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Tədqiqatlar nəticəsində Abşeron şəraitinə introduksiya olunmuş himalay sidrinin radial
artım və oduncağının anatomik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, radial artım 2.757.36 mm/il intervalında dəyişir. Həssaslıq əmsalının yüksək (0.341) olması, iqlim amillərinin radial
artıma həlledici təsir etdiyini göstərir. Anatomik tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, halqa
sərhədləri aydın seçilir, ilkin oduncaqdan gecikən oduncağa keçid kəskindir, traxeidlərdə olan
ağızcıqlar yekcinsdir. Oduncaqda hündürlüyü böyük (25 hüceyrə) olan çoxsaylı parenxima
şüalarına da rast gəlinir. Himalay sidri Abşeron şəraitində dendroiqlim və dendroekoloji tədqiqat
obyekti kimi mühit amillərinin təsirinin öyrənilməsində istifadə oluna bilər.
Açar sözlər: Himalay sidri, oduncaq halqaları, radial artım, oduncaq anatomiyası,
dendroxronologiya
Giriş
Cedrus cinsi Pinaceae fəsiləsinə aid olan 11 cinsdən biridir. İlk dəfə Trevi tərəfindən 1757ci ildə təsvir edilmişdir. Aralıq dənizi ətrafı ölkələrində və Qərbi Tibetdə yayılmış 4 növü vardır.
Himalay sidri (Cedrus deodara (Roxb.) G.Don) Himalay dağlarının Hindiquş, Qaraqorum
ərazilərində, livan sidri (Cedrus libani A.Rich.) Türkiyə, Livan, Suriyada, kipr sidri (Cedrus
brevifolia (Hook.f.) A.Henry) Kiprdə və atlas sidri (Cedrus atlantica Manetti) isə Şimali Afrikanın
Əlcəzair və Mərakeş ölkələrində yayılmışdır [3].
Himalay sidri təbii şəraitdə 15-50 m hündürlüyündədir. Çətiri nisbətən açılmış ehramvarı
formada olub, gövdənin və budaqların uc hissəsi (zoğları) başı aşağı vəziyyətdə sallanır. Böyük
ağacların gövdələrinin diametrləri 46-50 sm-ə qədərdir, oduncağı bərkdir, açıq-sarımtıl-qəhvəyi
rəngdə olub, ətirlidir və keyfiyyətli olduğuna görə yüksək qiymətləndirilir. Ekstensiv şəkildə tikinti
işlərində, şpal və mebel istehsalında və b. məqsədlərlə istifadə olunur.
Sidr növlərinin radial artım və anatomik xüsusiyyətləri bir çox tədqiqatçılar tərəfindən
öyrənilmişdir [4,9,10,12,13,15]. Məlum olmuşdur ki, oduncaqda qətran yollarının paylanması
artımdan, budaqların yerləşməsi və istiqamətindən asılıdır. Ümumilikdə sidr ağacı qətran yolları
zəif və gec formalaşan növlərindəndir [2].
Müxtəlif mühitlərdə bitən bitkilərin artımına kompleks amillər təsir göstərir. Bitkilərlə ətraf
mühit arasındakı əlaqələrin qiymətləndirilməsi ekoloji problemlərin həllində vacib məsələlərdən
hesab olunur. Mühitin ekoloji şəraitinin dəyişməsinin əsas göstəricilərindən biri də ağac bitkilərinin
radial artımındakı dəyişkənliklərdir. Bu amillərin müəyyən olunması və bitkilərə hansı həddə təsir
etməsini göstərmək üçün fərqli yanaşmalardan istifadə edilir. Ağac növlərinin anatomik
quruluşunun öyrənilməsi və təsvirinin verilməsi arxeoloji tapıntıların təyinində də əhəmiyyətli rol
oynayır. Morfoloji baxımdan bir-birinə çox oxşar olan sidr növlərinin təyinində anatomik
üsullardan istifadə xüsusilə əhəmiyyətə malikdir. Aparılan tədqiqatlarda Abşeron şəraitinə müxtəlif
dövrlərdə introduksiya olunmuş himalay sidrinin anatomik və radial artım xüsusiyyətləri
öyrənilmişdir.
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Material və metod
Tədqiqat məqsədilə Abşeron yarımadasının müxtəlif ərazilərində əkilmiş himalay sidrindən
artım burğusu vasitəsilə sinə bərabərliyində oduncaq halqa nümunələri götürülmüşdür [6].
Nümunələr analiz olunması üçün Mərkəzi Nəbatat Bağının “Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi”
laboratoriyasına gətirilmişdir. İllik halqaların aydın görünməsi üçün nümunələrin səthləri müxtəlif
dənəli sumbata kağızları vasitəsilə cilalanmışdır. Bundan sonra LINTAB 6 ölçü masasında,
TSAPWIN proqramı vasitəsilə halqa enləri ölçülmüşdür [11]. Qeyri iqlim amillər və yaşla bağlı
təsirlər aradan qaldırıldıqdan sonra analizlərin aparılması üçün standart oduncaq halqa
xronologiyası yaradılmışdır [5].
