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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi: Son zamanlarda 

elmin və texnikanın sürətli inkişafı, qlobal iqlim anomaliyaları, flora 

və faunaya birbaşa təsir edən ekoloji, antropogen, zoogen amillər, 

təbiətin və xarici mühitin qorunması məsələləri dünya ictimaiyyətini 

düşündürən əsas problemlərdəndir. Belə bir zamanda flora, xüsusəndə 

ekoloji cəhətdən atmosferin təmizləyicisi rolunu oynayan, məhsuldar 

torpaqlara az tələbkar olan, atmosferi daha yaxşı təmizləyən və 

oksigenlə zənginləşdirən bitkilər daima tədqiqatçıların diqqət 

mərkəzində olmuşlar.1 Bu baxımdan Naxçıvan MR-in bitki örtüyündə 

müxtəlif ekoloji şəraitdə bitən və təəssüf ki, yayılma arealları son illər 

ciddi şəkildə azalan, Yer kürəsindəki meşələrin, xüsusən iynəyarpaqlı, 

qarışıq və seyrək arid meşələrin əsas tərkib hissəsini təşkil edən 

Çılpaqtoxumlu bitkilərin öyrənilməsi, təbii eytiyatlarının bərpa 

olunması, səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsinin gücləndirilməsi 

böyük əhəmiyyət kəsb edən aktual məsələlərdəndir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

sərəncamına müvafiq olaraq “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında meşəsalma və meşəbərpanın inkişafı üzrə Dövlət 

proqramı” həyata keçirilmişdir. Təkcə  ötən ildə 586,0 ha sahədə 

yaşıllaşdırma, meşəsalma və meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilmiş və 

bu tədbirlər zamanı 35727 ədəd həmişəyaşıl tinglərdən istifadə 

edilmişdir. 2020-ci ilin iyunun 7-də Naxçıvan Yaşıllaşdırma xidməti 

üçün istifadəyə verilən “İqlim otağı”nda Naxçıvanda yaşıllaşdırmada 

istifadə üçün Çılpaqtoxumlu bitki növləri də xüsusi şəraitdə 

yetişdirilməyə başlanılmışdır.2   

Bütün bunlar Naxçıvan MR ərazisində də Çılpaqtoxumlu 

bitkilərin növ sayının dəqiqləşdirilməsi, yayılma ərazilərinin 

öyrənilməsi, sayı azalan və ya məhv olma təhlükəsi olan növlərin 

                                                 
1 https://prezi.com/j-wfvfwbeoal/qlobal-iqlim-dyismsi-problemi 
2 http://din.nmr.az/2019/06/08/naxcivanda-muasir-agacyetisdirm%C9%99-

sah%C9%99si-iqlim-otagi-f%C9%99aliyy%C9%99t%C9%99-baslayib/ 

 

http://din.nmr.az/2019/06/08/naxcivanda-muasir-agacyetisdirm%C9%99-sah%C9%99si-iqlim-otagi-f%C9%99aliyy%C9%99t%C9%99-baslayib/
http://din.nmr.az/2019/06/08/naxcivanda-muasir-agacyetisdirm%C9%99-sah%C9%99si-iqlim-otagi-f%C9%99aliyy%C9%99t%C9%99-baslayib/
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aşkar edilib, mühafizəsinin təşkili, eyni zamanda, yaşıllaşdırmada 

gözəllik, oksigen, fitonsid mənbəyi kimi, səs-küyü azaldan desibiliator 

vasitə kimi istifadəsini də aktual edir. Digər tərəfdən çağın bəlası olan 

pandemiya dövründə ta qədimdən xalq təbabətində istifadə olunan, 

xüsusi  tibbi əhəmiyyət daşıyan bu bitkilərin tədqiqi farmakoloq və 

fitokimyaçılar qarşısında da geniş qapılar aça bilən aktual mövzudur. 

 Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri:  Naxçıvan MR florasının 

Çılpaqtoxumlu bitkiləri yetərincə tədqiq edilmədiyindən növ sayının 

dəqiqləşdirilməsi, sistematikası, bioekologiyası, fitosenologiyası və 

yayılma zonalarının müəyyənləşdirilməsi, nadir növlərin 

mühafizəsinin elmi əsaslarının hazırlanması və səmərəli istifadə 

imkanlarının müəyyənləşdirilməsi tədqiqatın əsas məqsədi olmuşdur. 

Bu məqsədlə qarşımıza aşağıdakı məqsəd və vəzifələr qoyulmuşdur:      

 Naxçıvan MR-də bölgələrin coğrafi mövqeyi, iqlimi, torpaq 

örtüyünün öyrənilməsi; 

 Naxçıvan MR-də yayılmış Çılpaqtoxumlu bitkilərin növ 

tərkibinin dəqiqləşdirilməsi; 

 Çılpaqtoxumlu növlərin yayılma zonalarının müəyyən edilməsi; 

 Gymnospermae şöbəsi bitkilərinin sistematikası, bioekologiyası 

və əmələ gətirdikləri fitosenozların öyrənilməsi; 

 Arid və seyrək ardıc meşələrinin mühafizə imkanlarının 

araşdırılması, sıx ardıc meşəliklərinin yerləşdiyi zonaların 

müəyyənləşdirilməsi; 

 Nadir və məhvolma təhlükəsi olan növlərin elmi əsaslarla 

mühafizə yollarının müəyyənləşdirilməsi;  

 Muxtar respublika ərazisində yayılmış Çılpaqtoxumlu bitkilərin 

bəzilərinin fitokimyəvi analizi və səmərəli istifadə imkanlarının 

öyrənilməsi; 

 Muxtar respublika ərazisində yeni növlərin introduksiyasına dair 

tədbirlər. 

Tədqiqat metodları: Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi 

zamanı arealın dəqiq tədqiqi üçün marşrut müşahidə metodundan 

istifadə olunmuşdur. Təcrübə sahələrinin ölçülməsi Tomshco TM 

cihazı, sıldırımlı, keçilməz qayalıqlardakı bitkilərin sayı və təyini  

Mavic Mini Flyc Cam dronu, koordinatları GPS cihazı,şəkillərin 

çəkilişi Nikon fotoaparatı ilə yerinə yetirilmişdir. Yaximoviç ştanger 
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pərgərdən istifadə olunmaqla gövdə ölçüləri götürülmüş, yaşlı 

ağacların təqribi yaşı təyin olunmuş, bitki birliklərində növün 

taksasiyası müəyyənləşdirilmişdir. Bitki növlərinin təyin etmək üçün 

son sistematik təyinedicilərdən istifadə edilmişdir. Təsnifatda 

fəsilələrin diaqnozu T.S. Məmmədova3, cins və növlərinki isə V. 

Fərzəliyevə4, M. Qurbanov5 görə aparılmışdır.  

 Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  
 Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Gymnospermae 

şöbəsinə daxil olan növlərin müəyyənləşdirilməsi, tədqiqi və son 

taksonomik spektrinin hazırlanılması; 

 Naxçıvan MR-də Gymnospermae şöbəsinə daxil olan bitkilərin 

bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; 

 Gymnospermae şöbəsinə daxil olan növlərin bitkiliklərdə, 

xüsusən meşə bitkiliyində rolu; 

 Naxçıvan MR-da yayılmış arid və seyrək meşəliklərin əsas tərkib 

hissəsi olan Ardıc - Juniperus L. cinsinə aid növlərin fitosenoloji 

əhəmiyyətinin araşdırılması; 

 Gymnospermae şöbəsinə daxil olan nadir növlərin müasir 

vəziyyəti və mühafizəsi imkanlarının təkmilləşdirilməsi; 

 Gymnospermae şöbəsinə daxil olan bəzi yeni növlərin 

introduksiyası və faydalı xüsusiyyətləri. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində Gymnospermae şöbəsi bitkilərinin növ tərkibi 

tədqiq edilərək dəqiqləşdirilmiş, son sistematik mövqeyi və yayılma 

zonaları müəyyənləşdirilmişdir. Çılpaqtoxumluların ərazidə 7 fəsilə 

və 19 cinsə daxil olan 35 növlə təmsil olunduğu aydınlaşdırılmışdı ki, 

bu növlərdən də 9 növü qazıntı halında tapılmış, 16 növü mədəni 

florada becərilir və 10 növ isə təbiətdə yabanı halda mövcuddur.  

 Aşkar edilən 10 yeni növdən 4 növ: Cycas revoluta Thunb. - 

Əyriyarpaq saqovnik, Araucaria araucana (Molina) C. Koch. - 

                                                 
3 Məmmədov T.S. Azərbaycan dendrologiyası. Cild I, Bakı: Elm, 2011, s.122-296 
4 Fərzəliyev V.S. Azərbaycanın iynəyarpaqlı bitkilərinin növmüxtəlifliyi və 

bioekoloji xüsusiyyətləri. Bakı: Elm, 2020, 244 s. 
5 Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S. Ardıcların biomorfoloji, taksonomiki və renge-

noloji qiymətləndirilməsi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı. Bakı: Elm, 2021,s. 
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Araukarya araukana, Pinus nigra Arnold - Qara şam və Giləmeyvəli 

qaraçöhrə - Taxus baccata L. və Cupressus arizonica Greene növünün 

yeni “Glauca” forması mədəni florada,  2 növ: Ginkgo biloba L. - 

İkiayalı ginkqo, Picea pungens Engelm - Mavi küknar tərəfimizdən 

introduksiya edilib, yabanı şəraitdə isə Juniperus depressa Stev. 

