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GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir dövrdə
biomüxtəlifliyin qorunması və gələcəkdə davamlı istifadəsi bəşəriyyətin ən aktual məsələlərindən biridir1. Dünyada biomüxtəlifliyin
mühafizəsi üzrə 2010-cu ildə BMT-nin Biomüxtəliflik Konvensiyasının “Bitki Mühafizəsi üzrə Qlobal Strategiya: 2011-2020” planının
Hədəf 1-də “dünyada bütün məlum bitki növlərinin elektron floristik
siyahılarının hazırlanması” əsas məqsədlərindən biri kimi qarşıya
qoyulmuşdur 2. Ölkə ərazisində 2016-cı ildə “Azərbaycan
Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı
istifadəsinə dair 2017-2020-ci illər üçün Milli Strategiya” təsdiq
edilmişdir 3.
Qax rayonunun malik olduğu müxtəlif fiziki-coğrafi və təbiiiqlim şəraiti burada zəngin və müxtəlif bitki örtüyünün formalaşmasına imkan yaratmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq indiki dövrə
qədər rayonunun bitki müxtəlifliyi kompleks şəkildə tədqiq
edilməmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq rayonun florasının ətraflı
şəkildə öyrənilməsi olduqca aktual hesab edilir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin obyekti Qax
rayonunun florasıdır. Tədqiqatın predmetinə rayonun florasının növ
tərkibinin müəyyən edilməsi, floranın müqayisəli olaraq təhlil
edilməsi, endemik, nadir, relikt və iqtisadi əhəmiyyətli növlərin
araşdırılması və bitki örtüyündə baş verən dəyişikliklərin tədqiqi
daxildir.
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Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas
məqsədi Qax rayonunun florasının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi,
floranın bitki müxtəlifliyinin mühafizəsi baxımından bitki örtüyünün
xüsusiyyətlərinin və dəyişikliklərin araşdırılması, floranın səmərəli
və davamlı istifadə edilməsi üzrə iqtisadi əhəmiyyətli növlərin tədqiq
edilməsidir.
Tədqiqat işinin məqsədinə nail olmaq üçün qarşıya aşağıdakı
vəzifələr qoyulmuşdur:
 Qax rayonunun florasının növ tərkibinin müəyyən edilməsi və
flora konspektinin tərtibi;
 Rayonun florasının müxtəlif göstəricilər əsasında təhlilinin
aparılması;
 Tədqiqat ərazisinin bitki örtüyünün xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi;
 Rayonun bitki müxtəlifliyinin qorunması üzrə bitki örtüyündə
olan dəyişikliklərin araşdırılması;
 Floranın səmərəli və davamlı istifadəsi baxımından iqtisadi
əhəmiyyətli bitki növlərinin öyrənilməsi;
 Geniş yayılmış bəzi dərman bitki növlərinin təbii ehtiyatının
öyrənilməsi.
Tədqiqat metodları. Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi
zamanı marşrut və yarımstasionar geobotaniki metodlardan,
bitkilərin təyinatı zamanı klassik və müasir sistematik
təyinedicilərdən, statistik təhlillərin aparılmasında riyazi-kompyüter
proqramlarından, eləcə də müasir metod və yanaşmalardan istifadə
olunmuşdur.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar.
 Qax rayonunun müxtəlif fiziki-coğrafi və təbii-iqlim şəraiti
burada zəngin və müxtəlif bitki örtüyünün yaranmasına təsir
göstərmişdir;
 Rayonun ərazisində təbii ekosistemlərə antropogen, iqlim və
təbii amillərin təsiri, o cümlədən ərazidə invaziv növlərin sürətli
yayılması və miqrasiyası rayonun florası üçün bir sıra təhlükələr
yaradır;
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 Rayonun florası tibb sənayesi üçün əhəmiyyətli olan dərman
bitkilərlə zəngindir və onların xammal ehtiyatının tədarük imkanları
mövcuddur.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq Qax rayonunun
florasının növ tərkibi müəyyən edilərək, floranın konspekti tərtib
edilmişdir. Rayonun florası üçün yeni olan 4 növ (Adiantum capillusveneris L., Erigeron annuus (L.) Pers., Papaver macrostomum Boiss.
& Huet., Lathraea squamaria L.) müəyyən edilmiş və 10 növ üçün
yeni yayılma yerləri aşkar edilmişdir. Ərazinin florası müxtəlif
göstəricilər əsasında müqayisəli olaraq təhlil edilmişdir.
Rayonun florasında olan endemik, nadir və relikt bitkilər
müəyyən edilmişdir, reliktlər inkişaf etdikləri geoloji dövrün yaşına
uyğun olaraq təhlil edilmiş, nadir bitkilərin yayılma əraziləri üzrə
xəritələri tərtib edilmişdir.
Tədqiqat ərazisinin bitki örtüyünün müasir vəziyyəti üzrə əsas
xüsusiyyətləri və dəyişiklikləri araşdırılmış, ilk dəfə olaraq ərazidə 8
bitkilik tipinin yayıldığı müəyyən edilmişdir. Floranın mühafizə
edilməsi baxımından 4 nadir və 4 invaziv növün indiki və gələcək
dövrlərdə coğrafi yayılmasına uyğun ərazilərin qiymətləndirilməsi
aparılmışdır.
Floranın səmərəli istifadəsi baxımından ilk dəfə olaraq iqtisadi
əhəmiyyətli bitkilərin tam növ tərkibinin siyahısı verilmiş, ərazidə
geniş yayılan 7 dərman bitkisinin xammal ehtiyatı təyin edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Qax rayonunun
florası üzrə məlumatlar gələcəkdə “Azərbaycan florası”nın yeni
tərtibində istifadə edilə bilər. Rayonun florasında olan nadir bitkilərin
müasir vəziyyəti haqqında məlumatlar “Azərbaycan Respublikasının
Qırmızı Kitabı”nın, invaziv bitkilər haqqında məlumatlar isə
“Azərbaycanın Qara Kitabı”nın növbəti nəşrinin tərtibində istifadə
edilə bilər. Müasir dövrdə ərazinin bitki örtüyünə təsir göstərən iqlim
və antropogen təsirlər haqqında məlumatlar, gələcəkdə ərazidə
biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində elmi-tədqiqatların inkişaf
etdirilməsində və mühafizə tədbirlərinin genişləndirilməsi üzrə
tədbirlərin hazırlanmasına köməklik göstərə bilər. Dərman
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bitkilərinin ərazidə xammal ehtiyatının tədqiqi haqqında məlumatlar
isə əczaçılıq və tibb sənayesində istifadə oluna bilər.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin nəticələri
“Environmental changes and conservation of plant diversity” (Baku,
2013), “Принципы и способы сохранения биоразнообразия”
(Йошкар-Ола, 2013), “Принципы и способы сохранения
биоразнообразия” (Йошкар-Ола, 2015), “Современные проблемы
медицины и естественных наук” (Йошкар-Ола, 2016),
“Multidisciplinary approaches in solving modern problems of
fundamental and applied sciences” (Baku, 2020) adlı beynəlxalq və
“Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar” (Bakı, 2018), “Müasir
botanikada innovasiya və ənənələr” (Bakı, 2019) adlı yerli
konfranslarda müzakirə olunmuşdur.
Dissertasiya işinin mövzusu və məzmununa aid 20 əsər (12
məqalə, 4 konfrans materialı, 3 tezis, 1 kitab) nəşr edilmiş, onlardan
4-ü beynəlxalq bazalarda (Web of Science, Russian Science Citation
Index) referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap
olunmuşdur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika
İnstitutunun Ekosistemlərin fitososiologiyası şöbəsində yerinə
yetirilmişdir.
Dissertasiyanın strukturu və həcmi. Dissertasiya işi
Azərbaycan dilində yazılaraq giriş, 6 fəsil, nəticələr, praktiki
tövsiyyələr, 234 adda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarət
olmaqla 215 səhifədir. Ümumilikdə dissertasiya işi 215460 işarədən
(Giriş - 9127 işarə, I Fəsil - 11736 işarə, II Fəsil - 23362 işarə, III
Fəsil - 19610 işarə, IV Fəsil - 52811 işarə, V Fəsil - 50407 işarə, VI
Fəsil - 44100 işarə, Nəticələr - 2608 işarə, Praktiki tövsiyyələr - 1699
işarə) ibarətdir. Dissertasiyanın əsas hissəsində 2 xəritə, 23 cədvəl,
74 şəkil (16 diaqram, 2 sxem, 56 fotoşəkil) verilmişdir. Dissertasiya
işi 95 səhifədən ibarət Əlavələrlə (əlavə 1 - 80 səhifə, əlavə 2 - 15
səhifə) tamamlanaraq bitir.
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FƏSİL I. QAX RAYONUNUN FİZİKİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ
Dissertasiyanın bu fəsilində tədqiqat rayonunun ərazidə coğrafi
mövqeyi, sahəsi, relyefi, geomorfoloji quruluşu, torpaq örtüyü, iqlim
şəraiti və hidroqrafik şəbəkəsi haqqında məlumatlar verilir.
FƏSİL II. QAX RAYONUNUN FLORASININ
ÖYRƏNİLMƏ TARİXİ
Bu fəsildə ədəbiyyat mənbələrinə əsaslanaraq dissertasiyanın
