
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN NƏZDİNDƏ 

SUMQAYIT DÖVLƏT TEXNİKİ KOLLECİ 

 

 

 

 

 

 

«İxtisasa giriş»  

 

fənnindən mühazirələr 

 

 

 

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 

fənnin tədrisi üçün nəzərdə tutulub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərtib edən: Mütəllimova Sunay Fərrux qızı 

 

 

 

 

 

 

SUMQAYIT-2020 



1.EKOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAFI 

PLAN: 

Giriş 

Fizioloji ekologiya 

Ekologiya elminin predmeti , vəzifələri və inkişaf tarixi. 

 

Ən azı 10 il öncə ekologiya sözünü çoxluq bilmirdi. Ancaq indi onu hər 

yerdə eşitmək olar. Buna baxmayaraq çox az adam onun doğru anlamını 

anlayır. Bu mühazirələrdə həm ekologiya nə deməkdir sorusuna cavab 

veriləcək, həm də bu dünyaya, bizi bürüyən çeşidli olaylara yeni baxışla 

baxmağa cəhd ediləcəkdir. Bu  yazı təkcə ekologiya sahəsində çalışan 

bilicilər üçün deyil, həm də geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər. 

 

EKOLOGİYA ELMİNİN PREDMETİ , VƏZİFƏLƏRİ  

 

Ekologiya yunan sözləri olan Oikos - yurd, ev və logos – söz sözlərindən 

yaranmış, yurdumuz  haqqında  elm deməkdir. Bu istilahı  ilk  dəfə  alman  

bioloqu Ernst  Hekkel irəli sürmüşdür. Ekologiyanın  çoxlu  tərifləri vardır. 

Onlardan  ən yayılmışı  budur: ekologiya canlı orqanizmlərin bir-biri ilə 

münasibətləri və onların yaşayış mühiti haqqında elmdir. Başqa bir tərif 

belə səslənir: ekologiya həyatın və ətraf mühitin dayanıqlı olmasını təmin 

edən əlaqələr haqqında elmdir. 

   Ümumiyyətlə ekologiyanın başlanqıcı biologiyadan gəlir, ancaq canlılarla 

cansızların  bir-biri ilə münasibət qanunlarının açılması üçün elmin və biliyin 

başqa sahələrinə də yayılır. 



Bəzən autekologiya və sinekologiya istilahlarına da işlənilir. Autekologiya 

ayrı-ayrı canlı fərdlərin mühitlə qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir. 

Sinekologiya isə bəlli birliklər təşkil edən canlı toplumunun mühitlə 

qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir. 

Ekologiyanın inkişaf tarixi 

Hələ əski çağlarda insanlar bilirdilər ki, canlılar həm ətraf mühitdə 

dəyişiklərə reaksiya verirlər, həm də onunla işbirliyindədirlər.  

   Heraklit belə demişdir: “Bizim bədənlərimiz çay kimi axındadırlar, 

materiya isə daim onun içində yenilənir”. Buradan görünür ki, Heraklit 

həyatın əsasını təşkil edən maddələr mübadiləsi haqqında bilirdi.Fəlsəfi 

baxımdan canlılar açıq sistemlərə aiddirlər. Onlar özlərini ətraf mühitdən 

alınan maddə və enerji sayəsində saxlayırlar. 

   Aristotel (e.ə. 384-322) bildiyi 500 növə yaxın heyvanlar haqqında 

yazmış, onların davranışları – yerdəyişmələri, fəaliyyətləri özünüqoruma 

üsulları - haqqında bilgi vermişdir. Onun öyrəncisi olan Ereziyalı Teofrast 

(e.ə. 371-280) bitkilərin boy atması və görkəminin iqlimdən, torpaqdan və 

başqa amillərdən asılı olduğunu göstərmişdir. 