(=Juniperus communis L. var. depressa Pursh;  J. communis L. var. 

communis; J. hemisphaerica C. Presl. ) - Alçaqboylu ardıc, Juniperus 

oblonga  Bieb. ( J. communis L. var. oblonga Medw.; J. communis L. 

var. saxatilis Pall.) - Uzunsov ardıc və Juniperus pygmaea K.Koch 

[Juniperus cоmmunis L. var. pygmae auct. non (K. Koch) İmch.; J. 

pygmaea auct. non K. Koch] - Cırtdan ardıc növ və variasiyaları 

floraya əlavə edilmiş, Juniperus polycarpos C.Koch (= J. excelsa 

Bieb. var. polycarpos C.Koch) - Çoxmeyvəli (Çoxqozalı) ardıc növü 

isə floraya yenidən daxil edilmişdir; 

İlk dəfə olaraq seyrək ardıc meşəlikləri yeni texnologiyalardan 

istifadə etməklə təftiş edilmiş, əldə olunan materiallar əsasında bu 

meşəliklərin müasir vəziyyəti öyrənilərək, mühafizə yolları dəqiqləş 

dirilmişdir. Şam, ardıc və acılıq cinslərinə daxil olan növlərin 

Naxçıvan MR bitkiliklərində oynadığı rol və əmələ gətirdikləri 

formasiya və assosiasiyalar öyrənilmişdir. Meşələr bitkilik tipi 

(Lignosa) kimi 4 yarımtip, 6  formasiya sinifi və 27  formasiyaya 

bölünmüşdür. Meşələr bitkilik tipinin arid seyrək meşəliklər yarım-

tipinin 3 formasiya və 4 assosiasiyası, seyrək ardıc meşəliklər 

(Junipereta) sinfinin isə 5 formasiya və 6 assosiasiyası aşkarlanmış-

dır. Şam və Acılıq növləri apaşdırılmış və Pineta formasiyasının 2 

assosiasiya, Ephedraeta formasiyasının isə 7 assosiasiya formalaş-

dırdığı qeyd edilmiş və təsviri verilmişdir. 

 Şamkimilər fəsiləsinə aid olan Pinus kochiana Klotzsch Batabat 

meşəsində mühafizəsi, artırılma imkanları öyrənilmişdir. Pinus pinea 

L, P. montana Mill. və P. halepensis Mill. növlərinin introduksiyası 

üçün təcrübələr AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar 

İnstitutunun Nəbatat bağında davam edir.  

 Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına salınmış Kox şamı və ardıc 

növlərinin monitorinqi vaxtaşırı aparılmış, 4 ədəd yaşlı ardıc ağacı 

pasportlaşdırılaraq Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinə verilərək, təbiət abidəsi kimi qorunması tövsiyyə 
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edilmişdir.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: 

 Kox şamının muxtar respublikanın torpaq - iqlim amillərinə 

uyğunluğu nəzərə alınaraq, yaşıllaşdırmada tətbiq edilməsi 

məqsədəuyğun sayılmışdır; 

 Çılpaqtoxumlulara aid növlərin təbiətdəki müasir vəziyyəti tədqiq 

edilmiş, nadir növlərin statusları dəqiqləşdirilərək, istifadə imkanları 

qeyd olunmuşdur; 

 Muxtar respublika ərazisində mövcud olan arid seyrək meşəliklərin 

sahələri dəqiqləşdirilmiş, xəritəyə salınmış, bərpa və mühafizə 

imkanları qeyd edilmişdir;  

 Muxtar respublika ərazisində introduksiya olunmuş Picea pungens 

və Ginkgo biloba - İkiayalı ginko növlərinin Naxçıvan şəhəri 

Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən istifadə olunması tövsiyyə 

edilmişdir. 

İşin aprobasiyası və tətbiqi: Dissetasiya işinin əsas müddəaları 

“Beynəlxalq Duzdağ araşdırmalar konqresi”(25 may 2021); 

“Naxçıvan  tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri və müasir inkişafı 

beynəlxalq konfrans, 9 iyul 2021”; III İnternational Scientific and 

Practical Conference “İnnovations and prospects of world 

science”,Vancouver 4-6 november; IX İnternational Scientific and 

Practical conference “Results of modern scientific research and 

development”, Madrid 14-16 November; «Перспективы внедрения 

инновационных технологий в медицине и фармации». VIII 

Всероссийской научно практической конференции, посвящен-

ной году науки и технологий, 26 ноября 2021 года;,  “Müasir təbiət 

elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans”larında 

müzakirə olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat: Dissertasiya işi 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Biologiya kafedrasında, AMEA 

Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.  

Dərc olunmuş elmi əsərlər: Tədqiqat materialları əsasında 

dissertasiyanın əsas müddəalarının özündə əks etdirən 14 elmi məqalə 

(9 məqalə, 5 konfrans materialı) çap edilmişdi ki, onlardan da 5 

məqalə, 2 konfrans materialı xaricdə nəşr edilmişdir. 

 Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi: Dissertasiya işi giriş, 
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6 fəsil, nəticə, təklif və tövsiyələr, ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən 

ibarət olmaqla 208 səhifə həcmindədir. Dissertasiya işinə 4 xəritə,  10 

cədvəl, 61 orijinal şəkil, təbiətdə növləri və biotopları əks etdirən 

fotoalbom və “Təbiət abidələri“  əlavə olunmuşdur. 

Dissertasiyanın həcmi 239184 işarədən (şəkillər, cədvəllər, 

xəritə, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə) ibarət  olub, 

titul vərəqi və mündəricat birlikdə 3715 işarə, giriş bölməsi 11638 

işarə, I fəsil- 37683 işarə, II fəsil- 9635 işarə, III fəsil- 72681 işarə, IV 

fəsil- 54909 işarə, V fəsil- 16401  işarə, VI fəsil- 27652 işarə, 

nəticələr- 3344 işarə, təklif və tövsiyələr- 1827 işarədir.  

 

I FƏSİL. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 

ƏRAZİSİNDƏ GYMNOSPERMAE ŞÖBƏSİNƏ DAXİL OLAN 

NÖVLƏRİN TƏDQİQİNƏ DAİR ƏDƏBİYYAT İCMALI 

 

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

Çılpaqtoxumlu - Gymnospermae şöbəsinə daxil olan növlərin 

tədqiqinə dair ədəbiyyat icmalı. Dünyada və Azərbaycanda 

Gymnospermae şöbəsi növlərinin öyrənilməsi istiqamətində aparılmış 

tədqiqat işləri araşdırılmış, müqayisəli təhlil edilmiş və alınmış 

nərticələr dissertasiyada geniş şərh edilmişdir. 
1.2. Gymnospermae şöbəsi bitkilərinin sistematik bölgüsü. 

Gymnospermae- Çılpaqtoxumlu bitkilər ən qədim toxumlu bitkilərdən 

olub, təxminən üst Devon dövründə formalaşmışlar. Müasir təsnifata 

görə Pinopohyta və ya Gymnospermae şöbəsinə qazıntı halında 

tapılan və müasir dövrdə yaşayan 6 sinif daxil edilmişdir ki, onlardan 

da Cycadopsida - Saqovniklər, Gingoopsida - Ginkqolar, Pinopsida 

və ya Coniferopsida - İynəyarpaqlılar - və ya Qozadaşıyanlara aid 

növlər tədqiqat ərazisində rast olunur.  

 

II FƏSİL. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ TƏBİİ 

COĞRAFİ ŞƏRAİTİ, TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ 

METODİKASI 
 
2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazinin fiziki - coğrafi 

şəraiti. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii coğrafi şəraiti, coğrafi 
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mövqeyi, relyefi, oroqrafik xüsusiyyətləri, iqlimi və torpaq örtüyü 

haqqında qısa məlumat verilmişdir.  