mövzusunun öyrənilmə tarixinə həsr edilmiş elmi-tədqiqat işlərinin
xronoloji ardıcıllıqla təhlili verilmişdir. Az sayda alimlərin elmi
əsərlərində tədqiqat ərazisinin florası, o cümlədən ayrı-ayrılıqda bitki
növləri haqqında məlumatlar verilir. Beləliklə, ədəbiyyat məlumatları
üzrə aparılmış təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, indiki
dövrə qədər Qax rayonun florası ətraflı şəkildə öyrənilməmişdir.
FƏSİL III. TƏDQİQATIN OBYEKTİ VƏ METODİKASI
3.1. Tədqiqatın obyekti. Dissertasiya işi üzrə tədqiqatın
obyekti Azərbaycanın şimal-qərb hissəsində yerləşən Qax inzibati
rayonunun florasıdır. Həmçinin biomüxtəlifliyin kompleks şəkildə
öyrənilməsi, mühafizə edilməsi və davamlı istifadəsi üzrə ərazidə
yayılan endemik, relikt, nadir, invaziv və iqtisadi əhəmiyyətli bitklər
tədqiq edilmişdir. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonlaşma üzrə
bölgüsünə əsasən rayonunun şimal və şimal-şərq hissəsi Böyük
Qafqazın qərbi botaniki-coğrafi rayonuna, mərkəzi hissəsi AlazanƏyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonuna, cənub hissəsi isə Bozqır
yaylası botaniki-coğrafi rayonuna aiddir.
3.2. Tədqiqatın metodikası. Dissertasiya mövzusu üzrə 20122020-ci illərdə çöl və laboratoriya şəraitində elmi-tədqiqat işləri
yerinə yetirilmişdir. Rayonun florasının növ tərkibinin müəyyən
edilməsi üçün tədqiqat ərazisində çöl işləri aparılmış, o cümlədən
ədəbiyyat və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)
Botanika İnstitutunun Herbari Fondunda (BAK) saxlanılan herbari
materialları təftiş edilmişdir. Çöl işləri zamanı marşrut,
yarımstasionar müşahidələr və uçot meydançaları geobotaniki
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metodlardan istifadə edilmişdir 4. Toplanılan herbari materiallarının
təyini zamanı klassik 5 və müasir ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir.
Bitkinin elmi adı ilk əvvəl “Флора Азербайджана” əsərinə əsaslanaraq təyin edilmiş4, daha sonra müasir ədəbiyyatlar araşdırılmış6,
nomenklatur dəyişikliklər və sinonimlər nəzərə alınmaqla növün son
statusu və elmi adı "World Flora Online" məlumat bazasına əsasən
verilmişdir 7. Tədqiqat ərazisində senozların fitosenotik xüsusiyyətlərinin tədqiqi və təsviri geobotanikada ümumi qəbul edilmiş metodlar əsasında aparılmışdır 8. Fitosenozda növlərin bolluğu BraunBlanke (1964) sisteminə əsasən təyin edilmişdir.
Ərazinin florasının biomorfoloji təhlili İ.Q.Serebyakov (1964)
və K.K. Raunkier (1934) sistemlərinə görə aparılmışdır. Su rejiminə
əsasən ərazinin florasının bioekoloji təhlili zamanı A.P.Şennikovun
(1964) metodikasından istifadə edilmişdir.
Rayonun florasında olan endemik bitkilər A.M.Əsgərov (2016)
və “Red list of the endemic plants of the Caucasus” (2014) əsərlərinə
əsasən müəyyən edilmişdir. Bitkilərin reliktliyi bir sıra ədəbiyyat
məlumatları əsasında təyin edilmiş və reliktlər inkişaf etdikləri
geoloji dövrün yaşına uyğun olaraq üç qrup üzrə təhlil edilmişdir
(A.L.İvanov, 1998): I. Üçüncü dövr - Kaynozen erasının Neogen
dövrünə kimi qorunub qalan bitkilər; II. Qlyasial - Kaynozen erasının
Dördüncü dövrün buzlaşma epoxasında çox soyuq iqlim və iri
buzlaqların yaranma dövrünün bitkiləri; III. Kserotermal - Kaynozen
erasının Dördüncü dövrün buzlaqlararası epoxasına aid bitkilər17.
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Novruzov, V. Fitosenologiyanın əsasları (Geobotanika). Dərslik / V. Novruzov.
– Bakı: Elm, – 2010. – 308 s.
Флора Азербайджана: [в 8 томах]. – Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, – т. 1.–
1950. – 370 с.; т. 2. – 1951. – 318 с.; т. 3. – 1952. – 407 c.; т. 4. – 1953. – 402
c.; т. 5. – 1954. – 580 с.; т. 6. – 1955. – 540 с.; т. 7. – 1957. – 648 с.; т. 8. –
1961. – 690 с.
Əsgərov, A.M. Azərbaycanın bitki aləmi (Ali bitkilər – Embryophyta) / – Bakı:
TEAS Press, – 2016, 444 s.
World
Flora Online (2020) WFO [Elektron resurs] URL:
http://www.worldfloraonline.org.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современная наука о растительности. Москва.
Изд-во Логос, 2001.264 с.
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Ərazinin florasının biocoğrafi təhlili A.A.Qrossheymin «Флора
Кавказа» çoxcildli əsərindən, əlavə olaraq Asteraceae Dumort.
fəsiləsi bir sıra alimlərin əsərlərinə əsasən təhlil edilmişdir.
Rayonun bitki örtüyünün bitkilik tiplərinin adları və
xüsusiyyətləri V.C.Hacıyev (2014) və S.C. İbadullayevaya (2014)9
əsasən verilmişdir.
Qax rayonunun aid olduğu hər üç botaniki-coğrafi rayonun
flora tərkibinin bir-biri ilə yaxınlığını müəyyənləşdırmək üçün P.
Jakkar floristik yaxınlılıq əmsalından (KJ) istifadə edilmişdir. Daha
sonra alınmış nəticələr əsasında dendroqram ağacları qurulmuşdur.
Ətraf mühit amilləri və nadir bitkilər arasındakı əlaqəni təhlil
etmək üçün Kanonik Uyğunluq Təhlilindən (KUT) istifadə edilmişdir10. Tədqiqat ərazisində rast gəlinmə tezliyindən asılı olaraq 19
nadir bitki və 6 ətraf mühit amili (2 coğrafi - hündürlük, maillik, 4
iqlim – illik orta yağıntılar (mm), havanın illik orta (Tmean), illik orta
minimum (T min) və illik orta maksimum temperaturu (T m))
seçilmişdir. Məlumatların emalı və statistik təhlillər PAST kompyüter proqramında yerinə yetirilmişdir.
Tədqiqat ərazisində nadir və invaziv bitkilərin indiki və
gələcək dövrdə potensial coğrafi yayılma ərazilərinin tədqiqi üçün
Növlərin Yayılma Modelinin (NYM) Ansambl Modelləşdirmə (AM)
metodundan istifadə edilmişdir 11. Bu zaman “Maxent”, “Random
forest” və “Gradient boosting” alqoritmləri tətbiq edilmiş-dir.
Modelin qurulmasında bitki növünün coğrafi ərazidə yayılma və 19
bioiqlim məlumatından istifadə edilmişdir 12. İndiki dövr üçün
proqnoz məlumatları 1970-2018-ci illəri, gələcək dövr üçün isə
9
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İbadullayeva, S.C., Mustafayev, A.B., Şirəliyeva, G.Ş. Böyük Qafqazın yüksək
dağlıq ərazilərinin bitkiliyinin təsnifatı // - Bakı: AMEA-nın Xəbərləri,
Biologiya və tibb elmləri seriyası, - 2014. Cild. 69, N3. – s. 58-64.
Palmer M.W. Putting things in even better order: the advantages of canonical
correspondence analysis // Ecology, – 1993. 74(8), – p. 2215-2230.
Grenouillet, G. Ensemble modelling of species distribution: The effects of
geographical and environmental ranges / G. Grenouillet, L. Buisson, N. Casajus
[et al.] // Ecography, – 2011, 34, – p. 9 -17.
WorldClim, Historical monthly weather data [Elektron resurs] URL:
https://www.worldclim.org/data/monthlywth.html
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ortalama 2040-2080-cı illəri əhatə etmişdir. “MRI-CGCM3 (MG)”
(CMIP5) gələcək iqlim ssenarisindən istifadə edilmişdir 13. Bu zaman
İstilik Effekti Yaradan Qazların (İEYQ) miqdarından asılı olaraq 4
iqlim ssenarisi (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5) təhlil edilib.
Model “R” riyazi-statistik kompyüter proqramında (3.6.2 versiya)
qurulmuşdur. Tərtib edilmiş xəritələrin təfsiri: 0.00-0.10 - növün yayılmasına uyğun olmayan ərazilər, 0.10-0.40 - aşağı uyğun ərazilər,
0.40-0.70 - orta uyğun ərazilər, 0.70-1.00 - yüksək uyğun ərazilər.
Nadir bitkilərin senopopulyasiyası üzrə göstəricilər Beynəlxalq
Təbiətin Qorunması İttifaqı (2019) tərəfindən qəbul edilmiş metodika
üzrə yanaşmalardan istifadə edilmişdir.
Bitkilərin iqtisadi əhəmiyyəti ədəbiyyat məlumatları14,15,16,17 və
tədqiqat ərazisində aparılan müşahidələr, söhbətlər əsasında müəyyən
edilmişdir. Ərazidə geniş yayılan 7 dərman (Achillea nobilis L.,
Ajuga genevensis L., Lepidium draba L., Origanum vulgare L.,
Peganum harmala L., Pojarkovia pojarkovae (Schischk.) Greuter,
Scilla siberica Haw.) bitkisinin xammal ehtiyatı öyrənilmişdir 18.
İstismar xammal ehtiyatının və mümkün illik tədarük imkanının
həcmi hər növün senopopulyasiyasının bərpa müddəti nəzərə
alınaraq hesablanmışdır.

