mümkündür. Müasir dövrün innovativ yeniliklərindən bəhrələnərək 

heyvanları qeyri-yaşıllıq dövründə də (payız, qış aylarında) yaşıl yemlə təmin etmək mümkündür 

ki, bu texnalogiya hidroponika üsulu ilə yaşıl yem istehsalı adlanır. 

HİDROPONİKA – Torpaqdan istifadə etmədən nəm mühitdə müxtəlif bitki və taxıl toxumla-

rını cücərdərək cavan yaşıl kütlə istehsal etmək üsuludur. Bu üsulla toxumlar öz həcimini 5-7 dəfə 

artıraraq 10-20 sm hündürlüyündə yaşıl kütlə əmələ gətirir. Hidroponika texnologiyasının əsas iş 

pirinsipi 180C temperaturda yüksək nəmlik şəratində və ya tez-tez suvarılmaqla yaxşı havalandı-

rıldıqda ilk 1 gün qaranlıq mühitdə və sonradan süni işıq verildikdə 6-7 gün ərzində yaşıl ot kütlə-

si istehsal olunur. İlk əvvəl təmizlənmiş sağlam toxum 12 saat ərzində su verilərək şişirdilir və su-

yu süzülərək 5-7 saat dincə qoyulur. Hazır toxumlar 1 sm-dək qalınlığında paslanmayan və reyak-

siyaya girməyən materialdan hazırlanmış tabaqlara yayılır. İkinci gündən başlayaraq cücərtilər ay-

dın görünür, bu müddətdən sonra həmin rejimdə işıqlı mühitdə saxlanılır, sutqa ərzində 2-4 dəfə 

müxtəllif üsullarla suvarma aparılır, bir şərtlə ki, suvarIıldıqdan sonra toxumun suyu süzülməklə 

axıdılır. 

Hidropon sistemin üstünlükləri: 

1. Torpaqdan ümumiyyətlə istifadə edilmədən qapalı şəraitdə az sahədən istifadə etməklə (1 

m3 - 45 kq) və az vəsait sərf etməklə maya dəyəri ucuz, keyfiyyətli yaşıl kütlə ekoloji təmiz, tərkib-

cə zəngin, yedizdirilməyə hazır yaşıl kütlə istehsal olunur. 

2. Torpaqda becərilən yaşıl yemdən fərqli olaraq otaq şəraitində becərilən yaşıl yemin kök 

sistemi də daxil olmaqla bütün orqanları heyvanlar tərəfindən iştahla yeyilir. 

3. Hidropon sistemi ilə yetişdirilmiş yaşıl yem müxtəlif vitaminlərlə daha zəngindir ki, bu-

nunla orqanizmin vitaminlərə təlabatı tam ödənilir.  

4. Cücərdilməyə qoyulmuş toxumların kütləsi 5-7gün ərzində 5-7 dəfə artır. 

5.  Yem rasionunda yaşıl yem payı olan heyvanlarda məhsuldarlıq nəzərə çarpacaq dərəcə-

də artır və tərkibi daha zəngin olur.Sağmal inəklərdə süd məhsuldarlığının 12-15% çəki, artımında 

10%, yumurta istehsalında 12%-dək artımın olduğunu apardığımız tədqiqat işlərində sübut olun-

muşdur. 

6. Heyvanları qapalı şəraitdə saxlamaqla və yaşıl kütləni yedizdirməklə onların otarılması 

üçün əlavə işçi qüvvəsinin azaldılması mümkün olur, təbii otlaq sahələrində struktrunun pozul-

masının, bitki örtüyünün məhv edilməsinin və ekoloji sistemə heyvanların mənfi təsirinin qarşısı 

alınır. 

7. Fermer təsərrüfatlarında yem istehsalına çəkilən xərc azalır. 

8. Hidropon üsulla hazırlanan yaşıl yem ev heyvanlarının həzm prosesini yaxşılaşdırır, di-

gər yanaşı yemlərin həzməgediciliyini artırır.  

9. Yaşıl yem bütövlüklə vitamin və minerallarla zəngindir.  

mailto:sebnem.abdullayeva106@mail.ru


355 
 

Hidropon sistemlə alınan yasıl yem asidoz, ketoz və başqa xəstəliklərin profilaktikası üçün 

ehtiyac olan vitamin-minerallara olan təlabatı tam ödəyir. Belə ki, cücərdilmiş arpa dənində yerkö-

kündən 23 dəfə artıq A vitamini, 22 dəfə artıq B vitamini, sitrus bitkilərindən 14 dəfə çox C vitami-

ni vardır.  

Hidropon sistemində yetişdirilən yaşıl yemdə protein və minerallar əsasən kök hissədə, vita-

minlər isə gövdə hissəsində toplanır. Bu yemin təsiri ən tez quşlarda - 2 həftədən sonra, yumurtla-

ma faizinin artması və tərkib keyfiyyətinin yaxşılaşması müşahidə olunur. İribuynuzlu heyvanlar-

da isə yemləməyə başlanıldıqdan 1,5-2 ay sonra canlı kütlədə, çəki artımında, südün miqdarında 

və onların keyfiyyət göstəricilərinin artması ilə müşahidə olunur. Xırdabuynuzlu heyvanlarda isə 

bu dəyişiklik 1 aydan sonra biruzə verir.  

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də hidropon sistemlə alınan yasıl yemin tətbiqi 

ilə heyvandarlıqda məhsuldarlığın inkişaf etdirilməsi üçün çox geniş potensial imkanlar var.  
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MÜRƏKKƏB UÇUŞ ŞƏRAİTİNDƏ AVİADİSPETÇERLƏRDƏ YARANAN  

EMOSİONAL GƏRGİNLİYİN PSİXOFİZİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

Arif Məmmədov1,2, Aqil Əliyev2, Aygün Cəfərova2, Günay Eminova2 
 

1Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası 
2Azərbaycan Tibb Universiteti, 

arifmemmed@gmail.com, aqaliyev@gmail.com, a_jafarova@yahoo.com, dr.gun@live.com 

 

Aviasiyada mürəkkəb uçuş şəraitləri, o cümlədən, dağlıq ərazilər və bunlarla əlaqədar insan-

larda yaranan emosional stress Uçuş Təhlükəsizliyini və Hava Məkanının Ötürücülük Qabiliyyəti 

kimi problemləri texniki sahədən humanitar istiqamətlərə (psixofiziologiya, tibb və s.) transforma-

siya edir. Bu istiqamətlər Aviasiyada insan amili problemi kimi qəbul edilib. 

Yaranan pozuntuların 70-80%-i insan amilinin üzərinə düşür (İCAO). Xüsusi diqqət tələb 

olunan ekstremal şəraitlərdə, qeyri-standart vəziyyətlərin ehtimalı daha yüksək olduğu üçün in-

san amili ilə əlaqədar olan problemlər özünü daha qabarıq şəkildə göstərə bilər. Bu baxımdan yük-

sək dağlıq ərazilərdə yerləşən hava limanlarında həm ərazinin relyefi, həm də qəfləti gözlənilməz 

meteoroloji dəyişikliklərlə bağlı problemlər istisna deyil. Odur ki, Azərbaycanın 30 illik işğaldan 

sonra azad olunmuş ərazilərində yeni qurulmuş hava limanlarında təhlükəsiz uçuşun təmin olun-

ması üçün pilot və dispetçerlərin psixofizioloji durumunun, onların diqqət və audiomator reaksiya 

göstəricilərinin tədqiqi və bu göstəricilərin optimallaşdırılması istiqamətində tədbirlər planının ha-

zırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Belə ki, real uçuş fəaliyyəti zamanı dispetçer-pilot arasında radioəlaqələrdə yaranan səhvləri 

azaltmaq üçün onun mexanizmləri eksperimental müayinələrdə öyrənilir. İnsan amilinin müxtəlif 

göstəriciləri (fizioloji, psixofizioloji, koqnitiv, tibbi), əsasında dispetçer və pilot arasında radioəla-

qələr vasitəsi ilə təyyarə idarə edilir. Lakin aviadispetçerlərin emosional gərgin iş şəraitində şifahi 

danışıqlarda, səs stimullarının qəbulunda müxtəlif səhvlərə yol verilə bilər ki, bunlar uçuşun təh-

lükəsizliyini azalda bilər. Odur ki, bu istiqamətdə MDB ölkələri arasında ilk dəfə olaraq səs stimul-

larına qarşı verilən cavab reaksiyalarının təhlilinə həsr olunmuş elmi - praktiki tədqiqatlarımız xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir.  

Tədqiqatlar eksperimental şəraitdə xüsusi kompüter proqramları ilə təchiz olunmuş diaq-

nostik avadanlıqlarla aparılır. O cümlədən, səs stimullarına qarşı reaksiyaların təhlili (audiomotor 

reaksiya müddətlərinin ortalama qiyməti, orta kvadratik meyllənmələri, səs stimullarının sayı, bu-

raxılan hərflərin və ya sözlərin sayı, vaxtından əvvəl olan reaksiyaların sayı, səhv reaksiyaların sa-

yı və səhvlərin ümumi sayı) “NC Psixotest” cihazında, EKQ-nin kiçik amplitudlu dalğalarının dis-

persiyasının qiymətləndirilməsi “Kardiovizor c6” aparatında, arterial təzyiqin qeydiyyatı “Holter 

monitorinq” aparatında, diqqət testləri xüsusi proqramla (Şulte-Platonov üsulu ilə) kompüterdə 

aparılmışdır.  

Pilot və dispetçerlərin psixofizioloji durumunun, onların diqqət və audiomator reaksiya gös-

təricilərinin qeyri-medikamentoz korreksiyası məqsədi ilə “vision Aire5” tipli oksigen konsentra-

torundan, nefrit başlıqlı termomasajer qurğusundan, “Miqun” – НУ-ZODE tipli aparatdan və s. ci-

hazlardan istifadə olunmuşdur.  

Məlum olmuşdur ki, emosional gərgin məsələlərin həllindən sonra müəyyən parametrlərin, 

o cümlədən, audiomotor reaksiyaların sürəti azalır, ortakvadratik meyllənmələr isə artaraq səhvlə-

rin çoxalmasına gətirib çıxarır. Bu parametrlərin əks istiqamətdə dəyişməsi isə səhvləri azaldır.  

Qeyd olunanlar, vegetativ (arterial təzyiq, miokardın qan təchizatı) və koqnitiv (diqqət) gös-

təricilərin müvafiq dəyişikliyi ilə müşayiət olunur.  

Tədqiqat işində pilotlarla dispetçerlər arasında informasiya əlaqələrinin yaranması üçün ve-

rilən səs siqnallarına qarşı audiomotor reaksiyaların sürəti, reaksiya müddətinin ortakvadratik 
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meyllənmələri və buraxılan müxtəlif səhvlərin sayı arasında qarşılıqlı münasibətlər təhlil olun-

muşdur.  

Müəyyən olunmuşdur ki, səs siqnallarına qarşı audiomotor reaksiyaların sürətinin yüksəl-

məsi, ortakvadratik meyllənmələrin və buraxılan müxtəlif səhvlərin azalmasında özünü göstərir. 

Əksinə audiomotor reaksiyaların sürəti azaldıqda və ortakvadratik meyllənmələr yüksəldikdə ötü-

rülən səs siqnallarına qarşı cavab reaksiyalarında buraxılan səhvlərin sayı artır. 

Sözsüz ki, uçuş şəraiti mürəkkəbləşdikcə, məsələn dağlıq ərazilərdə, personalın emosional 

gərginliyinin artması nəticəsində psixofizioloji pozuntuların və buraxılan səhvlərin artması istisna 

olunmur.  

Aparılmış qeyri-medikamentoz korreksiyaedici tədbirlərdən sonra audiomotor reaksiyaların 

sürətinin yüksəlməsi, ortakvadratik meyllənmələrin və buraxılan müxtəlif səhvlərin azalmasına 

səbəb olur. 

Bundan başqa, audiomotor reaksiyaların sürəti, reaksiya müddətinin ortakvadratik meyllən-

mə göstəriciləri abituriyentlərin və dispetçerlərin peşə psixofizioloji seçimində yeni test üsulları ki-

mi istifadə edilir. 

Beləliklə, eksperimental tədqiqatlarda alınan nəticələr əsasında mürəkkəb uçuş şəraitində, o 

cümlədən, dağlıq ərazilərdə aviadispetçerlə pilot arasında peşə fəaliyyəti zamanı radio əlaqələrin 

təkmilləşdirilməsi Uçuş Təhlükəsizliyinin və Hava Məkanının Ötürücülük Qabiliyyətinin artırıl-

ması üçün zəmin yaradır.  
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QİDADA ZÜLAL VƏ KARBOHİDRATLARIN DEFİSİTİ FONUNDA MÜXTƏLİF  

TOXUMALARDA ORTAMOLEKULLU PEPTİDLƏRİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Fəxrəddin Əskərov, Armila Əzimova, Solmaz Qədimova,  

Samirə İbrahimova, Maya Soltanlı  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına  

Fiziologiya İnstitutu, fbaskerov@mail.ru 

 

Uzun illər aparılan tədqiqatlar əsasında təyin olunub ki, “adaptasiyanın struktur izi” zülal 

mübadiləsinin son nəticəsidir, özünüqoruma reaksiyası isə enerji mübadiləsinin təzahürüdür. 

Əgər birincisi iz mexanizmlərinin formalaşmasının əsasında durursa və neyronların struktur plas-

tikliyini qoruyursa, ikincisi fərdin yaşamasının uyğunlaşma davranışlarının enerji təminatı mexa-

nizmlərinin əsasını təşkil edir. Uzunömürlüyün təmin olunması üçün orqanizm aşağı iş rejiminə 

və enerji qənaətinə keçməlidir. İşin əsas məqsədi:  qidada zülal və karbohidrat defisiti şəraitində 

orqanların aşağı iş plastikliyinə və enerji ritminə keçməsini tədqiq etməkdən ibarətdir.  

Təcrübələr 30 baş ağ siçovul üzərində aparılmışdır. Siçovulların qidalanması Nikonorovun 

(1973) modifikasiya olunmuş resepti üzrə aparılmışdır. Təcrübə heyvanları hər birində 10 baş ol-

maqla 3 qrupa ayrılmışdır. I qrup nəzarət qrupu kimi vivari şəraitində yemləndirilmişdir. ΙΙ qrup-

da yemin tərkibindən 60% zülal, III qrupda 60% zülal və 40% karbohidratlar çıxarılmışdır. Orta 

molekullu peptidlərin (OMP) fraksiyaları (230 nm, 254 nm, 280 nm) Aksionovun (2006) metodu ilə, 

tirozin və triptofan peptidlər (290 nm, 300 nm, 303 nm) isə Qavrilovun metodu ilə (1999) aparılmış-

dır. Nümunələr – Cary WIN CNON21 CER 11 spektrometrində (Amerika) aparılmışdır.  

Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, qara ciyər toxumasında toksiki fraksiyada (254 nm) 

OMP miqdarı 218%-ə qədər yüksəlir, amma nuklein turşuları ilə birləşən fraksiyada (230nm) 60%-

ə qədər azalır, aromatik amin turşuları fraksiyasında (280nm) OMP nəzarət qrupu ilə müqayisadə 

normal həddə qalır. Qan toxumasında (280 nm) fraksiyada 145 %-ə qədər yüksəlir, başqa fraksiya-

larda möhtədil dəyişiklik müşahidə olunur. Beyin toxumasının strukturlarında nəzərə çarpacaq 

dəyişikliklər müşahidə olunmur. Triptofan və tirozin peptidlərin qan toxumasında tədqiqi göstər-

di ki, 290 nm dalğa uzunluğunda ümumi peptidlərin miqdarı nəzarətçi nümunədə 138 şərti vahid 

təşkil edir. Bu zaman tirozinin qalığı 152%, amma triptofan 76% təşkil edir. 60% zülal defisiti fo-

nunda tirozinin qalığının miqdarı 185, amma triptofanın miqdarı 73%-ə qədər azalır. Nəzarət qru-

pu ilə müqayisədə 40% karbohidrat defisiti fonunda tirozin 254%, triptofan 91% təşkil edir. Mə-

lumdur ki, triptofan qalığı orqanizmdə oksidləşdirici stresə, zülalların proteolizi zamanı onların 

oksidləşdirici modifikasiya proseslərinə daha həssasdır. Artıq məlumdur ki, triptofanin kinouro-

min və N-formilkinouromin törəmələri birləşərək zülalların aqreqasiyası zamanı kovalent, oksid-

ləşmiş tirozin qalığı isə 3-4-dihidrofenilalaninlə (Dofa) birləşərək biotirozin tikişləri əmələ gətirir-

lər. Beləliklə, tədqiqatların nəticələri onu göstərir ki, rasionda 60% az zülallı  və 40% karbohidratla-

rın  defisiti qanda aromatik amin turşularının miqdarını nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəldir. Bu 

dəyişiklik orqanizmin enerji metabolitlərini səfərbər etməklə davranış mexanizmlərinin stabil sax-

lanmasına, yəni “adaptasiyanın struktur izinin” neyrohumoral proqram tənziminə yönəldilməklə 

birbaşa mərkəzi və periferik hipotalamik neyrohumoral mexanizmləri işə salır. 
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It is known that human health and the duration of his life are directly related to the nature of 

aging.  A number of researchers are of the opinion that the standard of the normal aging processes 

and high adaptive capabilities, in particular of the cardiovascular system, can be considered per-

sons whose lifespan is the maximum fixed for a given biological species, that is oldest old. 

For a number of years our laboratory has been studying the oldest old using various ap-

proaches; this particular research is dedicated to the assessment of psychophysiological peculiari-

ties of the oldest old who populates the southern areas of Azerbaijan. We were interested in ex-

ploring the impact of dwelling geography on longevity. 

This work explores the psychophysiological peculiarities of the oldest old who reside in Len-

koran and Lerik regions of Azerbaijan. To assess the psychophysiological status of the oldest old 

the Spielberger-Hanin’s tests (STAI/ state-trait anxiety inventory) were used, alongside Taylor’s 

tests (TMAS/Taylor Manifest Anxiety Scale). In Spielberger-Hanin’s tests, the self-assessment scale 

checklists were used to determine the levels of situational anxiety and anxiety as a general person-

ality feature in the oldest old. Taylor’s tests, designed to measure anxiety as a general personality 

trait, were carried out using anxiety scale checklists too. Overall, 29 oldest old (90 y.o. and above) 

were interviewed. Out of 29 subjects, 18 were identified in the Lenkoran area and 11- in the Lerik 

region. The tests lasted for 15 to 30 minutes. 

The results of the research on the psychophysiological status of the oldest old populating the 

southern area of Azerbaijan, revealed that all the oldest old who were interviewed in the course of 

the study had a low level of situational anxiety. The analysis of psychophysiological peculiarities 

of the oldest old in both regions revealed high levels of anxiety as a general personality feature, as 

well as generalized anxiety with the residents of the Lenkoran region, while the native of the Lerik 

region has abated (“somewhat”) levels of anxiety as a personality feature, and moderate levels 

(with an upward drift) of generalized anxiety. 

This leads us to believe that the Lerik region (high-altitude zone) has the most favourable 

conditions for longevity. 

Therefore, the study of the oldest old domiciled the southern areas of Azerbaijan allows us to 

conclude that the most balanced psychophysiological status is more often found among the resi-

dents of the Lerik region, accounted for by highly developed adaptive-compensatory capacities of 

their organisms. The study also reveals the correlation between anxiety as a general personality 

feature and psycho-emotional climate in the oldest old’s milieu. 
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FƏRDİ İNKİŞAF DÖVRÜNDƏ BAŞ BEYNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARINDA 

GEDƏN METABOLİZM PROSESLƏRİNƏ STRESS FAKTORLARIN TƏSİRİ 
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Beyin toxumasının inkişafı, böyüməsi və morfo-funksional təşkili onda gedən metabolizm 

proseslərinin intensivliyinə əsaslanır. Sinir toxumasının normal formalaşmasında, funksiyasında 

və differensasiysında, orqanizmin fərdi inkişafı dövründə neyromediator təbiətli aminturşuların 

mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, fərdi inkişafın erkən mərhələ-

lərində adadovşanlarının baş beynində zülaların miqdarı kəskin artır, sonrakı yaş dövrlərində zü-

lal konsentrasiyası artımının intensivliyi aşağı enir. Bu dəyişkənlik, yaşla əlaqədar olaraq, beyin to-

xumasında mitozların miqdarının azalması, sonra isə neyronların bölünməsinin dayanması, sinir 

hüceyrələri və onların çıxıntılarının artımının yavaşıması, həmçinin sinir toxumasının mielinləş-

məsi prosesinin ləngiməsi nəticəsində baş verir. 

Fərdi inkişaf dövründə baş beyində müşahidə edilən nəzərə çarpacaq funksional və biokim-

yəvi dəyişikliklər, təbii ki, dikarbon aminturşularının konsentrasiyaının yaş dəyişikliyində də özü-

nü biruzə verir. Eyni zamanda onların baş beynin inkişafındakı fizioloji rolunu müəyyən etməklə, 

bu maddələrin beynin plastikliyindəki rolunu daha aydın dərk etməyə imkan verir. 

Aparılan tədqiqatlar zamanı baş beyin qabığının hərəki, görmə və eşitmə sahələrində qluta-

min turşusunun miqdarının təyini nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qlutamin turşusunun 

miqdarı tədqiq olunan beyin strukturları arasında fərqlidir və yaşla əlaqədar olaraq, müvafiq dəyi-

şikliklərə məruz qalır. Belə ki, qlutamin turşusunun ən yüksək miqdarı adadovşanlarının 1-5 gün-

lük yaş dövrlərində baş beyin qabığının hərəki qabıq strukturlarında müşahidə edilmişdir. İnkişa-

fın 30 günlük yaş dövründə qlutamin turşusunun miqdarı demək olar ki, bütün tədqiq olunan be-

yin strukturlarında nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. Qlutamin turşusunun ən yüksək artımı 30 

günlük adadovşanlarının baş beyin qabığının hərəki strukturlarında müşahidə olunmuşdur və bu 

artım 1-5 günlük adadovşanlarında olduğundan 39% təşkil etmişdir, gündəlik artım isə 10-a bəra-

bər olmuşdur. Baş beyin qabığının eşitmə sahəsində 30 günlük adadovşanlarında qlutamin turşu-

sunun miqdarı 1-5 günlük adadovşanları ilə müqayisədə 40% artıq olmuşdur. Qeyd olunan struk-

turlardan fərqli olaraq, baş beyin qabıq qatının görmə sahəsində qlutamin turşusunun miqdarın-

dakı artım, digər strukturlarda olduğundan bir qədər az olmuşdur. Inkişafın 30 günlük yaş döv-

ründən başlayaraq 45 günlük yaş dövrünə qədər olan müddətdə tədqiq olunan beyin strukturla-

rında qlutamin turşusunun miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcədə atrmışdır. Aldığımız nəticələrə gö-

rə, tədqiq olunan bütün beyin strukturlarında asparagin turşusunun miqdarı, bütün yaş dövrlərin-

də qlutamin turşusunun miqdarından az olmuşdur.  