2.2. Tədqiqatın material və metodikası. Tədqiqat materialı 

olaraq Naxçıvan MR ərazisində yayılmış Gymnospermae (Pinophyta) 

- Çılpaqtoxumlu bitkilər götürülmüşdür. Tədqiqat işinin yerinə 

yetirilməsi zamanı Naxçıvan MR-də Çılpaqtoxumlu bitki növlərinin 

botaniki tədqiqi, ekoloji, biomorfoloji araşdırılması məqsədilə 

ekspedisiyalar təşkil olunmuş, 108 botaniki marşruta gedilmiş və 

materiallar toplanılmışdır. Təcrübə sahələrinin ölçülməsi Tomshco 

cihazı ilə yerinə yetirilmiş, keçilməz qayalıqlardakı bitkilərin sayı, 

təyini dronla, koordinatlar GPS cihazı, şəkillərin çəkilişi isə Nikon 

fotoaparatı ilə yerinə yetirilmişdir. Xüsusi hazırlanmış ştanger 

pərgərdən istifadə olunmaqla gövdə ölçüləri götürülmüş, yaşlı 

ağacların təqribi yaşı təyin olunmuş, bitki birliklərində növün 

taksasiyası müəyyənləşdirilmişdir. Növlərin təyin etmək üçün 

təyinediciərdən istifadə edilmişdir. Sistematik taksonların 

dəqiqləşdirilməsi Beynəlxalq Botaniki nomenklatura kodeksi6, 

Angiosperm Phylogeny Group (APG  IV)7, T.H.Talıbov, Ə.Ş. 

İbrahimov və Ə.M. İbrahimovun8 əsərlərinə uyğun  dəqiqləşdirilmə 

aparılmışdır. Nadir növlərin qorunma statusu IUCN-nin “Red List”9  

və “Red list of The Endemic Plants of the Caucasus. Armenia, 

                                                 
6 Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс), 

принятый Семнадцатым Международным ботаническим конгрессом, Вена, 

Австрия, июль 2005 года: пер. с англ. / отв. ред.: Макнилл Дж. (пред. редкол.) 

и др. - М.: КМК, –2009. –282 с.. 
7 Angiosperm Phylogeny Group - APG IV, "An update of the Angiosperm 

Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: /by 

editor M.W. Chase, M. J.M. Christenhusz, M.F.Fay [et al] //APG IV, Botanical 

Journal of the Linnean Society, – 2016, Volume 181, Issue 1, – p.1-20. 
8 Talıbov, T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri (ali 

sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər) / T.H. Talıbov, Ə.Ş. İbrahimov, 

Ə.M. İbrahimov – Bakı: Şirvannəşr, – 2021. –426 s. 
9 IUCN. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and 

National Levels: Version 4.0./–Gland, Switzerland and Cambridge, -UK:: IUCN. –

2012. – 41p. 
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Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey”10 əsasən verilmişdir. 

Fitokimyəvi analizlər üçün seçilmiş Juniperus oblanga Bieb. və 

Ephedra aurantiaca Takcht et Pachom növləri ekspedisiyalar zamanı 

toplanmış, təmizlənilmiş və sabit çəkiyə qədər qurudulduqdan sonra 

kütləsi çəkilərək analiz üçün hazırlanmışdır. Fitokimyəvi tərkibinin 

öyrənilməsi AMEA NB Bioresurslar İnstitutunun “Biokimyəvi 

tədqiqatlar laboratoriyası”nda xromatoqrafik və spektrofotometrik 

metodlardan istifadə edilərək aparılmışdır. Spektral analizlər Hitachi 

U-2900 UV-VIS spektro-fotometr, xromatoqrafik analizlər isə sütun 

60108-712 Hypersep SI, 10G/75ml/10PKG və DC-fertigfolien 

Alugram SİLG/ UV254 nazik təbəqə vasitəsilə aparılmışdır. Çöl 

tədqiqatları zamanı əldə edilən materialların təyini və 

qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı ədəbiyyatlardan metodik vasitə və 

ya təyinedici kimi istifadə edilmişdir: “Флора Азербайджана” 

(1950)11, “Flora of Turkey” (1965)12, “Flora İrana” (1968)13, 

“Конспект флоры Кавказа” (2003)14, Əsgərov A.M. (2016)15 və 

Бейдеман И.Н. (1954)16 əsərlərindən, həyati formaları Серебряковa  

                                                 
10 Red list of the endemic plants of the Caucasus. Armenia, Azerbaijan, Georgia 

İran, Russia, and Turkey Copyright /by Missouri Botanical Garden Press P.O. Box 

299, – 2014. – 451 p. 
11 Флора Азербайджана. Баку: Из-во АН Азерб. ССР, Т.1, 1950, с. 53-80 
12 Flora of Turkey / Edited by P.H. Davis.  Edinburqh at the University Press., 1965, 

p. 67-85 
13 Flora İrana. Flora des Iranischen hochlandes und der umrahmenden qebirqe. /Von 

univ. Prof. Dr. Karl Helnz Rechinqer. Erster Direktor des Naturhistorischen 

Museums in Wien (emertus). Akademische Druck-u Verlanqsanstalt. –Graz-Austria, 

–1968, p.1-10 
14 Конспект флоры Кавказа. С. Петербург: Из-во С. Петербургского 

университета, Т.1, 2003, с. 173-190. 
15 Əsgərov, A.M. Azərbaycanın bitki aləmi (Ali bitkilər - Embryophyta) 

/A.M.Əsgərov, – Bakı: TEAS Press, – 2016, –s.70-73. 
16 Бейдеман И.Н. Методика фенологический наблюдений при геоботанических 

исследованиях. Москва - Ленинград: Из-во АН СССР, 1954, с. 95-96 
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И.Г. (1964)17, areal tipi, sinif və qrupları Qrossheym A.A. (1936)18 və 

Portenierə N.N. (2006)19 görə müəyyən edilmişdir.   

 

III FƏSİL. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 

GYMNOSPERMAE ŞÖBƏSİNƏ DAXİL OLAN NÖVLƏRİN 

TƏDQİQİ 

 

Çılpaqtoxumlular 6 şöbəyə: Cycadophyta, Ginkgophyta, 

Gnetophyta, Pinophyta (həmçinin Coniferophyta kimi də tanınır), 

Pteridospermales və Cordaitales bölünür  ki, onlardan da sonuncu iki 

şöbə bitkiləri artıq məhv olmuşlar. 

3.1. Gymnospermae şöbəsinin ümumi xüsusiyyətləri. Müasir 

dövrdə yaşayan Çılpaqtoxumlulara 12 fəsilə və 88 cinsə daxil olan 

4651 adda növ aiddir ki, onlardan da 1104 növü hamı tərəfindən qəbul 

olunan növlərdir20. Fəsilələr aşağıdakılardır: Araucariaceae, 

Cupressaceae, Cycadaceae, Ephedraceae, Ginkgoaceae, Gnetaceae, 

Pinaceae, Podocarpaceae, Sciadopityaceae, Taxaceae, 

Welwitschiaceae, Zamiaceae. Çılpaqtoxumluların ən böyük qrupu 

İynəyarpaqlılardır (Şam, sərv, ardıc və s.), ən kiçiyi isə Çində aşkar 

edilən Qinkqodur21. 

3.2. Naxçıvan MR florasında Ephedraceae Dumortier - 

Acılıqkimilər fəsiləsinə daxil olan növlərin tədqiqi.  Bu fəsiləyə aid 

ərazimizdə yalnız Acılıq cinsinə daxil olan növlər vardır və bu cins 3 

növlə: Ephedra procera Fisch et Mey., Ephedra aurantica Takht. et 

                                                 
17 Серебряков,  И.Г. Жизненые формы высших растений и их изучение. В кн. 

''Полевая геоботаника''/И.Г.Серебряков, –Москва - Ленинград, 1964, т. 3, с.146-205. 
18 Гроссгейм, А.А. Анализ флоры Кавказа /А.А. Гроссгейм, –Баку: Аз.ФАН 

СССР, –Т.1, –1936,–с.37-75 
19 Портениер Н.Н. Флора и ботаническая география Севернoго Кавказа/ 

Н.Н.Портени Портениер. Москва,-2012,-293  
20 Christenhusz, M. J. M.; Byng, J. W. The number of known plants species in the 

world and its annual increase // Phytotaxa: journal. Magnolia Press, 2016. Vol. 

261, no. 3. P. 201-217 
21 Quliyeva, G.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gymnospermae şöbəsi 

bitkilərinin tədqiqi vəziyyəti // – Lənkəran: LDU Elmi xəbərləri, Təbiət elmləri 

seriyası, – 2017, –  s.101-103. 
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Pachom., Ephedra distachya L. ilə təmsil olunurlar22.  

3.3. Naxçıvan MR florasında Pinaceae Lindley - Şamkimilər 

fəsiləsi. Şamkimilər fəsiləsinin Qafqazda yabanı halda 3 cinsə aid 4, 

Azərbaycanda isə bir cinsə aid 2 növünə rast gəlinir. Azərbaycanda 

yabanı halda bitən növlərin hər ikisi Diploxylon yarımcinsinə mənsub 

olan bərk şamlardır. Y.S.Medvedyev tərəfindən təsvir edilmiş 

endemik və relikt Pinus eldarica Medw. və Pinus kochiana da bu 

yarımcinsə mənsubdur. Fəsiləyə daxil olan növlərdən hələlik növü 

dəqiqləşdirilməyən Şam və Ağ şam nümunələri qazıntı halında 

tapılmış, yalnız Pinus kochiana yabanı halda aşkar edilmiş, qalan 4 

növ isə şəhər və  qəsəbələrin park və xiyabanlarında, AMEA Naxçıvan 

Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağında becərilir. 