13

14

15

16

17

18

Yukimoto, S. A New Global Climate Model of the Meteorological Research
Institute: MRI-CGCM3 / S.Yukimoto, Y. Adachi, M. Hosaka // Journal of the
Meteorological Society of Japan, – 2012, v. 90A, – p. 23-64.
İbadullayeva, S.C. Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri / S.C. İbadullayeva.
–Bakı: Elm – 2004. – 347 s.
İbadullayeva, S., Ələkbərov, R. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya)
/ S. İbadullayeva, R. Ələkbərov. – Bakı: Elm, – 2013. – 331 s.
Mehdiyeva, N.P. Azərbaycanın dərman florasının biomüxtəlifliyi /
N.P.Mehdiyeva. – Bakı: Letterpress, – 2011. – 88 s.
Qasımov M., Muradov V. Boyaqçılıq / M. Qasımov, V. Muradov. – Bakı: Elm,
– 2017. – 292 s.
Ресурсоведение и стандартизация лекарственного растительного сырья:
учеб. пособие / Сост.: К.А. Пупыкина, С.Р. Хасанова, Н.В. Кудашкина,
Э.Х. Галиахметова, P.P. Шакирова. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России, 2019. — 116 с.
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FƏSİL IV
QAX RAYONUNUN FLORASININ TƏHLİLİ
Dünya florası, həmçinin istənilən ərazinin florasının tədqiqi
zamanı onun müxtəlif göstəricilər əsasında müqayisəli öyrənilməsi
olduqca əhəmiyyət kəsb edir.
4.1. Taksonomik təhlil. 2012-2020-ci illər ərzində aparılan
tədqiqat işlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Qax rayonun
florasında 112 fəsilə və 543 cinsə aid 1298 takson (1218 növ, 77
yarımnöv və 3 variasiya) yayılmışdır 19, 20, 21. Toplanılan məlumatlar
üzrə rayonun flora konspekti tərtib edilmiş və dissertasiya işində
əlavələr hissəsində (Əlavə 1) verilmişdir. Konpektdə bitkinin latın və
azərbaycanca adı, sinonimi, həyati forması, yayılma ərazisi,
endemikliyi, reliktliyi, nadirliyi, ekoloji qrupu, coğrafi arealı və
iqtisadi əhəmiyyəti haqqında məlumatlar verilib.
Ərazinin ümumi florasının taksonomik qruplar üzrə təhlili
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, floranın əsas hissəsini 94 fəsilə
və 520 cinsə aid 1181 növ, 75 yarımnöv və 2 variasiya ilə
Magnoliophyta şöbəsinin nümayəndələri təşkil edir. Bu da rayonun
ümumi florasının 96,91%-dir. Rayonun florasının tərkibində ikinci
yerdə, 12 fəsilə və 17 cinsə aid 27 növ, 1 yarımnövlə Polypodiophyta
şöbəsidir ki, bu da ümumi floranın 2,16%-ni təşkil edir. Tədqiqat
ərazisində say baxımından azlıq təşkil edən şöbələr 4 fəsilə və 4
cinsə aid 7 növ, 1 yarımnöv, 1 variasiya ilə (0,69%) Pynophyta, 1
fəsilə və 1 cinsə aid 2 növlə Equisetophyta (0,15%) və 1 fəsilə və 1
cinsə aid 1 növlə Lycopodiophyta (0,08%) şöbələridir (Cədvəl 1).
19

20

21

Dadaşova, A.Q. Qax rayonunun bitki örtüyünün floristik tədqiqi // ‒Bakı:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,
‒ 2013. c. 33, ‒ s. 42-45.
Dadaşova, A.Q. Qax rayonunun Alazan-Əyriçay botaniki-coğrafi rayonuna aid
mərkəzi hissəsinin florasının taksonomik, bioekoloji və biomorfoloji təhlili // ‒
Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun Elmi
Əsərləri, ‒ 2014. cild 34, ‒ s. 95-99.
Alizade, V., Mehdiyeva, N., Karimov, V., Ibrahimova, A. Plants of the Greater
Caucasus (Azerbaijan) / V. Alizade, N. Mehdiyeva, V. Karimov, A.
Ibrahimova. – Baku: Red N Line, – 2019. – 352 p.
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Cədvəl 1
Qax rayonunun florasının taksonomik qruplar üzrə təhlili
№
Taksonomik qrup
1
Şöbə: Lycopodiophyta
1.1 Sinif: Isoetopsida
2
Şöbə: Equisetophyta
2.1 Sinif: Equisetopsida
3
Şöbə: Polypodiophyta
3.1 Sinif: Polypodiopsida
4
Şöbə: Pynophyta
4.1 Sinif: Pinopsida
4.2 Sinif: Gnetopsida
5
Şöbə: Magnoliophyta
5.1 Sinif: Liliopsida
5.2 Sinif: Magnoliopsida
Şöbələr üzrə cəmi:

Sıra
1
1
1
1
7
7
4
3
1
49
14
37
64

Fəsilə
1
1
1
1
12
12
4
3
1
94
16
78
112

Cins
1
1
1
1
17
17
4
3
1
520
102
418
543

Növ
1
1
2
2
27
27
7
6
1
1181
215
966
1218

Yarımnöv
1
1
1
1
75
9
66
77

Variasiya
1
1
2
2
3

Tədqiqat ərazisinin florasında 15 sayda aparıcı fəsilə vardır ki,
bu fəsilələr arasında Asteraceae Giseke fəsiləsinin nümayəndələri
(137 növ, 15 yarımnöv) ərazidə daha geniş yayılmışdır (Cədvəl 2).
Bundan başqa Poaceae Barnhart (104 növ, 2 yarımnöv) və Fabaceae
Juss. (87 növ, 6 yarımnöv) floranın aparıcı fəsilələri olmaqla, bu üç
fəsilənin nümayəndələri ərazinin ümumi florasının 27.04%-ni təşkil
edirlər. Digər qalan 12 fəsilənin tərkibində 11-20 sayda, 50 fəsilənin
tərkibində 1-9 sayda, 35 fəsilənin tərkibində isə 1 sayda bitki vardır.
Cədvəl 2
Qax rayonunun florasının aparıcı fəsilələri
Yarımnöv

Növ

Variasiya

№

Fəsilə

sayı

ümumi
floraya görə
%-lə

sayı

ümumi
floraya görə
%-lə

sayı

ümumi
floraya
görə %lə

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae

51
137
34
50
29
50
30

4.19
11.25
2.79
4.11
2.38
4.11
2.46

3
15
3
1
4
3

3.9
19.48
3.9
1.3
5.19
3.9

1
-

33.33
-
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Cədvəl 2-nin ardı
8. Fabaceae
9. Lamiaceae
10. Orchidaceae
11. Orobanchaceae
12. Plantaginaceae
13. Poaceae
14. Ranunculaceae
15. Rosaceae
Cəmi

87
48
26
29
25
104
36
64
800

7.14
3.94
2.13
2.38
2.05
8.54
2.96
5.25
65.68

6
4
1
2
2
2
1
47

7.79
5.19
1.3
2.6
2.6
2.6
1.3
61.05

1

33.33

Rayonun florasının tərkibində 17 aparıcı cins vardır (Cədvəl
3). Bundan başqa 41 cinsin tərkibində 5-9, 179 cinsin tərkibində isə
2-4 sayda bitki vardır. Tərkibində yalnız 1 bitki olan cinslər rayonun
florasında üstünlük təşkil edirlər, belə ki, 305 sayda cins monotipdir.
Cədvəl 3
Qax rayonunun florasının aparıcı cinsləri
№

