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GİRİŞ 

Mövzunun аktuаllığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir dövrümü-
zün mühüm və qlobal problemlərindən biri də, təbii sərvətlərin ayrıl-
maz hissəsi olan biomüxtəlifliyin davamlı istifadəsi və qorunmasıdır. 

Zəngin biomüxtəlifliyə malik olan Azərbaycan respublikası 
Qafqaz regionunda özünəməxsus yer tutur. Respublika ərazisində 
(1142 cinsə aid) 5000-ə qədər ali bitki növü mövcuddur ki, bu da 
Qafqazda bitən bitki növlərinin ümumi sayının 66%-ni təşkil edir.Bu 
zəngin təbiətdə geniş yayılan bitki növləri içərisində Kaynozoy era-
sından mövcud olan və Dazıotukimilər (Hypericaceae Juss.) fəsiləsi-
nə daxil olan Hypericum cinsinin xüsusi yeri vardır. Əvvəlki təsnifat-
larda dazı cinsi Clusiaceae (Guttiferae) fəsiləsinə aid olunsa da, hal-
hazırda Örtülütoxumluların filogenetik qrupları (APG IV) adlı təsnifata 
əsasən, cins Malpighiales sırasında klusioid qrupunun Hypericaceae 
Juss. fəsiləsinin tərkibinə daxil edilmişdir1. Fəsiləyə daxil olan növlə-
rin böyük əksəriyyəti çoxillik, birillik ot, kol bitkiləri (47%) hesab 
olunsa da, bunların içərisində yarımkol və nadir hallarda isə alçaq-
boylu ağac (H.bequaertii De Wild., H.revolutum Vahl., H.canariense L. 
(5%) və su (H.elodes L.) bitkilərinə də rast gəlinir2. 

Dazıotukimilər fəsiləsinə aid olan növlərin ümumi sayının 
80%-i məhz özünün çoxcəhətli tətbiq sahələrinə, xüsusilə də dərman, 
dekorativ və boya sənayesindəki istifadə imkanlarına görə seçilən 
Hypericum cinsində cəmlənir3. 

Dünyada 500-ə yaxın növü, 70 yarımnövü, 13 növmüxtəlifliyi və 
11 hibridi olan dazıotu cinsi4 Azərbaycan florasında 19 növ, 1 yarımnöv,       

                                                           
1 APG  IV  (Angiosperm   Phylogeny   Group):  An   update   of   the   angiosperm  
   phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: 

APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, – 2016, 181(1), – p. 1-20. 
2 Meseguer, A.S. Integrating fossils, phylogenies, and niche models into biogeography 

to reveal ancient evolutionary history: the case of Hypericum (Hypericaceae) / 

A.S.Meseguer, M.L.Jorge [et al.] // Systematic Biology Advance Access, – 2015, 

64(2), – p. 215-232. 
3 Nürk, N.M.  Morphological  and   phytochemical  diversity    among    Hypericum  
   species of the Mediterranean basin / N.M.Nürk, S.L.Crockett // Medicinal and 

aromatic plant science and biotechnology, – 2011, 5, – p. 14-28. 
4 Nürk, N.M. Molecular phylogenetics and morphological evolution of St. John's 

wort (Hypericum; Hypericaceae) / N.M.Nürk, S.Madrian, M.Carine [et al.] // 
Molecular phylogenetics and Evolution, – 2013 a, 66(1), – p.1-16. 
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1 növmüxtəlifliyi ilə təmsil olunur5. 
Müasir dövrdə xəstəliklərin çoxalması, sintetik dərman maddə-

ləri ilə müqayisədə bitki mənşəli müalicə vasitələrinə marağın artması, 

eləcə də bu istiqamətdə tədqiqat işlərinin aparılması dərman əhəmiy-

yətli dazıotu cinsinin müasir yanaşmalarla hərtərəfli öyrənilməsini tə-

ləb edir. Bitkilərin qorunması, onların faydalı xüsusiyyətlərinin aşka-

ra çıxarılması, bioekoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması bu cinsin tə-

kamül və filogeniyasına aydınlıq gətirməyə imkan verir.  
Apardığımız    tədqiqat   işi    Azərbaycan   florasında    yayılmış  

Hypericum L. cinsi növlərinin sistematik, anatomik, molekulyar və 
ekoloji təhlilinə həsr edilmişdir. 2015-2022-ci illərdə Azərbaycanın 
müxtəlif botaniki-coğrafi rayonlarına edilən ekspedisiyalar zamanı 
toplanılan herbari materiallarının və AMEA Botanika İnstitutunun her-
bari fondunda (BAK) saxlanılan herbari nüsxələrinin tənqidi analizinin 
nəticələri son 60 ildə cinsin Azərbaycanda yayılan növlərinin taksono-
mik, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilmədiyini göstərir. Bu baxı-
mından dazıotu cinsinin taksonomik tərkibinin öyrənilməsi aktualdır.  

Tədqiqаtin obyekti və predmeti. Tədqiqat obyekti florada ya-
yılan dazıotu bitkisinin taksonomik tərkibinin öyrənilməsidir. Pred-
meti - Hypericum cinsinin klassik və müasir metodlarla tədqiqidir. 

Tədqiqаtin məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatımızın əsas məqsədi 
Azərbaycan florasında yayılan Hypericum cinsinin sistematik tərkibinin 
öyrənilməsi, onların taksonomiya və nomenklaturasının, bəzi mübahisəli 
növlərin vegetativ və generativ orqanlarının diaqnostik tədqiqatının aparıl-
masıdır. Bunun üçün qarşıya aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur: 

 Azərbaycanda yayılan Hypericum L. cinsinin növ tərkibinin 
və cinsdaxili sis temin tərtib olunması; 

 Cinsin yeni təyinedici açarının  hazırlanması; 

 Cinsin sistematikasında morfoloji diaqnostik əlamətlərin 
əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi; 

 Cinsin daxil olan mübahisəli növlərin anatomik və molekul-
yar tədqiqatının aparılması; 

 Dazıotu növlərinin coğrafi və filogenetik əlaqələrinin anali-
zinin aparılması; 

                                                           
5 Конспект флора Кавказа //. – Москва, – Т.3 (2), – 2012, – с. 308-312. 



5 
 

 Növlərin xoroloji analizinin aparılması; 

 Növlərin fenologiyasının öyrənilməsi; 

 Yüksəklikdən asılı olaraq, növlərin yayılma qanunauyğunluq-
larının müəyyənləşdirilməsi; 

 Nadir və endem növlərin təyini və qorunması; 

 Dazıotu növlərinin təsərrüfat əhəmiyyətinin və qorunma təd-
birlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat işində aşağıdakı metodlardan is-
tifadə edilmişdir: Müqayisəli-morfoloji, biomorfoloji, müqayisəli-
anatomik, molekulyar-filogenetik metodu. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. 
 Azərbaycan florasında yayılan dazıotu cinsi növlərinin tak-

sonomik tərkibi müəyyən dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. 
 Cinsə aid olan növlərin taksonomik tərkibinin müəyyən 

olunmasında, klassik metodlarla yanaşı, molekulyar metodlardan da 
istifadə zəruridir. 

 Dərman əhəmiyyətli cinslərin bioloji ehtiyyatlar kimi dəyəri-
nin qiymətləndirilməsi biomüxtəlifliyin qorunmasının vacib hissəsidir. 

 Nadir və nəsli kəsilməkdə olan növləri qiymətləndirilməsi, 
onlardan   səmərəli istifadə etmək üçün zəmin yaradır. 

Tədqiqatın elmi yеniliyi. Aparılan tədqiqatların nəticəsi ola-
raq, aşağıdakı yeniliklər müəyyən edilmişdir: 

 Azərbaycan florasında yayılmış Dazıotu növlərinin tənqidi 
təftişi  aparılmış, taksonomik tərkibi  müəyyənləşdirilmişdir. 

 Hypericum L. cinsinin “Флора Азербайджана” əsrində gös-
tərilməyən 1 yarımnövü (H.perforatum subsp.veronense (Schrank) 
Lindb.) bərpa edilmişdir. 

 “Флора Азербайджана” əsərində göstərilmiş 15 növə 4 növ 
əlavə olunaraq, dazıotu cinsinin taksonomik tərkibi müəyyən edilmiş, 
19 növ 7 seksiya üzrə qruplaşdırılmışdır. 