Stress faktorlarının təsirindən sonra isə baş beynin qabıq qatının tədqiq olunan bütün struk-

turlarının toxuma homogenatında qlutamin və asparagin turşularının miqdarında nəzərə çarpacaq 

dərəcədə azalma müşahidə olunmuşdur. Zənnimizcə, stress faktorlarının təsiri şəraitində amintur-

şuların miqdarında müşahidə edilən dəyişiklik, orqanizmdə ümumi maddələr mübadiləsinin in-

tensivliyinin azalması ilə əlaqədardır.  
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Müasir dövrümüzdə stres əsas və geniş yayılmış tibbi - sosial problemlərdən biridir.  

Məlumdur ki, fizioloji fenomen kimi audiogen epilepsiyalı heyvanlar əksər əlamətlərinə görə 

normal heyvanlardan fərqlənir. Audiogen epilepsiyanın yaranması “ümumibeyin” xarakteri daşı-

yan aminturşuların - neyrotransmitterlərin və katexolaminlərin fon səviyyəsində dəyişikliyi, qluta-

matergik sisteminin fəallığının artması və qamma – aminyağ turşu (QAYT) sisteminin fəallığının 

zəifləməsi ilə sıx bağlıdır (Fainqold 2004; Semioxina 2006; Poletaeva I.I. və başqaları, 2015; Solyus 

Q.M. və başqaları, 2016).  

Müxtəlif stres faktorları canlı orqanizmlərdə patoloji vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. 

Mühitin daxili və xarici amillərin təsiri zamanı orqanizmin adaptiv - kompensator reaksiyaları zü-

lalların iştirakı ilə həyata keçirilir. Zülallar orqanizmdə ehtiyat halında toplanmadığından onu dai-

ma qəbul etmək vacibdir. Düzgün qidalanma orqanizmin bütün sistemlərinin işini yaxşılaşdırır. 

Məqsədimiz uzunmüddətli zülal tərkibinə görə fərqlənən qidalanma fonunda sinir sistemi-

nin müxtəlif tipinə aid heyvanların baş beyninin sol və sağ böyük yarımkürələrinin bəzi qabıq və 

qabıqaltı strukturlarında ümumi zülalın miqdarındakı fərqi öyrənməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatlarda xətti qeyri-müəyyən 3 və 12 aylıq ağ siçovullardan istifadə edilmişdir. İlk növ-

bədə heyvanların emosional gərginlik səviyyəsinə görə audiogen səs stresi təsirinə qarşı fərdi da-

vamlılıq və davamsızlığı təyin edilmiş (Kuznetsova Q.D.,1998), qruplara ayrılmış və sonra heyvan-

lar xüsusi resept üzrə (həm zülalla zəngin qida ilə, həm də tərkibindən zülal çıxarılmış qida ilə) 30 

sutka müddətində yemləndirilmişdir (Nikоnorow M. et al,1973). Müddətin sonunda stresədavamlı 

və stresədavamsız qrupa aid heyvanlar dekapitasiya olunmuş, baş beyin çıxarılmış və beynin sol 

və sağ yarımkürələrinin limbik (LQ), orbital (OQ), hissi - hərəki (HHQ) qabıqları və hipotalamus 

atlas üzrə ayrılmışdır. Ayrılmış toxuma nümunələrindən hazırlanmış homogenatda ümumi züla-

lın miqdarı Bredford üsulu ilə dalğa uzunluğu λ-595 nm təyin olunmuşdur. Qruplararası fərqin 

etibarlığı Studentin t-kriteriyası tətbiq etməklə hesablanmışdır (Lakin Q.F., 1990). 

Tərkibində zülal çıxarılmış qidalanmanın 30-cu sutkasında ümumi zülalın miqdarı stresəda-

vamlı qrupda öz kontrolu ilə müqayisədə 3 aylıq siçovulların sol və sağ yarımkürələrinin LQ-də 

122% və 106%, OQ-də 131% və 120%, HHQ-də 133% və 105%, hipotalamusunda 91%, 12 aylıq siço-

vulların LQ-də 134% və 128%, OQ-də 136% və 113%, HHQ-də 93% və 90%, hipotalamusunda 

123%, stresədavamsız qrupun 3 aylıq siçovulların sol və sağ yarımkürələrinin LQ-də 133% və 

118%, OQ-də 113% və 111%, HHQ-də 104% və 90%, hipotalamusunda 144%, 12 aylıq siçovulların 

LQ-də 131% və 138%, OQ-də 177% və 141%, HHQ-də 170% və 164%, hipotalamusunda 105% artım 

oldu. 

Zülalla zəngin qidalanmanın 30-cu sutkasında stresədavamlı qrupda öz kontrolu ilə müqayi-

sədə 3 aylıq siçovulların sol və sağ yarımkürələrinin LQ-də 258% və 194%, OQ-də 327% və 246%, 

HHQ-də 260% və 225%, hipotalamusunda 176%, bu qrupun 12 aylıq siçovulların LQ-də 240% və 

278%, OQ-də 241% və 222%, HHQ-də 211% və 206%, hipotalamusunda 255%, stresədavamsız qru-

pun 3 aylıq siçovulların sol və sağ yarımkürələrinin LQ-də 186% və 191%, OQ-də 191% və 178%, 

HHQ-də 125% və 127%, hipotalamusunda 261%, 12 aylıq siçovulların LQ-də 250% və 246%, OQ-də 

262% və 211%, HHQ-də 244% və 259%, hipotalamusunda 358% yüksək oldu.  
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Nəticələrdən göründüyü kimi, stresədavamlı və stresədavamsız qruplarda öz kontrolu ilə 

müqayisədə 3 və 12 aylıq heyvanların tədqiq olunan beyin strukturlarında ümumi zülalın miqdarı 

hər iki qidalanma şəraitində yüksək oldu. Qeyd edək ki, hər iki qrupun 3 aylıq siçovulları ilə mü-

qayisədə 12 aylıq heyvanlarda bu daha qabarıqdır. Məlumdur ki, güclü endogen, yaxud da ekzo-

gen qıcıqlandırıcı daxili tarazlığı pozaraq individiumun müdafiə - uyğunlaşma reaksiyasını güc-

ləndirir (Vorobyova O.V., 2005).  

Zülal aclığının 30-cu sutkasında ümumi zülalın miqdarı stresədavamlı qrupun 3 aylıq siço-

vulların sol yarımkürəsi ilə müqayisədə sağ yarımkürəsinin LQ-də 127%, OQ-də 136%, HHQ-də 

107%, 12 aylıq siçovulların LQ-də 105%, OQ-də 104%, HHQ-də 109%, stresədavamsız qrupun 3 ay-

lıq siçovulların sol yarımkürəsi ilə müqayisədə sağ yarımkürəsinin LQ-də 108%, OQ-də 105%, 

HHQ-də 108%, 12 aylıq siçovulların LQ-də 111%, OQ-də 106%, HHQ-də 104%, zəngin zülallı qida-

lanmanın 30-cu sutkasında stresədavamlı qrupun 3 aylıq siçovulların sol yarımkürəsi ilə müqayi-

sədə sağ yarımkürəsinin LQ-də 110%, OQ-də 112%, HHQ-də 118%, 12 aylıq siçovulların LQ-də 

128%, OQ-də 115%, HHQ-də 110%, stresədavamsız qrupun 3 aylıq siçovulların sol yarımkürəsi ilə 

müqayisədə sağ yarımkürəsinin LQ-də 126%, OQ-də 108%, HHQ-də 126%, 12 aylıq siçovulların 

LQ-də 104%, OQ-də 107%, HHQ-də 115% yüksək oldu. 

Ümumi zülalın miqdarında müşahidə olunan yarımkürələrarası fərq zülal tərkibinə görə 

fərqlənən qidaların uzunmüddətli qəbulu siçovul orqanizminə stres təsirini göstərir. Məlumdur ki, 

stres vəziyyətlərdə orqanizmin adaptiv – kompensator reaksiyası sağ yarımkürənin üstünlüyü ilə 

həyata keçir.  

Beləliklə, zülalla zəngin qidanın və tərkibindən zülal çıxarılmış qidanın uzunmüddətli qəbu-

lu stresədavamlı və stresədavamsız qrupların 3 aylıq heyvanlarından fərqli olaraq 12 aylıq hey-

vanlarında adaptiv – uyğunlaşma mexanizmlərinin formalaşdığını demək olar. 
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The preservation of the biodiversity ecosystem, which is resistant to various adverse envi-

ronmental factors (UEF), is of great importance. Pollution of the environment with toxic substanc-

es, penetrating through the respiratory system, adversely affects the living organism. The study of 

the dynamics of lactate dehydrogenase (LDH; EC 1.1.1.27) activity under conditions of Eco stress - 

hypoxia is very interesting. LDH catalyzes the last step of anaerobic glycolysis. Under anaerobic 

conditions, lactate develops and under aerobic conditions pyruvate is used for respiration. The aim 

of this study was a comparative analysis of changes in LDH activity in the brain depending on the 

age of the animals and brain structure. The experiments were conducted in accordance with bio-

ethical principles and guidelines documents, recommended by ESF and Helsinki declaration. 

In the 1stseries of the experiments, 20 albino female rats were exposed to hypoxia in a special 

gas mixture (5% of oxygen, 95% of nitrogen) in the stage of organogenesis of prenatal development 

for 5 days, daily for 20 min in а special hyperbaric chamber. The progeny was divided into 3 

groups and were bred until they achieved 17-day, 1-month and 3-month ages. The 2ndseries of the 

experiments were carried out on the albino male rats of 3 age groups: 3-month-old (mass 90-110 g), 

6-month-old (mass 130-150 g), 12-month-old (mass 190-220 g). After each series of experiments, the 

animals were sacrificed and the whole brain was carefully dissected and orbital, sensorimotor, 

limbic cortices, hypothalamus and cerebellum were identified. In order to eliminate the effect of 

handling stress the appropriate control group of animals of the same age were placed in the same 

chamber under normal oxygen content. LDH-activity was determined by the method of 

H.U.Bergmeyer. 

Energy metabolism in the brain differs from other tissues by its high reactivity and plays an 

important role in the adaptation of the functional state of a whole organism to stressful factors. The 

dynamics of changes in LDH-activity in brain structures of rats exposed to hypoxia on E13-E17 

days of intensive organogenesis did not show restoration of LDH- activity up to the control index-

es on P17, P30 and P90 days (p<0.01; <0.001). The results showed, that hypoxia, given to the fetus 

during organogenesis leads to changes in the glycolysis process in the brain structures that bears 

irreversible character. The results of postnatal exposure to hypoxia on P90, P180, and P360 days 

showed that with increasing age, animals get more resistant to the effects of exogenous stress fac-

tors, indicating switching on more mature adaptive-compensatory mechanisms in these age 

groups (p<0.01). The highest resistance was observed in cortical structures. These data are con-

sidered evidence of the realization of the biological effects of hypoxia through the oxidative 

mechanism.   

The study of the age-related changes in the LDH-activity in the brain structures in re-

sponse to hypoxia will allow an understanding of the mechanisms of redox–shifts in the 

brain, subjected to stressful factors, such as hypoxia in prenatal and postnatal periods of on-

togenesis. 

In the development of hypoxic states, a decisive role is played by the increasing deple-

tion of energy resources necessary for the normal functioning of the cells, and the deficiency 

of the main energy-forming system – mitochondrial oxidative phosphorylation – is at the 

heart of its characteristic disorders. Energy deficiency, in turn, causes a variety of secondary 

negative metabolic shifts, including activation of FRO in the cells. Due to the high reactivity 
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of free radicals, many components of the cells become targets for chemical damage. Activa-

tion of lipid peroxidation processes leads to modification or damage to the main functions of 

biological membranes. A circle-like sequence of events advents: lack of oxygen disrupts en-

ergy metabolism and stimulates FRO, and activation of free radical processes, damaging the 

membranes of mitochondria and lysosomes, aggravates energy deficiency in the cells. The 

LDH enzyme at the CNS level for regulating the mechanisms of energy supply and intracel-

lular plasticity at the genetic level is regulated by two systems – signal (cytomembrane) and 

cytoplasmic (transcriptional) and an increase in LDH activity in the brain can be explained 

by the acceleration of the glycolytic pathway of carbohydrate metabolism. An increase in the 

content of lactate, accumulated as a result of hypoxia, causes the activation of anaerobic 

LDH4,5 isoenzymes and simultaneous inhibition of aerobic LDH1,2 due to the difference in 

their kinetic properties, i.e. the aerobic-anaerobic ratio of LDH fractions varies depending on 

the age of the animal, the structural features of the brain region. At the same time, the activa-

tion of LDH is associated with anaerobization of the spectrum of its isoenzymes. Since the 

rate and direction of LDH reactions are indicators of the relationship between the intensity of 

glycolysis and the rate of pyruvate utilization in the TAC, gluconeogenesis, and other reac-

tions, these reactions can be considered a marker of the changes in the ratio of aerobic / an-

aerobic processes in the brain during hypoxia. 

The study of age-related changes in LDH activities in the brain structures in response to hy-

poxia will make it possible to understand the mechanisms of redox shifts in the brain exposed to 

stress factors, such as hypoxia, in the pre-/ postnatal ontogenesis. The resulting energy deficit leads 

to a decrease in adaptive mechanisms. With a decrease in the energy supply of tissues below the 

threshold level, degenerative diseases, associated with the aging process, can develop. At the same 

time, according to the gene-regulatory hypothesis of V.V. Frolkis, age-related violations of gene 

regulation can lead not only to a change in the ratio of synthesized proteins, but also to the expres-

sion of previously inactive genes, the appearance of previously unsynthesized proteins and, as a 

result, to aging and cell death.  

Thus, it can be concluded that UEF are capable to affect the energy metabolism in the brain 

and this effect is different and unequal in direction. Obtained results indicate high sensitivity of 

LDH of the brain structures to the effects of hypoxia in pre-/ postnatal ontogenesis. The highlight-

ed topic is very important, since high prices, relative effectiveness, numerous side effects, and 

complications of pharmaceuticals, nowadays the priority areas in biology and medicine should be 

occupied by high-technology methods of non-drug correction of disturbances of biochemical me-

tabolism, which are mandatory accompanying conditions of any pathology. Therefore, the timely 

detection of enzymatic changes during exogenous and endogenous effects of UEF can contribute to 

effective measures to correct metabolic disturbances, especially to prevent pathological changes of 

the organism’s indices depending on age.  

And of course, clean air full of oxygen, mountainous landscape, mild climate, country life-

style, along with other factors, can not only significantly contribute to the healthy longevity of the 

inhabitants of Azerbaijan in general, and Karabakh and Shusha in particular, but also become the 

main driver of medical tourism to the region, contributing to its further development.  
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Pharmaceutical substances are excreted through feces and urine as a mixture of the main 

compounds and unchanged metabolites and can enter the aquatic environment through hospital 

effluents and wastewater treatment plants, landfill leachates, and to some extent in the pharma-

ceutical industry discharges. Their continuous entry into the aquatic compartment means that they 

are constantly present in the environment. 

Anticancer drugs are a group of chemotherapy agents produced to prevent or impair the 

proliferation of cancer cells. Many of these drugs are carcinogenic, mutagenic, teratogenic and/or 

cytotoxic to the reproductive system and are classified as extremely hazardous compounds.  

Antibiotics can challenge the population of microbes, they should also be considered im-

portant pollutants in the ecosystem. 

It is necessary to increase awareness about the potential of anticancer drugs and antibiotics 

as contaminants of emerging concern in terrestrial and aquatic ecosystems. Wastewater contamina-

tion with a wide range of microbiological, chemical, and cytotoxic material is one of the growing 

environmental concerns. The present study was conducted with the aim of introducing a new 

strategy to reduce environmental contaminations caused by antibiotics and anticancer drugs. 

Compared to other antimicrobial agents, nanoparticles have the least toxicity to the ecosys-

tem. Therefore, they can be a wise choice for the preparation of anticancer and antimicrobial 

agents.  

Rutin is a herbal bioactive agent widely present in vegetables and fruits with numerous ther-

apeutic effects, primarily related to its effective antioxidant and anti-inflammatory effects. Rutin 

has low aqueous solubility and poor bioavailability, which limits its therapeutic usage. The devel-

opment of nanoparticle systems is one of the ways to increase the bioavailability and solubility of 

rutin. The present study aimed to prepare rutin nanocrystals (RNs) and examine the anticancer 

and antimicrobial effects. 

The ultrasonic method was used for the preparation of RNs. Then the prepared RNs were 

physicochemically characterized by conventional methods. 

The minimum inhibitory concentration (MIC) of RNs was investigated against several bacte-

rial strains compared to bulk rutin. The average particle size of RNs was 75 ± 0.16 nm with quasi-

spherical morphology. RNs were more effective than bulk rutin against the investigated bacteria. 

The cytotoxicity of RNs and bulk rutin on the cancer cells was assessed. cancer cells were 

also treated with RNs for evaluation of anticancer mechanism. The results suggest that RNs may 

be useful as a protocol for the treatment of cancers and infections without environmental con-

tamination. 

Keywords: Rutin nanocrystals; antibiotic; anticancer  
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The protection of plant life against environmental problems, biotic and abiotic factors paves 

the way for implementing nanoparticles and pesticides. In recent years, nanopesticides have been 

introduced as valuable substitutes for conventional pesticides. The widespread use in the agricul-

tural sector results in the deposition of nanoparticles and their residuals in our surroundings. The 

application of nanopesticides is an important challenge for biodiversity, nevertheless, not as origi-

nally observed and had raised many concerns.  

Nanoparticles synthesized from different biological sources or plant extracts can be easily 

applied in agricultural systems. Among biological sources such as fungus etc, plant extracts from 

leaves, stems, fruits, and roots are used from a diverse range of plant species and successfully used 

to synthesize NPs. Biomolecules of plant extracts such as alkaloids, terpenoids, phenolic com-

pounds, and co-enzymes reduce metal ions to NPs in a single step in the green synthesis.  

Nanopesticides might induce risks for biodiversity to a lower extent since these risks have 

been shown only in high and unrealistic doses. Geographers, ecologists, environmentalists, and 

urban planners are aware of the damage done more than any scientist else in the world. 
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The presented article provides information about the reptiles of Karabakh and the ecological 

changes that occurred in their habitats during the occupation and their expected consequences. 37 

species of reptiles are distributed in the plains, foothills, mountainous areas and forests of 

Karabakh, which make up 58.7% (63 species) of the reptile fauna of Azerbaijan. Among the reptiles 

are 3 species of turtles, 19 species of lizards and 15 species of snakes. 

In Karabakh, reptiles are mainly distributed in the semi-desert, dry-steppe, xerophyte-steppe, 

forest-shrub landscapes (200-1500 m above sea level) of the plains, low and medium highlands. 

Reptiles are rarely found in subalpine and alpine meadows of the highlands (1900-3000 m above 

sea level), and in forest and meadow-shrub landscapes of the middle highlands (700-1500 m above 

sea level). Reptiles are representatives of the fauna that are more sensitive to quality changes and 

pollution of the habitat. 

Qualitative changes occurred in the habitats of fauna species, including reptiles, in the 

Karabakh territories, which were under occupation for a long time and were subjected to looting 

and the destructive effects of war factors (the I and II Karabakh wars). Densely populated settle-

ments with intensive human activity (city, village, settlement, etc.) are unfavorable for reptiles and 

are anthropogenic biotopes where they are rare. In these biotopes, which have no disturbing fac-

tors and no human presence, there are important food resources for the habitat of reptiles and suit-

able shelters (ruins) for hiding, laying eggs, and wintering. However, in the ruins of cities and vil-

lages that were not inhabited by humans during the occupation, natural biotopes suitable for the 

landscape have been restored, and natural biotopes suitable for reptiles have been created. Taking 

into account the mentioned ecological factors, it is expected that there will be a high density of rep-

tile populations in the territories of the liberated regions of Karabakh, especially Aghdam, Fuzuli, 

Jabrayil, Zangilan and Gubadli. 

Among the widespread reptile species of these areas, snakes predominate, especially the Le-

vantine viper, a venomous species of snake. There are more cases of encounters with these snakes 

in the periods of high activity of reptiles (spring-summer months), and it is appropriate to consider 

this factor from the point of view of the safety of people working in the areas. 
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In recent years, a large environmental crisis has arisen as a result of the one-sided rapid de-

velopment of the national economy. This crisis has been further deepened by the fact that factories 

and plants in the industry directly throw industrial waste into the environment without cleaning 

it, and the widespread use of chemical substances (fertilizers, pesticides, etc.) in agriculture. As the 

main consequences of the ecological crisis, the increases in temperature on the earth and as a result 

the uneven fall of precipitation, as well as the non-normal distribution over the season, have exac-

erbated the ecological crisis. The main reason for the deepening of the ecological crisis is the im-

proper use of natural resources in the world. At the same time, a number of conflicts occurring in 

the world have also caused the disturbance of the ecological balance. Considering that Azerbaijan 

was attacked by Armenian vandals at the end of the 20th century, and as a result, 20% of its land 

was occupied for more than 30 years, it can be seen how serious these problems are for Azerbaijan. 

In addition to endangering human health in the region, environmental problems have hindered 

long-term economic growth and threatened ecological systems important for sustainable devel-

opment. Armenian separatists rapidly exploited the valuable trees in the occupied territories and 

burned the forests, which led to the destruction of the valuable fauna and flora in the region. Af-

ter the region came under the control of the state of Azerbaijan, a plan of measures aimed at the 

rapid restoration of forests was developed, and these measures are currently being implemented 

in stages.  

In general, many measures are taken in various directions for the protection of the environ-

ment and efficient use of resources worldwide. These measures include afforestation, soil protec-

tion, water management, waste recycling, environmental pollution control, etc. Afforestation helps 

preserve forests and plays an important role in absorbing huge amounts of carbon dioxide (CO2) 

released into the atmosphere. We should make it our mission to plant as many trees as possible on 

public and private lands and take note of them. In addition, special attention should be paid to the 

legislation on forest protection. Soil conservation keeps erosion under control and creates favora-

ble conditions for agricultural land. To do this, we need to plant more trees, protect grasslands, 

and cultivate crops that regulate wind erosion. Another problem is water management. As we 

know, commercial facilities, industrial establishments, houses, buildings and all other places pro-

duce solid waste. For this, society should know about solid waste management and should be pri-

oritized so that it does not harm the ecological balance. For example, if municipalities develop sol-

id waste management programs, install garbage cans throughout the city and collect them regular-

ly, this problem can be solved to some extent. In addition, people should be educated so that 

household waste is not destroyed in the environment. Because as a society, we need to teach our-

selves how to deal with our waste without trash cans and help ourselves in this matter. Another 

issue is the recycling of waste. We must learn to recycle everything we can as much as possible. 

Glass, paper, plastic and even metals are reusable and should not be thrown away after one use. 

About 90% of plastic bottles are not recycled, which is unfortunate. These bottles are not biode-

gradable and about 500 billion of them are used every year. Recycling them can help much protect-

ing the environment. 

In agriculture, the use of chemical substances in excess of the norm directly causes great 

damage to the environment as well as to human health. Taking this into account, it is necessary to 

carry out normal soil analyzes in agriculture and to apply appropriate fertilizers. Also, by limiting 
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the chemical fight against harmful organisms, it is necessary to switch to the integrated control 

method and allocate financial resources for the development of ecological agriculture. With all this 

in mind, we must not forget that our first primary home, apart from our own, is the earth, and we 

must use every method we can to preserve it. 
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Tədqiqatın məqsədi Abşeron yarımadasında becərilən çoxillik dendroloji bitkilərin mühafi-

zəsində müasir innovativ yenilikərdən və ekoloji təhlükəsiz bitki mühafizə vasitələrindən, o cüm-

lədən xeyirli entomofaunanın səmərəli fəaliyyəti ilə zərərli orqanizmlərin artıb-çoxalmasını nəza-

rətdə saxlamaqla bitkilərin zədələnməsinin qarşısını alaraq, kimyəvi pestisidlərin tətbiqini məh-

dudlaşdırmaqla ekoloji tarazlığı bərpa etməkdən ibarətdir. 