Cins

1. Alchemilla
2. Bromus
3. Campanula
4. Carex
5. Cerastium
6. Epilobium
7. Euphorbia
8. Galium
9. Geranium
10. Lathyrus
11. Minuartia
12. Orobanche
13. Poa
14. Ranunculus
15. Trifolium
16. Veronica
17. Vicia
Cəmi

sayı

12
12
11
16
11
9
13
16
13
12
10
13
11
13
20
16
18
226

Növ
ümumi
floraya
görə %-lə
0.98
0.98
0.90
1.31
0.90
0.74
1.07
1.31
1.07
0.98
0.82
1.07
0.90
1.07
1.64
1.31
1.48
18,53

sayı

7
3
1
2
1
1
1
2
18
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Yarımnöv
ümumi
floraya
görə %-lə
9.09
3.9
1.3
2.6
1.3
1.3
1.3
2.6
23.39

Variasiya
sayı
ümumi
floraya
görə %-lə
1
33.33
1
33.33

Rayonun florasının taksonomik tərkibinin tədqiqat ərazisinin
aid olduğu hər üç botaniki-coğrafi rayonlar üzrə paylanması tədqiq
edilmişdir (Şəkil 1). Təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazinin Böyük Qafqazın qərbi botaniki-coğrafi rayonuna aid hissəsinin
florası digər botaniki-coğrafi rayonlarla müqayisədə daha zəngindir
və rayonun ümumi florasının 80.89%-ni təşkil edir. Alazan-Əyriçay
vadisi və Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonlarının floralaları
takson sayı baxımından bir-birinə yaxındırlar.
1200

1051

takson sayı

1000
800
600

475

457

400
200

414

288

102

84

260
74

0
Böyük Qazqazın qərbi Alazan-Əyriçay vadisi

Fəsilə

Cins

Bozqır yaylası

Növ, yarımnöv, variasiya

Şəkil 1. Qax rayonunun florasının taksonomik tərkibinin botanikicoğrafi rayonlar üzrə yayılması

Hər üç botaniki-coğrafi rayonun flora tərkibi arasında eynilik
təşkil edən fəsilə, cins, növ, yarımnöv və variasiya sayının müəyyənləşdirilməsi üçün müqayisəli təhlillər aparılmışdır (Şəkil 2). Nəticədə
müəyyən edilmişdir ki, 12 fəsilə, 81 cins, 185 növ, 7 yarımnöv
Böyük Qafqazın qərbi və Alazan-Əyriçay vadisi üçün; 3 fəsilə, 38
cins, 69 növ, 7 yarımnöv Böyük Qafqazın qərbi və Bozqır yaylası; 7
fəsilə, 25 cins, 55 növ, 7 yarımnöv, 1 variasiya isə Alazan-Əyriçay
vadisi və Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonları üçün eynilik təşkil
edirlər. Bundan başqa 62 fəsilə, 159 cins və 149 növ, 7 yarımnöv isə
ərazinin hər üç botaniki-coğrafi rayonunda rast gəlinir.
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Fəsilə

Cins

Növ, yarımnöv, variasiya

Şəkil 2. Botaniki-coğrafi rayonların florasında eynilik təşkil edən fəsilə,
cins, növ, yarımnöv, variasiya müxtəlifliyinin təyini. Qax rayonu;
Böyük Qafqazın qərbi; Alazan-Əyriçay vadisi;
Bozqır yaylası

Bozqır yaylası və Alazan-Əyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonlarının tədqiqat ərazisinə aid olan hissələrinin bitki örtüyünün floristik yaxınlıq əmsalı yüksəkdir: KJ=0.58 (fəsilə), KJ=0.29 (cins) və
KJ=0.25 (növ, yarımnöv, variasiya). Digər botaniki-coğrafi rayonların floristik yaxınlıq əmsalı: Böyük Qafqazın qərbi və AlazanƏyriçay vadisi ─ KJ=0.30 (fəsilə), KJ=0.29 (cins) və KJ=0.22 (növ,
yarımnöv, variasiya); Böyük Qafqazın qərbi və Bozqır yaylası ─
KJ=0.10 (fəsilə), KJ=0.15 (cins) və KJ=0.09 (növ, yarımnöv, variasiya). Floristik yaxınlıq təhlilinin nəticələri əsasında iyerarxik
klasterlər üzrə dendroqramlar qurulmuşdur (Şəkil 3).

Fəsilə

Cins

Növ, yarımnöv, vasiasiya

Şəkil 3. Botaniki-coğrafi rayonların floristik yaxınlığının iyerarxik
klaster təhlili: Boz. - Bozqır yaylası; Alaz. - Alazan-Əyriçay vadisi;
BQ - Böyük Qafqazın qərbi
15

Çöl tədqiqatları zamanı Qax rayonunun florası üçün yeni hesab
edilən 4 növ aşkar edilmişdir: Adiantum capillus-veneris L.,
Erigeron annuus (L.) Pers.22, Lathraea squamaria L., Papaver
macrostomum Boiss. & Huet.23 (Şəkil 4). Bunlardan Erigeron
annuus Azərbaycan florası üçün yeni növdür43. Həmçinin bəzi bitki
növlərinin tədqiqat ərazisi daxilində botaniki-coğrafi rayonlar üzrə
miqrasiyası müşahidə edilmişdir. Belə ki, ümumilikdə 10 növ üçün
yeni yayılma yerləri aşkar edilmişdir. Alazan-Əyriçay vadisi üçün
Astragalus cicer L., Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman,
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Ficaria ledebourii
Grossh. & Schischk., Crataegus pseudoheterophylla Pojark.,
Juniperus foetidissima Willd., Pistacia atlantica Desf., Rhus coriaria
L., Vinca herbacea Waldst. & Kit.; Böyük Qafqazın qərbi üçün
Convolvulus lineatus L.

A

B

C

D

Şəkil 4. Qax rayonunun florası üçün yeni növlər: A - Erigeron annuus,
B - Adiantum capillus, C - Lathraea squamaria,
D – Papaver macrostomum
22

23

Мехтиева Н.П., Дадашова А.Г., Али-заде В.М. Новый для флоры
Азербайджана вид Phalacroloma annuum (Asteraceae) // Санкт-Петербург:
Ботанический журнал, – 2017. т. 104, №5, – с. 689-692.
Dadaşova, A.Q., Əlizadə, V.M. Azərbaycan florasının bəzi növləri üçün yeni
yayılma arealları, bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyətləri // ‒ Bakı: Аzərbaycan
Мilli Еlmlər Аkademiyasının Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri, – 2015. c.
70, №1, – s. 11-15.
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Ərazinin florası hündürlük qurşaqlarına görə müqayisəli təhlil
edilmişdir. Nəticədə müəyyən olunmuşur ki, aşağı və orta dağ
qurşaqlarının florası digər hündürlük qurşaqlarına nisbətən daha
zəngindir. Bitkilərin sayı baxımından ümumi floranın təqribən yarısı,
yəni 51.77%-i tədqiqat ərazisinin aran ərazilərində yayılmışdır
Ümumilikdə, rayonun aran ərazisində 93 fəsilə, 374 cinsə aid 672
bitki, aşağı dağ qurşağında - 100 fəsilə, 425 cinsə aid 841 bitki, orta
dağ qurşağında - 96 fəsilə, 416 cinsə aid 860 bitki, yuxarı dağ
qurşağında - 73 fəsilə, 229 cinsə aid 400 bitki, subalp qurşağında - 53
fəsilə, 168 cinsə aid 284 bitki, alp qurşağında - 38 fəsilə, 105 cinsə
aid 183 bitki yayılmışdır.
Ümumi rayonun florası haqqında toplanılmış məlumatlar
əsasında “Qax florasının məlumat bazası” adlı məlumat bazası
yaradılmışdır. Burada, 21 göstərici üzrə - bitkinin adı, sinonimi,
yayılması, həyati forması, endemizm, reliktlik, iqtisadi əhəmiyyəti və
s. məlumatlar əks olunmuşdur.
4.2. Biomorfoloji təhlil. Rayonun florasının İ.Q. Serebyakov
sisteminə əsaslanaraq biomorfoloji təhlili aparılmışdır. Təhlil nəticəsində ümumi flora üçün 9 əsas və 3 keçici biomorfoloji qrup müəyyən edilmişdir. Ərazinin florasında ot bitkiləri 88.37%-lə əhəmiyyətli
dərəcədə üstünlük təşkil edirlər. Digər 11.63% isə oduncaqlı
bitkilərdən ibarətdir24 (Cədvəl 4). Ərazi üzrə rast gəlinən ümumi 151
oduncaqlı bitkidən 126-sı tədqiqat ərazisinin şimal və şimal-şərq
hissəsində yayılmışdır. Oduncaqlı bitkilərin burasa zənginliyi
ərazinin relyefi, iqlimi və ekoloji şəraiti ilə birbaşa asılıdır. Belə ki,
rayonun digər hissələrinə nisbətən şimal və şimal-şərq hissəsində
meşə bitkilik tipi daha geniş ərazilərdə yayılmışdır. Xüsusilə, burada
dağ meşələri ilə örtülü yamaclar geniş sahələri tuturlar. Müxtəlif
yaşama mühitində ekoloji şəraitdən asılı olaraq bəzi bitkilər bir neçə
həyati formalarda yayıla bilərlər. Məsələn, Carpinus orientalis Mill.
növünə tədqiqat ərazisində həm ağac, həm də kol formasında rast
gəlmək mümkündür.
24