Eyni zamanda anatomik tədqiqatlar üçün Himalay sidrindən trephor burğusu vasitəsilə
oduncaq nümunələri götürülmüşdür. Anatomik kəsiklər almaq üçün laboratoriyada Reyxart
sürüşkən tipli mikrotomundan istifadə olunmuşdur [7]. Çarpaz, radial və tangental kəsiklər 15-20
mkm qalınlıqda kəsilmişdir. Mikroskop altında hüceyrələrin daha aydın görünməsi üçün nümunələr
safranin və astra blu maddələri vasitəsilə rənglənmişdir.
Nəticələr
Qeyd edildiyi kimi, ilkin olaraq himalay sidrinin oduncaq halqa enləri ölçülərək standart
halqa xronologiyaları yaradılmışdır [16]. Bu xronologiyadan radial artımın illər üzrə dəyişilməsini
aydın görmək mümkündür (şək.1).

Şəkil 1. Himalay sidrinin radial artım dinamikası
Tədqiqatlar zamanı nümunələrin radial artım dinamikasında ümumilikdə 65% eynilik
müşahidə edilmişdir. Bu isə statistik baxımdan orta göstərici hesab olunur. Buna əsasən qeyd etmək
olar ki, bu növün radial artımına mühit amilləri həlledici təsir göstərmişdir. Bundan əlavə alınan
oduncaq halqa xronologiyalarının statistik təhlilləri də aparılmışdır (сəd.1).
Cədvəl 1. Himalay sidrinin oduncaq halqalarının statistik göstəriciləri
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Statistik analizlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, götürülən nümunələrin maksimal yaşı
42-dir. Şəkil və cədvəldən göründüyü kimi radial artım 2.75-7.36 mm/il intervalında dəyişilmişdir.
Həssaslıq əmsalı yüksək (0.341) olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, iqlim amilləri radial artıma
həlledici təsir göstərir.
Tədqiqat işinin bir hissəsi də himalay sidrinin oduncağının anatomik quruluşunun
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur [8,14]. Bu növdə illik halqa sərhədləri aydın seçilir, ilkin
oduncaqdan gecikən oduncağa keçid kəskindir. Traxeidlərdə olan ağızcıqlar yekcinsdir [1]. Tədqiq
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olunan nümunələrdə sidr ağaclarına xas olan travmatik qətran yollarına da rast gəlinmişdir. Bu cür
qətran yolları adətən ağaca fiziki və mexaniki təsirlər nəticəsində formalaşır. Eyni zamanda bunu
mühit amilləri ilə də əlaqələndirmək olar. Oduncaqda hündürlüyü böyük (25 hüceyrə) olan çoxsaylı
parenxima şüalarına da rast gəlinir. Şüa parenximasının divarları qalın, şüa traxeidlərinin divarları
isə nazikdir. Hüceyrələr düzənsiz formadadır və bəzən prizmatik kristallara da rast gəlinir (şək. 2).

Şəkil 2. Himalay sidrinin oduncağının anatomik quruluşu: 1) illik oduncaq halqası; 2) ilkin
oduncaqdan gecikən oduncağa keçid; 3) parenxima şüaları; 4) travmatik qətran yolları; 5) şüa
parenximasının daxilində olan qətran yolları
Beləliklə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Abşeron şəraitində becərilən himalay sidrinin
oduncağının anatomik quruluşunun təsviri verilmişdir. Alınan nəticələrdən gələcəkdə bu növün və
arxeoloji oduncağın təyinatında istifadə oluna bilər. Himalay sidrinin radial artım xüsusiyyətlərinin
tədqiqi zamanı məlum olmuşdur ki, onların radial artımına mühit amilləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir. Eyni zamanda himalay sidri Abşeron şəraitində dendroiqlim və dendroekoloji tədqiqat
obyekti kimi mühit amillərinin təsirinin öyrənilməsində istifadə oluna bilər.
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Фарзалиев В.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА КЕДРА ГИМАЛАЙСКОГО В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА
В результате исследований были изучены радиальный прирост и особенности
анатомического строения древесины кедра гималайского в условиях Апшерона. Выявлено,
что радиальный рост изменяется в интервале 2.75-7.36 мм/год. Высокий коэффициент
чувствительности (0,341) климатических факторов оказывает решающее влияние на
радиальный рост. Анатомические исследования показали, что кольца имеют четкие границы,
переход из первичной древесины в исходную резкий, устьицы в трахеидах однородные. В
древесине встречаются высокие (25 клеток) многочисленные паренхимные лучи. В условиях
Абшерона кедр гималайский как дендроклиматический и дендроэкологический объект
исследования может быть использован в изучении факторов среды.
Ключевые слова: кедр гималайский, древесные кольца, радиальный рост, анатомия
древесины, дендрохронология
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Farzaliyev V.S.
ANATOMICAL AND RADIAL GROWTH FEATURES OF
HIMALAYAN CEDAR IN ABSHERON
During investigation there were studied anatomical and radial growth features of Himalayan
cedar introduced in Absheron conditions. It was revealed that radial growth varied between 2.757.36 mm/year range. High values of sensitivity coefficients (0.341) show decisive influence of
climate on the radial growth. Anatomical studies have shown that the rings boundaries are clearly
visible, transition from earlywood to latewood is abrupt, pits in tracheids are homogenous There
were observed many parenchyma rays with big height (25 cells). Himalayan cedar could be used as
a object for dendroecological and dendroclimatological investigations for studding impact of
environmental factors
Keywords: Himalayan cedar, tree rings, radial growth, wood anatomy, dendrochronology
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