Abşeron yarımadasında dendroloji bitkilərin zərərli orqanizmlərdən mühafizəsinin başlıca 

perspektiv inkişaf istiqamətlərindən olan xeyirli entomofaunaya pestisid təsirlərinin azaldılması 

imkanlarının müəyyənləşdirilməsi mühüm ekoloji və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir, bunlar aşağı-

dakılardan ibarətdir: 

 - dərmanlama vaxtının və sayının tənzimlənməsi; 

 - pestisidlərin tətbiq formalarının müəyyən edilməsi;  

 - selektiv insektoakarisidlərin tətbiq reqlamentinin hazırlanması; 

 - ərazidə bitkilərin seçmə yolu ilə dərmanlanması; 

 - dərman preparatlarının növbələşdirilməsi;  

 - bitkilərin bioloji mühafizə imkanlarının araşdırılması. 

Abşeron dendroflorasında zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizədə kimyəvi dərmanlanmala-

rın sayını və normasını azaltmaq məqsədilə senozlarda zərərli orqanizmlərin miqdarının məhdud-

laşdırılmasında mühüm rol oynayan təbii entomofaunanın (xeyirli entomofaqlar, antoqonistər və 

xəstəlik törədiciləri) növ tərkibinin və səmərəli fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiy-

yət daşıyır. Yırtıcı və tüfeyli həşəratların, həmçinin xəstəliktörədicilərin fəaliyyəti nəticəsində zə-

rərli orqanizmlərin artıb-çoxalmasının qarşısı alınır, onlar qismən və ya tamamilə məhv edilir, 

məhsul itkisi azalır. Ona görə də dendroaqrosenozlarda bioloji mübarizənin səmərəliyini artırmaq 

üçün zərərli orqanizmlərlə yanaşı, onların təbii düşmənlərinin də həyat tərzinin, təbii artıb-çoxal-

malarının və eyni zamanda zərərlilərin azalmasında onların fəaliyyətlərinin düzgün qiymətləndi-

rilməsi olduqca vacib məsələlərdəndir. Zərərli orqanizmlərin və təbii entomofaqların düzgün uço-

tu əsasında kimyəvi dərmanlanmalara ehtiyac öyrənilir, tələbat olmadığı halda zəhərli kimyəvi 

maddələrin istifadəsi maksimum azaldılaraq xeyirli entomofaunanın inkişafı və fəaliyyəti üçün əl-

verişli şərait yaradılır.  

Abşeron dendroaqrosenozlarında kimyəvi mübarizə tədbirlərini məhdudlaşdırmaq və dər-

manlamaların sayını azaltmaq ücün senoz daima entomofaqlarla zənginləşdirilməlidir. Bunun 

üçün entomofaqları süni çoxaldaraq zərərverici yayılmış sahələrə buraxdıqda, kimyəvi dərmanlar-

dan istifadə mümkün qədər azalır, yaradılan əlverişli mühitdə entomofaqlar bir qədər sürətlə ço-

xalaraq zərərvericilərin miqdarını məhdudlaşdırırlar. Həmçinin, müasir bitki mühafizəsində aqro-

senozlarda dendroloji bitkilərə ziyan vuran həşəratlara qarşı bir çox hallarda xəstəlik törədicilərin-

dən istifadə edilir. 

 İntensiv texnologiyalara əsaslanan müasir park və bağlarda kimyəvi preparatlarla dərman-

lanmaları azaldaraq bir sıra mikrobioloji preparatlardan istifadə olunması zərərli orqanizmlərə 

qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin səmərəliyini yüksəldir, yarımadada bununla əlaqədar yarana 

biləcək problemlərin həllini asanlaşdırır. Eyni zamanada mikrobiloji preparatlarla insektisidlərin 

qarışığından istifadə edərək zərərvericilərin məhv edilməsi bir sıra üstünlüklərə malikdir, belə ki, 

qarışıqdakı kimyəvi insektisid zərərvericinin immunitetini zəiflədir, zəifləmiş orqanizm xəstəlik 

törədicisinə qarşı daha çox həssas olduğundan xəstələnərək ölür. 
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Aqrosenozlarda xeyirli entomofaunanın səmərəli fəaliyyətini bir sıra aqrotexniki tədbirlər 

vasitəsilə artıraraq, onların artıb-çoxalması üçün əlverişli şəraitin yaradılması mümkündür. Yara-

dılmış əlverişli şəraitdə entomofaqlar sürətlə artıb-çoxalaraq, ekoloji mühitdə zərərverici həşəratla-

rın miqdarı kəskin azalır, ziyanı həddən aşağı düşür və ya tamamilə məhv olaraq kimyəvi dər-

manlamalara ehtiyac aradan qalxır.  

Beləliklə, denroaqrobiosenozlarda torpağın düzgün becərilməsi, dendroloji bitkilərin əlveriş-

li əkin vaxtının müəyyən olunması, müxtəlif bitkilərdən ibarət qarışıq birillik əkinlər, yarım müha-

fizə zolaqların yaradılması, entomofaqlar üçün əlavə yem ehtiyyatının olması, qida və cinsi attrak-

tantlarından istifadə, torpaqda antoqonistlərin fəaliyyətinin aktivləşməsi və eyni zamanda davamlı 

sortlardan istifadə entomofaunanın səmərəli fəaliyyətini gücləndirərək zərərli orqanizmlər daima 

nəzarətdə saxlanılır, kimyəvi dərmanlamalara ehtiyac aradan qalxır, nəhayət biomüxtəliflik qoru-

naraq ekoloji tarazlıq təmin edilir.  
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The Human Microbiome Project (HMP) is opening new horizons to our knowledge to 

promote human health. Increased awareness of the importance of having a healthy microbiota has 

raised the public popularity of probiotic (healthy bacteria) foods and supplements. However, with 

the development of pasteurized dairy products as well as probiotic products, only a rare species of 

these human-friendly bacteria are selected and imposed on the human intestine in high volumes. 

As a result, the biodiversity of an intestinal ecosystem is reduced, disturbing the microbial balance. 

The HMP is currently running and soon the prominence of microbial flora and the deteriorating 

role of its imbalance will be revealed, which would act as a risk factor in causing different diseases. 

Having terminated the human microbiome project, we can probably say that industrial dairy 

products which are considered healthy foods, will no longer be regarded as safe foods and we 

would regret propagating and distributing the so-called probiotic supplements. Disruption of gut 

microbial composition is associated with the pathogenesis of numerous modern diseases such as 

cancer, obesity, and allergies. In near future, pandemic diseases will threaten the human 

population not because the microbial diversity has been reduced, but because the same flora has 

settled in the bodies of different human populations as a result of the distribution of culture 

starters and probiotic supplements by only a few companies, and hence similar resistance will be 

observed against diseases. Therefore, it seems that a rapid international endeavor should be made 

for the propagation of traditional foods and also for the preservation of native microbial flora. 

Furthermore, the production of culture starters and probiotic supplements with high diversity and 

with respect to the natives’ microbiome should be followed and the production should be licensed 

after following strict processes as followed in licensing drug systems. 
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Abşeron yarımadasında milli park, bağ və yaşıllıqların salınmasında öz dekorativ gözəlliyi 

ilə seçilən çoxillik ağac və kol bitkilərindən geniş istifadə edilir. Bu bitki növləri arasında evkalipt 

(Eucalyptus) və adi mərsin (Myrtus comminis L) mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Yarımadada bu qiymətli bitkilər hər il bir sıra xəstəlik və zərərvericilərin mənfi təsirinə mə-

ruz qalaraq, özlərinin estetik görünüşünü itirir, inkişafdan qalır və nəticədə quruyaraq məhv olur. 

Yaşıllaşdırma təsərrüfatlarında bu növlərin xəstəliktörədicilərin və zərəvericilərin mənfi təsirindən 

qorunması olduqca vacibdir və bu istiqamətdə elmi tədqiqat işlərinin aparılması zəruridir, alınan 

nəticələrin tətbiqindən biomüxtəliflik qorunaraq, ekoloji təhlükəsizlik təmin olunur. 

Tədqiqat işində Abşeron aqrosenozlarında becərilən evkalipt bitkilərində (Eucalyptus) aşağı-

dakı zərərverici həşəratlar və xəstəlik törədicisi müəyyən edilmişdir:  

Zərərverici həşəratlar: 

 1. Ofelimus maskelli (Ophelimus maskelli Ashmed) 

 2. Evkalipt xalsidası (Leptosybc invasa) 

 3. Dəyişkən ipəksarıyan (Lymantria dispar) 

 Xəstəlik törədicisi: Mərhələli xərçəng xəstəliyi (Dasyscypa villkommi). 

Yarımadada adi mərsin bitkisində isə (Myrtus communis L.) yapon yalançı çanaqlı mumlu 

yastıcasına (Ceroplastes yaponicus Green) rast gəlinmişdir. 

Dendrologiya İnstitutunun ərazisində becərilən evkalipt ağacları üzərində fitosanitar moni-

torinq keçirilmişdir. Monitorinqlər zamanı evkalipt ağaclarının gövdələrində müxtəlif ölçüdə yara-

lar aşkar edilmişdir. Yara patalogiya ilə müşahidə edilmişdir.  

Bu bitkilərdə gövdə qabığı pulcuqlanır, qabıqlanır, qabıqda uzununa çatlar yaranır, qabığ 

gövdədən aralanaraq qalxır və sonda yara üzərindən qabığ qoparaq düşür, oduncaq çılpaq qalır. 

Eyni zamanda ağac çətirinin müxtəlif yaruslarında sklet budaqlarının quruması və çətirin təpə his-

səsinin inkişafdan qalması müşahidə edilmişdir. Xəstəlik törədicisi bitki ilə uzun müddət 40-50 il 

və daha çox birgə yaşaya bilir. 

Yoluxmuş bitkilərdə yaraların yaranması, yaranın üzərindəki qabığın qoparaq düşməsi nəti-

cəsində oduncaq birbaşa çılpaq görünür. Yaranın kənarlarında kiçik ölçülü (0,2-0,3mm) rəngi tünd 

qonurumtul, bərkimiş saqqıza bənzər maddələrdən təşkil olunmuş qara şişkinliklər xəstəlik törə-

dicisinin çanta sporlarıdır. Yara hər il eninə və uzununa böyüyür. Yaranın eninə böyüməsi xəstəli-

yin intensivliyindən, uzununa böyüməsi isə illik halqaların qalınlığı və ağacın ümümi inkişafından 

asılıdır.  

Xəstəliyin törədicisi çantalı göbələkdir (Lachnellula Willkommii Rehni). Yoluxma əsasən gövdə 

qabığının nazik, zərif və həmçinin mexaniki zədə və ya həşərat tərəfindən zədələnmiş hissəsində 

baş verir. Göbələk mitseli əvvəlcə qabıqda inkişaf edərək çoxalır, sonra isə kambiyə keçir, yayıla-

raq oduncaq toxumalarını məhv edir. Mərhələli xərçəng xəstəliyinin törədicisi uzun müddət bitki 

ilə yaşayışını davam edərək, bitkidə fizioloji proseslərin pozulmasına, nəticədə ağacın tədricən zə-

iflənərək sıradan çıxmasına səbəb olur. Xəstəlik törədicisi bütün yaş dövürlərində bitkiyə yoluxa 

bilir, lakin yaşlı bitkilərdə daha geniş yayılır.  

Aparılan tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron aqrosenozlarında evkalipt bitkilə-

rində mərhələli xərçəng xəstəliyi kifayət qədər (20%) yayılmışdır və bu bitkilərin quruyaraq məhv 

olmasının başlıca səbəbi xəstəliyi törədən çantalı göbələklərdir. 
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Mərhələli xərçəng xəstəliyinə yoluxmuş ağacların ömrü xəstəlik nəticəsində ağac gövdəsinin 

müxtəlif yerlərində və ya əsas sklet budaqlarında yaranan yaraların miqdarından, ölçüsündən və 

yerləşmə yerindən asılıdır. 

Ən təhlükəli vəziyyət ağac gövdəsinin aşağı yarusunda yaranan yaralardır, belə ağaclarda 

gövdənin 2/3 hissəsi zədələndikdə onlar güclü küləyə tab gətirməyərək sınır. 

Hazırkı dövrdə yarımadada qeyd olunan zərərverici həşəratların bitkilərə təsiri mühüm tə-

sərrüfat əhəmiyyəti olmadığından onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmasına ehtiyac duyul-

mur. Lakin mərhələli xərçəng xəstəliyi evkalipt bitkiləri üçün bir qədər təhlükəli və ziyanlı oldu-

ğundan, mübarizə işlərinin elmi əsaslandırılmsı istiqamətində tədqiqatların aparılması məqsədə-

uyğundur. 
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Arif Mekhtiev1, Namiq Mustafayev2 

 

1Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, Ministry of Science and Education  

of the Republic of Azerbaijan, arifmekht@yahoo.com 
2Azerbaijan State Agrarian University, Ganja, Azerbaijan 

 

During monitoring studies, aimed to evaluate the degree of environmental pollution, the at-

tention is highlighted mostly to chemical analysis of the pollutants’ levels without taking into ac-

count the adaptation potential of the animals to the impact of toxic substances. In this case, it does 

not matter what pollutants and at what concentrations are present in the environment, but the 

first-order question that should be addressed is how harmful are these pollutants to the animals 

dwelling in this area and, consequently, how and in what direction main vital indices of the animal 

organisms change under the impact of pollutants. The goal of the present studies was the evalua-

tion of the adaptation potential of the fish in natural river conditions to the impact of toxins at high 

concentrations. 

Our studies were carried out on the bystranka fish (Alburnoides bipunctatus eichwaldi) dwell-

ing in the rivers originating from the territory of Armenia, flowing through a notable portion of the 

territory of Azerbaijan and having high levels of phenol exceeding three (the Kura and Araz rivers) 

or four (the Agstafachay river) times its maximum permissible concentration. In our studies, spec-

imens of bystranka were caught in the said rivers and samples of the liver, gills and brain were 

taken off, and their protein extracts were used as antigens to determine the levels of cytochrome P-

450 and serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP) with the application of the indi-

rect ELISA-test. The levels of cytochrome P-450 in the livers and gills of this fish were lower than 

in the fish of the uncontaminated Hudat river (p<0.001). However, the levels of SMAP in the livers 

and gills of the fish from the Kura and Araz rivers exceeded the level of the fish from the Hudat 

river (p<0.001), but in the samples of the fish from the Agstafacay river its level was lower 

(p<0.001). Furthermore, in the brain of the fish from the Agstafachay river the level of cytochrome 

P-450 was lower than in the fish from the Hudat river (p<0.05), whereas its levels in the brains of 

the fish from the Kura and Araz rivers, did not deviate. Along with it, the levels of SMAP in the 

brains of fish from the Agstafachay river did not change from the level of the fish from the Hudat 

river. Conversely, the levels of SMAP in the brains of fish from the Kura and Araz rivers signifi-

cantly exceeded their level in the brains of fish from the Hudat river (p<0.001).  

These data altogether indicate to possessing by a serotonergic system of the peripheral tis-

sues and, especially of the brain, of the animals’ high adaptation potential to the impact of toxic 

agents at high concentrations, manifested through upregulation of SMAP in the tissues under the 

impact of such conditions. 
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Yusif Rahimov, Gafgaz Agabalayev, Sevinj Huseynova 
 

Sheki Regional Scientific Center, Azerbaijan National Academy of Sciences, yusif59@mail.ru 

 

The internal tourism potential of Azerbaijan is primarily due to its location at a favorable 

natural-geographical position, rich flora, and fauna, beautiful nature. At the same time, in recent 

years creating modern resting centers, the construction of hotels, creating the road-transport 

infrastructure in separated regions, especially in the north-west region have increased the interest 

of both foreign and local tourists in our regions. 

The northwest region is one of the regions which is known for tourism opportunities in 

Azerbaijan and thousand of people rest there. This region is very attractive for tourists in terms of 

the majestic Greater Caucasus mountains, stretching forests along the road, rich nature, original 

cuisine, traditions, ancient history, culture, and architectural monuments.  

The tourism resources of the Sheki-Zagatala economic-geographical region, which covers the 

North-West region, and the perspectives for the efficient use of these resources are discussed in the 

article. 
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1Baku State University, Baku, Azerbaijan 
2Department of Pharmacology & Toxicology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, İran 

3 Iran Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran 
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The series of activities carried out in the field of biological weapons, including buying and 

selling, and transferring to different countries and the sanctions of some Armenian politicians by 

the United States, show that the country of Armenia has a great interest in this field and this can be 

dangerous. In addition, in late 2012, the biosafety cabinet PCR, and ELISA were installed in the 

Nork Infectious Clinical Hospital (NICH) in Yerevan as an advanced biological research center, 

that just a few weeks later, some cases of anthrax were reported from Gegharkunik province in 

eastern Armenia, which can be an inadvertent release of bacteria from Armenian research labora-

tories or natural infection. Even in this field, Russia has shown its concern many times.  

Considering the above-mentioned facts, the level of response to biological events is one of 

the emergency priorities of national security in countries and especially in the liberated Karabakh 

regions. The brutality of the Armenians in destroying the buildings and all the infrastructures of 

the occupied areas of Azerbaijan shows that in addition to various microbes, they may also use 

chemicals to destroy the soil and unsafe for the continuation of life in these regions. Therefore, 

strengthening the passive defense infrastructures is a critical necessity to secure these areas for res-

idents. Therefore, establishing a Biosafety Level 3 laboratory is from very important health infra-

structures in the so-called regions.  

In fact, the importance of intentional biological agents released into the environment is much 

greater than military factors such as mines and bombings. Because implanted military equipment 

is visible to the naked eye and could be explored with some degree of skills. However, biological 

and chemical agents require standard, and specialized methods, and laboratory high-technology 

infrastructure to identify them. In addition, such a suggested laboratory could act as a reference 

diagnostic laboratory for the determination of the biodiversity of microbial population, establish-

ing microbial collection as a basic factor of biodefense.  

We considered it would be our great pleasure to share our knowledge with our brothers in 

Azerbaijan for the establishment of an Environmental Monitoring Reference Laboratory in beauti-

ful Azerbaijani land (Karabakh). We believe that we can help to create a safe and secure environ-

ment for Azerbaijan and Karabakh will be a host region of prosperity and happiness soon. 

Therefore, we are ready to collaborate with the Azerbaijan National Academy of Sciences 

(ANAS) and other research, environmental and health organizations in the establishment of an 

Environmental Monitoring Reference Laboratory in Azerbaijan. 
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QARABAĞA QAYIDIŞ VƏ BİOTƏHLÜKƏSİZLİK 

 

Səadət Xudaverdiyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar 

İnstitutu, x.r.seadet3iaea@gmail.com 

 

Doğma Qarabağ torpaqlarına möhtəşəm qayıdış və məskunlaşma cəmiyyətimizin bütün tə-

bəqələrinin, o cümlədən elm adamlarının qüvvələrinin səfərbər edilməsini tələb edir və biotəhlü-

kəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində bizim üzərimizə düşən bir sıra məsuliyyətlər vardır. 

Biotəhlükəsizlik, əgər məhdud çərçivədə iş yerlərində işçilərin bioloji agentlərdən (patogen-

lərdən) və toksinlərdən qorunmasıdırsa, geniş anlamda o, bütövlükdə insanların və ətraf mühitin 

belə təhlükələrdən mühafizə edilməsini nəzərdə tutan bir yanaşmadır.  

Biotəhlükəsizlik məsələlərinin aktual olduğu bir istiqamət də müasir biotexnologiya elminin 

nəticəsi olaraq yaradılmış və müxtəlif işlənmə mərhələlərində olan orqanizmlərin təhlükəsiz ema-

lı, daşınması və istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsidir.  

Biotəhlükəsizliyin bu aspektləri 2003-cü ilin sentyabr ayında qüvvəyə minmiş və BMT-nin 

1992-ci ildə qəbul edilmiş “Biomüxtəliflik haqqında Konvensiyası”nın Əlavəsi olan Biotəhlükəsiz-

lik haqqında Kartaxen Protokolunda təsbit edilmişdir. Protokolun 20-ci maddəsinin a) bəndində 

deyilir ki, modifikasiya olunmuş orqanizmlərə dair elmi, texniki, təbiəti mühafizə və hüquqi infor-

masiya və təcrübə mübadiləsinin təşviq edilməsi məqsədilə bu Protokol təsis edilir.  

Qarabağ ərazisinin işğal altında olduğu 30 ildən də artıq bir müddətdə, nəzarətsizlik şərai-

tində, həm biotoplara, həm də canlıların biomüxtəlifliyinə hansı müdaxilələrin olması, hansı labo-

ratoriyaların fəaliyyət göstərməsi (o cümlədən heyvanlar üzərində aparılan və potensial olaraq, 

zoonoz xəstəliklərin ətraf mühitə yayılma riskini yaradan) və bu laboratoriyalarda aparılan işlərin 

xarakteri haqqında məlumatların olmaması, biotəhlükəsizlik baxımından ciddi risklərlə bağlıdır.  

Bu baxımdan işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisi, bütün mümkün risklərin qarşısının 

alınması məqsədilə, minalardan təmizləndikcə, davamlı monitorinq edilməli, istisnasız olaraq - 

fəaliyyətdə olan və ya fəaliyyəti dayandırılmış - bütün müəssisələr biotəhlükəsizlik üzrə tədqiqat-

ların obyekti olmaqla öyrənilməli və onlar haqqında əldə olunan məlumatlar ciddi şəkildə təhlil 

edilməli və müvafiq tədbirlər görülməlidir. 

Ərazinin ekosistemlərinə introduksiya edilmiş bitkilərin, anbarlarda saxlanılan toxum mate-

riallarının, eləcə də, biotopun müxtəlif komponentlərində aşkar olunan mikroorqanizmlərin müx-

təlif DNT markerlərdən istifadə edilməklə genotipləşdirilməsi (Genotyping), həm təbii formaların, 

həm də genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Bu 

tədqiqatlarda əldə edilən məlumatlar biotəhlükəsizliyin təmin edilməsinə yardım edər, eləcə də 

ərazinin biomüxtəlifliyinin Qarabağ və ərtraf rayonların təsərrüfatlarında becərilən yerli sortların 

qorunmasında müstəsna rol oynayar. Qarabağ işğala qədərki dövrdə həmişə özünün yüksək key-

fiyyətli sortları ilə tanınmışdır.  