Ibrahimova A.G. Diversity and Distribution of Woody Plants in Qakh district
(Azerbaijan) // – Москва: Естественные и технические науки, – 2020. №4
(142), – с. 39-41.
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Cədvəl 4
Qax rayonu florasının biomorfoloji təhlili (İ.Q. Serebryakov sistemi)
№

Həyati forma

1.
Ağac
2.
Ağac və ya kol
3.
Kol
4.
Yarımkol
5.
Kolcuq
6.
Yarımkolcuq
7.
Kolvari liana
8.
Birillik
9.
İkiillik
10. Çoxillik
11. Birillik və ya ikiillik
12. İkiillik və ya çoxillik
CƏMİ

Takson (növ,
yarımnöv,
variasiya) sayı
53
23
56
4
9
2
4
285
54
757
36
15
1298

Ümumi növ sayına görə
faizlə (%)
4.08
1.77
4.31
0.31
0.69
0.16
0.31
21.96
4.16
58.32
2.77
1.16
100

Rayonun florasının K. Raunkier sisteminə əsasən biomorfoloji
təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazinin florasında 134
fanerofit (10.32%), 17 xamefit (1.31%), 678 hemikriptofit (52.23%),
149 kriptofit (11.48%) və 320 terofit (24.65%) yayılmışdır. Ümumilikdə ərazisinin florasında daha çox hemikriptofitlər üstünlük təşkil
edirlər. Ayrı-ayrı botaniki-coğrafi rayonlar üzrə Böyük Qafqazın
qərbi və Alazan-Əyriçay vadisində hemikriptofitlər, Bozqır yaylasında isə terofitlərin sayı daha çoxdur.
4.3. Biocoğrafi təhlil. Rayonun florasının biocoğrafi təhlili
nəticəsində aydın olmuşdur ki, boreal, kserofil və qafqaz coğrafi
areal tiplərinə məxsus bitkilər ərazidə daha çox yayılmışdır. Ümumilikdə hər üç areal tipi rayonun florasının 84.36%-ni təşkil edirlər
(Cədvəl 5). Ərazidə qədim coğrafi areal tipinin mövcudluğu rayonun
florasının qədim tarixə malik olmasına dəlalət edir. Bu coğrafi tipdə
daha çox kolxid areal sinfinin nümayəndələri üstünlük təşkil edirlər.
Boreal coğrafi areal tipinin üstünlüyü isə ərazinin florasının
dünyanın Şimal yarımkürəsinin florası ilə daha çox əlaqəsinin
olduğunu bildirir.
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Cədvəl 5
Qax rayonunun florasının biocoğrafi təhlili
№
I.

Coğrafi
arealın
tipi
Qədim

II.

Boreal

III.

Bozqır

IV.

Kserofil

V.

Səhra

VI.

Qafqaz

VII.

Adventiv

VIII.

Məlum
deyil
CƏMİ:

Coğrafi arealın sinifi
Qədim
Kiçik Asiya-Qədim Aralıq
dənizi
Kolxid
Hirkan
Cəmi:
Holarktik
Palearktik
Avropa
Atlantik
Ön Asiya
Cəmi:
Pannon
Pontik
Sarmat
Cəmi:
Aralıq dənizi
Ön Asiya
Mərkəzi Asiya
Cəmi:
Turan
Sahara-İran
Cəmi:
Qafqaz
Cəmi:
Cəmi:
Cəmi:

Takson
(növ,
yarımnöv,
variasiya)
sayı
16
7
20
12
55
83
168
219
7
1
478
8
15
8
31
199
154
10
363
19
1
20
254
254
25
25
72
72
1298

Ümumi
taksonların
sayına %-lə
1.23
0.54
1.54
0.92
4.23
6.39
12.94
16.87
0.54
0.08
36.82
0.62
1.15
0.62
2.39
15.33
11.86
0.77
27.96
1.47
0.08
1.55
19.57
19.57
1.93
1.93
5.55
5.55
100

4.4. Bioekoloji təhlil. Qax rayonunun florasının su rejiminə
əsasən bioekoloji təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, ərazinin
florasında əsas ekoloji qruplardan olan 726 mezofit, 167 kserofit, 59
19

hiqrofit və 5 hidrofit vardır. Ərazidə 55.93%-lə mezofitlər üstünlük
təşkil edirlər. Bundan başqa rayonun florasında keçici ekoloji
qruplardan olan 171 kseromezofit, 129 mezokserofit, 25
hiqromezofit və 16 mezohiqrofit yayılmışdır.
4.5. Endemizm təhlili. Qax rayonunun florasında çoxlu sayda
endemik bitkilər vardır. Aparılmış təhlillər nəticəsində rayonun
ərazisində 48 fəsilə, 104 cinsə aid 171 növ, 10 yarımnövdə cəmlənən
Qafqaz endemiki və 2 fəsilə, 3 cinsə aid 3 növ Azərbaycan endemiki
yayılmışdır. Ümumilikdə endemiklərin çox hissəsi (168) ərazinin
Böyük Qafqazın qərbi botaniki-coğrafi rayonuna aid hissəsində
yayılmışdır. Bununla bu ərazi yüksək endemizmi ilə digər botanikicoğrafi rayonlardan olduqca fərqlənir. Bundan başqa Bozqır
yaylasında 26, Alazan-Əyriçay vadisi isə 14 endemik vardır.
4.6. Relikt bitkilərin təhlili. Tədqiqat ərazisində 68 fəsilə, 131
cinsə aid 166 növ, 11 yarımnöv, 1 variasiyada cəmlənən relikt bitkisi
yayılmışdır ki, bu da ümumi floranın 13,71%-ni təşkil edir. Relikt
bitkilərin inkişaf etdikləri geoloji dövrün yaşına uyğun olaraq təhlili
nəticəsində məlum olmuşdur ki, burada 138 üçüncü dövr (Rt), 26
qlyasial (Rg) və 17 kserotermal (Rx) reliktlər yayılmışdır. Ümumi
reliktlərin 77.53%-i qədim dövrə aiddir. Reliktlər tədqiqat ərazisinin
şimal və şimal-şərq hissəsində, xüsusilə isə aşağı və orta dağ
qurşaqlarında daha çox yayılmışdır.
4.7. Nadir bitkilərin təhlili. Bitki müxtəlifliyinin azalması və
ya müəyyən bitki növlərinin təbiətdən itməsi bitki örtüyünün birbaşa
deqradasiyasına səbəb olur. Qax rayonu ərazisində 34 fəsilə və 53
cinsə aid olan 56 növ, 4 yarımnöv, 1 variasiya cəmlənən nadir bitki
yayılmışdır. Ərazinin florasında Orchidaceae (7) və Iridaceae(6)
fəsilələrində nadir bitkilərin miqdarı digər fəsilələrə nisbətən daha
çoxdur. Nadir bitkilər həyati formalarına görə (Serebryakova görə)
təhlil edilmiş və məlum olmuşdur ki, ümumi növlərdən 43-ü ot
(birillik – 1, çoxillik – 42), 18-i isə oduncaqlı bitkilərdir (ağac – 13,
kol – 3, kolcuq – 1, kolvari liana –1). Nadir bitkilərin Qax rayonunda
yayılması üzrə xəritələri tərtib edilmiş, senopopulyasiyalarının
müasir vəziyyəti qiymətləndirilmiş və onlara təsir göstərən ətraf
mühit amilləri qeyd edilmişdir.
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Tədqiqat əraizisində 19 nadir bitkinin yaşama mühitində ətraf
mühit amilləri ilə əlaqələri təhlil edilmişdir. Nəticədə müəyyən
edilmişdir ki, nadir bitkilərin yayılması hündürlük amilindən daha
çox, havanın minimum temperaturundan daha az asılıdır.
4.8. İnvaziv bitkilərin təhlili. Qax rayonun florasında 7 fəsilə
və 11 cinsə aid 14 invaziv növ yayılmışdır. Asteraceae fəsiləsinə aid
invaziv növlərin sayı (7 takson) daha çoxdur. Qax rayonunda
aparılan müşahidələrimiz nəticəsində bəzi invaziv növlərin
digərlərinə nisbətən daha da aqressiv, yəni onların yeni ərazilərə
sürətli miqrasiyası müşahidə edilmişdir. Bunlar Acalypha australis
L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle., Erigeron annuus (L.) Desf.,
Phytolacca americana L. və Xanthium spinosum L. növləridir.
FƏSİL V. QAX RAYONUNUN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ, MÜHAFİZƏSİ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN
ÖYRƏNİLMƏSİ
Qax rayonunda üçün xarakterik olan 8 bitkilik tipi müəyyən
edilmişdir: 1) meşə, 2) kolluq, 3) çəmən, 4) qaya və töküntü, 5) subataqlıq, 6) bozqır, 7) yarımsəhra, 8) vahə (Şəkil 5).
Rayonun Böyük Qafqazın qərbi botaniki-coğrafi rayonuna aid
şimal və şimal-şərq hissəsi üçün 6 bitkilik tipi müəyyən edilmişdir:
1) meşə, 2) kolluq, 3) çəmən, 4) qaya-töküntü, 5) su-bataqlıq və 6)
vahə. Burada əsasən fıstıq, palıd, vələs ağac növlərinin üstünlüyü ilə
enliyarpaqlı meşələr, həmçinin iynəyarpaqlı növlərin iştirakı ilə
qarışıq meşələr yayılmışdır. Meşənin aşağı sərhəddində dağ yamaclarında əsasən ilk olaraq Rosa, Rubus, Juniperus cinslərinə növlərin
üstünlüyü qarışıq kolluqlar yayılmışdır. Yüksəklik artdıqca kolluqlar
meşə ilə əvəz olunur. Dağ çəmənlərdə Asteraceae, Fabaceae,
Apiaceae, Lamiaceae və Poaceae fəsilələrinin nümayəndələri
üstünlük təşkil edirlər.
Rayonun Alazan-Əyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonuna aid
mərkəzi hissəsi üçün 5 bitkilik tipi müəyyən edilmişdir: 1) meşə, 2)
kolluq, 3) çəmən, 4) su-bataqlıq, 5) vahə. Burada əsasən Quercus
robur subsp. pedunculiflora (K.Koch) üstünlüyü ilə düzən meşələri,
həmçinin Əyriçay ətrafı ərazilərdə tuqay meşələri yayılmışdır. Bu
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BİTKİLİK TİPLƏRİ
Böyük Qafqazın qərbi