Beləliklə, muxtar respublika ərazisində Şamkimilər 4 cins, 9 növ 

olaraq təqdim olunmuşur ki, onlardan 2-i qazıntı, 6-ı mədəni, 1-i isə 

yabanı florada təsviri verilmişdir. 

3.4. Naxçıvan MR florasında Cupressaceae Bartlett - 

Sərvkimilər  fəsiləsi. Cupressaceae Bartlett fəsiləsinə 27-30 cinsə (17 

monotip)  daxil olan cəmi 130-145 növ daxildir. Fəsilənin mövcud 

cinslərindən, yalnız 3 cinsi (Cupressus, Callitris və Juniperus) daha 

çox, 75-ə qədər növə malikdir. Qalan cinslər ya monotip və ya oliqotip 

xüsusiyyətlidir. Sərvkimilər fəsiləsi dişi qozaların quruluşuna görə 3 

yarımfəsiləyə və 6 tribaya bölünür. Ardıc cinsi 3 yarımcinsə bölünür. 

Caryocedrus yarımcinsi bir növə, Juniperus yarımcinsi 14 növə və 

Sabina yarımcinsi isə 40 növə malikdir. Toplanılan materiallar və 

ədəbiyyat məlumatlarına əsasən Naxçıvan MR ərazisində fəsilə 1-i 

qazıntı, 5-i mədəni, 6-sı isə yabanı halda aşkarlanan 12 növlə təmsil 

olunur23. Cinsin bütün növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, əmələ 

gətirdikləri formasiya və assosiasiyalar öyrənilmişdir. Xüsusi 

tədqiqatlar Ardıcdağ, Qaraquş, Paradaş, Darıdağ və İlandağ əraisində 

                                                 
22 Guliyeva, G.F. Systematic composition and Phytocenological Features of Ephedra 

L. Species in Nakhcivan Autonomous Republic // III İnternational Scientific and 

Practical Conference, –Vancouver: – 4-6 november, – 2021, – p.63-70. 
23 Talıbov T.H., Quliyeva G.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Cupressaceae S.F. 

Gray fəsiləsi bitkilərinin sistematik vəziyyəti və bioloji xüsusiyyətləri //– Naxçıvan: 

NDU Elmi əsərlər jurnalı  Təbiət və Texniki elmlər seriyası, – .2020. N3 (104), – s. 3-9   
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nisbətən sıx yerləşən ardıc meşələrində aparılmışdır. Ardıcdağda 

seyrək ardıc meşəsinin taksasiyası öyrənilmiş və aydın olmuşdur ki, 

meşənin özünü bərpa etmək imkanları çox zəifdir, başlıca faktor iqlim 

amillərinin kəskin dəyişkənliyi, kritik quraqlıq şəraitinin olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Paradaş, Ərməmməd piri, Tiri piri ərazilərində 

yaşlı ardıc ağacları aşkarlanmışdır.    

 

IV FƏSİL. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 

MEŞƏ EKOSİSTEMİNİN FORMALAŞMASINDA 

GYMNOSPERMAE ŞÖBƏSİNƏ DAXİL OLAN NÖVLƏRİN 

ROLU  
 

4.1. Naxçıvan MR-də Gymnospermae şöbəsinə daxil olan 

növlərin meşə ekosistemində  rolu. Kəskin kontinental iqlimə malik 

olan muxtar respublika ərazisində meşə örtüyünün formalaşmasında 

Gymnospermae şöbəsinə daxil olan növlərin rolu, ekosistemin 

strukturunun tədqiqi, qorunması və artırılması məsələləri 

araşdırılmışdır. 

4.2. Şam - Pinus L. və Acılıq - Ephedra L.  növlərinin bitkilik 

tiplərində əmələ gətirdikləri formasiyalar. Şahbuz Dövlət Təbiət 

Qoruğu ərazisində dəniz səviyyəsindən 1800 m hündürlükdə tala 

şəklində şam meşəsi aşkar edildiyindən, meşə bitkiliyi təsnifatına yeni 

formasiya - Kox şamının iştirakı ilə şam formasiyası (Pineta 

kochianae) əlavə olunmuşdur. Bu formasiyada digər bitki növləri ilə 

formalaşan 2 assosiasiya təsvir edilmişdir: Assosiasiya: Təmiz şamlıq 

(Pinetum purum); Assosiasiya: Şam - palıd - yemişan (Pinetum - 

Quercetosum - Crataecosum). Şam meşəsinin subdominant növləri 

Crataegus meyerii, Pyrus salicifolia, Quercus macranthera növləridir.  

Naxçıvan MR ərazisində Ephedra L.  cinsinə daxil olan 3 növ 

qeyd edilmişdir. Bunlar Ephedra procera, E. aurantiaca və E. 

distachya növləridir. Təbii şəraitdə Ephedra procera arid seyrək 

meşəliyinin bitki qruplarında, o cümlədən ardıc - püstə - Fenzil badam 

ağaclıqlarının və qarışıq kolluqların tərkibində iştirak edir. Çox vaxt 

təmiz Acılıqlıq - Ephedraeta porum formasiyası əmələ gətirirlər. 

Boylu acılığın ərazidə əmələ gətirdiyi təmiz acılıq formasiyasında 3 

assosiasiyası aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar zamanı bu növün 
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Juniperus sabina., Lonicera iberica və Cerasus microcarpa ilə kiçik 

bir assosiasiya formalaşdırdığını da aşkar etdik. İkisünbüllü acılıq 

növünün Babək rayonunun Duzdağ ərazisində aşkar edilən 

formasiyasında aşağıdakı növlər iştirak etmişlər: Artemisia vulgaris, 

Atriplex aucheri, Salsola australis, Salsola cana, Salicornia europaea, 

Acantholimon lepturoides, Acantholimon hohenackeri, Seidlitzia 

florida, Aegilops biuncialis, Aegilops cylindrica. Sədərək rayonunda 

Vəlidağ ərazisində Çəhrayı acılığın əmələ gətirdiyi assosiasiya 

nisbətən sadə birlikdir: Assosiasiya: Ephedraeta auranticae + 

Atraphaxis angustifolia + Astragalus prilipkoanus + Artemisia 

lerchiana+ Carex riparia+ Thymus nummularis +Aegilops 

cylindrica.    

4.3. Ardıc - Juniperus L. növlərinin bitkilik tiplərində əmələ 

gətirdikləri formasiyalar. Ardıcdağ, Darıdağ, İlandağ və Paradaş 

seyrək ardıc meşəliyində ardıc növlərinin əmələ gətirdikləri 5 

formasiya və 6 assosiasiyada formalaşan bitki növləri qeyd 

edilmişdir24.  

4.3.1. Ardıcdağ seyrək meşəliyinin fitosenoloji 

xüsusiyyətləri. Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığının Ardıcdağ 

ərazisində seyrək ardıc meşəsində Çılpaqtoxumluların, xüsusən ardıc 

növlərinin fitosenoloji xüsusiyyətləri araşdırılaraq, ərazi üçün 

xarakterik olan seyrək ardıc meşəliyinin ümumi əlamətləri 

dəqiqləşdirilmişdir25. Ardıc növlərinin fitosenoloji rolu, bitdiyi təbii 

şəraitdə özünü bərpa etmək imkanları, digər bitkilərlə əlaqəsi və 

rəqabətə dayanıqlığı sınaq sahələri metodu ilə öyrənilmişdir. Ardıcdağ 

seyrək ardıc meşəliyində ağaclar az miqdarda yaşlı ağaclar, əsasən isə 

orta yaşlı və cavan olub, aralarındakı məsafə 5-10 m-dir. Sınaq sahəsi 

№ 1 (13.VII.2018). Sınaq sahəsində Çoxmeyvəli ardıc növünün ağac 

sayımı aparılaraq cədvəldə siniflər üzrə qiymətləndirilmiş, həmçinin 

                                                 
24 Guliyeva, G.F. Ecological analysis of Juniper (Juniperus L.) distributed in the 

territory of the NAR // G.F.Quliyeva – İtalia: Annali d,İtalia Biological sciences, – 

2021. N19 vol1, – p. 75 -77. 
25 Guliyeva, G.F. Phytosenological features of Ardıjdag sparse juniper forest in the 

Nakhchivan Autonomous Republic // G.F. Guliyeva –İndia: International Journal of 

Botany Studies, – 2021. vol. 5, ıssue 3, –  p. 594-597 
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ağac gövdələrinin diametri ölçulərək orta diametr tapılmışdır. Bu 

sınaq sahəsində ən kiçik diametrə malik ağac 6-8 sm, ən böyük 

diametrə malik ağac isə 43-44 sm-ə malikdir (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1. 