Ümumiyyətlə, dünya üzrə GM bitkilərin becərildiyi əkinlərin sahələri çox böyük sürətlə art-

maqdadır. GM bitkilərin becərilməsi ətraf mühitin biomüxtəlifliyinə təsir edərək, bir sıra problem-

lərə gətirib çıxara bilər. Məsələn: 

- GM bitkilərin yaradılması zamanı onların genotipinə daxil edilmiş antibiotiklərə qarşı  

- davamlılıq genlərinin torpaq mikroorqanizmlərinə horizontal transferi baş verə bilər; 

- Təbii formaların tozlanmasında iştirak etməklə, transgenin “sızması” baş verir və  

- getdikcə təbii formaların yayıldığı sahələrin azalmasına və yox olmasına gətirib çıxarır (bura-

da GM bitkilərin genotipində müxtəlif davamlılıq genlərinin olması böyük rol oynayır); 
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- Həşəratlara davamlılıq genləri daxil edilmiş transgen bitkilərdə sintez olunan insektisid zülal-

ların ərazinin faunasına təsir etməsi və beləliklə də, qida zəncirlərinin dağılması təhlükəsi re-

allaşır və s.  

Bir çox tədqiqatlar göstərir ki, GM bitkilər ərazilərin həm flora, həm də faunasına mənfi təsir 

göstərir və deməli, ekosistemlərin davamlılığını azaldır.  

Beləliklə, biotəhlükəsizlik qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ətraf mühitin 

mühafizəsi (ilk növbədə biomüxtəlifliyin qorunması), dayanıqlı kənd təsərrüfatının yaradılması, 

insan sağlamlığının qorunması məsələləri ilə birbaşa bağlıdır və bu sahələrdə potensial risklərin 

idarə olunması üçün normativ-hüquqi əsasların olmasını tələb edir. Qarabağ ərazisində aparılacaq 

geniş profilli elmi tədqiqatların nəticələri bu əsasların yaradılması üçün bir zəmin olacaqdır.  
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Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, veli.qarayev@rambler.ru 

 

Biomüxtəliflikdən istehlak məqsədilə müxtəlif şəkildə istifadə olunması əhalinin ərzaq məh-

sulları ilə təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu işdə məhsuldar kənd təsərrüfatı heyvanla-

rı da mühüm rol oynayır. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda heyvandarlıq məhsullarının keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi onların yetişdirilməsində normal yemləmə (yemin tərkibindən, yemin tərkibi 

isə torpağın münbit olmasından) asılıdır. Heyvan mənşəli ərzaq məhsullarının kəmiyyət və keyfiy-

yət göstəricilərinin yüksək olması, həm də məhsuldar kənd təsərrüfatı heyvanlarının sağlamlığın-

dan asılı olmaqla, infeksion, parazitar və qeyri yoluxucu xəstəliklərlə sirayətlənmə səviyyəsindən 

asılıdır.  

Bölgədə antropogen fəlakətlərdən (erməni terroru) sonra ayrı-ayrı ərazilərdə xəstəlik törədi-

cilərinin mövcud vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, flora və faunanın, su və torpaq ehtiyatlarının 

aqroekoloji səviyyəsinin öyrənilməsi, bərpası, onların səmərəli və təhlükəsiz istifadəsi sahəsində 

tədqiqatların aparılması aktualdır. Odur ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yetişdirilən kənd tə-

sərrüfatı heyvanlarının yoluxucu xəstəlik törədiciləri və yoluxucu olmayan xəstəlikləri yaradan 

amillərlə sirayətlənməsi baxımından mövcud aqroekoloji şəraitin qiymətləndirilməsi mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. İşğal edilmiş ərazilərin uzun müddət ölkənin dövlət baytarlıq və aidiyyatı digər 

qurumlarının nəzarətindən kənarda qalması səbəbindən aqroekoloji şəraitinin öyrənilməsi, yolu-

xucu xəstəlik törədicilərinin, onların rezervuarlarının (biogen və abiogen faktorların) və aralıq sa-

hiblərinin tədqiqi müvafiq qaydalara uyğun olaraq kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, vəhşi təbiətdə bir çox infeksion və parazitar xəstəlik törədicilərinin re-

zervuarları, yayıcıları olan onurğalı vəhşi heyvanlar və onurğasız aralıq sahiblərin biosenozunun 

pozulmasının kənd təsərrüfatı heyvanlarının epizootologiyasında əsaslı dəyişikliyə səbəb olması 

istisna edilmir. İşğal müddətində ekoloji terror nəticəsində vəhşi təbiətdə heyvanların birgəyaşayış 

səviyyələrinin pozulması ilə vəhşi heyvanların yaşayış sahələrinə və heyvandarlıq təsərrüfatlarına 

çox sayda hücumları, kənd təsərrüfatı heyvanlarına və insanlara ciddi xəsarət yetirmələri, bunun 

kütləvi ölüm halları ilə nəticələnməsi, həm də yoluxucu xəstəliklərin (zoonozların) yayılması baxı-

mından epizootoloji əhəmiyyət kəsb edir. Bununla belə, atropogen (erməni terroru) təsirin, həm də 

törədicisi yoluxucu olmayan xəstəliklərin (çoxsaylı partlamış minalardan torpağın və suyun tərki-

binin orqanizm üçün zərərli, zəhərli olması, partlayış sahəsində biomüxtəlifliyin məhv olması) baş 

verməsindəki rolu nəzərə alınaraq, bu sahədə də elmi tədqiqatların aparılması, müvafiq xəstəlik 

amillərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mövcud aqroekoloji şəraitin qiymətləndirilməsi də 

elmi tədqiqatçıların qarşısında duran vacib məqsədlərdəndir. 
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XƏRÇƏNG VƏ ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ NF-κBIA GENİNİN 

A→G (2758 A> G, (rs 696)) POLİMORFİSMİNİN TƏDQİQİ 
 

Lalə Axundova1, Emiliya Həmidova1, Nurməmməd Mustafayev1*,  

Əhliman Əmiraslanov2, İradə Hüseynova1  
 

1 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 
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Canlı orqanizmdə baş verən bir sıra metabolik pozuntular irsi və qeyri-irsi (spontan) xarakterli 

müxtəlif tip mutasiyalarla (SNP, ins/del, xromosom variasiyaları və yenidənqurmaları və s.) şərtlənir-

lər. Bu mutasiyalar metabolik və siqnal yollarının komponentlərini kodlaşdıran, həmçinin bu kompo-

nentlərin ekspressiyasını tənzimləyən genlərdə baş verdikdə daha ciddi metabolik pozuntular yaradır 

və bu öz növbəsində hər il on milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan müxtəlif tip xərçəng/şiş, şəkərli 

diabet (ŞD), talassemiya, ürək-damar, tənəffüs, əzələ-dayaq, həzm sistemi və s. xəstəliklərinə yol açır. 

Son zamanlar şəkərli diabet fonunda müxtəlif xərçəng formalarının yaranması hallarına daha çox rast 

gəlinir (Bjornsdottir et al., 2020). Hər iki xəstəliyin yaranmasında oxşar faktorların olması ilə yanaşı, 

bir çox hallarda bu xəstəliklərin inkişafında ortaq genlər və gen lokuslarının iştirakı da qeyd olunur. 

Məsələn, II tip ŞD-nin və xərçəngin inkişafında açar rollardan birini oynayan T-hüceyrə spesifikli 

transkripsiya faktoru olan TCF7L2 (T-cell specific transcription factor-7 like 2) genində baş verən 

rs7903146 (C/T) polimorfizmi bu yaxınlarda tərəfimizdən Azərbaycan populyasiyası üçün öyrənilmiş-

dir (Akhundova et al., 2022).  

Xərçəngin yarnmasında iştirak edən mühüm amillərdən biri də B hüceyrələrdə fəallaşan kap-

pa-nüvə faktoru və onun iştirakı ilə reallaşan NF-κB siqnal yolunda baş verən pozuntulardır. Bu siq-

nal yolu və onun əsas komponenti olan NF-κB transkripsiya faktoru apoptoz, proliferasiya, immin-

cavab, immundefisit, iltihab, hüceyrə tsikli gen ekspressiyası, yaşlanma, metastaz və s. kimi mühüm 

proseslərin formalaşması və tənzimlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Bu siqnal yolunun əsas 

komponentləri NFKB (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells) enhanseri 

(transkripsiya faktoru) və onun inhibitoru NFKBIA-dır (inhibitor of nuclear factor kappa B, 

https://www.omim.org/entry/164008). NF-κBIA (NFKBIA və ya IκBα) XIV xromosomun 14q13.2 lo-

kusunda yerləşir və əks zəncirdən transkripsiya olunur (Cene ID 4792; Accession No: HGNC: 7797). 

Genin ekspressiyasının tənzimlənməsində əsas rol microRNT miR146a-ya məxsusdur (Iacona and 

Lutz, 2019). Xərçəngin inkişafında NFKB1A-nın “dost və ya düşmən” rolu barədə ətraflı məlumatları 

J.Concetti və C.L.Wilsonun (Concetti and Wilson, 2018) icmalından əldə etmək olar. 

Təqdim olunan işin əsas məqsədi bu genin 3’ÚTR nahiyyəsində baş verən A→G (2758 A>G, 

(rs 696)) nöqtəvi mütasiyası ilə şərtlənən polimorfizmini tədqiq etməkdir. Bu mutasiya genin eksp-

ressiyası səviyyəsini tənzimləyən microRNT miR146a-nın tanınma (birləşmə) saytında baş verdi-

yindən siqnal yolunun işinə ciddi təsir edir.  

Tədqiqatın materialı beynəlxalq bioetika qanunlarına uyğun şəkildə könüllülük prinsipi əsasın-

da qohum olmayan şəxslərdən toplanmış qan nümunələrindən ayrılmış DNT nümunələri olmuşdur: 

xərçəng xəstələri 24 nəfər (X qrupu), həm xərçəng, həm də II tip ŞD-dən əziyyət çəkən xəstələr 24 nəfər 

(X+ŞD qrupu), şərti sağlam şəxsər 24 nəfər (N qrupu). Toplanmış qan nümunələrindən DNT "Dia-

tomTMDNA Prep 200" (Isogen, Moskva, RF) reaktiv dəstindən istifadə etməklə ayrılmış, təmizlik dərə-

cələri və qatılıqları NanoDrop 2000 cihazında təyin edilmişdir. NF-κBIA geninin 3'UTR A→G (2758 

A>G (rs696)) SNP mutasiyası spesifik praymerlərdən (F: 5'-GGCTGAAAGAACATGGACT TG-3'; R: 

5'-GTACACCATTTACAGGAGGG-3') və HaeIII restriksiya enzimindən (NEB, New England Biolabs) 

istifadə etməklə PZR metodu ilə aşkarlanmışdır. Aşkarlanan fraqmentlərin ölçüləri və s. haqqında mə-
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lumatlar M.Y.Oltulu et al. (2014) tədqiqat işindən əldə edilə bilər. Statistik parametrlər MS Excel və 

onlayn kalkulyator (http://vassarstats.net/odds2x2.html) vasitəsi ilə hesablanmışdır.  

Tədqiq olunan qruplar (X, X+ŞD, N) və populyasiya üzrə (P) A allelinin tezlikləri uyğun ola-

raq 43,75; 35,42; 45,83 və 41,67%; G allelinin tezlikləri uyğun olaraq 56,25; 64,58; 54,17 və 58,33%; 

aşkarlanan genotiplərin tezlikləri eyni qayda ilə qruplar üzrə uyğun olaraq: AA – 20,83; 0,0; 25,00 

və 15,28; AG – 45,84; 70,84; 41,47 və 52,78; GG – 33,33; 29,16; 33,33 and 31,94% olmuşdur. Mutant G 

allelinin daşıyıcıları olan AG və GG genotiplərinin tezlikləri X+ŞD qrupunda nəzarətə nisbətən 

~1,7 dəfə yüksək olmuşdur. Mutant G alleli üçün şanslar nisbəti (OR) X qrupunda OR=1,04 

(95%CI=0,47-2,33, P=0,9), X+ŞD qrupunda OR=1,54 (95%CI=0,67-3,50, P=0,3) təşkil etməklə statistik 

etibarlı olmamışdır. Yalnız AG genotipi üçün X+ŞD qrupunda xərçəng və şəkərli diabetlə statistik 

etibarlı korrelyasiya aşkar edilmişdir (OR=11,5, 95%CI=2,01-65,85, P=0,04). Bu qrupda AG və GG 

genotiplərinin daşıyıcılarıda AA genotipli şəxslərə nisbətən xəstəliyin nisbi riski (RR) uyğun ola-

raq ~1,6 və ~1,7 dəfə yüksək olmuşdur. Baxmayaraq ki, X+ŞD qrupunda statistik etibarlı (P≈0,04) 

əlaqə həm dominant ((GG+AG) vs AA), həm də overdominant ((AA+GG) vs AG) genetik model-

lərdə müşahidə olunmuşdur, nisbi risk yalnız dominant modeldə vahiddən nəzərəçarpacaq dərə-

cədə yüksək olmuşdur (RR=4,0). Alınan nəticələr göstərir ki, NF-κBIA geninin A>G polimorfizmi 

Azərbaycan populyasiyasında II tip şəkərli diabet və xərçəngin birgə inkişaf riski ilə assosiasiyada ola 

bilər.  

Təşəkkürlər: Bu iş Azərbaycan MEA Rəyasət Heyətinin qrantı ilə dəstəklənmişdir (Sifariş № 

342, 20 Avqust, 2020). 

Açar sözlər: DNT polimorfizm, xərçəng, şəkərli diabet (ŞD), NFKBIA geni, enhanser, inhibi-

tor, miRNA-146a-5p, şanslar nizbəti (OR), nisbi risk (RR), etibarlılıq intervalı (CI)  
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ETİOLOGİYASI VƏ XƏSTƏLİYİN GEDİŞATI İLƏ ASSOSİASİYASI  
 

Gülmirə Əlibəyova, Nurməmməd Mustafayev, İradə Hüseynova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 

i_guseinova@mail.ru 

 

Bir sıra genlərdə baş verən müxtəlif xarakterli (indel, SNP və s.) mutasiyaların əksər xəstəlik-

lərin yaranmasında və inkişafında əsaslı səbəblərdən biri olması artıq heç kimdə şübhə doğurmur. 

Bu mutasiyalar zülal kodlaşdıran və zülal kolaşdırmayan genlərdə baş verməklə, ümumilikdə or-

qanizmdə bir sıra həyati vacib proseslərin/funksiyaların tənzimlənməsində ciddi problemlər yara-

dır. Bu problemlər əsasən orqanizmdə siqnal yollarının və metabolizmin, ö cümlədən tənzimləmə-

də iştirak edən zülalların biosintezinin və digər komponentlərin ekspressiyasının dəyişməsinə sə-

bəb olmaqla, immun sisteminin və hormonal balansın pozulmasına gətirib çıxarır.  

İnsan orqanizmində mühüm rol oynayan fermentlərdən biri də orqanizmdə qan təzyiqninin 

tənzimlənməsində iştirak edən renin-angiotenzin-aldesteron sisteminin (RAAS) əsas komponentlə-

rindən olan angiotenzin çevirən fermentlərin АСЕ və АСЕ2 genləridir. Həll olan ekzopeptidaza fə-

allıqlı ferment olan ACE-nin (hACE) əsas funksiyası angiotenzin I dekapeptidinin angiotenzin II 

dekapeptidinə qədər parçalanmasını kataliz edərək arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Membran ekzopeptidazası ACE2 isə (mACE2) ACE-nin əksinə təsir göstərərək angiotenzin II-ni 

angiotenzin (1-7)-yə qədər parçalayaraq qan təzyiqini aşağı salır. ACE və ACE2-nin ekspressiya sə-

viyyəsi onların müəyyən prosesdə iştirakından asılı olaraq birgə tənzimlənir. Müəyyən edilmişdir 

ki, COVID-19 xəstələrində uyğun genlərin və zülalların, xüsusən də ACE2-nin ekspressiya və bio-

sintez səviyyəsi nəzərəçarpaq dərəcədə yüksəlir. Bundan başqa, mACE2 koronavirus infeksiyaları-

nın bir sıra ştammlarının (HCoV-NL63, SARS-CoV və SARS-CoV-2) hüceyrənin daxilinə əsas inva-

ziya nöqtəsi olmaqla virusun hüceyrə endosomlarına translokasiyasını təmin edir. Tədqiqatlarla 

müəyyən edilmişdir ki, virusun sahib hüceyrəyə endositozu bu cür baş verir: hüceyrələrarası boş-

luğa düşən virus öncə həllolan furinlərlə birləşir, bundan sonra furinəoxşar proteazalarla (məsələn 

transmembran serin proteaza 2, TMPRSS2) birləşərək virus aktivləşir [Abbasi et al., 2020; Jackson 

et al., 2022]. Ardlnca fəallaşmış virus özünün əsas invaziya agenti olan ACE2-nin həllolan forması 

ilə (hACE2) birləşərək onun reseptoru vasitəsi ilə hüceyrəyə daxil olur. АСЕ2 reseptoru toxuma 

spesifik olmayaraq bir sıra toxumaların hüceyrələrində (ürək, ağ ciyər, qara ciyər, böyrək, nazik 

bağırsaq, limfa, beyin, yumurtalıq (Sertoli hüceyrələri) və s.) geniş yayılmış olduqlarından insan 

orqanizminin müxtəlif hissələrinin bu qorxulu patogenlə yoluxmaya məruz qalmasına əlverişli şə-

rait yaradır. Elmi ədəbiyyatda koronavirus yoluxmasından ölüm halları ilə ACE və ACE2 genləri-

nin polimorfizmləri arasında sıx əlaqə haqqında məlumatlar vardır. Buna görə də bu genlərin poli-

morfizmlərinin öyrənilməsi həm yoluxmuş insanların ümumi vəziyyətinə, həm də onların korona-

virus infeksiyasına həssaslıq və xəstəliyin gedişatının ağırlığına virusun təsir mexanizmlərinin öy-

rənilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir.  

Əvvəllər bizim tərəfimizdən Azərbaycan populyasiyasında 1 və 2 tip şəkərli diabet patologiya-

ları fonunda ACE fermenti geninin insersiya/delesiya (I/D) polimorfizmi öyrənilmiş və genotipdə D 

allelinin iştirakı ilə müsbət korrelyasiya (P≤0,01) aşkarlanmışdır [Alibayova et al., 2020]. Bu tədqiqatı-

mızın əsas məqsədi isə ACE və ACE2 genlərinin uyğun olaraq I/D və G/A (rs2285666) poilimorfizm-

lərinin COVID-19-un etiologiyasında sinergik rolunun öyrənilməsi, həmçinin xəstəliyin gedişatı/xəs-

təliyə həssaslıq ilə mutant allel variantları/genitipləri arasında korrelyasiya əlaqələrinin aşkarlanma-

sıdır.  

Bu məqsədlə tədqiqata bioetika komissiyasının qərarı əsasında könüllülük prinsipi ilə 82 nə-

fər koronavirusla xəstələnən (təcrübə qrupu) və 90 nəfər koronavirusa yoluxmayan şərti olaraq 
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sağlam şəxs (nəzarət qrupu) cəlb edilmişdir. Qan nümunələri xəstələr sağaldıqdan sonra götürül-

müşdür. Nümunələrdən DNT «DiatomTMDNA Prep 200» («Izogen», RF) reaktiv dəsti ilə ayrılmış, 

DNT-nin qatılığı və təmizlik dərəcəsi NanoDrop 2000 cihazında təyin edilmişdir. Tədqiqatda isti-

fadə olunan praymerlər, PZR və elektroforez şəraitləri, həmçinin sintez olunan fraqmnetlər haq-

qında ərtaflı məlumatları [M.Houssen et al., 2015] tədqiqat işindən əldə etmək olar. Statistik analiz-

lər Microsoft Excel və onlayn kalkulyatorda həyata keçirilmişdir [URL: http://vassars-

tats.net/odds2x2.html]. 

Tədqiq olunan qruplarda və populyasiyada aşkarlanan hər bir allelin (I, D, G və A) və genotipin 

(II, ID, DD; GG, GA, AA) tezlikləri hesablanmışdır. Aşkar edilmişdir ki, xəstələnən insanlar arasında 

homoziqot DD və AA genotiplərinin daşıyıcıları sağlam şəxslərə nisbətən uyğun olaraq 1,44 и 3,2 də-

fə çoxdur. Son dərəcə ağır və ağır gedişatlı xəstələrin əksəriyyəti ya bir, ya da hər iki genin mutatnt al-

lellərinin (DD+GG, II+AA, ID+AA, DD+AA) daşıyıcıları olmuşlar. Qeyd edək ki, həm xəstələnənlər, 

həm də şərti sağlam şəxslər arasında ən çox yayılan mutant allellər D və A, genotip isə ID+GA olmuş-

dur (35 xəstədə). Statistik parametrlərin təhlili göstərir ki, həm D, həm də A mutant allelləri üçün 

şanslar nisbərinin (odds ratio, OR) və nisbi riskin (relative risk, RR) qiymətləri vahiddən böyükdür, 

lakin statistik etibarlı korrelyasiya yalnız D alleli üçün müşahidə olunur (Р=0.0480). OR və RR-in qiy-

mətləri homoziqot DD və AA genotipləri üçün də kifayət qədər yüksəkdir, lakin statistik etibarlı kor-

relyasiya yalnız AA genotipi üçün müşahidə edilmişdir (Р=0.0052). Hər iki mutant allelin iştirakı ilə 

genetik modellərin (dominant, resessiv və overdominant) statistik təhlilləri əsasında qiymətləndirmə-

lər zamanı xəstəliyə həssaslıq/koronavirusa yoluxma ilə genetik modellər arasında aydın ifadə olunan 

etibarlı korrelyasiya əlaqələri aşkarlanmamışdır. 

Tədqiqat işi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantı 

(EIF-GAT-5-2020-3(37)-12/09/3-M-09) əsasında yerinə yetirilmişdir.  

Açar sözlər: COVID-19, angiotenzin çevirən enzim (АСЕ), mutasiya, polimorfizm, genotip, genetik 

model.  
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Dünya atom energetikası atom elektrik stansiyalarında (AES) baş verən üç irimiqyaslı qəza 

ilə “ləkələnmişdir”. Bu qəzalardan biri 28 mart 1979-cu ildə ABŞ-ın (Pensilvaniya ştatı) Tri mayl 

Ayland AES-də, digəri 26 aprel 1986-cı ildə Ukraynanın Çernobıl AES-də, üçüncüsü isə 11 mart 

2011-ci ildə Yaponiyanın “Fukusima-1” AES-ində baş vermişdir. Əvvəlki iki qəza nəticəsində reak-

torun aktiv zonası dağılmışdır. Tri Mayl Ayland AES-in 2 nömrəli blokunda qəzada radioaktiv 

maddələr mühafizə örtüyü tərəfindən tutulmuş və işçi personalı və əhali şüalanmaya məruz qal-

mamışdır. Çernobıl AES-in (ÇAES) dördüncü enerji blokunda isə atom energetikası tarixində misli 

görünməmiş irimiqyaslı qəza baş vermişdir. Reaktorun aktiv zonası tamamilə dağılmış və külli 

miqdarda radioaktiv maddə ətraf mühitə atılmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə, ÇAES-də baş verən 

qəza atom enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə tarixinin ən böyük və ən dəhşətli fəlakəti ol-

muşdur.  

Qeyd edim ki, ÇAES-də baş verən qəzadan əvvəl 1957-ci ildə uranın zənginləşdirilməsi ilə 

məşğul olan “Mayak” kombinatında, 1970-ci ildə isə Beloyarsk AES-də qəzalar baş vermişdi. Bu 

qəzaların miqyası çox da böyük olmadığından onu geniş əhali kütləsindən gizlətmək mümkün ol-

muşdu. ÇAES-də baş verən qəzada yaranan radioaktiv bulud isə təkcə Ukrayna, Belarus və Rusi-

yanın müəyyən ərazilərində deyil, həm də İtaliyaya qədər bir sıra Avropa ölkələrinin ərazilərində 

müşahidə olunduğundan onu gizlətmək mümkün olmamışdı.  