Alazan-Əyriçay vadisi

(rayonun şimal, şimal-şərq hissəsi)

I. Meşə
- enliyarpaqlı dağ meşələri (Fagus orientalis, Quercus petraea
subsp. iberica, Carpinus betulus üstünlüyü ilə);
- qarışıq dağ meşələri (Pinus sylvestris var. hamata, Taxus
baccata, Carpinus betulus, Acer campestre və s.)
- aşağı dağ qurşağı meşələri (Quercus robur subsp.
pedunculiflora, Pterocarya pterocarpa, Alnus glutinosa subsp.
barbata, Carpinus orientalis, Acer velutinum və s.)

(rayonun mərkəzi hissəsi)

I. Meşə
- düzənliyin palıd meşəliyi (Quercus robur subsp.
pedunculiflora, Alnus glutinosa subsp. barbata və s.);
- tuqay meşəliyi (Salix excelsa, Populus hybrida,
Tamarix smyrnensis, T. ramosissima və s.)

- qarışıq kolluq (Juniperus oblonga, Mespilus germanica,
Rhamnus spathulifolia, Rosa, Rubus cinsinin nümayəndələri və s.)

III. Çəmən
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- sıxçimli qarışıq, taxıllı və taxıllı-müxtəlif otlu alp çəmənləri
və xalıları (Bromus variegatus, Festuca pratensis, Poa alpina,
Carum caucasicum və s.);
- qarışıq-taxıllı və taxıllı-müxtəlif otlu subalp çəmənləri və
hündürotluğu (Bromus variegatus, Colpodium versicolor,
Stachys discolor, Lomelosia caucasica, Origanum vulgare və
s.);
- topallı, taxıllı-müxtəlifotlu və taxıllı-paxlalı dağ çəmənləri və
bozqırlaşmış çəmənlər (Bromus variegatus, Poa nemoralis,
Alopecurus glacialis, Briza media, Trifolium ambiguum və s.)
- kserofil çəmənlər (Nardus stricta);

IV. Qaya-töküntü
- qaya-töküntü bitkiliyi (Sedum gracile, Saxifraga adscendens,
Pojarkovia pojarkovae, Juniperus oblonga və s.)

V. Su-bataqlıq
- su-bataqlıq bitkiliyi (Persicaria hydropiper,
Bolboschoenus maritimus, Juncus effusus və s.)

I. Meşə
- arid seyrək meşə (Pistacia atlantica, Pyrus
salicifolia və s. üstünlüyü ilə)

II. Kolluq
II. Kolluq

II. Kolluq

Bozqır yaylası
(rayonun cənub hissəsi)

- qaratikan kolluğu (Paliurus spina-christi və s.)

- qarışıq kolluq (Rubus sanctus, Paliurus spina-christi,
Rosa canina, Prunus spinosa və s.)

III. Çəmən
- mezofil çəmənlər (Plantago major, Achillea nobilis,
Trifolium pratense, Daucus carota, Stellaria media və s.)

IV. Su-bataqlıq

III. Bozqır

- bozqır bitkiliyi (Botriochloma ishchaemum, Elymus
repens, Capparis spinosa, Peganum harmala və s.
üstünlüyü ilə)

IV. Su-bataqlıq

- su-bataqlıq bitkiliyi (Phragmites australis, Arundo
donax, Typha minima, Pycreus flavescens və s.)

- su-bataqlıq bitkiliyi (Phragmites australis, Arundo
donax, Typha minima, Pycreus flavescens və s.
üstünlüyü ilə)

V. Vahə

V. Yarımsəhra

- kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün mənimsənilmiş düzən meşə
və kolluq bitkiliyi yerində bağlar (çəyirdəkli, meyvə və s.)
və əkin sahələri (taxıl və s.)

- yarımsəhra (Artemisia fragrans, Alhagi
pseudalhagi və s. üstünlüyü ilə)

VI. Vahə

- bozqır bitkiliyi yerində kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün
mənimsənilmiş əkin sahələri (badam, günəbaxan, üzüm
taxıl və s.)

VI. Vahə

- kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün mənimsənilmiş meşə və
kolluq bitkiliyi yerində bağlar (çəyirdəkli, meyvə və s.)

Şəkil 5. Qax
22rayonunun bitki örtüyünün bitkilik tipləri

ərazidə qarışıq kolluqlarda Rubus sanctus, çəmən bitkiliyində
Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae fəsilələrinin nümayəndələri, vahə bitkiliyində Rapistrum rugosum (L.) All., Lepidium
draba L. növləri, su-bataqlıq bitkiliyində Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud. növü üstünlük təşkil edir.
Rayonun Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonuna aid cənub
hissəsi 6 bitkilik tipi müəyyən edilmişdir: 1) meşə, 2) kolluq, 3)
bozqır, 4) su-bataqlıq, 5) yarımsəhra, 6) vahə. Arid seyrək meşələrdə
Pyrus salicifolia Pall., Pistacia atlantica Desf. və s. növlər
yayılmışdır. Kolluq bitkiliyi əsasən Paliurus spina-christi, bundan
başqa tərkibində tək-tək rast gəlinən Punica granatum kol növündən
təşkil olunmuşdur. Bozqır bitkiliyində əsasən Bothriochleta və
Artemiseta formasiyaları xüsusilə seçilir. Yarımsəhralar rayonun
cənub hissəsində qismən olaraq yayılmışdır.
Qax rayonu ərazisində bitki örtüyünə təsir edən və dəyişiklilərə
səbəb olan iqlim antropogen və təbii proseslər qeyd edilmişdir.
Xüsusilə, şimal və şimal-şərq hissəsində (İlisu, Sarıbaş, Ağçay,
Qaxbaş kəndləri ətrafı Kürmükçayı və Ağçay ətrafı) intensiv
fəaliyyətdə olan sürüşmə, torpaq eroziyası və digər təbii proseslər
qeyd edilmişdir. Rayonun şimal, şimal-şərq və mərkəzi hissəsində
normadan çox və plansız otarılma və tapdalanma nəticəsində bitki
örtüyündə səhralaşma ocaqları yaranmışdır. Mərkəzi hissədə
antropogen amillərin təsiri nəticəsində meşə bitkiliyi kolluq bitkiliyi
ilə əvəz olunur. Cənub hissəsində isə kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün
təbii ekosistemlərin mənimsənilməsi qeyd edilmişdir. Bütün bu
proseslər bitki örtüyünün deqradasiyaya uğramasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir.
Son illərdə qlobal problemlərdən hesab edilən iqlim
dəyişkənliyinin biomüxtəlifliyə təsirinin qiymətləndirilməsi üçün 4
nadir (Taxus baccata L., Rhus coriaria L., Orchis purpurea Huds.,
Limodorum abortivum (L.) Sw.)25 növün iqlim ssenariləri əsasında
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indiki və gələcək dövrlər üçün potensial yayılma əraziləri
qiymətləndirilmiş, xəritələri tərtib edilmiş və potensial yayılma
əraziləri hesablanmışdır (Şəkil 6).
İndiki dövr

Gələcək dövr

RCP2.6

RCP4.5.