     Dirçəliş çağının başlanması, yeni coğrafi açılışlar və yeni yerlərdə 

sümürgəçilik sistematikanın inkişafına gətirib çıxartmışdır. Alimlər çeşidli 

bitkilərlə heyvanlar haqqında bilgi əldə etmiş, onları sistemləşdirməyə 

çalışmışdırlar. Bu işə ilk dəfə Sezalpin (1519-1603), Rey (1623-1705), 

Turnefor (1656) qatılmışdırlar. Onlar bitkilərin yerdə bitmə şəraitindən ya 

da becərilməsi haqqında bilgi vermişdirlər. Bu kimi bilgilər heyvanlar 

haqqında əldə edilirdi. 

18-ci yüzillikdə Büffon (1707-1788) 44 cildlik “Təbii tarix” adlı əsərini 

yayımlamışdır. Orada o, ilk dəfə olaraq demişdir ki, şəraitin təsiri növlərin 

dəyişməsinə gətirib cıxarda bilər. Bitki və heyvanlar haqqında bilgilər 

“orqanizmlərin təbii tarixi” adlandırılmışdır. 

   Alman alimi Humbolt (18-19-cu yüzilliklər) iqlimin yerdəki bitkilərə 

təsirinin ümumi qanunauyğunluqlarını açmağa çalışmışdır. O biocoğrafiya 



elminin yaradıcısı sayılıq. Daha bir alman alimi Qloger (19-cu yüzillik) 

iqlimə uyğun olaraq iqlimin dəyişməsi ilə quşların boyanmalarının 

dəyişməsinin örnəklərini gətirmişdir. 

   Get-gedə ətraf mühitin təsiri altında növlərin dəyişməsi haqqında bilgilər 

genişlənirdi. Bunların təsiri altında  19-cu yüzillikdə Lamark heyvanlar 

aləminin təkamülü, onun iptidai formalardan mürəkkəb formalara qədər 

inkişafı ideyası ilə çıxış etmişdir. Lamarka görə bu formaların çeşidliliyi 

şəraitin təsiri və bütün canlıların mühitə uyğunlaşmasının zəruriliyindən irəli 

gəlir. 

   19-cu yüzilliyin sonunda Darvin növlərin təbii seçim yolu ilə yeni növlərin 

yaranması nəzəriyyəsi ilə çıxış etmişdir. Onun fikrincə, növlərin ətraf 

mühitlə bütün ziddiyətli əlaqələri təbii seçimə gətirib çıxarır və bu təkamülün 

aparıcı güçüdür. Var olmaq uğrunda mübarizə (canlıların bir-biri ilə 

münasibətləri və onların mühitin cansız komponentləri ilə bağlantısı) ayrıca 

araşdırma sahəsidir. 

   Darvin canlıların mövcudluq uğrunda mübarizədə  üç əsas yönümü 

vurğulamışdır: fiziki mühitlə, öz növünün kəsləri ilə və  başqa növlərin 

kəsləri ilə münasibətlər. Yalnız ətraf mühitin basğılarına dayanıqlı olan 

kəslər yaşayıb, artım verə bilirlər. 

    Ernest Hekkel (1834-1919) – tanınmış alman təkamülçü-bioloq, Darvin 

nəzəriyyəsinin tərəfdarı olmuşdur. Darvinin təkamül faktoru olan təbii seçim 

haqqında baxışlarını dərinləşdirmiş, həyatın cansız maddələrdən təbii 

olaraq yaranması haqqında ideya ilə çıxış etmişdir. Çoxhüceyrəli 

orqanizmlərin yaranması ideyasını irəli sürmüşdür. İlk dəfə fərdin 

inkişafında onun əcdadlarının təkamül mərhələlərinin əks olunması 

haqqında biogenetik qanununu da irəli sürmüşdür. Ekologiyanı ayrıca 

bioloji elm kimi təklif etmişdir. 

   Ən tanınımış kitabları bunlardır: “Antropogeniya” və ya “İnsan inkişafının 

tarixi” (1874), “Dünya sirləri” (1899), “Həyatın möcüzələri” (1904).  



Hekkelə görə, “ekologiya orqanizmlərin ətraf mühitə  münasibətləri 

haqqında ortaq elmdir. Buna geniş anlamda mövcudluğun bütün şərtləri 

aiddir. Onlar qismən canlı, qismən isə cansız təbiətdəndirlər. Hər ikisi 

orqanizmlərin yaşaması üçün olduqca gərəklidirlər, çünki özlərinə 

uyğunlaşmağı məcbur edirlər”. 