1954-сü ildə Obninsk şəhərində dünyada ilk AES fəaliyyətə başlayanda hesab edilirdi ki, 

atom enerjisi tamamilə təhlükəsiz və ekoloji təmiz enerji növüdür. Sonradan AES-lərdə baş verən 

qəzalar göstərdi ki, atom enerjisi böyük təhlükə yaratmağa qadirdir. Ona görə də əksər ölkələrdə 

ictimaiyyət qətiyyətlə yeni AES-lərin tikilməsinə etiraz edir. Atom reaktorlarının zəif və güclü tə-

rəflərinə yaxşı bələd olan fiziklərin fikrincə isə toplanmış təcrübə və yeni texnologiyalar nəzarət-

dənçıxma ehtimalı çox kiçik olan reaktorlar qurmağa imkan verir. Buna baxmayaraq, Fukusima fa-

ciəsi göstərdi ki, hətta müasir texnologiyalar əsasında quraşdırılmış, təhlükəsiz və nəzarətdən çıx-

ma ehtimalı kiçik olan reaktorlar halında belə fəlakət qaçılmazdır. Belə ki, heç bir AES təbiətin “şıl-

taqlığından” və gözlənilməz təbii fəlakətdən sığortalanmayıb. Digər tərəfdən isə yalnız neft, daş 

kömür və təbii qaz kimi enerji mənbələrindən istifadə etməklə, yaranmış enerji-ekoloji böhranın-

dan çıxmaq mümkün deyil. Beləliklə, AES-lərə münasibətlərin müxtəlif olmasına baxmayaraq, on-

ların yaxın illərə qədər fəaliyyətdə olması obyektiv reallıqdır. Bizim hər birimizi, əsasən də AES-lə-

rə yaxın ərazilərdə yaşayanları bu reallığın nə dərəcədə təhlükəli olması narahat edir.  

Bu gün Cənubi Qafqazda yeganə olan Metsamor AES (MAES) təkcə region üçün deyil, həm-

çinin bütün Qafqaz, Türkiyə və İran üçün böyük və real təhlükə mənbəyidir. MAES-də baş verə bi-

ləcək hər hansı bir qəzanın adı çəkilən ərazilərdə böyük fəlakətlərə səbəb ola biləcəyinə heç bir 

şübhə yoxdur.  

Məlum olduğu kimi, Metsamor AES-in tikintisinə 1969-cu ildə başlanılmış və 1976-cı ildə bi-

rinci, 1980-ci ildə isə ikinci blok istismara verilmişdir. AES Rusiyada istehsal olunan VVER-440 tip-

li reaktorla təchiz olunmuşdur. Bunların hər biri 440 MVt gücünə malik 2 enerji blokundan ibərət-

dir. İstismara verilən gündən aydın oldu ki, AES seysmik aktiv zona olan yüksək dağlıq ərazidə 

yerləşir və hər hansı bir qəza zamanı reaktorun aktiv zonasının soyudulması su qıtlığı problemi 

yaradacaq. 1988-ci ildə Spitakda baş verən və gücü 8 baldan yüksək olan zəlzələ 26 min insanın 

ölümünə səbəb olmaqla yanaşı, adı çəkilən AES-i dağıtmasa da, fəaliyyətində ciddi problemlər ya-
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ratdı. Bunu nəzərə alaraq, Ermənistan hökuməti AES-in fəaliyyətinin dayandırılması ilə baglı qə-

rar qəbul etdi. Reaktorlara baxış nəticəsində aydın oldu ki, onlardan bu vəziyyətdə istifadə təhlü-

kəsizlik baxımından düzgün deyil. Buna baxmayaraq, 1993-cü ildə Ermənistan hökuməti iqtisadi 

çətinlikləri, əsasən də Türkiyənin onları blokadada saxladıqlarını bəhanə edərək, 2-ci blokun tək-

rar istismarına dair qərar qəbul etdi və 1995-ci ildə AES-in 2-ci bloku istismara verildi. Bəyan edil-

di ki, MAES-in istismar müddəti 2016-cı ildə başa çatacaq. 2011-ci ildə Atom Enerjisi üzrə Beynəl-

xalq Agentliyin himayəsində olan və tərkibinə 8 ölkənin (ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və s.) eks-

pertləri daxil olan OSART komissiyası MAES-də əsaslı yoxlamalar apardı və onun istifadəsinin bö-

yük risk tələb etməsi qənaətinə gəldi.  

Bu gün ən böyük narahatlıq doğuran MAES-in mümkün ola biləcək insidentlər zamanı radi-

oaktiv şüalanmanın ətraf mühitə çıxmasına imkan verməyən dəmir-betondan ibarət hermetik mü-

hafizə örtüyünə malik olmamasıdır. Reaktorun örtüyü isə böyük istismar müddəti ərzində nazik-

ləşmiş və hətta kiçik qəza zamanı belə asanlıqla dağıla bilən hala düşmüşdür. MAES-də istifadə 

olunan VVER tipli reaktora malik ÇAES-in 4-cü blokunda mühafizə örtüyü olmadığından baş ve-

rən qəza ətraf mühitə 7,4 ton radioaktiv maddənin səpələnməsinə və böyük ərazilərdə qlobal eko-

loji fəlakətin yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Avropa İttifaqı MAES-in müasir təhlükəsizlik kriteriyalarına cavab vermədiyindən bağlan-

masını təkidlə tələb etməsinə baxmayaraq, Ermənistan və Rusiya arasında MAES-in 2-ci blokunun 

istismar müddətinin uzadılmasına dair razılıq əldə edilmiş və bu məqsədlə keçiriləcək tədbirlərin 

reallaşması və bəzi rekonstruksiya işlərinin aparılması üçün Rusiya tərəfi Ermənistana 270 milyon 

dollar kredit, 30 milyon dollar isə qrant ayırmışdır. Nəticədə, MAES-in 2-ci blokunun istismar 

müddəti 2026-cı ilə qədər uzadılmışdır.  

Bu gün MAES-də hər hansı insidentin və irimiqyaslı qəzanın başvermə ehtimalının yüksək 

olmasını şərtləndirən əsas səbəblər bunlardır: reaktorun istismar müddətinin 2005-ci ildə bitməsi, 

AES-in mümkün insidentlər zamanı radioaktiv şüalanmanın ətraf mühitə çıxmasına imkan vermə-

yən dəmir-beton korpuslu hermetik mühafizə örtüyünə malik olmaması, reaktorun örtüyünün is-

tismar müddəti ərzində nazikləşməsi və radionuklidlərin atmosferə atılma ehtimalının yüksək ol-

ması, AES-in seysmoaktivliyi kifayət qədər yüksək olan ərazidə yerləşməsi, mümkün qəza zamanı 

reaktorun aktiv zonasının soyudulması üçün su qıtlığının yaranma ehtimalı böyük olan dağlıq əra-

zidə yerləşməsi.  

Bugünkü reallıq bundan ibarətdir. Ona görə də region üçün böyük və real təhlükə mənbəyi 

olan MAES-in fəaliyyətinin dayandırılması təkidlə tələb edilməlidir.  
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2-ci tip şəkərli diabet (ŞD) insulinin kafi dərəcədə sintez olunmaması və ya onun tamamilə 

yoxluğu nəticəsində yaranan hiperqlikemiya, həmçinin lipid, zülal və karbohidrat metabolizmi po-

zuntuları ilə səciyyələnən heterogen metabolik xəstəlikdir. 2-ci tip ŞD həyat tərzi, ətraf mühit və 

genetik amillərin birgə təsiri nəticəsində yaranır. Belə genetik amillərdən biri də T-hüceyrə spesi-

fikli transkripsiya faktoru genində (transcription factor 7-like 2, TCF7L2) baş verən təknukleotidli 

mutasiya (SNP) ilə şərtlənən rs12255372 (G/T) polimorfizmidir. TCF7L2 zülalı TCF ailəsi nüma-

yəndələrindən biri olaraq β-kateninlə birləşərək ikibaşlı (ikitərəfli) transkripsiya faktoru (β-kate-

nin/TCF) yaradır. β-katenin TCF7L2 ilə birləşərək Wnt (wingless) siqnal yolunun fəaliyyətinə bö-

yük təsir göstərir, belə ki, bu assosiasiya Wnt siqnal yolunun hədəf genlərinin fəallaşmasına (eksp-

ressiyasına) gətirib çıxarır [D.Nanfa et al., 2015]. TCF7L2 β-hücüyrələrdə qlükozanın metabolizmi-

nə bilavasitə təsir etmir, lakin mədəaltı vəzidə və qara ciyərdə qıükozanın metabolizmini tənzimlə-

yir. TCF7L2 zülalını (619 aminturşudan ibarət olub molekul çəkisi 67919 Daltondur) kodlaşdıran 

TCF7L2 geni 10-cu xromosomda (10q25.2-q25.3) yerləşir. Gen ~19 ekzondan ibarətdir, onlardan 5-i 

alternativ olmaqla müxtəlif uzunluqlu transkriptlərin (polipeptidlərin) yaranmasına səbəb olur 

[W.Ip et al., 2012]. Bu gendə baş verən təknukleotidli polimorfizmlər 2-ci tip ŞD-nin, hestasion (ha-

miləlik) diabetin, sinir sisteminin çoxsaylı pozuntularının, o cümlədən şizofreniyanın, autistik 

spektrin pozuntularının və s. xəstəliklərin yüksək inkişaf riski ilə əlaqəlidir. Genin intron hissəsin-

də yerləşən iki ən çox mühüm rs12255372 (G/T) və rs7903146 (C/T) kimi polimorfizmlərinin bir çox 

populyasiyalarda tədqiqi onların 2-ci tip ŞD ilə müsbət assosiasiyadа olmasını göstərmişdir.  

Tədqiqatın məqsədi: Azərbaycan populyasiyasında 2-tip ŞD-in inkişaf riski ilə rs7903146 (C/T) 

kimi tanınan SNP mutasiyasının assosiasiyası əvvəllər tərəfimizdən tədqiq olunmuşdur [Akhun-

dova et al., 2022]. Təqdim olunan işin məqsədi isə TCF7L2 geninin rs12255372 (G/T) polimorfizmi-

nin Azərbaycan populyasiyasında 2-ci tip ŞD-nin inkişaf riski ilə mümkün assosiasiyasının aşkar-

lanmasıdır.  

Bu məqsədlə tədqiqata bioetik normalar gözlənilməklə könüllülük prinsipi ilə 81 nəfər 2 tip 

ŞD diaqnozlu xəstə (təcrübi qrup) və 80 nəfər şərti olaraq sağlam şəxs (nəzarət qrupu) cəlb edil-

mişdir. Qan nümunələrdən DNT «DiatomTMDNA Prep 200» («Izogen», RF) reaktiv dəsti ilə ayrıl-

mış, ayrılan DNT-nin qatılığı və təmizlik dərəcəsi NanoDrop 2000 cihazında təyin edilmişdir. Uy-

ğun genotiplərin aşkarlanması PZR-dən istifadə etməklə restriksiya fraqmentlərinin polimorfizmi 

(Restriction fragment length polymorphism-PCR, RFLP-PCR) metodu ilə həyata keçirilmişdir. En-

donukleaza kimi Tsp509I (1 µl) istifadə edilmiş, inkubasiya 65ºС-də 3 saat ərzində aparılmışdır. 

Alınan fraqmentlər 2%-li aqaroza gelində elektroforez vasitəsilə ayrılmış və gel-sənədləşdirici sis-

temlə vizualizə edilmişdir. Statistik analizlər Microsoft Excel və onlayn kalkulyatorda həyata keçi-

rilmişdir [URL: http://vassarstats.net/odds2x2.html]. 

Elektroforez vasitəsi ilə növbəti fraqmentlər alınmışdır: normal homoziqot GG genotipi üçün 

143 və 104 n.c. ölçülü fraqmentlər, heteroziqot GT genotipi üçün 143; 126 və 104 n.c. ölçülü fraqment-

lər, mutant homoziqot TT genotipi üçün isə 126 və 104 n.c. ölçülü fraqmentlər. Alınan genotiplərin 

tezlikləri 2-ci tip ŞD üçün GG=25,0%, GT=38,0%, TT=37,0%; şərti sağlam şəxslər üçün isə uyğun ola-

raq GG=50,0%, GT=37,0%, TT=13,0%. Aşkarlanan allellərin tezlikləri 2-ci tip ŞD xəstələri qrupunda 

G=44,0%, T=56,0%, şərti sağlam sağlam şəxslərdən ibarət nəzarət qrupunda isə G=69,0%, T=31,0% ki-
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mi olmuşdur. TT genotipinin və T allelinin tezlikləri 2-ci tip ŞD xəstələri qrupunda nəzarət qrupuna 

nisbətən ~2 dəfə yüksək olmuş və hər iki halda mutant T alleli və TT genotipi üçün 2-ci tip ŞD-nin 

yaranma riski ilə müsbət assosiasiya aşkarlanmışdır (TT genotipi üçün: 95% etibarlılıq intervalında 

(confidence interval) şanslar nisbəti (odds ratio) OR (95%CI)=5,2 (2,34-11,54), Р=0,001; T alleli üçün: 

OR (95%CI)=2,81 (1,78-4,44), Р=<0,0001). Baxılan polimorfizmin 2-ci tip ŞD-nin inkişaf riskinə təsirini 

hansı irsiyyət modelinin daha yaxşı əks etdirdiyini müəyyən etmək üçün dominant, resessiv və 

overdominant modellər nəzərdən keçirilmişdir. Hesablamalar göstərmişdir ki, resessiv model bu 

əlaqəni daha yaxşı və daha yüksək statistik etibarlılıqla əks etdirir (dominant model üçün OR 

(95%CI)=3,05 (1,56-5,95), Р=0,001; resessiv model OR (95%CI)=4,11 (1,84-9,17), Р=0,0005; overdomi-

nant model üçün OR=2,2951 (0,9976-5,2798), P=0,0366). Nəticələr ümumi şəkildə aşağıdakı cədvəldə 

təqdim edilmişdir.  

 

Genotiplər 2-ci tip ŞD (n=81) Nəzarət (n=80) Şanslar nisbəti OR (95%CI) P qiyməti 

GG 20 (25%) 40 (50%) - - 

GT 31 (38%) 30 (37%) 2,06 (0,99-4,30) 0,05 

TT 30 (37%) 10 (13%) 5,2 (2,34-11,54) 0,0001 

Allellər     

G 71 (44%) 110 (69%) - - 

T 91 (56%) 50 (31%) 2,81 (1,78-4,44) <0,0001 

Genetik modellər     

Dominant 

GG vs GT+TT 
- - 3,05 (1,56-5,95) 0,001 

Resessiv 

GG+GT vs TT 
- - 4,11 (1,84-9,17) 0,0005 

Over dominant 

(GG+TT) vs GT 
- - 2,2951 (0,9976-5,2798) 0.0366 

 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan populyasiyasında TCF7L2 geninin SNP 

tipli rs12255372 (G/T) polimorfizmi ilə 2-ci tip ŞD-nin yaranma riski arasında yüksək statistik eti-

barlılıqla müsbət korrelyasiya vardır. 

Açar sözlər: şəkərli diabet (ŞD), genetik assosiasiya, təknukleotidli polimorfizm (SNP), T-hüceyrəsi 

transkripsiya faktoru TCF7L2, şanslar nisbəti (OR).   
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Exposure of people to toxic metals is an important public health problem, however, soil 

pollution, which has recently increased due to industrialization and urbanization, has reached 

levels that may pose a danger to living things. All kinds of killing tools such as bombs, guns and 

bullets constitute a very serious source of chemical pollution.  

Due to increased exposure to these and other chemicals, people are exposed to toxic metals 

through air, water, soil, and food. Toxic metals and other chemicals such as lead, cadmium, arsenic 

and mercury, which are released from various war materials and weapons and accumulate in the 

soil when not purified, threaten our future generations. This pollution is permanent and maintains 

the potential to cause harm for generations.  

Removal of chemical pollution, especially toxic substances that accumulate in the soil at 

certain rates in regions where old wars took place, will play a major role in both increasing the 

biodiversity in the region and preventing diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, 

respiratory diseases, neurological diseases of unknown origin, autism, developmental retardation 

of the people who will live in that region in the future.  

In the region, where such environmental exposures are experienced, such as Karabakh, it is 

very important for healthy future generations to clear the soil from the toxicological burden. In line 

with the above purposes, our working group carries out the necessary analysis of soil, rock and 

water samples in such regions that have experienced environmental toxic exposure, and plans 

various projects. Thus, the toxic load in the region will be determined, and chelation processes of 

such regions will be carried out with evidence-based methods. 
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Şuşa turizmin güclü inkişaf potensialı ilə seçilir. Bu şəhərdə Pənahəli xanın sarayı, Yuxarı 

Gövhər ağa və Aşağı Gövhər ağa məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi, Şuşa mağara düşərgəsi, 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Şuşa qalası kimi tarixi abidələr və muzeylər ziyan görsə də, sürət-

lə bərpa işləri aparılır. Şuşa tarixi, dini, sağlamlıq və mədəni turizm üçün böyük imkanlara malik 

ərazilərdən biridir. Cıdır düzü, Turşsu yaylaqları, İsa bulağı, Səkili bulağı, Şəmilin bulağı və s. tu-

rizm üçün geniş perspektivləri ilə seçilir. Turşsu şəfalı və müalicəvi suyunun sağlamlıq turizminin 

inkişafına şərait yaradacağı şübhəsizdir. Şuşa həm də Qarabağın xalçaçılıq sənətinin mərkəzlərin-

dən biri olaraq inkişaf imkanlarına malikdir [2, 5]. 

Kəlbəcər rayonu əsasən dağlıq ərazidə yerləşir, ən yüksək zirvələri Camışdağ (3724 metr) və 

Dəlidağdır (3616 metr). Burada flora aləmindən enliyarpaq meşələr (palıd, vələs, fıstıq ağacları), 

meşə-çöl bitkiləri, qismən orta və yüksək dağlıqda isə alp və subalp çəmənlikləri, fauna aləmindən 

isə qonur ayı, dağ keçisi, cüyür, ular, çöl donuzu, daşlıq dələsi, qartal, toğlugötürən və s. kimi hey-

van növləri geniş yayılmışdır. Eyni zamanda Kəlbəcər ibtidai insanın yaşadığı məkanlardan biri-

dir. Belə ki, buradakı çoxsaylı mağaralar, qazıntılar zamanı tapılmış müxtəlif ov və məişət alətləri, 

qayaüstü rəsmlər və s. bunun sübutdur və bunların tarixi təxminən eramızdan əvvəl IV-III minil-

liklərə aiddir. Kəlbəcər qədim türk mədəniyyətinin beşiyi hesab edilir. Qədim Tünc dövrünə aid 

olan Kür-Araz mədəniyyətinin nümunələri də bu rayonda aşkar edilmışdir. Kəlbəcər termal su 

mənbələrinin zənginliyi ilə də seçilir.  

Kəlbəcərlə şimaldan həmsərhəd olan Laçın rayonunun ərazisində isə təxminən 3 mindən çox 

tarixi-memarlıq abidəsi mövcuddur. Bunların sırasında qəbirüstü abidələr, kurqanlar, qala tipli 

abidələr, süjetli daşlar, at, qoç fiqurlarını və s. sadalamaq olar. Rayonda subalp və alp çəmənlikləri, 

meşələrlə zəngin ekosistemlər vardır. Laçında (eləcə də Kəlbəcərdə) zəngin və qədim xalçaçılıq 

ənənələri vardır. Laçına aid olan dünya şöhrətli Qasımuşağı xalçaçılıq məktəbinin adını qeyd et-

mək olar. Laçında zəngin su mənbələri, mineral və termal bulaqlar vardır. Hər iki rayonun ərazi-

sində Alban mədəniyyətinə aid olan abidələr mövcud olumuşdur.  

Zəngilan rayonunda da çoxlu sayda termal su mənbələri mövcuddur. Burada tarixi və dini 

abidələr, xüsusilə seçilən çinar meşələri vardır.  

Bunlar göstərir ki, Qarabağı dünyada mühüm ekoloji turizm mərkəzlərindən birinə çevir-

mək mümkündür. Azıx mağarası, Xudafərin körpüsü gələcəkdə aktiv turist marşrutları ola bilər. 

Gələcəkdə Bərdə-Ağdam, Füzuli-Xocavənd-Şuşa-Laçın, Zəngilan-Qubadlı-Kəlbəcər-Laçın, Füzuli-

Cəbrayıl-Zəngilan istiqamətlərində turizm marşrutlarının təşkili nəzərdə tutulmuşdur.  

Ayrı-ayrılıqda regionların turizm potensialında Şuşa yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, burada 

mədəni tədbirlər, festivallar, sərgilər, müxtəlif turizm məhsullarının təqdimatı keçirilə bilər. Laçın-

Kəlbəcər istiqamətində qış, təbiət və sağlamlıq, Qubadlı-Zəngilanda təbiət və mədəniyyət, Füzuli-

Ağdam-Cəbrayılda isə mədəniyyət və tarixi turların təşkili məqsədəuyğun hesab edilir. Çünki tu-

rizmin nəinki iqtisadi, eləcə də siyasi-təbliğati tərəfi də var. 

Qeyd edək ki, hələ sovet dövründə də əhəmiyyətli marşrutlar içərisində Qarabağ turizm 

marşrutu çox məşhur idi. Şuşa tarixi, mədəni və sağlamlıq turizm mərkəzi kimi tanınırdı. Şuşa şə-

hərində turizm fəaliyyətinin rəsmi təşəkkülü 1935-1936-cı illərə təsadüf etmişdir. 1936-cı ildə Şuşa-

da ilk istirahət evi istifadəyə verilmişdir. Oradakı pansionat isə 1964-cü ildən fəaliyyət göstərməyə 

başlayaraq 1970-ci ildən sanatoriyaya çevrilmişdir. Sanatoriya əsasən mədə-bağırsaq xəstəlikləri-

nin müalicəsi üzrə ixtisaslaşmişdır. 1970-ci ildən keçmiş SSRİ-də məşhur olan Şuşa Turşsu turist 

mailto:abbas.k@bk.ru


392 
 

bazası fəaliyyətə başlamış və tez bir zamanda SSRİ məkanında məşhurlaşmışdır. Xankəndi Səya-

hətlər və Ekskursiyalar Bürosu (SEB) 1971-ci ildə fəaliyyətə başlamış və Şuşa “Şəfa” Turist Bazası 

1972-ci ildə istifadəyə verilmiş bu obyektlər sırasında yer alır. Qarabağda turizm təyinatlı obyekt-

lərin tikintisini bütövlükdə bölgənin turizm potensialından istifadə olunması sonralar daha məq-

sədəuyğun davam etdirilmişdir [2,4]. 