 Cinsin H.tetrapterum Fries.(Gədəbəy rayonun Söyüdlü kəndi, 
N40°35.234´. E045°50.313´. 1473 m) və H.scabrum L. (Lerik rayonu, 
Göydərə kəndi, N38°37.797´. E048°21.351´. 1704 m) növləri  üçün 
yeni yayılma yeri  müəyyən olunmuşdur. 

 Azərbaycan florasında yayılan Hypericum cinsinə daxil olan 
növlər üçün əvvəllər istifadə olunmamış diaqnostik nişanələr əsasında 
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yeni təyinedici açarı tərtib edilmişdir. 
 Dazıotu cinsi növlərinin yüksəklikdən asılı olaraq,  yayılma 

qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və GPS koordinatlarının 
əsasında elektron xəritə tərtib olunmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Azərbaycan flora-
sında yayılan Hypericum L. növlərinin tənqidi təftişi aparılmış və 
filogenetik əlaqələri araşdırılmışdır. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində cinsə daxil olan növlər arasın-
da qətran tərkibli, efir yağlı, aşı maddəli, həmçinin boyaq və dekora-
tiv məqsədilə istifadə olunan, növlə rin də olduğu müəyyən edilmiş-
dir. Dissertasiya işində öz əksini tapmış cinsin sistematikasına, bio-
ekologiyasına, coğrafiyasına və s. aid materiallar “Azərbaycan flora-
sının” və “Azərbaycan bitkilərinin təyinedicisinin” tərtib edilməsində 
istifadə oluna bilər. 

Аprоbаsiyаsı və tətbiqi: Dissertasiya işinə aid 8 elmi məqalə, 
4 tezis (6 məqalə, 3 tezis Azərbaycanda, 2 məqalə  və 1 tezis beynəl-
xalq bazalarda (Web of Science, AGRİS, РИНЦ) referatlaşdırılan və 
indeksləşdirilən jurnallarda çap olunmuşdur. Dissertasiya işinə aid 
materiallar bir sıra beynəlxalq konfranslarda müzakirə edilmişdir. 
Bunlara aşağıdakılar aiddir: 

2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş “Academic science weekly       
İnternational Multidisciplinary Forum materials” adlı konfransda 
“Azərbaycanda Hypericum L. (Dazıotu) cinsinin dərman əhəmiyyətli 
növləri” mövzusunda poster təqdimatı; 2016-cı ildə Bakı şəhərində 
keçirilmiş “Materials  from  the  international  conference”  adlı   kon- 
fransda “Species of the genus Hypericum L. in Azerbaijan flora” 
mövzusunda poster təqdimatı; 2017-ci ildə Belarusiyanın Minsk şə-
hərində keçirilmiş “The 3rd International Symposium on EuroAsian 
Biodiversity” adlı simpoziumda “Endemic species residing to the genus 
Hypericum L. in Azerbaijan” mövzusunda poster təqdimatı; 2018-ci 
ildə Gəncədə keçirilmiş“Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual 
Problemləri” adlı konfransda isə “Endangered species residing to the 
genus Hypericum L. in Azerbaijan” mövzusunda poster təqdimatı. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Disserta-
siya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnsitutu- 
nun Sistematika və biomüxtəliflik şöbəsinin “Ali bitkilərin sistemati-
kası və coğrafiyası laboratoriyasında” həyata keçirilmişdir.  
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Dissertasiyanın ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, 6 fəsil, 
nəticə, 239 istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən  ibarət 
olan 181 səhifəni əhatə edir. Dissertasiya işi  ümumilikdə 266, 221 
işarədən ibarətdir: (giriş – 8474 işarə, I fəsil- 40805 işarə, II fəsil- 7821 
işarə, III fəsil- 27907 işarə, IV fəsil- 67791 işarə,V fəsil- 25549 işarə, VI 
fəsil- 20120 işarə, nəticələr- 1821 işarə, tövsiyyələr- 1061 işarə). 
Ədəbiyyat siyahısı 239 adda olub, onlardan 15 azərbaycan, 5 türk, 40 
rus, 179 xarici mənbələrdir. Dissertasiya işi 12 cədvəl və şəkillərlə 
zənginləşdirilmişdir.    

                     
I FƏSİL. ƏDƏBİYYAT XÜLASƏSİ 

1.1. HYPERİCUM L.  CİNSİNİN  ÖYRƏNİLMƏ  TARİXİ 

İlk dövr cinsin generik təsviri ilə başlayır ki, bu XIX əsrin I ya-

rısında görkəmli fransız botaniki P. J. Tournefort tərəfindən verilmiş-

dir6. K.Linney 1753-cü ildə çapdan çıxmış, “Species plantarium’’ 

əsərinin II cildində dazı cinsinə aid 25 növün təsviri verilmiş və 

növlər dişiciyin quruluşuna görə 2, 3 və 5 dişicikli olmaqla üç qrupa 

bölünmüşdür7. 

Qafqaz regionunda cinsin tədqiq olunmasında xidmətləri olan 

M. Biberşteyn,  Çoisi,  K. A. Meyer,  R. F. Hohenakker,  K. Koch,  

K. Ledebur, G. Betham, J. D. Hooker, E. Buasye, E. R. Trautvetter 

və s. kimi görkəmli botaniklərin işləri təhlil edilmişdir. Dazıotu cinsi-

nin tədqiq olunmasında  A.A.Qrossheymin  də  xidmətləri  əvəzsiz-

dir.  A. A. Qrossheym (1962) “Azərbaycan florası” əsərinin III cil-

dində  dazıotu cinsinin  Brathys  Spach.,   Eremanthe (Spach) Boiss.,  

Hypericum, Androsaemum (Adans) Godr. et Gr. seksiyaları üzrə 

paylanan 33 növ və 6 yarımnövünü təsvir etmişdir8. Hypericum L. 

cinsi SSR florasında rus botaniki S.Q.Qorşkova (1949)9, Azərbaycan 

florasında isə R.Rzazadə (1955) tərəfindən tədqiq edilmişdir 10 . 

                                                           
6 Tournefort, P.J. İnstitutiones Rei herbaria / P.J.Tournefort. –1, – 1700, – p. 254-256. 
7 Linnaeus, С. Species plantarium / C.Linnaeus. – London, – vol. 2,– 1753, – p. 

783-785. 
8 Qrossqeym, A.A. Azərbaycan florası / A.A.Qrossqeym,  ̶ c.3, ̶ 1962, ̶ s.163-166. 

9  Горшкова, С.Г. Флора СССР / С.Г.Горшкова.  ̶  Москва,  ̶ Т.15,  ̶ 1949,  ̶ с. 203-258. 
10 Рзазаде, Р.И. Флора Азербайджана / Р.И.Рзазаде. – Баку, – Т.6, –1955, – с. 247-259. 
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A.M.Əsgərov 2011-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan florasının kons-

pekti adlı” əsərində cinsin 16 növünü təsvir etmişdir. Müəllif (2016) 

“Azərbaycanın bitki aləmi” adlı əsərində Azərbaycan florasında cinsə 

aid 21 növün təsvirini vermişdir 11 . Naxçıvan MR-sı florasının 

taksonomik spektri adlı əsərdə (2021) isə cinsin 12 növü təsvir 

edilmişdir12. 

Hypericum cinsinin generik təsviri Tournefort (1700), Spax 

(1836), Jaubert & Spax (1842-1843), Keller (1895-1925), Kimura 

(1951) və s. alimlər tərəfindən araşdırılmasına baxmayaraq, cins haq-

qında monoqrafik tədqiqatlar Britaniya botaniki N.K. Robson (1967-

2016)  tərəfindən  aparılmışdır.  Britaniya  botaniki   “Stydies   in  the  

genus Hypericum L.” adlı monoqrafiyasında apardığı anatomik, mor-

foloji, ekoloji, sitoloji tədqiqatların nəticələrinə və vegetativ, genera-

tiv orqanların quruluş xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, cinsə daxil olan 

növləri 30 seksiyaya və 6 yarımseksiyaya bölmüşdür. O, bu əsərində 

dazı cinsinin 486 yeni növünü təsvir etmiş, cinsin təkamül yollarını 

qeyd etmiş, cinsin daxil olduğu seksiyaların və onlara daxil olan növ-

lərin diaqnostik əlamətlərinə əsaslanaraq, təyinedici açar tərtib etmiş, 

cinslər, seksiyalar arası qohumluq əlaqələrini aşkara çıxarmışdır13. 