Çoxmeyvəli ardıcın gövdə diametrinin təyini 
Gövdə yoğunluğunun 

pillələri, sm 
Ağacların 

miqdarı 
Diametrlərin 

cəmi 
8 9 72 
12 10 120 
16 7 112 
20 15 300 
24 10 240 
28 27 756 
32 35 1120 
36 20 720 
40 6 240 
44 4 176 
Cəmi 143 3856 

 

Orta diametr 3856:143 = 26,97 sm, beləliklə, orta diametr 

təqribən 27 cm-ə bərabərdir. Seyrək meşəlik olduğundan ağaclar 

əsasən II və III sinifdə çox olur, lakin I və V sinifə aid ağaclara da rast 

gəlinir. Sınaq sahəsində Çoxmeyvəli ardıcın pillələr üzrə hündürlük 

göstəriciləri sayım cədvəlində qeyd edilmişdir (Cədvəl 2). 

Ağacların orta hündürlüyünü tapmaq üçün hər yoğunluq 

pilləsindən üç ağacın hündürlüyü ölçülərək qrafikdə qeyd edilmişdir. 

Absis xəttində yoğunluq pilləsi, ordinatda isə ağacların hündürlüyü 

qeyd olunur. 

Kəsişmə nöqtələrinin birləşməsindən alınan əyri hündürlük 

nöqtələrini iki yerə ayırır. Bu əyriyə və orta diametrə görə orta 

hündürlük tapılmışdır. 

Şərti olaraq sahədə olan bütün ümumi ağacların sayı 10-a 

bərabər götürülür. Bu göstəriciyə əsasən hər bir ağacın payı təyin 

edilir. Sınaq sahəsində 143 ardıc, 15 armud ağaclarına rast gəlinmişdir. 
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Cədvəl 2. 

Çoxmeyvəli ardıcın pillələr üzrə hündürlük göstəriciləri 

 

Pillələr 
Çoxmeyvəli ardıc 

Cəmi Hündürlük, m I 

sinif 
II 

sinif 
III 

sinif 
IV 

sinif 
V 

sinif 

8    6 3 9 1,5; 1,6; 1,8 

12    9 1 10 2,0; 2,4; 2,6 

16    6 1 7 2,8; 2,9; 3,0 

20   2 11 2 15 3,2;  3,4; 3,6 

24   9 1  10 3,8; 3,9; 4,0 

28  5 16 6  27 4,2; 4,5; 4,6 

32  4 26 5  35 5,0; 5,5; 5,7 

36  3 15 2  20 5,8; 5,9; 6,0 

40 1 3 2   6 6,2; 6,4; 6,6 

44  3 1   4 7,0; 7,1; 7,3 

 

Buna əsasən ağac yarusunun formulunu aşağıdakı kimi 

göstərmək olar: 9Ard,1Arm. Meşənin doluluğu 0,3-dür. Ağacların orta 

yaşı 119 olsa da, hündürlüyü 12-14 m-ə, gövdə diametri 40-44 sm-ə 

çatan və yaşı 200-dən artıq olan ağaclar da bu meşədə çoxdur (Cədvəl 

3). Meşəaltının sıxlığı 0,4-ə bərabərdir.  

Cədvəl 3. 

Ardıcdağ seyrək ardıc meşəsinin ağac yarusunun  

taksonomik göstəriciləri 

 

Ağac bitkiləri 

Hündürlük, m 
Gövdınin 

diametri, sm 

O
rt

a 
y
aş

 

B
o

n
it

et
 

D
o

lu
lu

q
 

orta maksim. orta maksim. 

Juniperus polycarpos  4,3 11 19 44 119 III 0,3 

Juniperus foetidissima  4 10 14 40 90 III 0,1 

Pyrus salicifolia  2 3,5 13 35 87 III 0,2 
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Çoxmeyvəli ardıc ağaclarına yaxın sahədə kol növlərindən 

Pistacia mutica, Pyrus salicifolia, Crataegus pentagyna, Euonymus 

euopaea, Berberis vulgaris, Rosa canina, Rhamnus cathartica, 

Lonicera iberica, Ephedra aurantiaca. növlərinə də rast gəlinir. 

Aşağıdakı cədvəllərdə meşəaltlığını əmələ gətirən cins və növlərin 

yaruslar üzrə hündürlük göstəriciləri, həyatiliyi, fenofazası qeyd 

edilmişdir. Növlərin həyatiliyi dedikdə, növün fitosenozda inkişaf 

səviyyəsi nəzərdə tutulur. 

Bu zaman Voronovun A.Q. (1973)26 həyatilik şkalasından 

istifadə edilmişdir. Bu şkalaya görə bitkilər fitosenozda inkişafına 

görə 4 qrupa bölünür:  

Öyrənilən fitosenozda tam inkişaf dövrü keçirən, normal inkişaf 

edən və meyvə verən növlər - 3a; Növ bütün inkişaf mərhələlərini 

keçirsə də, normal ölçulərə çatmır - 3b; Növ vegetativ olaraq yaxşı 

inkişaf etmişdir, lakin meyvə vermir - 2; Növ meyvə vermir və 

vegetativ cəhətdən də zəif inkişaf edmişdir. Bu şkalaya əsasən 

Ardıcdağ seyrək ardıc meşəsinin meşəaltlığını əmələ gətirən növlərin 

əsasən 3a və 3b göstəricilərinə aid olduğu görünür (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4. 

Ardıcdağ seyrək ardıc meşəliyinin №1 sınaq sahəsində 

meşəaltlığının təsviri 

 
Növ 

Y
ar

u
s 

H
ü

n
d

ü
rl

ü
k

, 
m

 

H
əy

at
il

ik
 Fenofaza 

Juniperus polycarpos  II 2-2,5 3a 
Üçillik meyvə tökülüb, 

ikiillik tam yetişməyib 

Juniperus foetidissima  II 1,5-2 3a 
Üçillik meyvə tökülüb, 

ikiillik tam yetişməyib 
Pyrus salicifolia  II 1,5-2 3a-3b Meyvə tam yetişməyib 
Berberis iberica  II-III 1 3a Meyvə tam yetişməyib 
Cerasus microcarpa  II 1-1,2 3a Meyvə tam yetişməyib 
Ephedra aurantiaca  III 0,5 3a Meyvə yetişib tökülüb 
Rosa canina  II 0,7-1,5 3a Meyvə tam yetişməyib 

                                                 
26 Воронов А.Г. Геоботаника. Москва: Высшая школа, 1973, 382 с. 
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Sınaq sahəsi №2 (30.VII.2020). Sahə Ardıcdağın qərb zonası 

istiqamətində dəniz səviyyəsindən 1200-1600 m hündürlükdə yerləşir. 

Sahəsi qayalıq ərazi olsuğuna görə təqribən 65 x 25 = 1625 m2 ölçüdə 

götürülmüşdür. Torpağı dağ - meşə xarakterli olub, açıq-qəhvəyi, 

karbonatlıdır. Ağac yarusu: Tərkibi 9Jun.,+1Pyr.,+ Pis. 

Ardıc ağaclarının sayı 27 olmaqla, əsasən cavan ağaclar 

üstünlük təşkil edir. Sınaq sahəsində bir ədəd yaşlı ardıc ağacı qeydə 

alınmışdır. Digər ağacların orta yaşı 80-90 ilə çatır, 27 ardıc ağacından 

25-i çoxmeyvəli ardıc, ikisi isə ağıriyli ardıc növüdür.  

Ağac yarusunda bu növlərdən başqa Pyrus salicifolia, Pistacia 

mutica, Prunus dilcis, Malus orientalis,  Ephedra aurantiaca, Cerasus 

microcarpa, Berberis iberica, Zygophyllum atriplicoides, Atraphaxis 

angustifolia, Reaumuria persica, Capparis spinosa, Rosa canina kimi 

kollar da qeydə alınmışdır. Onların sayı 25 ədəd olmuşdur. Bu sahədə 

ağac örtüyünün tərkibinə 2 ədəd Şərq palıdı da daxildir. (Cədvəl 5). 

Qeyd etmək lazımdır ki, seyrək meşəlik təbii bərpanın 

səviyyəsinə görə qənaətbəxş deyildir. Belə ki, ağac çətirlərinin altında 

çox az ardıc cücərtilərinə, ağaclar arasındakı açıq sahələrdə isə, 3-4 

ədəd ardıc tinglərinə rast gəlinmişdir (Cədvəl 6). 

Cədvəl 5. 

Sınaq sahəsi № 2-də ağac yarusunun taksonomik göstəriciləri 
 

Ağac növləri 
Hündürlük, m 

Gövdə 

diametri, sm 

O
rt

a 
y
aş

 

B
o

n
it

et
 

D
o

lu
lu

q
 

orta maksimal otra maksimal 

Juniperus polycarpos  4 8 14 40 85 III 0,4 

Juniperus foetidissima  3,5 4 10 25 77 III 0,1 

Pistacia mutica  2,5 3,5 10 15 75 III 0,1 

Pyrus salicifolia Pall. 2,5 4 10 30 80 III 0,2 

Quercus macranthera  3 4 20 30 12 III 0,1 
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Cədvəl 6. 

