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Məqalədə Böyük Qafqazın Şimali-Şərq hissəsində təbii halda yayılmış armud cinsinə aid 5
növün toxum yolu ilə çoxaldılması tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat zamanı öyrənilən növlərin
toxumlarının səpin müddəti və cücərmə faizləri müəyyən edilmişdir.
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Giriş
Ölkəmizdə yeni salınan park və bağçalarda landşaf memarlığına uyğun olaraq bir sıra bitki
növlərindən istifadə edilir [2,3]. Bu bitkilər içərində həm dekorativliyi, həm də yeni şəraitdə
uygunlaşma imkanlarının genişliyi baxımından Purus L. cinsinə aid olan növlərin müstəsna rolu
vardır. Həmçinin, tədqiqat bölgəsində armud cinsinə aid nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlər
vardır. Bu baxımdan, belə nadir növlərin həm mədəni, həm də təbii şəraitdə bioekoloji
xüsusiyyətlərinin, o cümlədən, çoxalma üsullarınının, mövsümi inkişaf ritminin, böyümə və
inkişafının, istifadə perspektivliyinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
[3,9].
Məlumdur ki, nadirlik statusu almış bitkilərin başlıca qoruma yollarından biri, həmin
bitkilərin mədəni şəraitdə geniş istifadə edilməsindən ibarətdir [4,8]. Məhz buna görə də tədqiqat
materialına aid olan bitkilərin ex situ və in situ şəraitlərdə tədqiq olunması qarşıya bir məqsəd kimi
qoyulmuş və bu baxımdan tədqiqat işi aktuallıq kəsb edir.
Toxum-çiçəkli bitkilərin inkişafında əsas rol oynayan müstəqil çoxalma orqanıdır [1,10].
Mayalandıqdan sonra toxumluğun (meqasporangiyanın) inkişafında əmələ gələn generativ orqan
toxum adlanır [7].
Tədqiqat işində tədqiq olunan bitkilərin mədəni şəraitdə toxum vasitəsi ilə çoxaldılması
öyrənilmiş və həmin bitkilərin toxumlarının səpin müddəti və toxumların həyatilik qabiliyyətindən
asılı olaraq cücərmə faizləri müəyyən edilmişdir.
Material və metodlar
Tədqiqat materialını həm mədəni, həm də təbii şəraitində olan Böyük Qafqazın Şimal Şərq
hissəsində yayılmış Pyrus L. cinsinə aid 5 növ (Pyrus caucasica Fed., P. communis L., P.georgica
Kuthath., P.vsevolodi Heideman, P.salicifolia Pall.) təşkil etmişdir. İşdə əsas məqsəd iki fərqli
şəraitlərdə tədqiq olunan armud növlərinin toxum yolu ilə çoxaldılmasını öyrənmək olmuşdur.
Tədqiq olunan bitkilərin toxumla çoxaldılması M.K.Firsova [14] və V.V.Oqiyevskiy [13] və b.,
Q.N.Zaytsev [7], P.E.Levina [11], P.S.Levina [12] cücərtilərin morfologiyası İ.T.Vasilçenko [6]
metodikalarından istifadə edilərək həyata keçirilmişdir.
Müzakirə və nəticələr
Oduncaqlı bitkilərinin çoxaldılması ilə bağlı bir sıra tədqiqatçıların əsərləri haqqında diqqəti
cəlb edən maraqlı məlumatlar vardır [5,8, 9].
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Məlumdur ki, çiçəkli bitkilərdə ontogenezin ikinci mərhələsi generativ orqanların
formalaşması ilə əlaqədar toxumun əmələ gəlməsidir.
Tərəfimizdən öyrənilən bitkilərin toxum yolu ilə çoxaldılması üçün ilin müxtəlif aylarında
həm mədəni və həm də təbii şəraitdə generativ orqanlar torpağa səpilmişdir.Tədqiq olunan bitki
toxumları mədəni şəraitdə həm açıq, həm də qapalı şəraitdə xüsusi hazırlanmış torpaq sahələrinə
səpilmişdir.