 

1.2. Hypericum cinsi növlərinin təsərrüfat əhəmiyyəti 

Dərman əhəmiyyətli bitkilərin mühafizəsi biomüxtəlifliyin qo-

runmasının vacib bir hissəsidir. Belə ki, dərman əhəmiyyətli bitkilə-

rin yabanı təbiətdən toplanaraq, istifadə miqyasının artması genetik 

eroziyaya və hətta bu növlərin məhv olmasına səbəb olur. Bu səbəb-

dən onların bioloji resurslar kimi dəyərini qiymətləndirmək vacibdir. 

Respublika ərazisində 178 fəsilə (1500 növ) ilə təmsil olunan dərman 

                                                           
11 Əsgərov, A.M. Azərbaycanın bitki aləmi / A.M.Əsgərov  ̶ Bakı: TEAS Press 

Nəşriyyat,  ̶ 2016, ̶  s.173. 
12 Talıbov, T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası   Florasının  Taksonomik  spektri   

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

      İbrahimov,  Ə.İbrahimov  //   Bakı  Şirvannəşr,   ̶  2021,   ̶  426 s. 
13 Robson, N.K. Studies in the genus Hypericum L. (Guttiferae). 2. Characters of 

the genus // Bulletin of the British Museum of Natural History (Botany), – 1981, 

8, – p. 55-226.  
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əhəmiyyətli cinslər vardır ki, bu cinslərdən biri də Hypericaceae  

fəsiləsinə  daxil  olan dazıotu bitkisidir14.  

Son illər ərzində, dazıotu cinsi növləri tərkibində bioloji aktiv bir-

ləşmələrin xüsusilə də fenolların, tanin, hiperisin, psevdohiperisin, hipe-

forin, rutin, kversetin, alkoloidlər,vitaminlərin (A, B, C, E, P, PP), mik-

roelementlərin (Fe,Ca,K,Mg,) və efir yağlarının (terpenlər, seskviterpen-

lər, izovaleryan) olması baxımından, bütün dünya alimlərinin diqqətini 

cəlb edir15. Qədim dövrlərdən bu cins xalq təbabətində antibakterial, an-

tidepressant, antioksidant, antimikrob, antivirus kimi mədə-bağırsaq, tə-

nəffüs yolları, sinir, ürək-damar, cinsiyyət sistemi və dəri xəstəliklərin-

də, zədələrdə, yanıqlarda, yuxusuzluqda, xolesistitdə, hepatitdə, sistitdə, 

stomatitdə, anginada istifadə olunur.16 

Tibbdə geniş istifadə aspektrinə malik olan Hypericum cinsinin 

bəzi növlərindən sənayedə boyaq maddəsi kimi (ipək, yun, pambıq 

parçalarının rənglənməsində) də istifadə olunur17.  

Hypericum   cinsinin   Azərbaycanda   yayılan  19  növündən  2-si  

dekorativ  (H.androsaemum L.,  H.elegans  Steph.),  4-ü  boyaq (H. 

androsaemum L., H.elongatum Ledeb., H.perforatum L., H.scabrum 

L.),  8-i  isə  dərman  (H.androsaemum L., H.linarioides Bosse., H. 

elongatum Ledeb., H.elegans Steph., H.perforatum L., H.lydium Boiss., 

H.scabrum L., H.tetrapterum Fries.) əhəmiyyətli növlərdir. 

 

II FƏSİL. TƏDQİQATIN  MATERİALI  VƏ  METODİKASI 

Tədqiqat materialı kimi 2015-2022-ci illərdə Azərbaycanın 

botaniki-coğrafi rayonlarında yayılan Hypericum L. cinsinə aid 

                                                           
14  İbadullayeva, S. Dərman bitkiləri / S.İbadullayeva, R.Ələkbərov /  Bakı,           

 2013,  s.280. 
15 Istikoglu, C.L. History and therapeutic properties of Hypericum perforatum from 

antiquity until today / C.L.Istikoglu, V.Mavreas, G.Geroulanos // Psychiatrike,    

– 2010, 21(4), – p. 8-332. 
16 Fatdayeva A.X. Medical species of the genus Hypericum L. Academic science 

weekly International Multidisciplinary forum materials. Baku 2015, p.351-352. 
17 Kimakov, K.Relation between hypericin content and morphometric leaf parame-

ters in Hypericum spp.: a case of cubic degree polynomial function /K.Kimakov, 

L.Petijova [et al.] // Plant Science,  2018,  p.94-99. 
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müxtəlif ekoloji şəraitdə toplanmış herbari nüsxələrindən, Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun 

(BAK), Berlin Botanika bağı və muzeyinin (BGBM), həmçinin 

dünyanın virtual herbari fondlarında [GBIF] saxlanılan çoxsaylı 

herbari nüsxələrindən istifadə edilmişdir.Stasionar tədqiqatlar 

2015-2022-ci illərdə müxtəlif marşrutlar üzrə inzibati rayonlarda 

aşağı dağ qurşağından yüksək dağ qurşağına qədər sahələrdə apa-

rılmışdır. 

2016-2018-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından top-

lanılan dazı cinsinin mübahisəli növləri molekulyar-filogenetik, 

2021-ci ildə Quba və Qusar rayonlarından toplanılan bitki nümunələ-

rinin bir hissəsi isə anatomik tədqiqatlar aparmaq məqsədilə istifadə 

olunmuşdur. 

Molekulyar tədqiqatlar aparmaq üçün toplanılan bitki nümunə-

lərinin << Dneasy Plant Mini Kit>> dəstinin köməyilə ilə qurudul-

muş cavan yarpaqlarından DNT ekstraksiya edilmişdir. 

Anatomik tədqiqatlar aparmaq məqsədilə, toplanılan bitki nüs-

xələri 70%-li spirt məhluluna qoyulmuşdur, sonra nümunələr 90%-li 

spirt məhluluna keçirilərək, preparatlar hazırlanmışdır.  

Hazırlanmış preparatlarlar safraninlə boyanmışdır. Bitkinin kök 

və gövdəsindən alınan anatomik kəsiklərin ölçmə və fotoşəkilləri 

Axiocam (Zeiss,105 clor) kameralı Axio İmager Vert. Al (Carl Zeiss, 

Germany) işıq mikroskopu ilə aparılmışdır. 

Morfoloji-sistematik    tədqiqatlar   K. Linney,  A. Meyer,  F.  

Ledebur, E. Buasye, İ. F. Şmalhauzen, R. Rzazade, A. A.Qrossheym, 

N.K.Robsonun tədqiqatları əsasında, həmçinin müxtəlif illərdə 

toplanmış herbari nüsxələri, əldə edilmiş ədəbiyyat materiallarının 

tənqidi analizi nəticəsində növlərin taksonomiyası və nomenklaturası 

dəqiqləşdirilmiş, bitkilərin morfoloji quruluşu MBJ-3 binokulyar  

lupasından istifadə etməklə öyrənilmişdir.  

Cinsə aid olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, 

F.Babayevin18, Həyati formaların təsnifatı K. Raunkerin [1934] sistemi 

əsasında yerinə yetirilmişdir19. 

                                                           
18 Babayev, F.Ə. Bitki ekologiyası / F.Ə.Babayev  ̶ Bakı, BDU nəşriyyatı,  ̶  2003,  ̶ 223 s.   
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2.1. Cinsin molekulyar-filogenetik tədqiqatı 

Nümunənin DNT-nin ekstraksiyası üçün hazırlanması 

Toplanılmış bitki nümunələrinin bir hissəsi molekulyar-filoge-

netik tədqiqatlar üçün istifadə olunmuşdur. Hər bir nümunədən 100-

200 mq cavan yarpaq 2 ml-lik tübiklərə qoyulur. Ağzı bağlanmış tü-

biklər bir neçə dəqiqə maye azotda saxlandıqdan, sonra bitki materia-

lı yaxşıca əzilir. «Dneasy Plant Mini Kit» dəstinin köməkliyi ilə qu-

rumuş və xırdalanmış bitki nümunələrindən DNT ekstraksiya edilir. 