RCP6.0

RCP8.5

Şəkil 6. Rhus coriaria nadir növünün indiki və gələcək dövrlər üçün
yayılmasına uyğun olan ərazilərin qiymətləndirilməsi
Həmçinin yerli floraya yad hesab edilən növlərin daxil
olmasının tədqiqi üzrə 4 invaziv (Acalypha australis, Ailanthus
altissima, Erigeron annuus və Phytolacca americana) növün də
indiki və gələcək dövrlər üçün potensial yayılma əraziləri
qiymətləndirilmiş, xəritələri tərtib edilmiş və potensial yayılma
əraziləri hesablanmışdır (Şəkil 7).
İndiki dövr

Gələcək dövr

RCP2.6

RCP4.5.

RCP6.0

RCP8.5

Şəkil 7. Acalypha australis invaziv növünün indiki və gələcək
dövrlər üçün yayılmasına uyğun olan ərazilərin qiymətləndirilməsi
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FƏSILƏ VI. QAX RAYONUNUN FLORASININ
SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ
6.1. İqtisadi əhəmiyyətli bitki növləri. Qax rayonu indiki dövrə
qədər tam olaraq öyrənilməmiş və qiymətləndirilməmiş zəngin
yabanı bitki ehtiyat mənbəyinə malikdir. Apardığımız təhlillər
nəticəsində tədqiqat ərazisinin ümumi florasında 106 fəsilə və 467
cinsə aid 1018 (965 növ, 51 yarımnöv, 2 variasiya) iqtisadi
əhəmiyyətli bitkinin yayıldığı müəyyən edilmişdir. Bunlardan 571
növ dərman, 485 növ boyaq, 412 növ dekorativ, 373 növ qida, 367
növ yem, 336 növ balverən, 223 aromatik və 130 növ müxtəlif
texniki xüsusiyyətlərə malik bitkilərdir.
Tədqiqat ərazisində yayılan ümumi iqtisadi əhəmiyyətli
bitkilərdən 825 takson rayonun şimal və şimal-şərq, 399 takson
mərkəzi, 341 takson isə cənub hissəsi, 133-ü isə bütün tədqiqat
ərazisi üzrə yayılmışdır. Ümumilikdə iqtisadi əhəmiyyətli bitkilərin
sayı tədqiqat ərazisində arandan orta dağ qurşağına qədər olan
ərazilərdə üstünlük təşkil edir 26.
6.1.1. Dərman bitkiləri. Qax rayonunun ərazisində 100 fəsilə və
361 cinsə aid olan 546 növ, 23 yarımnöv, 2 varisiayada cəmləşən
dərman bitkisi yayılmışdır. Bunlardan 257-si (47.07%) xalq
təbabətində istifadə edilir, 157-si isə (28.75%) isə ofisinial dərman
bitkiləridir. Tibbdə istifadə imkanları baxımından rayonun florasında
yayılan dərman bitkilərinin tərkibi bir sıra bioloji fəal maddələrlə
zəngindir: efir yağları - 184, aşı maddələr - 110, flavanoidlər - 148,
alkaloidlər - 90, kumarinlər - 49, piyli yağlar – 74. Bundan başqa 147
dərman bitkisinin tərkibi müxtəlif vitaminlərlə zəngindir.
Müşahidələrimiz nəticəsində məlum olmuşdur ki, dərman
növlərindən bir çoxu insanlar tərəfindən müxtəlif xəstəliklərin
müalicəsində geniş istifadə edilir. Məsələn, ağaclardan – Juglans
26
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regia, Crataegus pentagyna, Cydonia oblonga, kollardan – Cornus
mas, Viburnum opulus, Berberis vulgaris, Punica granatum,
otlardan – Achillea nobilis, Carum carvi, Hypericum perforatum, i,
Plantago major, Urtica dioica və s.
6.1.2. Qida bitkiləri. Qax rayonunun florasında 70 fəsilə və 235
cinsə aid 359 növ, 14 yarımnövdə cəmlənən qida bitkisi yayılımışdır.
Bəzi qirda bitkiləri yerli əhali ənənəvi olaraq tez-tez istifadə
olunurlar - Allium ursinum L., Asparagus officinalis L., Stellaria
media (L.) Vill., Malva sylvestris L., Urtica dioica L. və s. növlər27.
6.1.3. Yem bitkiləri. Tədqiqat ərazisində 61 fəsilə və 219 cinsə
aid 359 növ, 8 yarımnövdə cəmləşən yem bitkisi yayılmışdır. Yüksək
yemlilik dəyərinə malik olan yem bitkilərinin (Bromus riparius
Rehmann, Cynodon dactylon (L.) Pers., Elytrigia repens (L.) Gould,
Festuca pratensis Huds., Lolium perenne L., Medicago lupulina L.,
Trifolium medium L., Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.) yaşıl və
quru kütlələri heyvanlar üçün yem baxımından əhəmiyyətli hesab
edilirlər və yüksək qidalıllığa malikdirlər.
6.1.4. Boyaq bitkiləri. Qax rayonunda 82 fəsilə və 234 cinsə
aid 462 növ, 22 yarımnöv, 1 variasiyada cəmləşən boyaq bitkisi
yayılmışdır ki, bu da ümumi floranın 37.37%-ni təşkil edir. Rayonun
ərazisində yayılan boyaq bitkilərindən müxtəlif rəng və rəng
çalarlarının alınması mümkündür, məsələn, sarı rəng – Carthamus
lanatus L., Diospyros lotus L.; qara rəng - Potentilla recta L.,
Juglans regia L.; qırmızı rəng - Punica granatum L., Galium verum
L.; qəhvəyi rəng - Acer platanoides L., Rhamnus spathulifolia Fisch.
& C.A.Mey., Sorbus aucuparia L., yaşıl rəng - Morus alba L., M.
nigra L., göy rəng - Rumex alpinus L., Plantago major L., narıncı
rəng - Mespilus germanica L., Urtica dioica L. və s. rənglər.
6.1.5. Dekorativ bitkilər. Füsunkar görünüşləri ilə seçilən
dekorativ bitkilər tədqiqat ərazisinin florasında 90 fəsilə və 250 cinsə
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aid 389 növ, 22 yarımnöv, 1 variasiya daxilində yayılmışdır 28.
Həmişəyaşıl ağac və kol bitkilərindən - Taxus baccata, Juniperus
foetidissima, Hedera pastuchovii, yüksək dekorativli yarpaqlara
malik bitkilər - Asplenium trichomanes, Dryopteris filix-mas,
Polypodium vulgare, Polystichum lonchitis, ot bitkilərindən Galanthus alpinus, Orchis purpurea, Consolida orientalis və digər
bitkilər yayılmışdır.
6.1.6. Balverən bitkilər. Qax rayonun florasında 77 fəsilə və
214 cinsə aid 323 növ, 12 yarımnöv, 1 variasiyada cəmləşən balverən
bitki yayılmışdır. Ümumi balverən bitkilərdən 86-sı birinci dərəcəli
balverən bitkilərdir (Lonicera iberica Bieb., Lathyrus pratensis L.,
Mentha longifolia (L.) L. və s.).
6.1.7. Aromatik bitkilər. Tədqiqat ərazisində 58 fəsilə və 162
cinsə aid 215 növ, 7 yarımnöv, 1 variasiyada cəmləşən aromatik bitki
yayılmışdır. Aromatik bitkilərin bəziləri qida əlavələri və ədviyyat
olaraq da istifadə edilir. Rayonun florasında Asperugo procumbens
L., Artemisia absinthium L., Artemisia vulgaris L., Daucus carota L.
və s. kimi ədviyyat qida bitkiləri vardır.
6.1.8. Texniki bitkilər. Qax rayonun florasında 50 fəsilə və 94
cinsə aid 124 növ, 5 yarımnöv, 1 variasiyada cəmləşən texniki bitki
yayılmışdır. Bəzi texniki bitkilər yerli əhali tərəfindən geniş istifadə
edilirlər. Məsələn, Paliurus spina-christi, Phragmites australis,
Corylus avellana və s. Tədqiqat ərazisində Rhus coriaria nadir
növün rayonun bəzi ərazilərində oduncaq kimi istifadə edilməsi
məqsədilə kəsilməsi müşahidə edilmişdir.
6.2. Bəzi geniş yayılmış dərman bitkilərinin ehtiyatı. İnsan
həyatının sağlamlığı baxımından dərman bitkiləri xüsusi əhəmiyyətə
malikdirlər. Rayonun bitki örtüyü yabanı olaraq tibb sənayesi üçün
əhəmiyyətli olan faydalı bitki növləri ilə zəngindir və onlardan
istifadə etmək imkanları da mövcuddur.