    Hekkelə görə ekologiya canlı orqanizmlərin “ev məişəti” haqqında elmdir. 

Onun vəzifəsi, Darvinin şərti olaraq ifadə etdiyi  “müvcudluq uğrunda 

mübarizənin” mürəkkəb münasibətlərini araşdırmaqdır. 

  Alman hidrobioloq Möbius (1825-1908) biosenoz, və ya təbii toplum 

ideyası ilə çıxış etmişdir. Bu qurunun və hövzələrin bəlli yerində yaşayan və 

bir-biri ilə, eləcə də mühitlə bağlı olan heyvanların, bitkilərin, göbələklərin 

və mikroorqanizmlərin toplumudur. Biosenozlar bir-biri ilə və bənzər ekoloji 

şəraitə uyğunlaşma tarixi ilə səciyyələnirlər. Biosenozlardan qırağlarda 

orqanizmlər yaşaya bilməzlər, çünki bir-biri ilə bağlantıda olmağa 

ehtiyaclıdırlar. Beləliklə, ekologiyada özəl biosenoz istiqaməti yaranmışdır. 

Onun vəzifəsi  təbii toplumların formalaşması və fəaliyyət göstərməsinin 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi olmuşdur. 

   20-ci yüzillikdə ekologiya elminin yeni istiqaməti – populyasiyaların 

ekologiyası – yaranmışdır. Onun vəzifəsi populyasiya proseslərinin 

(doğum və ölüm surəti, yaş və cins strukturu, say dinamikası) öyrənilməsi 

olmuşdur. Bütün populyasiya dəyişiklikləri mühitin biotik və abiotik 

amillərinin təsiri ilə sıx bağlılıqda öyrənilir. Populyasiyaların 

ekologiyasısının mənşəyi  demoqrafiyada, əhalinin çoxalmasının qarşısının 

alınmasındadır. 

    Ilk dəfə  olaraq bu problemi öz əsərlərini ingilis pastoru Maltus 18-ci 

yüzillikdə açıqlamışdır. O, insan artımının həndəsi silsilə ilə artmasını 

göstərmiş və bunun fəlakətlərlə sonuclanmasını demişdir. Gələcəkdə və 

yeni çağda növlərin sayının artmasının qanunauyğunluqlarına maraq 

artmışdır. Buna həmdə kənd təsərüfatındakı ziyanvericilərlə mübarizə, 

eləcə də bəzi heyvanların sayının azalması təkan vermişdir. İngilis alimi 



Elton (1900-1991) populyasiyaya bir vahid kimi baxırdı. Onu ayrıca 

araşdırmaq gərəklidir, çunki bu səviyyədə ekoloji adaptasiyaların və 

requlyasiyaların özəllikləri özünü göstərir.Populyasiya ekologiyasının 

mərkəzi problemi növlərin içindəki təşkilat və onların saylarının 

dinamikası  olmuşdur. 

    Daha bir ingilis alimi Tensli (1927–1939) ekosistem anlayışını 

səsləndirmişdir. Ekosistem canlı orqanizmlərin (biosenozların) 

toplumlarından, onların yaşayış mühitindən (biotoplardan), onların arasında 

enerji və maddələr mübadiləsi həyata keçirən əlaqələr sistemindən ibarət 

olan bir sistemdir. Ekosistemlər anlayışı ekologiyanın mərkəzi 

anlayışlarından biridir. 

   Həyatın ekosistem təşkilatını yalnız çeşidli elmlərin nümayəndələri ilə 

çözmək olar. Bura təkcə təbii elmlər deyil, həmdə humanitar elmlərin 

nümayəndələri daxildir. Bu ekoloji bölüm baxışları insan toplumunun 

təbiətlə qarşılıqlı bağlantısına yönəltmişdir. 

    Ekoloji elmin inkişafında böyük işləri rus və sovet alimləri görmüşdürlər. 