Qurumuş DNT-nin üzərinə 0.1 TE buferi əlavə olunur və - 200 C-li 

soyuducuda 1 gecə saxlanılır. Ekstraksiya edilmiş DNT-nin miqdarı 

spektrofotometrdə (260 və 280 nm dalğa uzunluğunda) təyin olunur 

(Nano Drop 2000 c UV-Vis Spectrophotometer – Thermo Scientific). 

DNT-nin miqdarı təyin olunduqdan sonra, PZR reaksiyasının aparıl-

ması üçün hər bir nümunə DNT-dən 50 nq/μl qatılıqlı işçi məhlullar 

hazırlanılır. Reaksiya yığıldıqdan sonra tübiklər PZR aparatına (Gene 

Amp PCR System 2720, Applied Biosystems Foster City,CA) yerləş-

dirilir və aşağıdakı ardıcıllıqda proqram tərtib olunur. DNT bölgəsi-

nin amplifikasiyası üçün isə  ITS 1 (TCC GTA GGT GAA CCT 

GCG G) və ITS 4 (TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC) praymerlə-

rindən istifadə edilmişdir (Cədvəl 2). Daha sonra PZR məhsullarına 

praymerlər əlavə olunaraq, ABI 3730XL avtomatlaşdırlımış sekvena-

tora yerləşdirilərək, trnL intron praymerlərinin nukleotid ardıcıllıqları 

aşağıdakı kimi oxunulmuşdur20 (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

ITS praymerlərinin (5-3) nukleotid ardıcıllığı 

                                                                                                                                      
19 Ellenberg, H.A key to Raunkiaer plant life forms with revised subdivisions / 

H.A.Ellenberg. – D.Mueller-Dombois, – 1968, – p. 56-73. 
20 Fatdayeva A.X. Molecular-phylogenetic research of the genus Hypericum L.in 

flora of Azerbaijan/ Bulletin of Science and Practice/2021,7(11),p.22-27. 

DNT 

bölgəsi 

Praymer Nukleotid ardıcıllığı 5-3 Referans 

ITS 

ITS 1 TCC GTA GGT GAA CCT 

GCG G 

White və digərləri, 

1990 

ITS 4 TCC TCC GCT TAT TGA 

TAT GC 

White və digərləri, 

1990 
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Cədvəl 2 

trnL intron praymerlərinin (5-3) nukleotid ardıcıllığı 

 

III FƏSİL. HYPERİCUM L. CİNSİNİN SİSTEMATİKASINDA 

MORFOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİN ROLU VƏ MÜBAHİSƏLİ  

MƏSƏLƏLƏR 

3.1. Növlərin  morfoloji  əlamətlərinin  diaqnostik  əhəmiyyəti 

Bitki sistematikasında, bitkilərin təsnifatında və onların  filoge-

netik sistemlərinin hazırlanmasında morfoloji əlamətlərin və diaq-

nostik nişanələrin mühüm əhəmiyyəti var. Hypericum cinsinin siste-

matikası bir çox dünya alimləri tərəfindən araşdırılmışdır. 

Hypericaceae fəsiləsini digər fəsilələrdən fərqləndirən xüsu- 

siyyətlər, onlarda erkəkciyin ixtisaslaşması (erkəkciyin əsası bitişik), 

apomiksis, yarpaqlarının hüceyrəaralarında qətran və efir yağları, to-

xumunda qanadcığın olması və bu qanadcığın xüsusi (nazik, kağızşə-

killi) quruluşa malik olmasıdır21. Hypericum L. cinsi növlərinin təyi-

natı üçün ən vacib diaqnostik əlamətlər çiçək üzvlərinin quruluşu, 

sekretor və transkulent vəzilərinin forması (nöqtə, zolaq, xəttşəkilli) 

hesab olunur. Bitkinin vegetativ (kök - perisikl; gövdə - özək, peri-

sikl, floema; yarpaq - floema, damarlar) və generativ (ləçək, kasayar-

pağı, dişicik) orqanlarında rast gəlinən bu transkulent vəzilər anato-

mik cəhətdən bir-birindən fərqlənən 3 qrupa bölünür22: 

                                                           
21  Crockett, S.L. Taxonomy and chemotaxonomy of the genus Hypericum / 

S.L.Crockett, N.K.Robson // Medicinal and aromatic plant science 

biotechnology, – 2011, 5, – p. 1-13.  
22 Ciccarelli, D. Translucent glands and secretory canals in Hypericum perforatum 

L.(Hypericaceae): morphological, anatomical and histochemical studies during 

the course of ontogenesis / D.Ciccarelli, A.C.Andreucci, A.M.Pagini // Annals 

of Botany, – 2001, 88, – p. 637-644. 

DNA 

region 

Primer  Primer sequence 5-3 Referans 

trnL 

intron 

trnL c CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG Taberlet et      

al., 1991 

trnL d GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC Taberlet et 

al., 1991 
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1: bu qrupa damarcıqlarla əlaqəli, tək və ya iki cərgəli hamar 

hüceyrə təbəqəsindən ibarət olan, hiperisin, psevdohiperisin tərkibli 

çoxhüceyrəli qara və ya qırmızı vəzilər; 

2: qrupa şizogen mənşəli, bir və ya çoxqatlı epitel hüceyrələri 

ilə əhatə olunan, tərkibində hiperforin maddəsi və efir yağları olan 

kürəşəkilli solğun vəzilər; 

3: bu qrupa isə bitkinin dişiciyində (xüsusilə də yumurtalıq di-

varında) yerləşən və toxumu xarici təsirlərdən mühafizə edən qətran  

tərkibli solğun vəzilər aiddir. Birinci qrupa daxil olan vəzilər fotosin-

tez prossesində mühüm rol oynayır. İkinci qrupa daxil olan vəzilər 

əsasən cinsə aid olan növlərin yarpaqlarında rast gəlinir.Üçüncü qru-

pa daxil olan vəzilərin ölçüləri meyvə əmələgəlmə zamanı böyüyür 

və narıncı rəngli olurlar.Cinsin növlərinin təyinatında kasayarpağının 

quruluşu da mühüm rol oynayır (Şəkil 1). 

 

        
Şəkil 1. Kasayarpağının formaları 

1.H.venustum Fenzl.; 2.H.linarioides Bosse.; 3.H.formosissimum Takht.; 

4.H.perforatum L.; 5.H.elegans Steph.; 6.H.androsaemum L.; 

7.H.xylosteifolium (Spach)N.Robson; 8.H.lydium Boiss.; 9.H.scabrum  L.; 

10.H.hirsutum L. 

 

Qutucuğun forması – taksonomik tədqiqatlarda böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Hypericum cinsi növləri daxilində qara, qəhvəyi 

rəngli, giləmeyvə, yumurtavari, dairəşəkilli, konusvari, şırımlı, zo-

laqlı, dar qısa buruncuqlu, vəzili-qabarcıqlı, açılan və ya açılmayan 

qutucuq tiplərinə rast gəlinir23 (Şəkil 2). 

                                                           
23 [Elektron resurs] URL: https://hypericum.myspecies 

https://hypericum.myspecies/
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Şəkil 2. Qutucuq formaları 

1.H.androsaemum L.; 2.H.lydium Boiss.; 3.H.perforatum L.; 4.H.karjaginii 

Rzazade.; 5.H.asperuloides Czern ex Turcz.; 6.H.elegans Steph.;  

7.H.tetrapterum Fries. 

 

3.2. Hypericum L. cinsi növlərinin taksonomiyasında       

mübahisəli məsələlər 
Azərbaycan florasında yayılan Hypericum L. cinsinə aid  

R.Rzazadə 15 növ24, A.A.Qrossheym  isə 8 növ olduğunu göstər-
mişdir25. Cinsin taksonomik tərkibini  özündə əks  etdirən  və  bizim 
tərəfimizdən tərtib olunan tərkibdə 19 növün təsviri verilmişdir.   