Sınaq sahəsi № 2-də ağac yarusunun özünü bərpa 

etməsinin təsviri 
 
Növlər Yarus Bolluq Hündürlük, 

sm 
Yaş Fenofaza 

Juniperus  
polycarpos 

II-III 0,4 15-100 10-25 Meyvə yoxdur və 

ya yetişməyib 
Juniperus  

foetidissima 
II-III 0,1 15-90 10-25 Meyvə yoxdur və 

ya yetişməyib 
Pistacia mutica II-III 0,1 15-90 10-15 Meyvə yoxdur və 

ya yetişməyib 
Pyrus salicifolia II 0,1 20-100 15-20 Meyvə 

yetişməyib 
Quercus 

macranthera 
II 0,1 2-5 10-15 Meyvəsi yoxdur 

 

Nəzərə alsaq ki, meşəliyin təbii bərpasının qanunauyğun 

getmədiyini və o səbəbdən də bir neçə ildən sonra, dolğun meşəliyə 

çevrilə biləcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Palıd ağacının çətiri 

altında 3 ədəd cücərti qeydə alınmışdır. Meşəaltının sıxlığı 0,4-ə 

bərabərdir. Burada 3 ədəd kol növünə rast gəlinir (Cədvəl 7). 

Cədvəl 7. 

Ardıcdağ seyrək ardıc meşəsində sınaq sahəsi № 2-də 

meşəaltlığının təsviri 
 

Növlər Yarus Hündür- 
lük,m 

Həya-

tilik 
Fenofaza 

  Juniperus 

polycarpos 
II 1-1,5 3a 

İkiillik meyvə tam 

yetişməyib və ya yoxdur 
 Juniperus     
  foetidissima 

II 1-1,5 3a 
Meyvə yoxdur  və ya 

ikiilliklər tam yetişməyib 

Pyrus salicifolia  II 0,7 3a-3b Meyvə tam yetişməyib 

Berberis iberica  II-III 1 3a Meyvə yetişməyib 
Prunus dilcis II 1-1,2 3a Meyvə yetişməyib 
 Ephedra procera  III 0,5 3a Meyvə yetişib, tökülüb 
Rosa canina  II 0,7-1,5 3a Meyvə tam yetişməyib 
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4.3.2. Darıdağ, İlandağ və Paradaş seyrək ardıc meşəsinin 

fitosenoloji xüsusiyyətləri. Çılpaqtoxumlu bitkiləri, xüsusən ardıc 

seyrək meşəlikləri tədqiq edilmiş, qiymətləndirilməsi aparılmışdır 

(Şəkil 1). Darıdağ silsiləsi Qarayoxuş silsiləsi ilə yaxın yerləşir və hər 

iki silsilədə seyrək ardıc meşəsi, yalnız dağın quzey yamaclarında 

formalaşmışlar27,28. Darıdağ əraisində aparılan tədqiqat zamanı 

Çılpaqtoxumlu Juniperus polycarpos, J. foetidissima və J. depressa, 

Ephedra procera növləri aşkar edildi. Darıdağın şimali-şərq hissəsinə 

doğru uzanan ərazilərdə demək olar ki, ardıclar rast gəlinmədi, dağın 

şimali-şərq (güney) yamacında isə bir ha əraziyə təqribən 7-8 ardıc, 

bəzən 160 m2 sahədə tala halında 100-dən çox ardıc ağacı təmiz 

ardıclıq - Juniperetum porum formasiyası əmələ gətirir. 

 

  
 

Şəkil 1. Darıdağın şimali-şərq yamacında seyrək ardıc meşəliyi 

 

İlandağ ərazisi Çılpaqtoxumlu bitkilərin məskunlaşdığı ən 

mühüm ərazilərdən biridir. Sahəsi kiçik olmasına baxmayaraq təbiət 

                                                 
27 Guliyeva, G.F.  Phytosenological features of Darıdagh and İlandagh sparse 

Juniper Forest //  G.F. Guliyeva –İndia: İnternational Journal of Botany Studies, –

2021. vol. 6, ıssue 6, – p. 294-297. 
28 Talibov T., Guliyeva G. Phytocenosis involved with Foetid Juniper (Juniperus 

foetidissima) on the territory of Paradash in the Nakhcivan Autonomous Republic / 

T.Talıbov, G.Guliyeva //Bulletin of science and practice, – 2020, vol 6., issue 7, –  

p. 66-74 
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abidəsi hesab olunan İlandağ sıldırım və keçilməz qayalıqlar ilə 

örtülmüş, florası özünəməxsus olub, yalnız Ağıriyli və Çoxmeyvəli 

ardıc kolları ilə əhatə olunmuşdur. Bundan başqa burada Ephedra 

procera, Zygophyllum atriplicoides, Caragana grandiflora, 

Sempervivum caucasicum, Thymus collinus və bəzi taxıllar təyin 

edilmişdir. Ümumilikdə İlandağda kiçik talalar halında olan ardıclıqda 

ardıc sayı təqribən 80-ə yaxındır. Ən yaşlı ardıc ağacının yaşı təqribən 

100-ə yaxındır (Şəkil 2).  
 

      
 

Şəkil 2. İlandağ ərazisində ardıclıq 
 
Darıdağ və İlandağ əraziləri Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

ərazisinə daxil olduğundan ardıc növləri tam olaraq mühafizə edilir. 

Amma hər iki dağda bitkilərin gələcək taleyi əraziyə qar və yağışların 

normaya uyğun yağması və kəskin quraqlığın aradan qalxması ilə 

mümkün olacaqdır. 

Yarpaqlıdan başlayaraq ardıc bitkiləri nisbətən sıx şəkildə, 

yalnız Paradaşın quzey yamaclarında formalaşmışlar, burada tək 

olaraq gövdə diametei 52 sm, yaşı 260 il olan Çoxmeyvəli ardıc ağacı 

da aşkar etdik. Bu ərazidə təqribən irili-xırdalı 520 ardıc ağacları 

saymaq oldu, güney tərəfdə isə təqribən 17-20 ağac vardır. Bunlardan 

demək olar ki, çoxu cavan ağaclar olub, yaşları təqribən 3-20 il 

arasındadır (Şəkil 3).  
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Şəkil 3. Paradaş ərazisində ardıclıq  

 
Ərazidə əsasən çoxmeyvəli, ağıriyli və hündür ardıc növləri 

vardır. Paradaşdakı seyrək ardıc meşəsinin dominant növü 

Çoxmeyvəli ardıcdır, subdominant isə Şərq alması, Fenzil badam, 

Araz albalısı, Söyüdyarpaq və Qafqaz armududur. Burada 

“Yarpaqlarını tökən kolluqlar” formasiya sinfinə aid edilmiş 3 

formasiyada 5 assosiasiya təsvir edilmişdir. Bu assosiasiyalar çox 

zəngin olub özündə təqribən 10-15 növü cəmləşdirir.  
 
 V FƏSİL. NAXÇIVAN MR FLORASININ 

ÇILPAQTOXUMLU BİTKİLƏRİNİN NADİR VƏ MƏHV 

OLMAQ TƏHLÜKƏSİ ALTINDA OLAN NÖVLƏRİ, 

ONLARIN OPTİMAL MÜHAFİZƏ YOLLARI   
 
4 ədəd yaşlı ardıc ağacının dendroloji göstəriciləri 

pasportlaşdırılaraq Naxçıvan MR Ekologiya bə Təbii Sərvərtər 

Nazirliyinə mühafizə üçün tövsiyyə edilmişdir.  

Pasportlaşdırma beynəlxalq çıxışı olan ArcCis proqramından 

istifadə edilərək aparılmışdır. Bu proqram biometrik, ehtiyyat, məkan 

əlavə edildikdə, avtomatik pasportlaşma apararaq elektron kadastr 

yaratmağa imkan verir.  

Pinus kochiana növü Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına 

Endangered - EN B1ab(ii,iii) statusu, Azərbaycan Respublikasının 

Qırmızı kitabına isə təhlükə həddinə yaxın növ kimi Near Threatened 

- NT statusu ilə daxil edilmişdir. 

Juniperus oblonga Bieb. Təbiətdə say dinamikası ardıcıl 
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azalmaqda davam  edərək, məhv оlmaq təhlükəsinə yaхın növ 

оlduğundan Endangered - EN A2acd; B1ab(i,ii,iii) statusu ilə 

Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına daxil edilmişdir. 

J. fоetidissima Willd. Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına 

təbiətdə say dinamikası ardıcıl azalmaqda davam edərək, təbiətdəki 

vəziyyəti böhran həddə çatmış və nəslinin kəsilmə ehtimalı оlan növ 

kimi Critically Endangered - CR A4acd kateqoriyasına daxil 

edilmişdir. 