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Tədqiqat ərazisində bəzi dərman bitkiləri yabanı olaraq geniş
ərazilərdə yayılmışdırlar. Bu məqsədlə ərazidə geniş yayılmış 7
dərman bitkisinin (Achillea nobilis, Ajuga genevensis, Lepidium
draba, Origanum vulgare, Peganum harmala, Pojarkovia
pojarkovae və Scilla siberica29) xammal ehtiyatı öyrənilmişdir.
Aparılmış araşdırmalar və təhlillər nəticəsində onların ərazi üzrə
yayılması, quru xammal məhsuldarlığı (kq/ha), bioloji və istismar
xammal ehtiyatı və mümkün illik tədarük imkanı müəyyənləşdirilmişdir.
Achillea nobilis – 13,5 ha ərazidə mümkün illik tədarük imkanı
2.11 t (yerüstü hissəsi); Ajuga genevensis – 22,5 ha ərazidə mümkün
illik tədarük imkanı 1.53 t (yerüstü hissəsi); Lepidium draba – 161 ha
ərazidə mümkün illik tədarük imkanı 9.41 t (yerüstü hissəsi);
Origanum vulgare – 25 ha ərazidə mümkün illik tədarük imkanı 7.94
t (yerüstü hissəsi); Peganum harmala – 55 ha ərazidə mümkün illik
tədarük imkanı 74.27 t (yerüstü hissəsi); Pojarkovia pojarkovae –
540 ha ərazidə mümkün illik tədarük imkanı 303.36 t (yerüstü
hissəsi); Scilla siberica – 24 ha ərazidə mümkün illik tədarük imkanı
16.01 t (yeraltı hissəsi) və 7.23 t (yerüstü hissəsi) xammal tədarük
etmək olar.
NƏTİCƏLƏR
1. Qax rayonunun florası üçün 112 fəsilə və 543 cinsə aid 1218
növ, 77 yarımnöv və 3 variasiya müəyyən edilmiş və ərazinin flora
konspekti hazırlanmışdır. Ərazidə Asteraceae Giseke (137 növ, 15
yarımnöv; 11.71%), Poaceae Barnhart (104 növ, 2 yarımnöv; 8.17%)
və Fabaceae Juss. (87 növ, 6 yarımnöv; 7.16%) fəsilələri üstünlük
təşkil edirlər. Rayonun florası üçün yeni 4 növ (Adiantum capillusveneris, Erigeron annuus, Lathraea squamaria, Papaver
29
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macrostomum) və 10 növ üçün yeni yayılma yerləri aşkar edilmişdir.
E. annuus növü Azərbaycan florası üçün yenidir.
2. Həyati formalar üzrə rayonun florasının spektirində 88.37%lə ot bitkiləri üstünlük təşkil edirlər (birillik – 285, birillik və ya
ikillik – 36, ikiillik – 54, ikiillik və ya çoxillik – 15, çoxillik – 757).
Digər 11.63%-i isə oduncaqlı bitkilərdən ibarətdir (ağac - 53, ağac
və ya kol - 23, kol - 56, yarımkol - 4, kolcuq - 9, yarımkolcuq – 2,
kolvari liana - 4). Bu təhlilə müvafiq olaraq ərazinin florasında 134
fanerofit (10.32%), 17 xamefit (1.31%), 678 hemikriptofit (52.23%),
149 kriptofit (11.48%) və 320 terofit (24.65%) yayılmışdır.
3. Tədqiqat ərazisinin florasında 478 (36.82%) boreal, 363
(27.96%) kserofil və 254 (19.57%) qafqaz coğrafi areal tipləri
üstünlük təşkil edir. Bundan başqa 55 (4.23%) qədim, 31 (2.39%)
bozqır, 20 (1.55%) səhra və 25 (1.93%) adventiv coğrafi areal tipi
vardır. 72 bitkinin (5.55%) coğrafi areal tipi isə məlum deyildir.
4. Ekoloji qruplara görə təhlil əsasında rayonun florasında 726
(56%) mezofit, 167 (13%) kserofit, 59 hiqrofit (5%) və 5 (0.39%)
hidrofit bitkilərdir. Keçici ekoloji qruplara aid olan kseromezofitlər
tədqiqat ərazisində 171 (13%), mezokserofitlər 129 (10%),
hiqromezofitlər 25 takson (2%) və mezohiqrofitlər 16 taksonla (1%)
təmsil olunmuşdurlar.
5. Ərazinin ümumi florasında 171 növ, 10 yarımnöv (13.94%)
Qafqaz endemiki, 3 növ (0.23%) Azərbaycan endemiki; 166 növ, 11
yarımnöv, 1 variasiya (13.71%) relikt bitki; 56 növ, 4 yarımnöv, 1
variasiya (4.7%) nadir bitki müəyyən edilmişdir. Rayonun florasında
14 (1.08%) invaziv növ qeyd edilmişdir.
6. Rayonun bitki örtüyü üçün 8 bitkilik tipi müəyyən
edilmişdir: 1) meşə, 2) kolluq, 3) çəmən, 4) bozqır, 5) qaya-töküntü,
6) su-bataqlıq, 7) vahə, 8) yarımsəhra. Rayonun bitki örtüyündə
müəyyən edilmiş bitkilik tiplərində iqlim, antropogen və təbii
amillərin təsiri ilə müxtəlif dəyişikliklər qeyd edilmişdir.
7. Rayonun florasının səmərəli istifadəsi üzrə ərazidə 106 fəsilə
və 467 cinsə aid 965 növ, 51 yarımnöv, 2 variasiya (78.43%) iqtisadi
əhəmiyyətli bitkinin yayıldığı müəyyən edilmişdir. Bunlardan 571
dərman, 485 boyaq, 412 dekorativ, 373 qida, 367 yem, 336 balverən,
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223 aromatik və 130 müxtəlif texniki xüsusiyyətlərə malikdirlər.
Ərazidə geniş yayılmış dərman bitkilərindən üçün mümkün illik
tədarük imkanı Achillea nobilis – 2.11 t, Ajuga genevensis – 1.53 t,
Lepidium draba – 9.41 t, Origanum vulgare – 7.94 t, Peganum
harmala – 74.27 t, Pojarkovia pojarkovae – 303.36 t, Scilla siberica
– 16.01 t (yeraltı hissəsi) və Scilla siberica – 7.23 t (yerüstü hissəsi) dur.
PRAKTİKİ TÖVSİYYƏLƏR
1. Qax rayonunun bitki örtüyünün mühafizəsi baxımından,
xüsusilə rayonun mərkəzi, şimal və şimal-şərq hissəsində malqaranın müəyyən növbələr və planlı şəkildə otarılması ilə otlaqların
idarə edilməsi, otarılma normasının tətbiq edilməsi və otarılma
müddətlərinə ciddi əməl edilməsi üzrə təşkilati işlərin yerinə
yetirilməsi tövsiyyə edilir. Belə ki, ərazidə bu baxımdan xüsusi otlaq
və biçənək sahələr ayrılmalı və həmin sahələrdə torpağın dincə
qoyulma vaxtları düzgün təşkil edilməsi məsələləri planlaşdırılmalıdır.
2. Rayonun dağlıq ərazilərində (şimal və şimal-şərq hissəsində)
intensiv şəkildə gedən təbii proseslərin (torpaq eroziyası, sürüşmələr,
sellər və s.) qarşısının alınması üçün dağ yamaclarını bərkidilməsi
baxımından torpaq və suqoruyucu bitki növlərinin sayının artırılması
tövsiyyə edilir. Bu baxımdan dağ yamaclarında Cotinus coggygria,
Rhus coriaria, Rhamnus pallasii, Lonicera caprifolium və s. kimi
yamacların bərkidilməsində istifadəsi mümkün olan bitki növlərinin
sayı artırıla bilər.
3. Tədqiqat ərazisinin florasında olan nadir bitki növlərinin
qorunması baxımından, onlara aid məlumatlandırıcı lövhələrin hazırlanması, burada çox az sayda rast gəlinən bitkilərin (Atropa
caucasica, Cephalanthera rubra, Ophrys apifera, Limodorum
abortivum və s.) yayılma ərazilərində mütəmadi olaraq monitorinqlərin aparılması, eləcə də nadir bitki növlərinin təbiətdə populyasiyanın genefonduna ziyan vurmadan toxumlarının toplanılması
məsələlərinin təşkil edilməsi.
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4. Rayonun yerli florasının bitki müxtəlifliyinin qorunması
baxımından floraya yad hesab edilən invaziv bitki növlərinin geniş
yayıldıqları ərazilərdə monitorinqlərin və mexaniki mübarizə tədbirlərinin (bitkilərin torpaqdan çıxardılması) aparılması, o cümlədən
gələcəkdə invaziv bitki növlərinin bioekologiyasının öyrənilməsi
üzrə elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə məsələlərin həyata
keçirilməsi labüd sayılır.
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