Bədxah ermənilərin Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və mənfur niyyəti nəticəsində bü-

tün bu imkanlar məhv edildi. Şuşa başda olmaqla, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar 30 ilə yaxın iş-

ğal dövründə talan edildi. Tarixi, mədəni abidələr, həmçinin təbii resurslar tamamilə dağıdıldı. İş-

ğaldan azad olunmuş şəhər, rayon və kəndlərimizdə çox sürətlə tikinti-bərpa işləri aparılır. Bu ərazi-

lərin tez bir zamanda dünyanın diqqətində olacaq ekoturizm mərkəzlərinə çevriləcəyi şübhəsizidir. 
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The territories belonging to the administrative districts of Kalbajar and Lachin are distin-

guished by the attractiveness of natural and climatic conditions, ecological cleanliness of the envi-

ronment, the convenience of the territory for spending leisure time, and rich historical and cultural 

heritage. The area has a unique ecotourism potential for local and foreign tourists. Here it is possi-

ble to create routes with all levels of difficulty (l – lV). The area also has seasonal and year-round 

route potential using different modes of transport. The unique topography of the area allows creat-

ing routes with different modes of movement (on foot, on horseback, by bicycle, by water, etc.). 

The administrative regions of Kalbajar and Lachin are located in the northern part of the East 

Zangezur economic region. The average annual precipitation is 600 mm, the average temperature 

of the coldest month is -10 – 100 C, and the average temperature of the hottest month is 5 – 200 C. 

The climate is mild, with dry winters in the plains and lowlands, and cold in the highlands. The 

relief of the area is mainly mountainous. Its territory is bordered by Eastern Goyche in the North-

west, Murovdagh in the North, Karabakh Ridges in the East, Karabakh Plateau in the West. The 

highest peaks are Gamish (3724 m), Delidagh (3616 m), Qizilbogaz (3594 m), Beyuk Ishikli (3550 

m), Kizylbogaz (3562 m), Beyuk Ishikli (3552 m), Sarcheli (3433 m), Mykhtoken ( 3411 m), Ketidagh 

(3399 m), Hinaldagh (3367 m), Gelingaya (3335 m), Kiziltepe (3181 m) peaks are the main objects of 

mountaineering and mountain tourism. 

The main rivers are Bazarchay (Bargushad), Hakari, and their tributaries. Alagol Lakes 

(Beyuk Alagol and Kichik Alagol lakes), Karagol, Zalkhagol, etc. are lakes. The main vegetation 

consists of subalpine and alpine meadows. Forests are mainly spread in the south of the Murovdag 

range, on the western slopes of the Karabakh range. 

Unique landscapes, geological, biological and paleontological natural monuments form the 

basis of the ecotourism potential of the area. Geological natural monuments mainly consist of glac-

iers, karst caves, canyons, calderas and moraines, thermal and mineral waters. Biological nature 

monuments consist of unique forests, rare and endangered endemic species, champion and veter-

an trees over a hundred years old. 

The main water basins of the Kalbajar administrative region are Tarter (200 km), Levchay 

(140 km), Tutgunchay (136 km) rivers. Terterchay River has the potential for rafting and kayaking. 

Boyuk Alagol Lake and Kichik Alagol Lake have high recreation potential. 

On the left bank of the River Aghgayachay (Dalidaghsuchay tributary) in the high mountain 

zone, rare beech forests (Betula raddeana) found at an altitude of 2200 - 2400 m above sea level are a 

unique biological tourism object. Tall subalpine meadows can be found in the surrounding areas of 

Keshdak village. 

The area is also rich in geological natural monuments. There is a group of Alagol Lakes with 

a system of up to 30 lakes, cascading waterfalls (vicinity of the Keshdak and Shaplar villages), 

karst caves, healing mineral water sources. The thermal and mineral waters of the Istisu and 

Zulfugarlı villages, due to their chemical composition and physical properties, stand alongside 

well-known springs in the world. 
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The main water basins of the Lachin administrative region are Hekari (113 km), Pichanis (83 

km), Shalva (83 km), Hochazsu (63 km), and Zabukh (53 km) rivers. Ishikli Karagol, which has a 

unique landscape, is located at an altitude of 2666 m above sea level. Around it, Jilli Lake takes on 

a highly aesthetic appearance reminiscent of a tundra-swamp landscape in the summer months. 

The alpine meadows of Minkend, Mirik, Kara Keshish, Boz, and Kamalli villages of the re-

gion create alpine meadows with high biological diversity. Surroundings of the Agbulag and Shal-

vaderesi villages has unique landscapes consisting of deep valleys, harsh and high canyons. 

There are champion and veteran trees 250 - 400 years old in Zabukh and Malkhalaf villages 

of the region. The area is rich in geological natural monuments such as waterfalls, narzan-type 

mineral springs (Minkend villages), karst caves. There are about 30 karst caves in Lachin region 

(Mishni, Khochaz, Jagazur, Jijimli, Garikishlag, Galacha villages). 

 
 

Fig. a - Thermal geyser (Istisu settlement, Kalbajar district); b - Thermal mineral spring (Zulfugarlı 

villages, Kalbajar district); c - Jilli Lake (surroundings of the Mirik village, Lachin district), d - 

Aghbulag canyon (vicinity of the Aghbulag village, Lachin district). 
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After the great victory of our army in the day Patriotic War, the strategy announced by the 

Supreme Commander-in-Chief regarding the return to and development of our territories freed 

from occupation includes modern and universal ideas such as protecting the unique 

environmental components included here based on modern environmental standards, green 

economy and sustainable development. It is rich in characteristic broad-leaved forests and alpine 

meadows, abundant rivers, mountain lakes, mineral and thermal springs, waterfalls, landscape, 

flora, and fauna specific to different tiers of the Lesser Caucasus in Karabakh Volcanic Plateau of 

the Caucasus Ecoregion as one of the 25 biodiversity hotspots on Earth is a piece of paradise on the 

Earth which has been fully gifted to us and Shusha is the most charming corner of this paradise. 

Against the background of the cultural and natural heritage of the region, the formation of tourism 

types and products directed towards the sustainable development of the ecosystem by the relevant 

institutions shall be declared a priority in accordance with the planning programs of the state 

related to these areas, various scientific-research and conservation projects that will support these 

activities shall be started taking into account the current realities, and a new network of specially 

protected natural areas be created in the region. Shusha, with its historical heritage, as mentioned 

above, should maintain its irreplaceable important position in the context of nature tourism and 

ecotourism and become the center of the region in this field. For this purpose, the important initial 

activities to be carried out are the assessment of the current state of the ecosystem in the city of 

Shusha and its surrounding areas, and the study of their ecotourism potential. Population status of 

species of flora and fauna of international and local importance shall be studied and inventory of 

endangered and vulnerable species be carried out. Impacts that threaten species should be studied 

and assessed. This assessment will serve as a basic database for the future development of 

ecotourism routes, determination of route loading rates and preparation of conservation projects. 

While working around these ideas, based on the results of the preliminary assessment of the state 

of the ecosystem in general we would propose to discuss the idea of changing the status of Shusha 

and its surroundings (Shusha district) to a biosphere reserve defined by UNESCO’s “Man and the 

Biosphere Program”. Thus, a Biosphere Reserve is a special area of ecosystems created to test and 

demonstrate approaches to integrated sustainable resource management in harmony with 

biodiversity conservation. We value specific areas (areas, where interdisciplinary approaches are 

applied to understand and manage change and interactions between social and ecological systems, 

by achieving conflict prevention and sustainable use of biodiversity) as open-air scientific 

laboratories where natural processes develop without interference, contributing to the human. But 

at the same time, these unique processes serve sustainable development with diverse tourism 

networks and tourism products as an ecosystem service and make their economic contribution to 

the local community and national budget as a branch of the green economy.  Biosphere reserve 

status is granted at the suggestion of national governments. At the same time, biosphere reserves 

remain under the sovereign jurisdiction of the states in which they are located and become an 

integral part of the network of specially protected natural areas. We think that all of the above-

mentioned is a good topic of discussion that will result in the creation of a working group to 

conduct purposeful work in this direction and prepare an action plan containing specific goals, 

and the effectiveness of this issue will directly depend on the active participation of scientific 

communities in the process. 
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Neurodegenerative changes in old age are accompanied by progressive disturbances in me-

mory and learning, decreased intelligence and higher brain functions. These changes in old age are 

collectively referred to as Alzheimer's type dementia. In this case, the microscopic examination 

usually reveals intracellular neurofibrillary tangles and intercellular neurotic plaques in the brain. 

Various studies indicate that neurotransmitter systems, including glutamatergic, are also involved 

in the neurodegenerative pathological process underlying Alzheimer's disease. Glutamate exerts 

neurotransmitter function in the brain and plays an important physiological role in the mecha-

nisms of memory and learning. At the same time, glutamate excess can be the cause of neurodege-

nerative processes. The neurotoxic effects of glutamate need to be investigated more carefully. Va-

rious research on the mechanisms of Alzheimer's disease has been going on for many years, but 

there is still no clear understanding of its cause and there is no effective treatment. 

In this work, age-related changes in the activity of phosphate-activated glutaminase (EC 

3.5.1.2) in the brain structures were studied using an experimental rat model of neurodegenerati-

on. A streptozotocin-induced model was applied to generate neurodegeneration in old Wistar rats. 

All experiments on animals were performed in compliance with bioethical rules. All data were sta-

tistically processed using Student's t-test. The animals were divided into 3 groups: 1) the intact 

group included animals bred in normal vivarium conditions; 2) the control group included ani-

mals subjected to a "sham operation": the animals under anesthesia (calypsol + xylazine) were in-

jected using a Hamilton microsyringe with saline into the lateral ventricles of the brain; 3) the ex-

perimental group included animals administered 5 µl streptozotocin at a dose of 3 mg/kg injected 

into both brain lateral ventricles. The animals were decapitated one month after the drug administ-

ration. The activity of phosphate-activated glutaminase was investigated using the phenol-hypoch-

lorite method in the sensorimotor, orbital, visual, and limbic cortices, hippocampus, cerebellum, 

midbrain, and medulla oblongata.  

It was shown that in the brain of old rats in the streptozotocin-induced Alzheimer's disease-

like state, the content of the neurotransmitter glutamate, as well as the activity of glutaminase, the 

enzyme of its metabolism, changes to varying degrees in accordance with the age and inter struc-

tural correlation. After streptozotocin administration, there was a different sensitivity to the dama-

ging agent in different brain structures. The results of the studies revealed significant changes in 

the activity of phosphate-dependent glutaminase in the hippocampus, hypothalamus, and some 

areas of the cerebral cortex in the rat model of streptozotocin-induced neurodegeneration. Adapti-

ve-compensatory changes in glutaminase activity observed in the brain during neurodegeneration 

led to the changes in the intensity of hydrolytic deamination of glutamine, and the formation of 

glutamate and ammonia, which also have a neurotoxic effect.  
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Antibiotiklərə davamlı patogenlərin sürətli təkamülü yeni və daha effektiv antimikrob bir-

ləşmələrin müəyyən edilməsi zərurətini yaradır. Təbii məhsullar yeni antibakterial birləşmələrin 

əsas mənbəyidir. İstifadə olunan antibiotiklərin əksəriyyəti canlı orqanizmlərdən ayrılmış və ya 

strukturları təbii məhsullardan əldə edilən dəyişdirilmiş birləşmələr olduğundan, yeni antibiotik 

istehsal edən bakteriya ştamlarının müəyyən edilməsi çox vacibdir. Yeni antibakterial birləşmələ-

rin təbii mənbələrdən alınma prosesində əsas problemlərdən biri artıq kəşf edilmiş bioloji aktiv 

molekulların yenidən aşkarlanmasıdır. Bu baxımdan dereplikasiya çox mühüm rol oynayır.  

2014-cü ildə Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaq nümunəsindən AZ-130 ştamı ayrılmışdır. 

Yeni antibakterial birləşmələrin aşkarlanması üçün aparılmış ilkin kultura və supernatant skrinin-

qinin nəticəsində AZ-130 ştamı Staphylococcus aureus və Enterococcus faecalis qram-müsbət şərti pa-

togenlərə qarşı güclü fəallıq göstərmişdir. 16S rRNT geninin sekvensi nəticəsində AZ-130 ştamı Ba-

cillus vallismortis kimi identifikasiya edilmişdir. AZ-130 ştamının supernatantının Yüksək perfor-

manslı maye xromatoqrafiya (HPLC) analizi göstərmişdir ki, AZ-130 ştamı yalnız bir antibakterial 

aktivliyə malik birləşmə istehsal edir və bu birləşmənin HPLC sütununda saxlanma müddəti 

12,648 dəqiqə təşkil edir. Bacillus vallismortis bakteriyasının antibakterial birləşmə istehsal etməsi 

barədə ədəbiyyatda, eləcə də APD3 verilənlər bazasında məlumatın olmaması, AZ-130 bakteriya-

sının istehsal etdiyi bioaktiv maddənin yeni antibiotik birləşmələrə namizəd hesab etməyə imkan 

verir.  

AZ-130 birləşməsinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün onun digər bakteriya ştamlarına 

qarşı aktivliyini müəyyən etmək çox vacibdir. Təqdim olunan işin əsas məqsədi Bacillus subtillis və 

AZ-130 bakteriyalarının antibakterial aktivliklərinin Lactococcus lactis subsp. Lactis ATCC 11454 qar-

şı müqayisəli şəkildə təhlil edilməsindən ibarətdir.  

Bu məqsədlə, 50 ml TB mühiti təhlil edilən ştamların bir koloniyası ilə inokulyasiya edilmiş 

və 22-24 saat 32°C və 220 rpm-də inkubasiya edilmişdir. İnkubasiya müddətindən sonra superna-

tantlar 10000 g 4°C-də 30 dəqiqə sentrifuqa edilərək təmizlənmiş və 0,22 mkm PES membranından 

filtrasiya edilmişdir. Toplanan supernatantlar bakteriyanın böyüməsinin inhibə edilməsi və mikro-

durulaşdırma metodları ilə L. lactis ştamına qarşı təhlil edilmişdir.  

Aparılan təcrübələrin nəticələri göstərir ki, AZ-130 və B. subtilis ştamlarının supernatantları 

L. lactis-ə qarşı güclü aktivliyə malikdirlər. AZ-130 ştamının L. lactis-ə qarşı aktivliyi B. subtilis ilə 

müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.  
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“Yaşıl iqtisadiyyat”, qapalı iqtisadiyyat və bioiqtisadiyyat kimi mövzular siyasət, elmi-tədqi-

qat və biznes davamlılığında təminat üçün makrosəviyyədə müzakirələrə səbəb olan prioritetdir. 

“Yaşıl iqtisadiyyat” onun inteqrasiya cəhdləri baxımından çox mürəkkəb bir strukturdur, davamlı 

inkişafın təminatı üçün ayrı-ayrılıqda iqtisadi, sosial və ekoloji problemlərin həllini müəyyənləşdi-

rib birgə təşviq edə bilən yol, təklif edilən “paket”dir. Bu, iqtisadiyyatın ekologiyalaşma prosesləri-

nin tənzimlənməsi üçün zəruri olan idarəetmə nəticələrini və formalarını müəyyənləşdirərək, so-

sioloji tədqiqatlar qarşısında yeni empirik və nəzəri vəzifələr qoyur; bu, sosial-ekoloji gələcəyi tə-

min edə bilən yoldur.  

Qarabağ bölgəsi 30 il ərzində kifayət qədər deqradasiyaya uğraymışdır. Təbii canlı resursla-

rın məhvi, qiymətli yeraltı sərvətlərin çıxarılması və ilkin emalı, çayların çirkləndirilməsi, torpaqla-

rın deqradasiyaya uğraması ətraf mühitə illərlə zərbələr vurmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 

2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında qüdrətli dövlət və yüksək rifah cəmiyyə-

tinin davamlı qurulması və idarə edilməsi üçün əsas hədəflərdən biri də işğaldan azad edilmiş əra-

zilərdətəmiz ətraf mühit, “yaşıl şəhər”, ”yaşıl kənd”, “yaşıl artım”, “yaşıl iqtisadiyyat”, ‘yaşıl tex-

nologiyalar” kimi anlayışların tədbiq olunub həyata keçirilməsidir. Ölkədə təbii resurslardan ra-

sional istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi sferasında olan bütün ekoloji çağırışlar, o cümlədən la-

yihələr, tədbirlər ekoloji böhranları yumşaltmağa doğru yönəlir. İşgaldan azad olmuş ərazilərdə 

abadlıq işlərinin aparılması, “yaşıl şəhər” və “yaşıl” və “ağıllı” kəndlərin layihələndirilməsi dövrü-

müzün tələblərinə cavab verir. Müasir cəmiyyətin inkişafında əsas məsələrdən biri iri şəhərləri sa-

larkən təbii resursların və intellekt kapitalının effektiv istifadə imkanlarının diqqət mərkəzinə qo-

yulmasıdır. Eyni zamanda iqtisadi, sosial və ekoloji tələbləri yerinə yetirmək üçün çox sayda gös-

tərici parametrlər, ölçmələr və hesablamalara geniş yer verilir ki, bu da alqoritmlərin, modellərin 

qurulmasına və ərazilərin rəqəmsal iqtisadiyyatdan istifadə edərək məlumatların emal edilməsinə 

gətirib çıxarır. Qeyd edilənlər öz növbəsində cəmiyyətin üç komponentli inkişafına (“yaşıl” iqtisa-

diyyat, innovasiya, ekoloji informatika) ehtiyac olmasını önə çəkir. Yaranmış vəziyyət Qarabağ re-

gionunda təbiətdən rasional istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi problemlərinin ayrı-ayrılıqda da-

ha dərindən müşahidə və təhlil olunmasını tələb edir. Atmosfer və sulara atılan tullantıların moni-

torinqi və biomüxtəlifliyin mühafizəsi, yenidən bərpası məsələlərinin həlli daha sadə, iqtisadi cə-

hətdən əlverişli, müasir metodlarla, az zərər vurmaqla daha çox informasiya toplamaq, erkən 

proqnozlaşma vermək, prosesləri modelləşdirmək kimi məsələləri qarşıya vəzifə olaraq qoyur. 

Yenidənqurma zamanı kənd təsərrüfatı və aqrar sahəni inkişaf etdirməklə torpaqların və at-

mosfer havasının təmişlənməsinə, bərpasına nail olmaq olar. Əkin və meşə sahələrinin salınması 

eyni zamanda yaşıllaşmanın artırılması istiqamətində planlaşdırıla bilər. Mühit üçün əlverişli bitki 

və heyvan növlərinin introduksiya edilməsi məsələsi mütəxəssis alimlərin tədqiqat obyekti kimi 

önə çəkilməlidir. Burada bioloji tədqiqatlarla bərabər eyni vaxtda ekoloji araşdırmaların aparılma-

sına ehtiyac vardır. Ekoloji qiymətləndirmə, ekoloji planlama və idarəetmə həyata keçirilməlidir. 

Dövlət proqramları və layihələr elan edilməli, ekoloji təhlükəsiz texnologiyalardan istifadə etmək-

lə tədqiqatlar aparılmalıdır. Planlama və idarəetmə cəmiyyətin rifahının optimallaşmasına yönəl-

məlidir. Cəmiyyətin rifahının yüksəlməsi ekosistemlərdən birbaşa asılıdır. Qiymətli məhsullar 

ekosistemlərdən insan həyatına daxil olur. Qida məhsulları, dərman materialları, tikinti və geyim 

və s. təbii ekosistemlərdən daxil olur. Təbii ekosistemlərin estetik və mədəni aspektləri insanlar tə-

rəfindən dəyərləndirilir. Ancaq iiqtisadiyyatın nə dərəcədə təbii ekosistemlərdən asılı olması in-
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sanlara çox az dərəcədə məlumdur. Ekosistemlərin monitorinqi zamanı bioloji proseslər iqtisadi 

analiz edilməli və idarəetmədə istifadə edilməlidir.  

Qarabağ regionunun biomüxtəlifliyi, torpaq və atmosfer, su mühitlərinin tədqiq edilməsi, 

təhlillərin, proqnoz və planlamaların aparılması zamanı ekoloji və iqtisadi sərmayələrin genişlən-

dirilməsinə kömək etmək üçün ən yaxşı təcrübələrin Azərbaycana köçürülməsi tətbiqi problemlə-

rin düzgün həlli yollarında vacib amildir. “Yaşıl məkan”, “yaşıl iqtisadiyyat” prinsiplərinin elmi, 

nəzəri və praktik cəhətdən “ağıllı” istifadəsini təmin etmək üçün universitetlərdə “Bioiqtisadiy-

yat” ixtisasında tədris aparılmalı və təhsilin keyfiyyəti yüksəldilməli, əmək bazarında tələblərə ca-

vab verə bilən kadrlar hazırlanmalıdır. Nyu-York, Honqkonq, London, Amsterdam, Sinqapur kimi 

şəhərlərdə “ağıllı şəhər” məfhumu daha çox tətbiq edilir və bunun nəticəsində həmin şəhərlər 

dünyada turistik mərkəzlər kimi tanınır. 

Düşünürəm ki, ölkədə Bioiqtisadiyyat fondunun yaradılması məqsədəuyğun olardı. Qara-

bağ regionunda davamlı inkişafa nail olmaq üçün bioiqtisadi, o cümlədən “yaşıl iqtisadiyyat”, 

“yaşıl artım” innovasiyaların yaranmasında katalizator rolu oynayacaq və iqtisadi sistemin yeni 

yollarını müəyyən etməyə şərait yaradacaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 
 

FİZİOLOJİ VƏ PATOLOJİ QOCALMADA BAŞ BEYİNDƏ  

QLUTAMATDEKARBOKSİLAZANIN FƏALLIĞININ DƏYİŞİLMƏSİ 
 

Nəzakət Əliyeva  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına  

Fiziologiya İnstitutu, nazaket-alieva@mail.ru 

 

Neyrodegenerativ pozulmalar mərkəzi və periferik sinir sisteminin mütərəqqi struktur və 

funksional degenerasiyası ilə xarakterizə olunan heterogen xəstəliklər qrupudur. Damar demensi-

yaları, Alzheymer xəstəliyi (AX), Parkinson və Huntington xəstəlikləri bütün dünyada, xüsusən də 

yaşlılar arasında geniş yayılmış ölüm səbəbləridir. AX kliniki olaraq ağır koqnitiv çatışmazlıqlar 

və patoloji olaraq amiloid lövhələri, neyron itkisi və neyrofibrilyar dolaşıqlarla xarakterizə olunan 

neyrodegenerativ xəstəlikdir. Beyində anormal amiloid β-protein (Aβ) çökməsi çox vaxt AX nevro-

patologiyasında əsas başlanğıc amil kimi düşünülür. QAYT, beyində əsas ləngidici neyrotransmit-

ter kimi bir çox fizioloji proseslərin modulyasiyasında iştirak edir və eyni zamanda QAYTergik 

sistemin disfunksiyası bəzi neyrodegenerativ pozulmalarla əlaqələndirilir. QAYTergik sistem ney-

ron funksiyası və homeostazda oyandırıcı/ləngidici balansın saxlanmasında, öyrənmə və yaddaş 

proseslərində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdən QAYTergik funksiyada dəyişikliklər 

AX-nin patogenezinin həm erkən, həm də sonrakı mərhələlərində mühüm amil ola bilər. AX-nin 

patogenezində QAYTergik disfunksiyanın rolu mübahisəli məsələdir. İlkin tədqiqatlarda göstəril-

mişdir ki, QAYT ləngidici interneyronlar Aβ hücumuna qarşı həssas deyildir. Ənənəvi olaraq, 

QAYTergik neyronlar xolinergik və ya qlutamat (Qlu)ergik neyronlarla müqayisədə Aβ patologi-

yasına daha davamlı hesab olunurdu. Son zamanlar AX-nin patoloji markerlərinin dəyişmiş QAYT 

siqnalı ilə əlaqəli olduğu düşünülür. QAYT piridoksal-5-fosfatın iştirakı ilə qlutamatdekarboksila-

za (QDK) tərəfindən L-Qlu-nun dekarboksilləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Bütün təcrübələr Avropa Birliyinin Beynəlxalq Bəyannaməsinin eksperiment və digər elmi 

məqsədlər üçün istifadə olunan heyvanların qorunması prinsiplərinə uyğun olaraq aparılmışdır. 