J.  polycarpos K. Koch. Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına nəsli 

kəsilmək təhlükəsi altında ola biləcək növ kimi Endangered - EN 

A2acd; B1ab(i,ii,iii) statusu ilə daxil edilmişdir. Yayılma arealı geniş 

olmasına baxmayaraq, hər yerdə azsaylıdır. 

Ephedra aurantiaca Takht. et Pachom. Naxçıvan MR-in 

Qırmızı Kitabına Lower Risk - LR [a - Conservation Dependent - CD] 

statusu ilə daxil edilmişdir. 

Juniperus depressa Stev. və J. pygmaea K.Koch. növlərinin 

Near Threatened- NT, J. sabina L.  növünün isə Vulnabre- VUC2a(ii) 

statusu ilə nəsli kəsilmək təhlükəsi altında ola biləcək növ kimi 

Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına daxil edilməsi tövsiyyə olunur.  
 
VI FƏSİL. GYMNOSPERMAE  ŞÖBƏSİNƏ DAXİL OLAN 

BƏZİ NÖVLƏRİN FİTOKİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ SƏMƏRƏLİ 

İSTİFADƏ YOLLARI 
 

6.1. Juniperus depressa - Alçaqboylu ardıc və Ephedra 

aurantiaca - Çəhrayı acılq növlərinin fitokimyəvi tərkibinin 

öyrənilməsi və faydalı xüsusiyyətləri. 2016-2021- ci illər ərzində 

müxtəlif istiqamətlərdə getdiyimiz ekspedisiyalar zamanı ardıc və 

acılıq cinsinə aid növlərin zərərvericilərin təsirinə məruz qalması da 

müşahidə edilmişdir. Şəhər park və xiyabanlarında becərilən tuyalar 

üzərində olan Cinara tujafilina - Tuya mənənəsi yarpaq üzərində kiçik 

deşiklər açaraq onun sirəsini sorurlar. Kütləvi çoxalan mənənələr şirə 

soraraq pup halında qışlayırlar. Tuya mənənəsi artıq muxtar respublika 

ərazisində geniş yayılmışdır və ona qarşı mübarizə tədbirləri mütlaq 

aparılmalıdır. Zərərvericilərə qarşı "Methoksiklor", "Kelthan" və s. 
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kimi dərman vasitəsilə dərmanlama yazın əvvəlində aparılmalıdır29.  

Növün fitokimyəvi tərkibinin öyrənilməsində xromatoqrafik və 

spektrofotometrik metodlardan istifadə edilmişdir. Spektral analiz 

üsulları bitki mənşəli maddələrin - flavonoidlərin, karotinoidlərin, 

antosianların, alkaloidlərin və başqa birləşmə qruplarına aid 

maddələrin öyrənilməsi üçün istifadə olunur. Spektral analizlər 

Hitachi U-2900 UV-VIS spektrofotometr, xromatoqrafik analizlər isə 

sütun 60108-712 HYPERSEP SI, 10G/75ml/10PKG və DC-

fertigfolien ALUGRAM SİL G/UV254 nazik təbəqə vasitəsilə 

aparılmışdır. Ekstraktların vəsfi tərkibinin müəyyənləşməsi üçün 

sütun və nazik təbəqə xromatoqrafiyası edilmiş və həlledici sistemi 

olaraq Sirkə turşusu+ n-butanol + su (1:4:5)  nisbətində istifadə 

edilmişdir.  

Fitokimyəvi tərkibinin tədqiqi nəticəsində Juniperus depressa 

növündə flavonoidlərə aid ramnetin, izoramnetin 3-O-β-D-

qlükopiranozid, izoramnetin 3-O- β-qlükopiranozid, bitki piqmentləri 

xlorofil a, xlorofil b və  β-karotin birləşmələri müəyyən edilmişdir. 

Ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 54,2 mq qal turşusu ekvivalenti 

olaraq müəyyən edilmişdir. Ephedra aurantica növünün alkoloidləri 

və fenol birləşmələri tədqiq edilmişdir. Bitki piqmentləri öyrənilmiş, 

flavonlara aid apiqenin-glükozid, akasetin-qlükozid, flavanon və 

dihidroflavonollara aid dihidrokemferol birləşmələri aşkar edilmişdir 

(Cədvəl 8).  
Cədvəl 8. 

Alçaqboy ardıcın yarpaq xromatoqrafiyasının Rf qiymətləri 
 
Yarpaq (tikanlar) ekstraktı 
Alınan birləşmələr Rf qiymətləri 
İzoramnetin 3-O- β-D-qlükopiranozid 0,54 
İzoramnetin 3-O- β-qlükopiranozid 0,31 
β-karotin 0,97 
Xlorofil a 0,59 
Xlorofil b 0,42 

                                                 
29 Quliyeva, G.F. Naxçıvan Muxtar Respublikası çılpaqtoxumlu bitkilərin 

zərərvericiləri// – Naxçıvan tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri və müasir inkişafı 

beynəlxalq konfrans, –Naxçıvan: AMEA Naxçıvan Bölməsi, –9 iyul–2021, s.1-5. 
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Ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 51,2 ±0,1 mq qal turşusu 

ekvivalenti olaraq hesablanmışdır (Şəkil 4,5). Tədqiqat obyekti olaraq 

seçilmiş Ephedra aurantica növü ekspedisiyalar zamanı toplanmış və 

biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasında analiz üçün hazırlanmışdır. 

Nümunələrin sabit çəkiyə qədər qurudulduqdan sonra kütləsi 

çəkilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 4. Juniperus depressa bitkisinin heksan ekstraktının UB 

spektri 

 
 

Şəkil 5. J.depressa generativ qozaların etanol ekstraktının 

UB spektri 

 

Növün fitokimyəvi tərkibinin öyrənilməsində xromatoqrafik və 
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spektrofotometrik metodlardan istifadə edilmişdir. Ümumi fenol 

birləşmələrinin miqdarı 51,2 ±0,1 mq qal turşusu ekvivalenti olaraq 

hesablanmışdır. Ekstraktın tərkibində fenol turşularından 228 və 328 

nm dalğa uzunluğunda kumarin turşusu müəyyən edilmişdir (Şəkil 6).  

 
 

Şəkil 6. Ephedra aurantica növünün fenollu birləşmələrinin 

UB spektri 

 

Bitkinin etanol ekstraktında 663 nm dalğa uzunluğunda xlorofil 

və 449, 478 nm dalğa uzunluğuna malik karotinoid piqmentləri aşkar 

edilmişdir (Şəkil 7).  

 

 
 

Şəkil 7. Ephedra aurantica etanol ekstraktında bitki 

piqmentlərinin UB spektri 

 

Bitkinin etanol ekstraktında 224, 240 və 305 nm dalğa 

uzunluğuna malik alkaloidlər aşkar edilmişdir. Bitki ekstraktlarında 



 

27 

 

267 nm dalğa uzunluğuna malik flavonlara aid Apiqenin-glükozid, 

268 nm-də Akasetin-qlükozid, flavanon və dihidroflavonollara aid 

291 nm dalğa uzunluğunda dihidrokemferol birləşmələri müəyyən 

edilmişdir.  

Bitkinin gövdəsi müxtəlif həlledicilər vasitəsilə ekstraksiya 

olunmuş, ekstraktlar filtrlənmiş, rotorlu buxarlaşdırıcıda 

qatılaşdırılmış və UB spektrofotometrdə dalğa uzunluqları alınmışdır. 

Bitkinin etanol ekstraktında alkaloidlər və fenol birləşmələri müəyyən 

edilmişdir. Ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 51,2 ±0,1 mq qal 

turşusu ekvivalenti olaraq hesablanmışdır. Ekstraktın tərkibində fenol 

turşularından 228 və 328 nm dalğa uzunluğunda kumarin turşusu 

müəyyən edilmişdir. Bitkinin etanol ekstraktında 663 nm dalğa 

uzunluğunda xlorofil və 449, 478 nm dalğa uzunluğuna malik 

karotinoid piqmentləri aşkar edilmişdir. Bitkinin etanol ekstraktında 

224, 240 və 305 nm dalğa uzunluğuna malik alkaloidlər, 267 nm dalğa 

uzunluğuna malik flavonlara aid Apiqenin-glükozid, 268 nm-də 

Akasetin-qlükozid, flavanon və dihidroflavonollara aid 291 nm dalğa 

uzunluğunda dihidrokemferol birləşmələri müəyyən edilmişdir. 

6.2. Gymnospermae  şöbəsinə daxil olan növlərin səmərəli 

istifadə yolları. Ardıc bitkisinin təsərrüfatda da böyük əhəmiyyəti 

vardır belə ki, bu bitkinin bəzi növlərinin oduncağı çox möhkəm və 

çürüməyə qarşı davamlı olduğundan dülgərlik işlərində istifadə edilir. 