Hal-hazırda müasir tədqiqatların nəticələrinə əsasən, 1955-ci il-

də nəşr edilən “Флора Азербайджана” adlı əsərdə təsvir olunan da-

zıotu cinsinin bəzi növlərinin H.elongatum Ledeb. (=H.antasiaticum 

A.Grossh.), H.helianthemoides (Spach) Boiss. (=H.atropatanum 

Rzazade.), H.tetrapterum Fries. (=H.acutum Moench), H.linarioides 

Bosse. (=H.polygonifolium Rupr.) 
Hypericum L. cinsinin öyrənilməsində müxtəlif alimlərin təd- 

qiqatlarını araşdırdıq və apardığımız tədqiqatların sonu olaraq, cinsi  
istər anatomik, istər karioloji, istərsə də filogenetik tədqiqatlarla  
araşdıran Britaniya alimi N.Robsonun sistemini əsas götürmüşük. 
Görkəmli botanik dazıotu cinsini vegetativ, generativ orqanlarının və 
transkulent vəzilərinin quruluşuna görə 30 seksiya və 6 yarımseksi-
yaya ayırmışdır. Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan florasında yayıl-
mış dazıotu növlərini bu seksiyalar üzrə yerləşdirməyi məqsədəuy-
ğun hesab etdik. Qeyd etdiyimiz morfoloji əlamətlərlə yanaşı, res-

                                                           
24 Рзазаде, Р.И. Флора Азербайджана / Р.И.Рзазаде. – Баку, – Т.6, –1955, – с. 

247-259. 
25 Qrossqeym, A.A. Azərbaycan florası / A.A.Qrossqeym. ̶ c.3, ̶ 1932,  ̶s.372-378. 
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publikanın botaniki-coğrafi rayonlarından toplanılan növlərə aid her-
bari nüsxələrinin üzərində aparılmış molekulyar-filogenetik analizin 
nəticələri də bu fikri bir daha təsdiqləyir. 

Molekulyar-filogenetik analizin nəticələri 
Əldə edilən nukleotid ardıcıllıqları ABŞ GenBank məlumat 

mərkəzindəkilərlə müqayisə edilərək aşağıdakı nəticələr alınmışdır19: 
AZ0001 nümunəsi GenBank məlumatları ilə Hypericum 

elongatum növü  uyğunlaşır. 
AZ0002  nümunəsi GenBank məlumatları ilə Hypericum 

perforatum subsp.veronense yarımnövü uyğunlaşır.  
AZ003 nümunəsi GenBank məlumatları ilə Hypericum 

elongatum  növü  uyğunlaşır. 
AZ0005 nümunəsi GenBank  məlumatları  ilə  Hypericum 

lydium  növü  uyğunlaşır. 
AZ0006 nümunəsi GenBank məlumatları ilə Hypericum 

androsaemum  növü uyğunlaşır. 
AZ0007 nümunəsi GenBank məlumatları ilə Hypericum 

tetrapterum  növü uyğunlaşır. 
AZ0008 nümunəsi Gen Bank məlumatları ilə Hypericum 

perforatum  növü uyğunlaşır (Şəkil 3) 
 

.  
Şəkil 3. Hypericum cinsi növlərinin  ITS  gen  bölgəsinin Maximum 

Likelihood (ML) metoduna görə çəkilmiş filogenetik ağacı 
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3.3. Hypericum cinsinin bəzi növləri üzərində anatomik                    

tədqiqatlar 

Cinsə aid olan növlərdə kambi hüceyrələrinin fəaliyyəti nəticə-

sində, kökdə ikincili quruluş, (Şəkil 4) gövdədə isə halqaşəkilli ikin-

cili ksilem və xaricə doğru ikincili floem formalaşmışdır (Şəkil 5). 

Aparılan anatomik tədqiqatların nəticəsində dazı cinsi növlərində kö-

kün oxşar, gövdənin isə fərqli quruluşa malik olduğu müəyyən olun-

muşdur. Cinsin gövdəsinin anatomik kəsiyində parenxim, təksıralı 

radial şüalar, fibrillər və qalınlaşmış, spiralşəkilli traxeyaya malik 

olan oduncağa təsadüf olunur. Adətən cinsə aid növlərdə oduncaq pa-

renximi olmur. Epidermis hüceyrələri kvadrat formasındadır. Onun 

altında isə halqaşəkilli 1-2 qatdan ibarət olan, kollenxima yerləşir. 

Hypericum cinsində qabıq qatı yaxşı inkişaf etmiş, şizogen mənşəli 

sekretor (A, B və C tipli) kanallarla əhatə olunmuşdur26. Dazıotu 

növlərində birincili qabıq xlorenxima, parenxima və endodermaya 

rast gəlinir. Hypericum cinsinin oduncağında ksilem və floem halqa-

ları iç-içə yerləşir.  

     
 a) H.karjaginii Rzazade.              b) H.perforatum L. 

 

Şəkil 4. Hypericum cinsinin kökünün anatomik quruluşu.  

Ks: ksilema, fl:floema, pe:periderma, kp:qabıq parenximi 

Cinsə daxil olan növlərin, ikinci ksilemində parenximaya rast 

gəlinmir. Ensiz özək şüalları isə şizogen mənşəli sekretor kanallarla 

                                                           
26 Silva, I.V. New reports on secretory structures of vegetative and floral organs of 

Hypericum elodes (Hypericaceae) / I.V.Silva, T.Nogueira, L.Ascensao // 

Microscopy and and Microanalysis, – 2015, 21(6), – p.56-57. 
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əhatə olunmuşdur. Bu kanallara həmçinin floem ikincili floem (alt qa-

bıq), perisikl və birincili qabıq qatının xarici hissəsində rast gəlmək 

mümkündür. Cinsin otşəkilli nümayəndələrində özək hissə daha yaxşı 

inkişaf etmiş, ksilem və floema isə dar təbəqə şəklindədir. Otşəkilli 

növlərdən fərqli olaraq, kol və yarımkolşəkilli növlərdə perisiklda hal-

qavari sklerenxim liflərinə təsadüf olunur. Həmçinin bu növlərdə göv-

də ensiz qabıq təbəqəsinə malikdir. Anatomik məqsədilə tədqiq olunan 

H.perforatum L. növündə, digər üç növdən (H.hirsutum L., H.karjaginii 

Rzazade., H.linarioides Bosse.) fərqli olaraq, gövdənin xlorenxima    

təbəqəsi kollenxima hüceyrələrinin altında yerləşir27. 
 

       
      a) H.hirsutum L.               b)H.linarioides Bosse. 

       
      c) H.karjaginii Rzazade.            d) H.perforatum L. 

Şəkil 5. Gövdənin anatomik quruluşu. 

Ks:ksilema, fl:floema, en:endoderma, skl:sklerenxim, kp:qabıq 

parenximi, sk:sekretor kanallar, e:epidermis, tr:trixoma 

                                                           
27  Yuce, E. Hypericum L. (Hypericaceae) cinsine ait Drosanthe (Spach) Endl. 

seksiyonunun biyosistematiği // Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, ̶ Elazığ, ̶ 2009,   ̶273 p.  
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IV FƏSİL HYPERİCUM L. CİNSİNİN SİSTEMATİK 

VƏZİYYƏTİ 

Növmüxtəlifliyinə (22%) görə çiçəkli bitkilərin ən böyük cins-

lərindən biri hesab olunan28, Hypericum L. cinsinin sistematikasına 

dair tədqiqatlar dünyada bir çox alimlər tərəfindən aparılmasına bax-

mayaraq, son 50 il ərzində Azərbaycan florasında yayılan növlərin 

ümumi xarakteristikası və taksonomik tərkibi araşdırılmamışdır. 

Bizim tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar nəticəsində florada cinsə aid 

15 növ deyil, 19 növ, 1 yarımnöv və 1 növmüxtəlifliyinin olduğu 

müəyyən edilmiş, onların xarakteristikası, cinsə daxil olan seksiyala-

rın, növ, yarımnövlərin təsviri və sinonimi verilmişdir.  

4.1. Cinsin taksonomik tərkibinin analizi 

Dazı cinsi Örtülütoxumluların filogenetik qrupları (APG IV) 

adlı təsnifata əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:  

Regnum - Plantae 

 Division – Tracheophyta 

  Class – Magnoliopsida 

     Ordo – Malpighiales  

      Superordo – Rosanae 

 Familia – Hypericaceae Juss. 

 Subfamilia – Hypericoideae Engl. 

      Tribe – Hypericae Choisy. 

          Genus – Hypericum L. 
 