Patoloji qocalma AX-nin siçovul modelindən istifadə edərək streptozotosini (STZ) intraserebro-

ventrikulyar yeritməklə yaradılmışdır. Tədqiqatlar yaşlı erkək ağ siçovullar üzərində aparılmışdır. 

Təcrübə heyvanları 3 qrupa ayrılmışdır: 1) intakt qrup, 2) kontrol qrup – fizioloji məhlul yeridilmiş 

qrup (“yalançı əməliyyat” olunmuş heyvanlar), 3) STZ yeridilmiş heyvanlar. Anesteziya üçün ka-

lipsol və ksilazindən istifadə edilmişdir. Fizioloji məhlul və 3 mq/kq, 5 µl STZ Hamilton mikroşpri-

sindən istifadə edərək beynin hər yan mədəciyinə yeridilmişdir. Bir ay sonra siçovullar dekapitasi-

ya olunmuş və QDK fermentinin fəallığı beyin qabığı, beyincik, beyin sütunu, hipotalamus və hip-

pokampda təyin edilmişdir. Normada QDK fermentinin fəallığı baş beyin strukturlarında postna-

tal ontogenezin ilk günündən cinsi yetişkənlik dövrünə qədər yüksəlir. Təcrübələrdə qoca heyvan-

larda bu fermentin fəallığı baş beyin strukturlarında təyin edilmiş və əvvəlki tədqiqatlarımızda 

yetkin siçovullarda əldə etdiyimiz nəticələrlə müqayisə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, fizio-

loji qocalmada baş beyin strukturlarında QDK fermentinin fəallığı aşağı düşür. Neyrodegenerasi-

yanın STZ modelində siçovullarda yuxarıda göstərilən beyin strukturlarında QDK-nın fəallığı 

kontrol qrup ilə müqayisədə azalır. Fermentin fəallığında ən yüksək səviyyədə dəyişiklik tədqiq 

edilən digər strukturlarla müqayisədə hippokampda qeyd edilmişdir. Güman etmək olar ki, bu 

neyrodegenerasiya modelində QDK-nın fəallığının azalması nəticəsində QAYT-ın miqdarı azalır. 

QAYT neyrodegenerasiya zamanı erkən və əhəmiyyətli morfoloji və funksional dəyişikliklə-

rə məruz qalan yaddaş üçün kritik bir beyin strukturu olan hippokampda neyron siqnalının tən-

zimlənməsində və sinxronizasiyasında mərkəzi rol oynayır. QAYTergik interneyronların erkən iti-

rilməsi hippokampın hiperaktivliyinə gətirib çıxarır. Neyroşəbəkənin hiperhəyəcanlılığı neyrode-
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generativ xəstəliklərdə baş verən dəyişikliklər spektrinin bir hissəsi kimi tanınır və QAYT itkisinin 

tətikləyicisi ola biləcəyi mümkündür. 

QAYT neyrotransmitterinin AX-də bir neçə fərqli şəkildə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiyini 

göstərən sübutlar artmaqdadır. AX-də baş beyində QAYT səviyyələrinin və QDK fəallığının nisbi 

azaldığını göstərən bir neçə erkən tədqiqata əsaslanaraq xəstəliyin patogenezi zamanı QAYTergik 

neyronların nisbətən qorunduğuna inanılmışdır. Bununla belə, QAYTergik neyronların AX prose-

sindən tamamilə təsirlənmədiyi iddiası son tədqiqatlarda şübhə altına alınmışdır. Hər hansı faktiki 

QAYTergik neyron itkisindən asılı olmayaraq QAYTergik terminalların zədələnməsini göstərən AX-

də QAYTergik sinaptosomal qəbulun əhəmiyyətli itkisi olduğu nümayiş etdirilmişdir. QAYTergik 

terminallarda sinaptik funksiyanın pozulması potensialı mövcuddur ki, bu da AX patogenezində və 

digər neyrotransmitter sistemlərində əlaqəli disfunksiyada mühüm amil kimi göstərilir. 

Mövcud ədəbiyyata görə, yaşlanmanın normal gedişində QAYT-ın səviyyəsi azalır. Daha ye-

ni in vitro təcrübələrdə Aβ neyrotoksikliyinin QAYTergik neyron fəaliyyətini pozduğu və postsi-

naptik QAYTA reseptorlarını aşağı tənzimləməklə ləngidici postsinaptik potensialı zəiflətdiyi bil-

dirilmişdir. Ümumiyyətlə, AX və AX-yə bənzər patologiyalı digər xəstəlikləri olan xəstələrin toxu-

malarında aparılan əksər ölümdən sonra tədqiqatlar müxtəlif kortikal bölgələrdə QAYT-ın miqda-

rının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstərir. 

Normal beyin fəaliyyəti zamanı oyandırıcı və ləngidici neyronlar birlikdə aktivləşir və nor-

mal şəbəkə fəaliyyətini saxlayır. AX daxil olmaqla neyrodegenerativ pozulmalarda neyronların 

oyanması və ləngiməsi arasında tarazlıq pozulur. QAYT ləngidici interneyronlar QAYT-ın sərbəst 

buraxılması vasitəsilə müxtəlif beyin strukturlarında oyandırıcı neyronları tənzimləyir. Göstəril-

mişdir ki, AX-nin heyvan modellərində QAYTergik və Qluergik ötürülmənin disbalansı yetkin 

neyrogenezi pozur. Beləliklə, AX-də anormal artan neyron şəbəkə aktivliyi oyandırıcı-ləngidici 

disbalans ilə bağlı ola bilər. Neyron şəbəkəsinin fəaliyyəti həm oyandırıcı, həm də ləngidici ney-

ronlar tərəfindən tənzimləndiyindən, bu, bir-birinə zidd olan nəticələr göstərir. Aβ təkcə oyandırı-

cı neyronların funksiyasına deyil, həm də ləngidici neyronlara təsir edərək neyronların həyəcanlılı-

ğı və ləngiməsi arasındakı tarazlığı pozur. Buna görə də AX inkişafında QAYT ləngidici interney-

ronların rolu getdikcə diqqəti cəlb edir. 

Həddindən artıq Aβ QAYT ləngidici interneyron fəaliyyətini aşağı sala bilər, QAYT ləngidici 

interneyron itkisinə və bununla da QAYT ləngidici interneyronlarında funksional çatışmazlıqlara 

səbəb ola bilər. QDK-nın fəallığının çatışmazlığı sayəsində QAYTergik ləngidici fəaliyyətin itiril-

məsi ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, bu ferment AX patogenezində mühüm rola malikdir. 

Alınan məlumatlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, baş beyin strukturlarında QDK fer-

mentinin fəallığının aşağı düşməsi neyrodegenerativ proseslərin inkişafında QAYT-ın miqdarının 

azalma səbəblərindən biridir.  
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NEYRODEGENERATİV PROSESLƏR FONUNDA QLUTAMİNSİNTETAZA  

FERMENTİNİN FƏАLLIĞINDA DƏYİŞİKLİKLƏR 
 

Venera Xairova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına  

Fiziologiya İnstitutu, venerakhairova@yahoo.com 

 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ümumi xəstələnmə sayının böyük hissəsini qocalma ilə 

əlaqədar yaranan mərkəzi sinir sisteminin neyrodegenerativ xəstəlikləri təşkil edir. Hipoksiya, mi-

toxondrial disfunksiya, oksidləşdirici stres, qlutamatergik sistemdə pozulmalar səbəbindən yara-

nan yaşla əlaqəli neyrodegenerativ xəstəliklər ümumi patoloji hüceyrə və molekulyar mexanizmlə-

rə malikdir.  

Hipoksiya sinir hüceyrələrinin metabolizmində geri dönməz dəyişikliklərə səbəb olur. Bu da 

onların ölümü və hüceyrələrarası qarşılıqlı əlaqənin pozulması ilə nəticələnir. Qeyd etmək lazım-

dır ki, hipoksik zədələnmə nəticəsində qlutamatın həddindən artıq yığılmasının toksiki təsiri ney-

rodegenerativ dəyişikliklərə səbəb olur. 

Xüsusilə ahıl yaşlarda müşahıdə edilən Alzheymer xəstəliyi dünyada rast gəlinən demensi-

yaların 80%-ni təşkil edir. Xəstəliyin patogenezində əsas səbəb neyrotoksik protein β-amiloidin 

meydana gəlməsidir. β-amiloid toxuma iltihab mediatorlarını aktivləşdirir, oyandırıcı neyrotrans-

mitterlərin (qlutamat, aspartat) sərbəst buraxılmasını artırır, sərbəst radikalların artan istehsalını 

təşfiq edir. Nəticədə, neyronların zədələnməsi və ölümü müşahidə olunur. Bu zaman beyinin 

müxtəlif strukturları patoloji prosesə qeyri-bərabər səviyyədə cəlb olunur. Alzheymer xəstəliyinin 

səbəbləri ilə bağlı aparılan araşdırmalara baxmayaraq, sinir hüceyrələrinin məhvinin qarşısını alan 

müalicə vasitəsi hələ də tapılmayıb. 

Çoxsaylı tədqiqatlar həm normal (fizioloji) qocalmanın tənzimlənməsində, həm də yaşla bağ-

lı patologiyaların (ateroskleroz, insult, amiotrofik yan skleroz, Alzheymer, Parkinson, Huntington 

xəstəliklərinin) formalaşmasında neyrotransmitterlərin rolunu göstərir.  

Məlumdur ki, qlutamatergik sistemin pozulması, xüsusən də qlutamatın eksaytotoksikliyi 

neyrodegenerativ proseslərin inkişafının və proqressivləşməsinin səbəblərindən biridir. 

Qlutamat baş beyində ən çox yayılmış oyandırıcı neyrotransmitterdir, neyronlar və astrosit-

lər arasında qlutamat-qlutamin metabolik tsikli neyronların eksaytotoksikliyinin qarşısını almaq 

üçün vacibdir. Qlutamat fizioloji şəraitdə neyron plastikliyinin əmələ gəlməsini və yaddaş mexa-

nizmlərinin həyata keçirilməsini təmin edən ən vacib neyromediatorlardan biridir. 

Qlutamat-qlutamin tsiklinin əsas fermenti ATF-dən asılı qlutaminsintetaza (QS) ammonya-

kın zərərsizləşdirilməsi ilə qlutamatın qlutaminə çevrilməsini kataliz edir və qlutamat homeostazı-

nı tənzimləyir. Beyində QS yalnız astrositlərdə tapılıb və onun ən yüksək fəaliyyəti beyin qabığın-

da, beyincikdə və hippokampda olur. 

Eksperimental şəraitdə aşağı dozada streptozotosini (STZ) serebroventrikulyar daxili yerit-

məklə Alzheymer xəstəliyinin siçovul modelini yaratdıq. Heyvanlar 3 qrupa ayrılmışdır: 1) intakt - 

adi vivari şəraitində saxlanılan siçovullar; 2) kontrol - “yalançı əməliyyat” olunan siçovullar - nar-

koz altında (kalipsol+ksilazin) Hamilton şpritsi vasitəsilə beyinin yan mədəciyinə fizioloji məhlul 

yeridilmişdir; 3) təcrübə (STZ) - narkoz altında (kalipsol+ksilazin) Hamilton şpritsi vasitəsilə beyi-

nin yan mədəciklərinə 3 mq/kq, 5µl STZ yeridilmişdir. Təcrübəyə başlandıqdan 1 ay sonra heyvan-

lar dekapitasiya olunmuşdur.  

Hipoksiyanın təsirini öyrənmək üçün 1) təcrübə heyvanları 14 gün ərzində hər gün xüsusi 

kamerada 1 saat kəskin hipoksiyaya (5%O2+95%N2) məruz qalmışdılar. 2) Kontrol ağ siçovullar isə 

sərbəst oksigen axını şəraitində 14 gün ərzində 1 saat xüsusi kamerada yerləşdirilmişdir. Hər iki 

eksperimental modeldə qoca heyvanlar istifadə olunmuşdur. 
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Dekapitasiyadan sonra bаş bеyinin müxtəlif struкturlаrında - bеyin yаrımкürələrinin qаbığı, 

bеyinciк, hipоtаlаmus, hippokampda QS-in fəаllığı təyin edilmişdir. QS fermentinin fəallığının tə-

yini ammonyak və qlutamin mikrometodu ilə aparılmışdır. Alınmış nəticələr Styudent kriteriyası 

üzrə statistik olaraq hesablanmışdır.  

İş elmi məqsədlər üçün istifadə edilən heyvanların mühafizəsi üzrə Avropa Parlamentinin 

və Avropa İttifaqı Şurasının Direktivinə (2010/63/EU) uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.  

Apаrdığımız tədqiqаtlаrın nəticələrinə əsasən, həm hipoksiyaya məruz qalmış siçоvullаrdа, 

həm da STZ modelində baş beyinin müxtəlif strukturlarında QS-in fəаllığı nəzarətlə müqayisədə 

azalmışdır. Qеyd еtməк lаzımdır кi, STZ modelində tədqiq edilən fermentin fəаllığı öyrənilən be-

yin strukturlarında kəskin səviyyədə azalır. QS fermentinin səviyyəsində dəyişiklik astrositlər tə-

rəfindən qlutamatın alınmasına və qlutaminin sintezinə təsir göstərə bilər. Oyandırıcı neyromedia-

torların, xüsusilə, qlutamatın həddindən çox ifrazı, mübadilə proseslərin pozulması və hüceyrələ-

rin ölümü müxtəlif ekstremal şəraitdə sinir sisteminin patologiyasının səbəbi kimi hesab edilə bi-

lər. Bu halda qlikoliz enerjisinin hesabına astrositlərin qlutamat mediatorunu udmaq qabiliyyəti və 

onun mitoxondridə qatılığı artır, lakin onun qlutaminə çevrilməsi və NH3 detoksikasiyası QS-in fə-

allığının azalması nəticəsində pozulur. Hipoksik təsirdən sonra qlutaminin azalması və NH3-ün 

artması bunu təsdiq edir. 

Astroqlial QS qlutamatın neyrotoksikliyinə qarşı endogen müdafiə mexanizmi olduğundan 

ehtimal edilir ki, bu fermentin fəаllığının azalması neyrodegenerativ xəstəliklərdə neyrotoksikliyə 

vasitəçilik edən mexanizmdir. 
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AZƏRBAYCANIN QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ  

RAYONLARINDA YAŞIL ENERGETİKANIN İNKİŞAFI İMKANLARININ  

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  
 

Fəxrəddin Kərimov, Rəhilə Əliyeva, Məhərrəm Mehtiyev  
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Neft və Qaz İnstitutu, m_mehtiyev@mail.ru 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, ölkədə 2019-cu 

ildə ümumilikdə 9,97 mln. neft ekvivalenti ton (NET), o cümlədən nəqliyyatda 2,27 mln. NET ya-

nacaq istifadə olunubsa, 2020-ci müharibə ilində uyğun olaraq ümumi 9,92 mln., nəqliyyatda 2,3 

mln. NET yanacaq istifadə edilmişdir. Yəni, ölkə üzrə yanacağın ümumi istehlakı 0,05 mln. NET 

azalmış, nəqliyyatda isə cəmi 0,03 mln. NET artmışdır. Bu, onunla izah olunur ki, dronlardan isti-

fadə çoxlu yanacaq enerjisi sərf edən təyyarə, helikopter və zirehli texnikaya tələbatı azaltmışdır.  

Azərbaycan öz sosial-iqtisadi inkişafının strateji məsələlərində ekoloji prinsipləri önə çəkərək 

insan fəaliyyətinin bütün sahələrində enerji səmərəliyi, alternativ və bərpa olunan enerji resurslar-

dan istifadəyə üstünlük verir. Müharibənin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının işğal olun-

muş ərazisində yeni yaranmış “Qarabağ” və “Şərqi Zəngəzur” İqtisadi rayonların iqtisadiyyatının 

dirçəlməsi də Prezidentimiz tərəfindən 2021-ci ildə imzalanan “Azərbaycan Respublikasının işğal-

dan azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” sə-

rəncamı ilə uzlaşmalıdır. Bu sərəncam isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritet-

lər” sənədinin tərkib hissəsidir.  

Beləliklə, qeyd edilən iki sənədin icrası nəticəsində işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhəri və 

bütün Qarabağ ərazisi “Yaşıl enerji” zonasına çevrilə bilər və çevrilməlidir. Bunun reallaşacağını 

Prezident İlham Əliyevin qətiyyətlə dediyi: “Qarabağ bölgəsi “yaşıl enerji” zonası kimi dünya 

üçün bir nümunə olacaq” fikri də təsdiq edir. 

Məlum olduğu kimi, Qarabağın bərpaolunan enerji istehsalı üçün potensialı çox böyükdür. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Qarabağın düzənlik hissəsi olan Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında 

bir m2 səthə düşən günəş radiasiyası ildə 1600-1700 kVt/saat, dağlıq ərazinin 100 metr hündürlü-

yündə küləyin orta sürəti 7-10 m/san təşkil edir. Dövlətimizin başçısı Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru 

yaşıl enerji zonası elan etdiyini xatırladaraq bildirmişdi ki, Azərbaycanın azad olunmuş əraziləri-

nin 7200 meqavat günəş enerjisi və 2000 meqavat külək enerjisi potensialı var. 

Digər tərəfdən, iqlim dəyişmələri üzrə Paris Sazişindən irəli gələn öhdəliklərə töhfə olaraq 

Prezident İlham Əliyev 2030-cu ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında bərpaolunan enerji mənbələ-

rinin payının 30 %-ə çatdırılmasının hədəf kimi götürüldüyünü bildirib. 

Həmin istiqamətdə genişmiqyaslı işlər nəzərdə tutulub və onlar ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

Lakin alternativ və bərpaolunan resurslardan enerjinin istehsalı baha olduğundan bu sahədə işlər 

uzana bilər. Buna görə də “Yaşıl enerji” layihələrinə xarici investorları cəlb etmək bu işləri sürət-

ləndirə bilər. Buna görə ölkəyə investorların cəlb edilməsi üçün müvafiq addımlar atılır. Azərbay-

can Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Yaponiyanın “Tepsco” şirkəti arasında müqavilənin 

imzalanması işlərin uğurla irəlilədiyinin daha bir təsdiqidir. Nazirliyin bu barədə məlumatında 

bildirilir ki, müqavilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə külək, günəş, hidroenerji, geotermal və bi-

oenerji kimi bərpaolunan enerji potensialından istifadə, enerji-səmərəli texnologiya və müasir 

enerji-idarəetmə yanaşmaları əsasında “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq 

konsepsiyanın və baş planın hazırlanmasını nəzərdə tutur.  

Dövlət başçısının “Qoyuluş gücü 230 MVt olan günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı 

pilot layihənin həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında” sərəncamı Azərbaycanı “yaşıl enerji” məka-

nına çevirmək istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə Səudiyyə 
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Ərəbistanı Krallığının “ACWA POWER” şirkəti ilə külək və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Mas-

dar” şirkəti ilə günəş elektrik stansiyası tikiləcək.  

Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının illik ümumi müzakirələ-

rində çıxış edərkən ölkədə bərpaolunan enerjinin inkişafına böyük diqqət göstərildiyini bir daha 

vurğulamışdır. Növbəti 3-4 il ərzində ümumi gücü 700 meqavat təşkil edəcək 3 külək və günəş 

elektrik stansiyalarının inşasına sərmayə qoyuluşuna dair üç böyük beynəlxalq enerji şirkəti ilə 

müqavilələr imzalanmışdır. Layihələrdən biri 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın 

işğalından azad edilmiş Şərqi Zəngəzur bölgəsində həyata keçiriləcək. Bu, 240 meqavat gücündə 

günəş elektrik stansiyası Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində ən böyük birbaşa xarici sərma-

yə qoyuluşu layihəsi olacaqdır.  

Külək və günəş enerjisindən başqa, digər alternativ enerji mənbələrindən biri də ölkənin dağ 

çaylarıdır. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Qarabağ - Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayon-

larında yerləşən Vulkanik yayla və Qarabağ silsiləsindən qidalanan onlarla irili-xırdalı çaylar var-

dır. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, dağ çaylarının potensialı 

520 MVt həcmində qiymətləndirilir. Bu çaylarda kiçik və mikro su elektrik stansiyaları quraşdır-

maq mümkündür.  

Digər bərpaolunan enerji mənbələri Kəlbəcər və Şuşa ərazisində mövcud olan termal su ehti-

yatlarıdır. Bütün bu mənbələr işğaldan azad olunmuş rayonlarda yeni enerji layihələrini həyata 

keçirməyə imkan verir. Bu gün dünyanın ən böyük enerji şirkətləri Azərbaycanda bərpaolunan 

enerji növlərinin istehsalına maraq göstərir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonası-

nın yaradılması məqsədilə bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı özəl investisiyaların 

cəlb olunması üçün investorlarla müzakirələr aparılır.  

Enerji məqsədi ilə istifadə olunan mənbələrdən biri də odundur. Enerji infrastrukturu olma-

yan uzaq dağ kəndlərində insanların sosial tələbatının ödənilməsi üçün odunun istifadəsi qaçıl-

mazdır. Həm də ağac karbonu udduğu üçün onun tullantısı sıfır hesab olunur. Buna görə də hə-

min ərazilərdə meşə bərpası və yeni meşə massivlərinin salınması prioritet məsələdir. Azad olun-

muş ərazilərdə meşələrin bərpası və yeni meşə sahələrinin yaradılması ilə bağlı layihələrin həyata 

keçirilməsi təbii meşələrin qorunmasına və inkişafına yardım etmiş olardı.  

Bir sözlə, işğaldan azad olunmuş Şuşanı və ətraf əraziləri “yaşıl enerji” məkanına çevirmək 

üçün bütün mümkün imkanlardan səmərəli istifadə edilməlidir. Bu istiqamətdə görülən işlər ölkə-

mizin sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edəcəkdir. 
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BİOLOJİ TƏHLÜKƏNİN ARADAN QALDIRILMASINDA GƏMİRİCİ VƏ 

BİRƏLƏRİN MƏHV EDİLMƏSİ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRDƏNDİR 

 

Nəsib Cəfərqulu oğlu Namazov  
 

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilakktika İnstitutu,  

nasib_namazov@mail.ru 

 

Dünyada gəmiricilərin 3000-dən çox növü məlumdur. Azərbaycan Respublikası ərazisində 

37 növ gəmirici və 9 həşəratyeyənlər vardır. Gəmiricilər insan və heyvanlar arasında 50-dən çox 

yoluxucu xəstəliyin törədicisi və keçiriciləridir. Buraya taun, tulyaremiya, qarayara, listerioz, tok-

soplazmoz, Ku qızdırması, ensefalit, endemik rikketsioz, dəri leyşmaniozu və bir çox parazitar 

qurdlar daxildir. Gəmiricilər infeksiyanın yayılmasında mühüm rol oynamaqla, bəzən pandemiya 

zamanı yüksək ölüm faizinə səbəb ola bilər. Gəmiricilər və onların xarici parazitləri (bit, birə, gənə 

və s.) müxtəlif infeksiyaların yayılmasında rol oynayır. Birə taun və digər xəstəliklərin ötürülmə-

sində əsas rol oynamaqla, Azərbaycanda onların 89 növü məlumdur. Müəyyən təbii ocaqlarda, xü-

susən də taun xəstəliyinin yayılmasında birələrin böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanda birələrin 

düzənlik, dağətəyi və yüksək dağlıq əraziləri əhatə edən çoxlu təbii ocaqları mövcuddur. Azərbay-

canda 10-dan çox birə növü taun infeksiyasını bir ildən artıq öz orqanizmində saxlaya bilir. Tədqi-

qat zamanı birələrin insanlarda və vəhşi məməlilərdə parazitlik edən 20-dən çox növünə rast gə-

linmişdir.  

