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2014-2015-ci illərdə Abşeron şəraitində III dövrün relikt bitkisi olan qanadmeyvə
yalanqozun (Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex İlyinck.) cücərtilərinin morfologiyası,
böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur.
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Giriş
Yalanqoz ( Pterocarya Kunth.) cinsi qozkimilər ( Jyglandaceae Lindl.) fəsiləsinə aid olub
[9], Yaponiyada, Çində, Hind-Çində yayılmış 10 növü vardır.
Bu cinsin Qafqazda və Azərbaycanda yayılan 1 növünə təsadüf edilir [5, 2, 8].
Qanadmeyvə yalanqoz təbii halda düzən, dağətəyi yüksək rütubətli ərazilərdə təmiz
meşəliklər əmələ gətirir və ya rütubətli çökək yerlərdə, dərələrdə, çayların sahillərində digər ağac
növləri ilə birlikdə bitir. Bəzən ayrı-ayrı yalanqoz ağacları dəniz səviyyəsindən 1000-1300 m
yüksəkliyədək qalxır.
Üçüncü dövrün arktik florasının relikt bitkisi olan qanadmeyvə yalanqoz vaxtilə geniş
sahədə yayılmış ( Alazan–Əyriçay vadisi, Lənkəran düzənliyi), hal-hazırda isə həm yayıldığı
məkan daralmış, həm də növün populyasiyası azalmışdır [3].
Mühafizəyə ehtiyacı olan nadir bitki kimi Pterocarya pterocarpa Azərbaycanın “Qırmızı “
kitabına daxil edilmişdir [1].
Azərbaycanın nadir bitkisi kimi Pterocarya pterocarpanın bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri
Mərkəzi Nəbatat bağında E.O.İsgəndər tərəfindən tədqiq olunmuşdur [6].
Tədqiq olunan növün Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, o cümlədən
cücərtilərinin morfologiyasının, böyümə və inkişafının öyrənilməsi tədqiqat işinin əsasını təşkil
etmişdir.
Material və metodika
Tədqiqat işi AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat bağında aparılmışdır. Növün toxumları Böyük
Qafqazın şimal-şərq hissəsindən yığılmışdır. Pterocarya
pterocarpa-nın cücərtilərinin
morfologiyası İ.T.Vasilçenkonun metodikasına əsasən təsvir edilmişdir [4]. Cücərtilərin böyümə
və inkişafı A.A.Molçanov, V.V.Smirnovun metodikasına görə öyrənilmişdir [7].
Nəticələr və müzakirələr
Ağac və kol bitkilərinin cücərtilərinin morfologiyasının öyrənilməsi
bitkilərin növ
xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə və introduksiya işinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir.
Abşeron şəraitində apardığımız tədqiqat işləri göstərdi ki, qanadmeyvə yalanqozun cücərtiləri
hipokati cücərtidir. Belə ki, toxumun cücərməsi zamanı ləpəyarpaqları, hipokatil yerin üst səthinə
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çıxır. Təcrübə işində tədqiq edilən Pterocarya pterocarpa cücərtilərinin morfoloji quruluşu,
hipokatilin və ləpəyarpaqlarının ölçüləri və sayı öyrənilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1.
Pterocarya pterocarpa cücərtilərinin morfoloji göstəriciləri
Hipokatil
Növ

eni, mm

uzunluğu, mm

1

Pterocarya
pterocarpa

Ləpəyarpaqları

20-30

eni, mm
3

uzunluğu,
mm
15-20

say
2

Ləpəyarpaqları torpaq səthinə çıxandan 5 gün sonra ilk həqiqi, sadə yarpaq, 15 gün sonra isə
cücərtilər üzərində mürəkkəb yarpaq əmələ gəlir.
Tədqiq olunan Pterocarya pterocarpa cücərtiləri üzərində aparılan tədqiqat işləri
göstərmişdir ki, ilk günlər cücərtilərdə böyümə zəif gedir ( 10 günlük). May ayının üçüncü
ongünlüyündən başlayaraq cücərtilərin böyümə göstəriciləri artır.
Qarşılıqlı bağlı proseslər olan böyümə və inkişaf bitkilərin həyat fəaliyyətinin əsas
göstəricilərindən biridir. Onların öyrənilməsi böyük təcrübi və nəzəri əhəmiyyətə malikdir.
Tədqiq olunan növün cücərtilərinin böyümə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi göstərdi ki, 30
günlük cücərtilər üzərində 5 sadə yarpaq əmələ gəlir və cücərtinin boyu 7 sm-ə çatır ( şəkil 1).