Birillik və ya çoxillik çılpaq, tükcüklü ot, kol, yarımkoll, nadir 

hallarda isə alçaq boylu ağaclardır. Gövdə silindrik, dairəvi, qabırğa-

lı, çoxbudaqlı dikduran, düz, sürünən, sərilən, 2-4 tilli, əsası odun-

caqlaşmış, sadə və ya dixotomik budaqlanan, çılpaq, tüklü, ziyilli, 

vəzilidir. Yarpaq enli yumurtavari, ovalşəkilli, neştərvari və ya neş-

tərşəkilli, buğumlu, sadə, ziyilli, tüklü, qabarcıqlı, damarcıqlı, oturaq 

və ya qısa saplaqlı, bütöv kənarlı, yarpaqaltlıqsız, növbəli, qarşı-qar-

şıya və ya topa düzülüşlü, kənarları bükülmüş, qara nöqtəli və ya solğun 

vəzili, damar şaxələri sadə perforasiyalı, yoğun üçlü spiralvaridir.  

                                                           
28  Carine, M.A. About this volume: the monograph of Hypericum by Norman 

Robson / M.A.Carine, M.J.M.Christenhusz // Phytotaxa, – 2010, 4 (1), – p. 1-4. 
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Çiçəkləri (K4-5 C4-5 A5-∞ G(3-5)) əsasən yarpaqların qoltuğunda yerləş-

miş,bircinsli, spirotsiklik və ya tsiklik, ikievli, aktinomorf, yarımçə-

tir, silindrik, sünbülşəkilli, piramidşəkilli süpürgə və ya salxımşəkilli 

qalxanvari simmoz çiçək qruplarında toplanmışdır. Toxumları xırda, 

silindrik, ellipsşəkilli, çoxsaylı, nöqtəli-məsaməli və ya xətli məsa-

məli, sarımtıl-qəhvəyi, qırmızımtıl-qəhvəyi və ya tünd bənövşəyi-

qəhvəyi rəngli məsaməli, tüklü, ucu buruncuqlu, əsası dar qanadcıqlı, 

endospermsiz, iri, ətli, düz və ya bükülmüş rüşeymlidir. Meyvəsi qır-

mızı və ya qara rəngli açılan və ya açılmayan qutucuq və ya giləmey-

vədir29  

4.2. Cinsin təyinedici cədvəli 

Azərbaycan florasında yayılan dazı cinsi növləri üçün əvvəllər 

istifadə olunmayan diaqnostik əlamətlər əsasında (vegetativ və 

generativ orqanlarda yerləşən transkulent vəzilər) yeni təyinedici 

açar tərtib olunmuşdur30.  
4.3. Cinsin taksonomik konspekti 

Azərbaycan florasında yayılan Hypericum cinsinin 7 seksiyaya 

aid 19 növ, 1 yarımnöv və 1 növmüxtəlifliyindən ibarət olması 

müəyyən edilmişdir. Burada hər bir seksiya, növlər, yarımnöv və 

növmüxtəlifliyi üzrə qısa məlumat verilmişdir (Cədvəl 3). 

AMEA Botanika İnstitutunun herbari fondunda (BAK) saxlanı-

lan cinsə daxil olan 12 növ, 1 yarımnöv, 1 növmüxtəlifliyinə aid her-

bari nüsxələrinin etiket məlumatları təhlil olunmuş və bu növlərin 

elektron məlumat bazası yaradılmışdır. Fondda saxlanılan herbari 

nüsxələri üzərində aparılan analiz nəticəsində cinsə dair 298 ədəd 

herbari nüsxəsinin olduğu aşkar olunmuşdur. Bu nümunələrin 

A.A.Grossheym,   İ.İ.Karjagin, L.Prilipko,    R.Rzazadə,    C.Qurviç,  

İ.Beydeman,   T.Heydeman,   İ.İsayev,    Q.Axundov,   İ.Hacıyev, 

N.Şipçinskiy, M.Saxokia və.s. kimi görkəmli botaniklər tərəfindən 

toplanıldığı müəyyən edilmişdir. Tərəfimizdən respublikanın müxtə-

                                                           
29 Fətdayeva A.X., Qaraxani P.X. Azərbaycan florasında yayılan Dazı (Hypericum L.) 

cinsi növlərinin morfoloji xüsusiyyətləri. AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri, 

Bakı 2016. cild 71, səh. 50-53. 
30 Фатдаева А.Х., Гарахани П.Х., Касумова Т.А. Новый ключ для определения 

видов рода Hypericum L. во флоре Азербайджана Azerbaijan journal of 

Botany 2020. 1(2). p. 32-37. 
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lif rayonlarından 2015-2022-ci illər üzrə, cinsə aid 80 herbari nüsxəsi 

toplanılmış və herbari fonduna təhvil verilmişdir. Müxtəlif illər 

(1925-2022) üzrə, respublikanın botaniki-coğrafi rayonlarından top-

lanılan bu 298 nüsxənin 25-i H.androsaemum L., 12-si H.elongatum 

Ledeb., 9-u H.hirsutum L.,1-i H.karjaginii Rzazade., 49-u H.linarioides  

Bosse.,  6-sı  H.lydium Boiss., 138-i  H.perforatum L., 13-ü  H. 

perforatum subsp.veronense (Schrank) H.Lindb., 33-i H.scabrum L., 

1-i H.scabrum var.micranthum Boiss., 3-ü H.tetrapterum Fries., 4-ü 

H.theodorii Woronov., 2-si H.helianthemoides (Spach) Boiss., 2-i isə 

H.formossisimum Takht. növünə aiddir (Şəkil 6).  

Cədvəl 3 
№ 

Seksiyalar Növlər 
Yarımnöv və 

növmüxtəlifliyi 

1. 
Androsaemum (Duhamel) 

Godr. 

H.androsaemum L.  

2. Coridium  Spach 
H.asperuloides Czern 

ex.Turcz. 

 

3. Inodora Stef. 
H.xylostelifolium 

(Spach.) Robson. 

 

4. Hypericum 

H.tetrapterum Fries. 

H.perforatum L. 

 

H. elegans Steph. 

 

subsp.veronense 

(Schrank) Lindb. 

5. Adenosepalum Spach. H.formosissimumTakht.  

6. Hirtella Stef. 

H.scabrum L. 

 

H.lydium Boiss. 

H.pseudolaeve 

N.Robson. 

H.karjaginii Rzazade. 

H.elongatum Ledeb. 

H.helianthemoides 

(Spach.) N.Robson. 

H.davisii N.Robson. 

var.micranthum 

Boiss 

7. 
Taeniocarpium Jaub. et 

Spach. 

H.hirsutum L. 

H.venustum Fenzl. 

H.linarioides Bosse. 

H.theodorii Woronov. 

H.nummularioides 

Trautv. 
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Şəkil 6. AMEA Herbari fondunda saxlanılan Hypericum cinsinə aid 

herbari nümunələrinin miqdarı 

 

V FƏSIL. HYPERİCUM L. CİNSİ   NÖVLƏRİNİN 

BİOEKOLOJİ   XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

5.1. Növlərin fenologiyası 

Bu cinsin növlərinin bioekologiyasının öyrənilməsində onların 

fenologiyasının aparılması mühüm rol oynayır.  

Tədqiqatlarımızda fenoloji müşahidələr 3 il ərzində aparılmış-

dır və nəticədə alınan rəqəmlər orta hesabla göstərilmişdir. Aparılan 

fenoloji müşahidədən göründüyü kimi, təbii-ekoloji şəraitdə dazıotu 

növlərinin vegetasiyası aprel-iyunda başlayır, çiçəklənmə müddəti 

may-iyul, meyvənin inkişafı isə avqust ayının əvvəlindən sentyabrın 

axırına qədər davam edir. 

5.2. Növlərin  ekologiyası  və  bitki  qruplarında iştirakı 

Hypericum L. cinsi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öy-

rənilməsinə bir çox alimlərin  işləri həsr edilsə də, Azərbaycan flora-

sında yayılan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri kifayət qədər öyrə-

nilməmişdir. Bu məqsədlə 2015-2022-ci illərdə təbii şəraitdə Azər-

baycanın müxtəlif botaniki-coğrafi rayonlarından toplanılmış dazıotu 

cinsi üzərində tədqiqat işləri aparılmışdır. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

H.androsaemum

H.elongatum

H.hirsutum

H.karjaginii

H.linarioides

H.lydium

H.perforatum

H.perforatum  subsp.veronense

H.scabrum

H.scabrum  var.micranthum

H.tetrapterum
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H.helianthemoides
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Tədqiqatlar nəticəsində cinsə aid olan növlərin bioekoloji xüsu-

siyyətləri öyrənilmiş və növlərin yüksəklik qurşaqlarında yayılma qa-

nunauyğunluqları iqlim amillərinə münasibəti, fenologiyası və ekoloji 

qrupları müəyyən olunmuşdur. Cinsə daxil olan növlərin həyati for-

malarının müəyyən olunmasında, K. Raunkierin və İ. Serebryakovun 

“Həyati formalar” sistemlərindən istifadə olunmuşdur. 