Gəmiricilər taun və tulyaremiyaya həssasdırlar, bu xəstəlikləri insanlara və heyvanlara çox 

aktiv şəkildə ötürürlər. Bu xəstəliklərə yoluxmuş ölü gəmiricilərin cəsədləri və ifrazatları insan və 

heyvanlar arasında xəstəlikləri sürətlə yayır. Xəstəliklərin təbii ocaqları üç qrupa bölünür: Birinci 

qrup xəstəliklərə gənə ensefaliti, yapon ensefaliti, endemik rikketsioz, gənə ensefaliti, taun, dəri 

leyşmaniozu aiddir. İkinci qrupa aid olan qeyri-infeksion xəstəliklər – leptospiroz, toksoplazmoz 

və s. qansoran parazitlərlə əlaqəli deyil və insan yalniz xəstə heyvanlarla və ya onların ifrazatları 

ilə birbaşa təmasda olduqda yoluxa bilər. Üçüncü qrupa aid olan xəstəliklər – Ku qızdırması, tul-

yaremiya vəhşi heyvanlardan insanlara həm keçə, həm də keçməyə bilər. Təbiətdə kənd təsərrüfatı 

işləri zamanı, həmçinin taxıl yığarkən, quş, balıq, vəhşi heyvanların ovlanması zamanı və s. insan-

lar təbii olaraq bu xəstəliklərə yoluxa bilərlər. Beləliklə, insanlar 3 yolla: alimentar, aspirator və tə-

mas yolla bu xəstəliklərə yoluxurlar.  

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, təbii patogen mikroblar müəyyən ərazilərdə kök saldıqda və 

uzun müddət davam etdikdə gəmiricilərin insanları yoluxdurma riski daha yüksək olur. Çox gu-

man ki, gəmiricilər təbii yaşayış yerlərində əsas infeksiya mənbəyidir. Gəmiricilər vasitəsilə keçən 

xəstəliklər bütün dünyada hərbi və mülki əhali üçün ciddi təhlükə yaradır. Gəmiricilər kənd təsər-

rüfatında işləyən və mal-qara ilə sıx təmasda olan insanlarda müvafiq xəstəliklərə xüsusilə həssas-

dırlar, çünki onlar tez-tez heyvanların qidalanması və yaşayışı yerlərində və ətraflarında yemək və 

sığanacaq axtarırlar. Yuxarıdakı məlumatlardan da aydın olur ki, Azərbaycanda gəmiricilərin ya-

yılma arealı genişdir. Bu, gəmiricilərin düzənlik, dağətəyi və dağlıq ərazilərdə sərbəst yayılması ilə 

əlaqədardır. Bioloji təhlükənin aradan qaldırılması, insanların sağlam yaşaması, qida ehtiyatlarının 

təmiz saxlanması üçün gəmiricilərin və birələrin məhv edilməsi üzrə daimi mübarizə tədbirlərinin 

aparılması günün əsas məsələlərindən biridir.  
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AZƏRBAYCANIN YABANI BUĞDA GENEFONDUNUN  

MÜHAFİZƏSİ VƏ İSTİFADƏSİ 
 

Zərifə Süleymanova 
 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, 

jzarifa@yahoo.com 

 
Dünyada buğdanın müxtəlif əlverişsiz abiotik və biotik ətraf mühit amillərinə müqavimətini 

və dözümlülüyünü müəyyən edən gen allellərinin və poligen sistemlərin potensial faydalı mənbə-

yi hesab edilən yerli yabanı növlərin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Buğdanın duza dözüm-

lülüyünü artırmaq üçün potensial donorlar arasında Aegilops speltoides Tauch, Ae. tauschii Coss., 

Secale cereale L. Thinopyrum bessarabicum Savul. & Rayss. Thinopyrum ponticum Podp. kimi dənli 

bitki növləri qeyd olunur. CSIRO Plant Industry tədqiqatçıları tərəfindən qədim, T.monococcum 

yabanı buğda bitkilərində duzadavamlılıq geni (Nax1 və Nax2) aşkar edilmişdir. Thinopyrum 

intermedium, Th. bessarabicum kimi yabanı buğda otu növləri, həmçinin Pseuroroegneria və 

Dasypyrum cinsinin bir sıra növləri buğdanın təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinin donorlarıdır və 

uzaq hibridləşmədə istifadə olunur. Yumşaq buğdanın yabanı qohumlarında kleykovin zülalları-

nın genetik müxtəlifliyi bu gün bütün dünyada mövcud olan mədəni buğda sortlarında oldu-

ğundan qat-qat çoxdur. Yumşaq buğdanın yabanı qohumlarında kleykovin zülallarının genetik 

müxtəlifliyi bu gün bütün dünyada mövcud olan mədəni buğda sortlarında olduğundan qat-qat 

çoxdur. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərmişdir ki, Aegilops L. cinsinin növləri tetra- və heksaploid 

buğdaların əmələ gəlməsində bilavasitə iştirak etmiş və onların bir çoxu hazırda təsərrüat əhəmiy-

yətli əlamətlərin gen mənbəyi kimi hibridləşmədə istifadə olunur. Məsələn, Ae.tauschii növü qu-

raqlığa və patogenlərə qarşı müqaviməti müəyyən edən gen donorudur. Qeyd olunan növlər 

müasir buğdanın təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin və dənin keyfiyyətinin müasir genetika 

və gen mühəndisliyi texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə yaxşılaşdırılmasına geniş 

perspektiv və imkanlar açır. Buğdanın yabanı qohumlarının genetik ehtiyatlarının toplanaraq kol-

leksiyaya daxil edilməsi, etibarlı mühafizəsi (in-situ və ex-situ şəraitində) və səmərəli istifadəsinin 

təmin olunması problemi dünya birliyinin indiki inkişaf mərhələsində qlobal ərzaq təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsi ilə birbaşa bağlı olduğundan son dərəcə vacibdir. Məlumdur ki, Qara-

bağın Ermənistanın işğalı altında qaldığı dövrdə bölgənin təbiəti, biomüxtəlifliyi, endemik, yabanı 

ağac, kol və ot bitkiləri erməni vandalizmi aktına məruz qalmışdır. İşğal dövrünə qədərki araşdır-

malara görə buğdanın yabanı növlərindən T.boeoticum Boiss. növünün ayrı-ayrı növmüxtəliflikləri 

Zəngilanda Bəsitçay vadisində, T.boeoticum Boiss. növündən divergensiya etmiş T.monococcum 

növü Yuxarı Qarabağ ərazilərində və Aegilops cinsinə aid 5 növ (A.squarossa L., A.cylindrica Host., 

A.triuncialis L., A.biuncialis Vis., A.triaristata Willd.) Zəngilan, Cəbrayıl, Xocavənd, Xankəndi, Şuşa 

rayonlarında yayılmışdır. Azərbaycanın buğda genefondunu qoruyub saxlamaq və zənginləşdir-

mək məqsədilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə buğdanın yabanı növlərinin, və qohumlarının, 

hazırkı diapazonunun dəqiqləşdirilməsi üçün geniş monitorinqlərin aparılması, aqrobiomüxtəlifli-

yin qiymətləndirilməsi, onların fenotip və genotip səviyyəsində araşdırılması vacib məsələlərdir. 
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RESPUBLİKAMIZDA BECƏRİLƏN ALMA SORTLARININ  

GENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Elnarə Əhmədova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

Abşeron Təcrübə Stansiyası, elnara_mba@yahoo.de 

 
Azərbaycanda alma bitkisi yetişdirilməsinin çoxəsrlik tarixi var. Bunu xalq seleksiyası yolu 

ilə yaradılmış yerli sortların olması və respublika ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı 

daş və tunc dövrlərinə aid olan bir sıra meyvə bitkilərinin, o cümlədən alma bitkisinin daşlaşmış 

budaq, yarpaq və toxumlarının tapılması sübut edir. Respublikamızda alma sortlarının dəmgil 

xəstəliyinə qarşı davamlılıq genlərinin müəyyən edilməsi üzrə tədqiqatların aparılması diqqətdən 

kənarda qalmışdır. Bu məqsədlə 2018-ci ildə tərəfimizdən Almaniyanın Drezden şəhərində 

yerləşən JKİ-da respublikamızda becərilən müxtəlif alma sortlarının dəmgil xəstəliyinə qarşı 

davamlılıq genlərinin aşkar edilməsi üzrə tədqiqatların aparılmasına başlanılmışdır. Azərbaycand-

a ilk dəfə olaraq patogen Venturia inaequalis-ə qarşı davamlı Rvi1, Rvi2, Rvi8, Rvi3, Rvi4, Pl2, 

Rvi9, Rvi11, Rvi12, Rvi13 və Rvi15 genləri aşkar edilmişdir. Digər sortlara nisbətən dəmgil xəs-

təliyinə qarşı daha çox davamlılıq genlərini daşıyan xalq seleksiyası alma sortlarından Qızıl 

Əhmədi, Eyyubi, institutun seleksiya sortlarından Sülh, introduksiya olunmuş Aport alma sortları 

seçilməklə gələcəkdə həyata keçirilən müasir seleksiya proqramlarında qiymətli donor mate-

riallarının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.  

Açar sözlər: alma sortları, davamlılıq genləri, patogen Venturia inaequalis 
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AÇIQ SAHƏDƏ BADIMCAN GENOTİPLƏRİNİN BƏZİ FİZİOLOJİ VƏ 

BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRƏ GÖRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Fəxrəddin Ağayev, İradə Əliyeva 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, 

fexreddin.ağazade24@gmail.com 

 
2016-2019-cu illərdə Abşeron yarımadası şəraitində badımcan bitkisinin müxtəlif mənşəyə 

malik 59 sort nümunəsi quru maddənin və quru biokütlənin bitkilərin orqanları üzrə paylanma-

sına, eləcə də məhsuldarlıq və meyvələrdə nitratların miqdarına görə qiymətləndirilmiş, məh-

suldarlq və keyfiyyət üzrə aparılacaq gələcək seleksiya işi üçün qiymətli donorlar seçilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, badımcan genotiplərinin yarpaqlarında quru maddənin orta statistik 

miqdarı 21,59±0,39, Cv-3,71%, gövdə və saplaqlarda – 14,70±0,35, Cv-13,5%, köklərdə - 

18,30±0,27, Cv-8,19%, meyvələrdə - 9,58±0,22, 12,51% təşkil edir, yəni öyrənilən genotiplərdə quru 

maddənin toplanması yarpaq→kök→gövdə və saplaq→meyvə sxemi üzrə baş verir. Bu o demkdir 

ki, bütün yeraltı və yerüstü orqanlar badımcanın təsərrüfat-əhəmiyyətli hissəsi olan meyvələr 

üçün “çalışır”. Quru maddədən fərqli olaraq, quru biokütlənin paylanmasında bir qədər başqa 

mənzərə (bitkinin ayrı-ayrı hissələrinin nəm biokütləsinin fərqli olması hesabına) müşahidə edilir: 

meyvə (9,25± 0,45s/ha, Cv-37,31%)→yarpaq (6,14±0,34 s/ha, Cv-38,39%)→gövdə və saplaq 

(4,96±0,26 s/ha, Cv-40,90%)→kök (1,0±0,05 s/ha, Cv-38,75%). Bu, əslində quru maddənin orqanlar 

üzrə paylanmasında dediyimiz fikrin təsdiqi, həm də meyvələrin əmələ gəlməsində hansı orqanın 

daha mühüm rol oynamasının əyani sübutudur. Badımcan sortnümunələrində toksik maddələrin 

– nitratların miqdarı bu tərəvəz üçün müəyyən edilən icazə verilən həddi (300 mq/kq) həddi 

aşmamış, orta statistik göstərici 66,16±2,06 mq/kq, Cv-23,92% olmuşdur. Aparılan tədqiqatın orta 

nətəicələrinə əsasən, məhsuldarlıq üzrə orta statistik qiymət 406,78±13,20 s/ha, Cv-24,92% təşkil 

etmişdir. Gətirilən qiymət göstəricilərindən göründüyü kimi, öyrənilən parametlər üzrə variasiya 

əmsalı 8,19-40,90% olmuşdur. Məhz belə bir dəyişkənlik intervalı həm quru maddənin, həm quru 

biokütlənin, həm nitratların, həm də məhsuldarlığın qiymətinə görə fərqlənən qiymətli donorlar 

seçməyə imkan vermişdir. Belə ki, yarpaqlarda quru maddənin yüksək miqdarına (23,6-24,9%) 5, 

gövdə və saplaqlarda (16,1-17,6%)-8, köklərdə (19,7-21,3%)-5, meyvələrdə (10,0-12,4%) 10 qiymətli 

genotip seçilmişdir. Bu nümunələr həmçinin, quru biokütlənin yüksək miqdarı ilə səciyyələnmiş-

lər. Seçilmiş nümunələrin yarpaqlarında quru biokütlənin miqdarı 10,0-15,3, gövdə və saplaq-

larda-9,2-9.9, köklərdə 1,3-2,4, meyvələrdə 12,0-16,1 s/ha arasında dəyişmişdir.İstənilən ərzaq məh-

sulu üçün mühüm göstərici hesab olunan nitratların ən az miqdarına görə (40,0-49,0 mq/kq) 7 nü-

munə seçilmişdir. Ümumiyyətlə, tədqiqat illərində nitratların ən yüksək miqdarı-128,3 mq/kq 

(hətta bu da İVH-dən 2,34 dəfə aşağıdır) 2018-ci ildə 156 №-li nümunədə (K-835 SGR-835 Kaiyota 

natanağu) qeydə alınmışdır. Tədqiqat illərində məhsuldarlığın səviyyəsinə 95%-lik səhihlik dərə-

cəsinə görə 23 sortnümunəsi fərqlənmişdir (460 s/ha və yuxarı). Onlardan isə 7-si daha yüksək 

məhsuldarlığa (540-600 s/ha) malik olduğundan, yüksək keyfiyyət göstəriciləri ilə səciyyələndi-

yindən gələcək seleksiyada ilkin donorlar kimi istifadə edilmək üçün seleksiyaçılara tövsiyə 

olunmuşdur. 
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BUĞDA AQROSENOZUNDA ƏSAS ZƏRƏRVERİCİLƏRİN YAYILMASI VƏ  

BUĞDA GENOTİPLƏRİNİ ZƏDƏLƏMƏSİ 
 

Namilə Əzizova 
 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 

namella@rambler.ru 

 
Azərbaycanda buğda bitkisi əkin sahəsinə görə dənli bitkilər içərisində əsas yer tutur və 

vegetasiya dövrü ərzində bir çox zərərli orqanizmlərin təsirinə məruz qalır. Zərərli orqanizmlər 

taxıl əkinlərinə ziyan vurur və məhsuldarlığı aşağı salmaqla yanaşı, onun keyfiyyətinə də ciddi 

təsir göstərir.  

Tədqiqatlar 2020-2022-ci ilin vegetasiya müddətində 3 müxtəlif torpaq iqlim şəraitinə malik 

ərazilərdə - Abşeron YTT, Qobustan BTS, Tərtər BTS-nın buğda əkinlərində aparılmışdır. Aparılan 

tədqiqat və müşahidələrə əsasən, buğda əkinlərində zərərvericilərin yayılması, zərərvericiliyi, 

müxtəlif buğda genotiplərini zədələnmə səviyyəsi müəyyən olunmuşdur. 

Respublikamızın müxtəlif təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq buğda əkinlərində zərərve-

ricilərdən Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps Put.), Zəlicə böcəyi (Lema melanopus L.), Taxıl 

yarpaqbükəni (Cnephasia pascuana Hubn.), Adi taxıl mənənəsi (Schizaphis gramina Rond), Böyük 

taxıl mənənəsi (Sitobion avenae F.), Buğda tripsi (Haplothrips tritici Kurd), Adi taxıl mişarçısı (Cepus 

pygmaeus L.), Taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides), Sümürtgən böcəkləri (Anisoplia austriaca major), 

Taxıl milçəkləri: Yaşılgöz milçək (Chlorops pumilionis B.), Meromiza (Meromyza saltatrix), İsveç 

milçəyi (Oscinella frit L.) müxtəlif səviyyədə yayılmışdır. 

Abşeron YTT-da suvarma şəraitində əsasən Yarpaqbükənlər fəsiləsinə aid olan Taxıl yarpaq-

bükəni yayılmışdır. Bu həşaratın sürfələri əsasən buğda və arpanın flaq yarpaqlarını, sünbülün 

əsasını, sünbülləri zədələyir. Zədəli sünbüllərdə ya dən olmur, ya da dənlər çox cılız olur. Kollek-

siya pitomnikində 500-dən artıq yerli və müxtəlif coğrafi mənşəli xarici sortnümunələrinin Taxıl 

yarpaqbükəni ilə zədələnməsinə görə qiymətləndirmə aparılmış və zədələnmiş bitkilərin sayı buğ-

da genotiplərindən asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. 2020-ci ilin vegetasiya müddətində Abşeron 

YTT buğda əkinlərində Taxıl yarpaqbükəni 1 kv.-də sürfələrin sayı 0.5-3,0 ədəd, zədələnmiş sün-

büllərin sayı isə 0.5-10,0 ədəd/kv.m. arasında olmuşdur. 

2021-ci ildə Taxıl yarpaqbükəninin say dinamikasında azalma müşahidə olunmuş, sort-

lardan asılı olaraq, tırtıllarının sayı 1 kv.m 0.2-0.5 ədəd təşkil etmişdir. Auksion əkinlərdə 60 buğda 

sortnümunələrinin Taxıl yarpaqbükəni ilə zədələnməsinə görə qiymətləndirmə aparılmış, 11 nü-

munədə zədələnmə olmamış, 5 nümunədə yüksək zədələnmə (15-20 əd /m2), digərlərində orta 

zədələnmə (6-10 əd/m2) qeyd olunmuşdur. 

2022-ci ildə Taxıl yarpaqbükəninin tırtıllarının sayı sortlardan asılı olaraq 1 kv.m 0.5-3.0 ədəd 

təşkil etmiş, Auksion əkinlərdəki buğda sortnümunələrinin 84% zədələnmiş, lakin zədələnmiş sün-

büllərin sayı sortlardan asılı olaraq müxtəlif olmaqla, 1-15 əd/kv.m. arasında variasiya etmişdir.  

 Qırmızıdöş zəlicə böcəyi (Lema melanopus L.) Böcəklər (Coleoptera) dəstəsinin Yarpaqye-

yənlər (Chrysomelidae) fəsiləsindən olan taxıl bitkilərinə zərər vuran zərərvericidir. Tərtər bölgəsi 

Zəlicə böcəyinin ən çox ziyan vurduğu ərazilərdən biridir. 2020-2022-cı illərdə buğda əkinlərində 

Zəlicə böcəyinin sayı 1 kv.m-də 6-10 ədəd olmuş, yarpaq səthinin zədələnməsi yumşaq buğda-

larda 25-50%, bərk buğdalarda isə 50-75 % -ə çatmışdır.  

 Respublikamızda taxıl əkinlərində Ziyankar bağacıq (Euryqaster inteqriceps Put.) buğda bitki-

sin ən təhlükəli zərərvericilərindəndir. Bağacıq həm bitkinin gövdəsini, həm də dənini zədələyir. 

Belə ki, yazda boruya çıxma fazasında bitkinin əsasını zədələdikdə əsas gövdə məhv olur, bitki qu-

ruyur. Bitki sünbülləmə ərəfəsində zədələnərsə sünbül vaxtından tez ağarır, dən əmələ gəlmir. Ba-
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ğacıq sünbülləri zədələdikdə sünbüllərdə qismən və ya tam “ağsünbüllülük” əmələ gəlir, sünbül-

lər isə dənsiz olur.  

2020-2021-ci ildə Qobustan təcrübə sahəsində əkilmiş buğda sortlarının dən nümunələrinin 

Ziyankar bağacıqla zədələnmə səviyyəsinin analizi göstərmişdir ki, əksər sortlarda zədələnmə 1-

2% arasında olmuş, 6 sortda (Əzəmətli-95, Qırmızıgül-1, Azəri, Murov 2, Fatimə, Xəzri) zədələnmə 

səviyyəsi 3,0% qeyd olunmuşdur. 

2022-ci ildə Qobustan BTS-da ərazisində əkilmiş buğda əkinlərində ziyankar bağacığın 

yayılması əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur. Belə ki, ziyankar bağacığın yetkin fərdlərinin 

orta sayı 1 kv.m-də 2.0– 4,0 ədəd təşkil etmişdir ki, bu da iqtisadi ziyanlı həddən yüksək 

göstəricidir. Buna görə də təsərrüfat əkinlərində kimyəvi mübarizə kimi insektisid tətbiq olunmuş, 

təcrübə sahələrində isə davamlı sortların seçilməsi üçün kimyəvi mübarizə aparılmamışdır. 

Sortların ziyankar bağacıqla zədələnməsi nəticəsində yaranan “ağsünbüllərin” orta sayı sayı 1 

kv.m-də 5-15 ədəd arasında olmuşdur. Nümayış əkinlərində 21 buğda genotipinin hamsında 

zədələnmə qeyd olunmuşdur. Qobustan, Qırmızı buğda və Murov-2 və digər sortlarında 

zədələnmə zəif (2-5 əd/ kv.m) və ya orta səviyyədə (6-10 əd/ kv.m) olmuşdur. Yüksək zədələnmə 

(11-20 əd/ kv.m.) 6 sortda (Lider, Röyal, Çempion və d.) müşahidə olunmuşdur.  

Beləliklə, bir çox zərərli orqanizmlərin dövrü olaraq kütləvi çoxalması və buğda bitkisinə zi-

yan vurması tez-tez müşahidə olunur. Dəymiş ziyanın qarşısının alınması üçün zərərli orqanizm-

lərin aşkar olunması, zərərvurma həddinin müəyyən olunması, aqrotexniki və kimyəvi mübarizə 

tədbirlərinin vaxtında və düzgün aparılması bir çox hallarda bitkilərin zədələnməsinin qarşısını 

alaraq, məhsul itkisini aradan qaldırır. 

Bununla əlaqədar olaraq, taxılçılıq bölgələrində manitorinqlər keçirilməli, lazımi aqrotexniki 

və kimyəvi mübarizə tədbirləri tətbiq olunmalıdır.  
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