Şəkil 1. Pterocarya pterocarpa –nın 30 günlük cücərtisi.
Boyu 11,5 sm olan 60 günlük cücərtilər üzərində uzunluğu 11 sm-ə çatan 1 ədəd 5
yarpaqcıqlı mürəkkəb yarpaq, 90 günlük cücərtilər üzərində 3 ədəd ( 5-7-9 ayaqcıqlı ) mürəkkəb
yarpaqlar əmələ gəlir.
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi göstərmişdir ki, iyun ayının II ongünlüyündən başlayaraq
Pterocarya
pterocarpa cücərtilərin ləpəyarpaqları
tökülməyə başlayır və cücərtilərin
ləpəyarpaqlarının əmələ gəlməsindən 84 gün sonra tam tökülməsi baş verir, bu zaman cücərtilər
üzərində 5 ədəd sadə yarpaq, 3 ədəd mürəkkəb yarpaqlar inkişaf edir (cədvəl 2).
Cədvəl 2.
Qanadmeyvə yalanqozun ləpəyarpaqlarının həyatiliyinin davam etməsi
Növ

Pterocarya
pterocarpa

Ləpəyarpaqla- İlk həqiqi
rının əmələ
sadə
gəlməsi
yarpaqların
əmələ gəlməsi
2.V.15

7.V.15

Mürəkkəb
yarpaqların əmələ
gəlməsi
22.VI.15
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Ləpəyarpaqların tam
tökülməsi

25.VII.15

Ləpəyarpaqlarının həyatilik
dövrü,
(gün)
84

Apardığımız tədqiqat işinin nəticələrinə əsasən məlum olmuşdur ki, 1-2 illik toxmaclarda
böyümə prosesi aprel ayının birinci ongünlüyündən başlayır. Abşeron yarımadasının quru
subtropik iqlim şəraitində aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, birillik toxmacların vegetasiyanın
sonunda boyu 16 sm-ə, ikiilliklərdə 23 sm-ə çatır.
Birinci vegetasiya ilinin sonunda köklə gövdə arasında fərqlər müşahidə olunur. Belə ki,
Pterocarya pterocarpa-da gövdənin hündürlüyü 16 sm, kökün uzunluğu 24 sm olmuşdur.
Vegetasiyanın sonunda əsas kök üzərində çoxlu sayda yan köklər inkişaf edir ( cədvəl 3 ).
Cədvəl 3.
Pterocarya pterocarpa-nın 1-illik toxmaclarının kökünün və yerüstü
hissəsinin böyümə göstəriciləri
Əsas kök
Növ

Yaş, il

Uzunluğu,
sm

Pterocarya
pterocarpa

1

24

Yan kök

Kök
boğazının
diametri,
sm
0,4

İri yan
köklərin
miqdarı
7

Uzunluğu,
sm

Diametr,
sm

10

0,3

Əsas
gövdənin hündürlüyü,
sm
16

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan Pterocarya pterocarpa növünün
cücərtilərinin Abşeron şəraitində böyümə prosesi may ayının üçüncü ongünlüyündən başlayaraq
intensivləşir və həmin bitkini generativ yolla kütləvi surətdə çoxaltmaq olar.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ВСХОДОВ ЛАПИНЫ КРЫЛОПЛОДНЫЙ
(PTEROCARYA PTEROCARPA (MICHX.) KUNTH EX ILJINСК.) В УСЛОВИЯХ
АПШЕРОНА
В статье приводятся результаты исследования в 2014-2015 гг. морфологии, роста и
развития
всходов реликтового растения третичного периода лапины крылоплодной
(Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex İlyinck.) в условиях Апшерона.
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GROWTH CHARACTERISTICS OF PTEROCARYA PTEROCARPA (MICHX.) KUNTH
EX ILJINSK GERMINATION IN ABSHERON CONDITIONS
The article presents the results of research years 2014-2015. in terms of morphology
Absheron, growth and development of seedlings relict plant of the Tertiary period kryloplodnoy
Caucasian wing nut (Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex İlyinck.).
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