Rütubətə münasibətinə və uyğunlaşmasına görə cinsə aid növlər 

3 qrupa bölünür (Şəkil 7). 

      

 

Şəkil 7. Rütubətə münasibətinə görə dazıotu cinsi növlərinin ekoloji 

qrupları 

Azərbaycan respublikasında yayılan dazıotu cinsi növlərinin 

həyati formalarının təsnifatını danimarka alimi K. Raunkierin (1934) 

bölgüsü əsasında vermişik. Bu bölgüyə əsasən Hypericum L. cinsinin 

Azərbaycan florasında yayılan növlərinin hamısı hemikriptofitdir 

(gövdə  əlverişsiz şəraitdə quruyur, bitkinin canlı hissəsi torpaq altında 

qalır və qurumuş yarpaqlarla yeni vegetasiyaya qədər qalmış olur): 

H.hirsutum, H.perforatum, H.asperuloides, H.tetrapterum, 

H.nummularioides, H.scabrum, H.elongatum, H.helianthemoides, 

H.theodorii, H.androsaemum, H.linarioides, H.xylosteifolium,  

H.davisii  və s. 

İ.Q.Serebryakovun (1964) həyati formalar sisteminin təsnifa- 

tına əsasən Azərbaycan florasında rast gəlinən dazıotu cinsi növləri-

nin əksəriyyəti (H.asperuloides, H.androsaemum, H.xylosteifolium, 

11 növ
5 növ

3 növ

Kserofitlər

Mezokserofitlər

Mezofitlər
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H.nummularioides yarımkol növləri istisna olunmaqla) çoxillik ot 

bitkiləridir. 

Dazıotu növlərinin hündürlük qradientindən asılı olaraq, yayılma 

qanunauyğunluqlarını aydınlaşdırmaq üçün, biz öz tədqiqatlarımızda 

L.İ.Prilipkonun 1954-cü ildə qəbul etdiyi sxemdən istifadə etmişik. 

Cinsin aşağı və orta 10, orta dağ 3, subalp, alp 4, yüksək dağ qurşa-

ğında isə 2 növü yayılmışdır. Beləliklə, cinsə aid olan növlərin əksə-

riyyətinin həm aşağı, həm də orta dağ qurşağında yayılmasına bax-

mayaraq, bəzi növlərə  yalnız bir qurşaqda rast gəlinir. Bu məqsədlə 

də dağ qurşaqları müqayisə edilmiş və bu qurşaqlarda yerləşən növlərin 

taksonomik tərkibinin müəyyən edilməsində isə Serensen-Çekonovski 

oxşarlıq əmsalından istifadə  olunmuşdur.  

Is= 2a / ((a+b)+(a+c)) 

a- ümumi növlərin sayı, b- birinci dağ qurşağında olan növlərin sayı,  

c- digər dağ qurşağında olan növlərin sayı. 

          Beləliklə, aşağı və orta dağ qurşağının oxşarlıq əmsalının Is = 0,74%, 

aşağı ilə yüksək qurşaq arasında Is = 0,76%, subalpın yüksək qurşaqla  

isə  Is = 0,86%  olduğu  müəyyən edilmişdir. 

 

VI FƏSİL. AZƏRBAYCANDA YAYILAN HYPERİCUM L. 

NÖVLƏRİNİN FİLOGENİYASI  VƏ COĞRAFİ ANALİZİ 

6.1. Azərbaycanda yayılan Hypericum L. növlərinin  

filogenetik əlaqələri 

1600-ə yaxın növ ilə təmsil olunan Malpighiales Bercht. &J. 

Presl. sırasının mənşəyinə görə qədim və ən böyük fəsilələrindən biri də 

Dazıkimilərdir (Hypericaceae Juss.). Belə ki, bu fəsilənin nümayəndələ-

rinin meyvə və toxumunun qalıqlarına Kaynozoy erasının 1-ci geoloji 

(paleogen) dövründən rast gəlinir. Hypericum bu fəsilənin böyük və 

qədim cinsi hesab olunur31.  

                                                           
31 Ruhfel, B.R.Phylogeny of the clusioid clade (Malpighiales): evidence from the 

plastid and mitochondrial genomes / B.R.Ruhfel, V.Bittrich, C.P.Bove [et al.] // 

American journal of botany, – 2011, 98, – p. 306-325. 
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Hypericaceae fəsiləsi 9 cinslə təmsil olunan 1 yarımfəsiləyə 

(Hypericoideae Engl.) və 3 tribaya (Cratoxyleae Benth., Hypericae 

Choisy., Vismiae Choisy.) ayrılır. Azərbaycan florasında yalnız 

Hypericae tribasına daxil olan Hypericum cinsinin nümayəndələrinə 

rast gəlinir32.  

Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən cinsin filogeniyasına, paleobio-

logiyasına dair aparılan araşdırmalara və öz tədqiqatlarımızın nəticələri-

nə əsaslanaraq, bu cinsin öz başlanğıcını Qərbi Palearktik mənşəli hün-

dür boylu kolşəkilli, oturaq  dəricikli yarpaqlı, xırda çiçəkli, tökülən tac 

və ləçəkli, əsası bitişik, 5 dəstəli erkəkcikli, parietal plasentalı, sərbəst 

sütuncuqlu, başcıq formalı ağızcıqlı və s. diaqnostik əlamətlərə malik 

olan əcdadından götürdüyü fikri ilə razılaşırıq. Belə ki, dazıotu cinsinin 

tərkibində paleartik mənşəli seksiyaların (Androsaemum, Campylosporus, 

Bupleuroides, Hypericum, Olympia, Thasia, Drosocarpium, Oligostema,  

Hirtella,  Taeniocarpium, Coridium), endemik, üçüncü dövrə aid re-

likt  növlərinin olması, həmçinin növlərin palearktik, ekvatorial zonadan 

başlayaraq, şimal yarımkürəsinin tropik və subtropik ölkələrinin ərazilə-

rində yayılması, cinsin mənşə etibarilə qədimliyinə əyani sübutdur. Da-

zıotu cinsinə daxil olan növlərin əmələgəlmə mərkəzi iki yerə  bölünür:  

Aralıq   dənizi  və   Avrasiya  mərkəzi. Cinsə daxil olan növlərin böyük 

əksəriyyətinin növ əmələgəlmə mərkəzi Aralıq dənizi hesab olunur. 

İkinci bir qədər gənc növəmələgəlmə mərkəzi Avrasiya mərkəzi hesab 

olunur. Avrasiya mərkəzində məskunlaşan növlərin 72 %-i tropik (yük-

sək dağ qurşaqlarında) və 42%-i isə mülayim (orta dağ qurşaqlarında) 

ölkələrdə yayılmışdır. 
 

6.2. Azərbaycanda  yayılan  Hypericum L.  növlərinin  

botaniki-coğrafi analizi 
Hypericum cinsi növlərinin öyrənilməsinin cinsin filogeneti- 

kasına aid bir çox həll olunmayan məsələlərin araşdırılmasında bö-

yük əhəmiyyəti vardır. Bir çox alimlərin apardıqları tədqiqatların və 

ədəbiyyat materiallarının tədqiqi nəticəsində növlərin coğrafiyasının 

təhlili aparılmışdır. 

                                                           
32 Robson, N.K. And then came molecular phylogenetics — reactions to a monographic 

study of Hypericum (Hypericaceae) // Phytotaxa, – 2016, 255 (3), – p. 181-198. 
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Azərbaycan florasında yayılan dazıotu cinsi növlərinin xoroloji 

analizi zamanı N.N.Portenierin sistemi əsasında 7 coğrafi element 

müəyyən edilmişdir33: 

Beləliklə, cinsin Azərbaycan florasında rast gəlinən növlərinin 

əksəriyyəti (36%) İran-Turan  coğrafi elementinə daxildir (Şəkil 8). 