Ardıcın yetişməmiş meyvələrindən təbii sarı boyaq alaraq, 

xalçaçılıqda yun iplərin boyadılmasında tətbiq etmişlər. Ardıc 

kollarının çox böyük su tənzimedici və torpaq qoruyucu xüsusiyyəti 

də vardır və bu mailliyi yüksək olan ərazilərdə möhkəm və etibarlı 

sədd vəzifəsini görərək, özündən aşağıda yerləşən meşə qurşaqlarını 

təbiətin mənfi təsirlərindən- eroziyadan mühafizə edir. Kəskin eroziya 

prosesini biz torpaq qatı yumuşaq, daşsız - çınqıllıcısız və ən başlıcası 

isə çimsiz ərazilərdən olan Qaraquş, Batabat, İlandağ, Paradaş və 

Tillək meşəsi kənarlarında torpaq eroziyasını müşahidə etdik. Bu şöbə 

bitkilərinin həm fitokimyəvi, formokoloji,qastronomik, həm də 

sənayedə  çox geniş səmərəli istifadə imkanları vardır. 
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NƏTİCƏLƏR 

 

1. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisində Çılpaqtoxumlu bitkilərin fəsilələr üzrə taksonomik spektri 

ilk dəfə olaraq dəqiqləşdirilmişdir. Aydın olmuşdur ki, ərazidə: 

Ephedraceae - Acılıqkimilər fəsiləsinin bir cinsinə 3 növ, 

Ginkgoaceae - Ginkqokimilər fəsiləsinin bir cinsinə aid bir növ, 

Araucariaceae - Araukariakimilər fəsiləsinin 3 cinsinə daxil olan 5 

növ, Pinaceae Spreng. ex Rudolphi - Şamkimilər fəsiləsinin 4 cinsinə 

aid 9 növ, Cupressaceae  -  Sərvkimilər fəsiləsinin 5 cinsinə aid 12 

növ və Taxodiaceae  - Taksodiakimilər fəsiləsinin 4 cinsinə aid isə 4 

növ vardır;  

2. Çılpaqtoxumlu bitkilərə aid  aşkar edilən 7 fəsilə və 19 cinsə 

daxil olan 35 növdən 9 növü qazıntı halında tapılmış, 16 növü mədəni 

florada becərilir və 10 növ isə təbiətdə yabanı halda mövcuddur;  

3. Çılpaqtoxumlu bitkilərə aid  aşkar edilən və ya introduksiya 

olunan 10 yeni növdən 4 növü Cycas revoluta, Araucaria araucana, 

Pinus nigra, Taxus baccata mədəni florada becərilir, 2 növ Ginkgo 

biloba , Picea pungens tərəfimizdən introduksiya edilib, yabanı 

şəraitdə isə Juniperus depressa , J. oblonga, J. pygmaea növ və 

variasiyaları floraya yeni daxil edilmiş, J. polycarpos  ardıc növü isə 

floraya yenidən əlavə olunmuşdur; 

4. Təbiətdə say dinamikası ardıcıl azalmaqda davam edərək, məhv 

оlmaq təhlükəsinə yaхın növ оlduqları üçün Naxçıvan MR-in Qırmızı 

kitabına  Pinus  kоchiana Endangered - EN B1ab(ii,iii), Juniperus 

оblоnga Near Threatened - NT, Juniperus pоlycarpоs Endangered - 

EN A2acd;B1ab (i,ii,iii), Juniperus fоetidissima Critically Endangered 

- CR A4acd və Juniperus  sabina - Endangered - EN B1ab(ii,iii) 

statusları ilə daxil edilmişdir. Təbiətdəki müasir vəziyyəti 

araşdırılaraq bu növlərin statuslarının saxlanılması vacib hesab 

olunmuşdur; 

5. Ardıcdağ seyrək ardıc meşəliyində ardıc növlərinin fitosenoloji 

rolu, bitki birliklərində növün taksasiyası müəyyənləşdirilmiş, bitdiyi 

təbii şəraitdə özünü bərpa etmək imkanları, digər bitkilərlə əlaqəsi və 

rəqabətə dayanıqlığı sınaq sahələri metodu ilə öyrənilmişdir. Tədqiq 

edilən meşənin doluluğu 0,3 olmuşdur, 143 ağacın orta  diametri 26,97 



 

29 

 

sm, ağacların orta yaşı 119 olsa da, hündürlüyü 12-14 m-ə, gövdə 

diametri 40-44 sm-ə çatan və yaşı 200-dən artıq olan ağaclar da 

meşədə aşkar edilmişdir; 

6. Naxçıvan MR ərazisində Çılpaqtoxumlu bitkilərin ilk dəfə olaraq 

mövcud bitkiliklərdəki strukturu formasiya və assosiasiya 

səviyyəsində araşdırılmış, bitkiliyin səciyyəvi və senozəmələgətirən 

növləri müəyyənləşdirilmişdir. Meşə bitkiliyində Şam - Pineta 

formasiyasında 2 assosiasiya, Acılıq - Ephedraeta formasiyasında isə 

7 assosiasiya və onlara aid bitkilər təsfir edilmişdir. 

7. Ardıcdağ, Darıdağ, İlandağ, Paradaş seyrək ardıc meşəliyində 

Ardıc növlərinin əmələ gətirdikləri 5 formasiya və 6 assosiasiyada 

formalaşan bitki növləri qeyd edilmiş, fitosenoloji xüsusiyyətləri 

təqdim edilmişdir; 

8. Fitokimyəvi tərkibinin tədqiqi nəticəsində Alçaqboylu ardıc - 

Juniperus depressa növündə flavonoidlərə aid ramnetin, izoramnetin 

3-O-β-D-qlükopiranozid, izoramnetin 3-O- β-qlükopiranozid, bitki 

piqmentlərinə aid xlorofil a, xlorofil b və β-karotin birləşmələri aşkar 

olunmuş, ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 54,2 mq qal turşusu 

ekvivalenti müəyyən edilmişdir. Ephedra aurantica növündə isə 

flavonlara aid apiqenin-glükozid, akasetin-qlükozid, flavanon və 

dihidroflavonollara aid dihidrokemferol birləşmələri aşkar edilmiş, 

ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı isə 51,2 ±0,1 mq qal turşusu 

ekvivalenti olaraq hesablanmışdır. 

 

TƏKLİF VƏ TÖVSİYƏLƏR 

 

1. Aşkar edilən yaşı təqribən 225-780 il arasında olan Juniperus 

fоetidissima (2 ağac), Juniperus polycarpos və Juniperus oblonga 

növlərindən 4 ədədinin koordinatları müəyyənləşdirilmiş və 

pasportlaşdırılaraq Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinə təbiət abidəsi kimi qeyd olunması tövsiyyə olunmuşdur;  

2. Ardıcdağ, Darıdağ, İlandağ, Paradaş və Soyuqdağ seyrək ardıc 

meşəliyinin bərpası ilk olaraq Naxçıvan şəhər Yaşıllaşdırma 

İdarəsində fəaliyyət göstərən “İqlim otağı”dan istifadə edərək tinglər 

yetişdirilməli və əraziyə reintroduksiya edilməlidir; 
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3. Mövcud Kox şamı meşəliyi əldə edilən toxumların çoxaldılması 

hesabına bərpa edilməli, kritik zonalar ayı və donuzlardan qorunmaq 

üçün çəpərlənməlidir; 

4. Juniperus  sabina - Qazaх ardıcının təbiətdə say dinamikası 

ardıcıl azalmaqda davam edərək, təbii ehtiyatı azalır, ona görə də 

Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabında Endangered - EN B1ab(ii,iii) 

statusu ilə nəsli kəsilmək təhlükəsi altında ola biləcək növ kimi 

saxlanılması tövsiyə olunur; 

5. Juniperus  polycarpos - Çoxmeyvəli ardıcın təbiətdəki 

vəziyyətinin təhlükə həddinə yaxın növ olduğunu nəzərə alaraq, 

Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına Endangered - EN A2acd; 

B1ab(i,ii,iii) statusu ilə saxlanılması tövsiyə edilir; 

6. Juniperus depressa - Alçaqboylu ardıc və Juniperus pygmaea - 

Cırtdan ardıc növlərinin təbiətdə say dinamikası, təbii ehtiyatı aparılan 

tədqiqatlara əsasən azalır, odur ki,Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabının 

yeni nəşrinə Near Threatened - NT statusu ilə nəsli kəsilmək təhlükəsi 

altında ola biləcək növ kimi salınması tövsiyə olunur; 

7. Park və xiyabanlada becərilən Tuyalar üsərində olan Cinara 

tujafilina - Tuya mənənəsinə qarşı "Methoksiklor", "Kelthan" və s. 

kimi dərman preparatları ilə dərmanlama yazın əvvəlində 

aparılmalıdır. Yayın sonuna yaxın mənənələrin kütləvi çoxalma 

dövründə ağaclar təftiş edilərək, onlar üzərində təkrar dərmanlama işi 

davam etməlidir. Nəzərdə saxlanılmalıdır ki, kimyəvi zəhərlər faydalı 

həşəratları da məhv edir, bu baxımdan dərmanlama zamanı bütün 

qorunma tədbirlərinə riayət edərək çiləmə aparılmalıdır. 
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