Ədəbiyyat məlumatlarından məlumdur ki, bir sıra oduncaqlı bitkilərin toxumlarının birinci il
cücərməsi üçün stratifikasiyaya ehtiyacları vardır. Bunu nəzərə alaraq öyrənilən bitki növlərinin
toxumları stratifikasiya olunmuş, yanvar-aprel və oktyabr-dekabr aylarında torpağa səpilmişdir.
Eksperimental işlərin nəticəsi göstərmişdir ki, öyrənilən bitkilərin toxumları həm mədəni,
həm də təbii şəraitdə sentyabr ayında torpağa səpildikdə demək olar ki, cücərti alınmamışdır.
Fikrimizcə toxumlar tam yetişmədiyi üçün cücərməmişlər (cədvəl 1). Aparılan tədqiqatlardan
məlum olmuşdur ki, yaz aylarında səpiləcək toxumlar stratifikasiya olunmalıdır.
Ex situ şəraitində reproduksiyası öyrənilən armud növlərinin toxumlarının aylar üzrə
cücərməsinə diqqət yetirərkən məlum olmuşdur ki, sükunət dövrü nisbətən uzun olan bu toxumlar
payız aylarında səpildikdə daha yüksək nəticə əldə etmək mümkündür.
Alınmış nəticələrin təhlilindən məlum olmuşdur ki, hər iki şəraitdə toxumla çoxaldılması
tədqiq edilən bitki növlərinin fərdi bioekoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir-birindən kəskin
fərqlənən cücərmə faizi alınmamışdır. Bizə görə eyni cinsə mənsub olan bu növlər eyni bir mənşəyə
malik olduqları üçün bunların fərdi bioloji xüsusiyyətləri arasında kəskin bir fərq yoxdur. Tədqiq
olunan növlərdə yaxın cücərmə faizinin alınmasının bu səbəbdən asılı olduğunu əlaqələndirmək
olar.
Bütün bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq mədəni şəraitdə tədqiqat obyektinə aid olan bu armud
növlərinin normal reproduksiya prosesini həyata keçirmək və kütləvi sayda cücərti almaq
mümkündür.
Tədqiqat zamanı mədəni şərait ilə yanaşı in situ şəraitində də (Altıağac, Quba) tədqiq olunan
bitkilərin toxumla çoxaldılması müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Aparılan təcrübələrin nəticəsi
göstərmişdir ki, mədəni şəraitlə müqayisədə təbii şəraitdə armud növlərinin toxumla çoxalmasında
çox da böyük fərq müşahidə olunmamışdır. Eksperimental işlərin yekunu göstərmişdir ki, təbii
şəraitdə açıq torpaq sahəsinə səpilmiş toxumlara aqrotexniki qulluğun, o cümlədən sulamanın
yetərincə olmaması baxımından burada tədqiq edilən bitkilərin cücərməsində mədəni şəraitlə
müqayisədə bir az zəif nəticə alınmışdır.
Beləliklə tədqiqat işinin yekunundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki şəraitdə bu
bitkilərin toxumla çoxalma prosesini normal həyata keçirmək olar.
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Аббасова С.А.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ РОДА PYRUS L.РАСПРОСТРАНЕННЫХ В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
В статье приводятся данные семенного размножения 5 видов из рода Pyrus L.
естественно распространенных в северо-западной части Большого Кавказа. Выявлены сроки
посева и процент всхожести исследуемых видов.
Ключевые слова: Большой Кавказ, Pyrus L. , размножение, ex situ, семена
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REPRODUCTION OF SPECIES OF GENUS PYRUS L. DISTRIBUTED
NORTHWESTERN OF GREATER CAUCASUS
The article presents the data of seed reproduction 5 species of the genus Pyrus L. naturally
distributed in the Northwestern part of the Greater Caucasus. Revealed that periods of sowing and
germination percentage of the studied species.
Keywords: Greater Caucasus, Pyrus L., reproduction, ex situ, seeds
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