 

 

 
 

Şəkil 8. Hypericum L. cinsi növlərinin coğrafi elementlər sistemi 

 

 

  Dazıotu cinsinin tərkibində endem və üçüncü dövrdən qalma 

relikt növlərə də rast gəlinir. Endem növlərin siyahısı “Qafqazın endem 

bitkilərinin Qırmızı Siyahısı” adlı əsərinə uyğun olaraq, dəqiqləşdirilmiş-

dir34. Bu əsərə əsaslanaraq, cinsin Azərbaycan florasında yayılan növlərin-

dən 3-nün (H.formosissimum Takht., H.nummularioides Trautv., 

H.xylosteifolium (Spach) N.Robson) Qafqaz endemi, 2-nin (H.karjaginii 

Rzazade., H.theodorii Woronov.) Azərbaycan endemi olduğu müəyyən 

olunmuşdur. Həmçinin cinsin floramızda rast gəlinən, 19  növündən  2-si  

                                                           
33  Портениер, Н.Н. Флора и ботаническая география Северного Кавказа / 

Н.Н.Портениер. – Москва, – 2012, – 293 с. 
34 Solomon, J. Red list of the endemic plants of the Caucasus: Armenia, Azerbaijan, 

Georgia, Iran, Russia andTurkey / J.Solomon, T.Shulkina& G.E.Schatz // 

Missouri Botanical Garden Press, – 2014, – 353 p. 
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buzlaşma dövründən qalma relikt35 (H.androsaemum L., H.xylosteifolium 

(Spach.) N.Robson) bitkilərdir (Şəkil 9). 
 

 
 

Şəkil 9. Hypericum cinsinin relikt və endem növləri 

 

Azərbaycan florasında yayılan dazıotu cinsinin nadir və nəsli 

kəsilməkdə olan növlərin qiymətləndirilməsində Beynəlxalq təbiətin 

qorunması ittifaqı (IUCN) tərəfindən qəbul olunmuş təsnifatdan isti-

fadə olunmuşdur (Cədvəl 4). Bu təsnifat sisteminə müvafiq olaraq, 

cinsin Azərbaycan florasında yayılan nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

növlərinin statusu yenidən dəqiqləşdirilmişdir. Beləliklə, nadir növlə-

rin kateqoriyalarının qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan kə-

miyyət (A, B, C, D, E) meyarlarına əsasən, cinsin floramızda rast gə-

linən növlərindən 1-nin kritik təhlükə altında olan (CR A3c), 1-nin 

təhlükə altında olan (EN B2 ab(ii, iii) - müşahidə və proqnozlar əsa-

sında yaşayış sahəsi hal-hazırda < 500 km2 təşkil edir, gələcəkdə isə 

bu növün populyasiyasının yaşayış sahəsi və mühitinin keyfiyyətinin 

azalması güman edilir), 3-nün populyasiyası zəifləmiş, mənfi təsir-

lərə məruz qalan həssas (VU A3C - gələcəkdəki fərziyyələr əsasında 

yaşayış sahəsi və mühitinin keyfiyyətinin azalması), 1-nin isə qiy-

mətləndirilməmiş (DD) növ olduğu müəyyən edilmişdir. 

                                                           
35  Fatdayeva A.X. Taxonomic investigation of the relict species Hypericum 

androsaemum L. in flora of Azerbaijan. Nakhchivan State University, Scientific 

works, 2020, № 8 (109). p. 60-63. 
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Cədvəl 4 

Hypericum cinsinin nadir və nəsli kəsilməkdə olan növləri 

 

NƏTİCƏLƏR 

1. Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda dazıotu (Hypericum L.) cin-

sinin 7 seksiyaya aid 19 növü, 1 yarımnövü və 1 növmüxtəlifliyi 

yayılmışdır. 

2. “Azərbaycan florasında” göstərilməyən dazı növlərinin əlavə olun-

duğu yeni taksonomik tərkib və əvvəllər istifadə olunmamış yeni 

diaqnostik nişanələr əsasında cinsə daxil olan növlər üçün təyinedici 

cədvəl tərtib edilmişdir. H.tetrapterum Fries. (Gədəbəy rayonu 

Söyüdlü kəndi ətrafı) və H.scabrum L. (Lerik rayonu, Göydərə 

kəndi, N38°37.797´. E048° 21.351´. 1704 m) növləri  üçün yeni 

yayılma yeri müəyyən olunmuşdur. 

3. Aparılan araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq, cinsin tərkibində 3 

növ Qafqaz (H.xylosteifolium, H.nummularioides, H.formosissimum) 

və 2 növ Azərbaycan (H.karjaginii, H.theodorii) endemi olması 

aşkar edilmişdir.  

4. İlk dəfə olaraq, respublikanın müxtəlif botaniki-coğrafi rayonların-

dan toplanılan bitki nümunələrinin molekulyar-filogenetik analizi 

aparılmış və növlərin identifikasiyası üçün ITS1 və ITS4 (daxili 

transkripsiya edilmiş speysr) ardıcıllıq sahələrinə baxılmışdır. Əldə 

olunan nukleotid ardıcılıqları GenBank məlumatları ilə müqayisə 

edilmiş və mübahisəli növlərin statusu dəqiqləşdirilmişdir.  

5. Azərbaycan ərazisində yabanı halda yayılmış Hypericum L. cinsi-

nin növləri (H.hirsutum,H.karjaginii, H.linarioides, H.perforatum) 

üzərində ilk dəfə anatomik tədqiqatlar aparılmış, nəticədə kökün 

oxşar (ikincili quruluşa malik olması, mərkəzi hissədə ikincili ksi-

IUCN Növlər 

VU A3C(populyasiyası zəifləmiş) H.karjaginii  Rzazade 

DD (Qiymətləndirilməmiş) H.nummularioides Trautv. 

VU A3C (populyasiyası zəifləmiş) H.lydium  Boiss. 

CR A3c (kritik təhlükə altında olan) H.linarioides  Bosse. 

VU A3C (populyasiyası zəifləmiş) H.theodorii  Woronov. 

EN B2 ab(ii, iii) (Nəsli kəsilmə təhlükəsi 

olanlar) 

H.formosissimum Takht. 
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lem, özək şüalarının əks tərəfində isə birincili ksilem elementləri-

nin olması), gövdənin isə fərqli (gövdədə halqaşəkilli ikincili 

ksilem və xaricə doğru ikincili floem, birincili qabıq xlorenxima, 

parenxima və endodermanın olması) anatomik quruluşu, həmçinin 

cinsin oduncağında şizogen mənşəli transkulent vəzilərin olduğu 

aşkar edilmişdir.  

6. İlk dəfə olaraq, çöl tədqiqatları və herbari materiallarının öyrənil-

məsi əsasında növlərin areallarının elektron xəritə-sxemləri tərtib 

edilmişdir. Növlərin ümumi areallarının öyrənilməsi nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, bu növlər 7 areal tipinə aiddir və İran-Turan 

coğrafi elementi üstünlük təşkil edir (36%).  

 

TÖVSİYƏLƏR 

1. Azərbaycan florasında yayılan Dazı cinsinin bəzi növlərinin 

(H.androsaemum L., H.elegans Steph.) dekorativ məqsədlə park 

və bağların yaşıllaşdırılmasında istifadə olunması məqsədə uyğun-

dur. 

2. Cinsə daxil olan növlərin bir qisminin dərman (H.androsaemum L., 

H.scabrum L., H.linarioides Bosse., H.elongatum Ledeb., H.elegans 

Steph., H.perforatum L., H.lydium Boiss., H.tetrapterum Fries.) 

əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, bu növlərdən əczaçılıqda və sənayedə 

geniş istifadə oluna bilər. 

3. Sistematik, anatomik, molekulyar-filogenetik tədqiqatlar nəticəsin-

də əldə olunan məlumatlardan dazı növlərinin diaqnostik əlamətlə-

rinin müəyyən olunmasında, təyinedici açarların tərtibində, həmçi-

nin “Azərbaycan florasının” və botanika üzrə tədris vasitələrinin 

tərtib olunmasında istifadə oluna bilər. 

4. Hypericum cinsinə aid olan H.lydium L., H.linarioides Bosse., 

H.karjaginii Rzazade növlərinin ekoloji, zoogen və antropogen 

amillərin məhdudlaşdırıcı təsiri nəticəsində növ sayının azalması-

nının qarşısını almaq məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının  

Qırmızı  kitabının  3-cü nəşrinə daxil edilməsi tövsiyyə olunur. 
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