Lomonosova (1711-1765) görə, zaman içində görülən hər bir şey təbiətin 

tarixi inkişafının məhsuludur. Onun fikrincə, insan toplumunun bütün 

problemləri öz kökləri ilə  təbiətin tarixi resurslarına gedib çıxır. Insanın 

təbiətdən götürdüyü hər bir şey onun tarixi inkişafının məhsuludur. 

Lomonosov təbiət üzərində eksperimentlər etməkdən çəkindirmiş, onun 

bənzərsiz hərəkətini və sistemlərinin təkamüllərini öyrənməyə çağırmışdır. 

Bu bilgiləri yığıb yaymaq gərəklidir. 

   Lomonosovun düşüncələrini sürdürən Dokuçayev (1846-1903) təbiətin 

komplekslərinin araşdırmasında bütöv yanaşmanı irəli sürmüşdür. 

Dokuçayevə görə, elm çox böyük irəlləyiş etmişdir. Lomonosovun ardıcılı 

olan bu alim təbii komplekslərin öyrənilməsində tam yanaşma tətbiq 

etmişdir. Ona görə, elm çox böyük irəlləyiş əldə etmişdir. Ancaq bir çox 

durumlarda ayrıca olaraq cismlər – minerallar, dağ süxurları, bitkilər və 

heyvanlar; eləcə də ünsürlər – vulkanlar, sular, yer, hava və s. 



araşdarılmışdır. Onların bir-biri ilə bağlantıları, müsasibətləri; eləcə də 

onlarla insanın mənəvi və maddi əlaqələri və təsiri çox az araşdırılmışdır. 

Əslində isə elə bu əlaqələr, bağlantılar və müsasibətlər təbiət haqqında 

biliklərin və idrakın ən yüksək yüksəlişidir. 

    Ekologiyanın inkişafında çox böyük işləri Vernadski (1863-1945) 

görmüşdür. O, biosfera haqqında təlimi irəli sürmüşdür. Biosfera canlı 

orqanizmlərin yaşadığı və təsir etdiyi, eləcə də onların həyat fəaliyyətinin 

məhsulları ilə əhatə olan yer səthidir. 

    Vernadskiyə görə, biosfera kosmik və planetar prosesləri təşkil edən özəl 

təbiət mərkəzidir. O biosfera haqqındakı təlimini bütün təbii biliklərin əsası 

kimi təqdim etmişdir və onu hərtərəfli əsaslandırmışdır. Vernadski həm də 

keçmişdə və bu gündə fəaliyyətlətrini gözdən keçirərək, canlıları yerin ən 

başlıca dəyişiklərə gətirən gücü kimi görmüşdür. Biosferanı yerin tam 

inteqlal səthi kimi ayıran Vernadski sübut etmişdir ki, biosferanın fəaliyyəti 

və inkişafı daha çox biogeokimyavi qanunauyğunluqlarla və maddələr 

dövriyəsi ilə bəlliləşdirilir. Elə biosferanın canlı ünsürləri mexaniki, fiziki, 

kimyavi, termodinamik, bioloji, geoloji kimi çeşidli təbii prosesləri birliyə 

gətitib çıxaran amilləridir. 

    Biosferanın fəaliyyətinin çox mürəkkəb və nəhəng ekosistem prinsipi 

əsasında guruluğuna görə, onun içində yerləşən bəşəriyyət ekoloji 

qanunların təsirindən asılıdır. İnsanın təbiət üzərində bəyliyi kimi əski 

baxışlara elmi baxımdan yenidən baxılmışdır, düşüncə süzgəcindən 

keçirilmişdir. 

   Daha bir rus-sovet alimi Suxaçev (1880-1967) biogeosenoz haqqında 

təlimi irəli sürmüşdür. Biogeosenoz özündə bir ərazidə olan canlılar 

cəmiyyətini və onlarla sıx bağlı olan mühitin abiotik faktorlarının toplusunu 

içəriləyir. Onlar bir-biri ilə maddələr dövriyyəsi və enerji axını ilə bağlıdırlar. 

Bu da təbii ekosistemdir. Biogeoenozlar dayanıqlı, özünü tənzimləyən 

ekosistemlərdir. Orada canlı komponentlər (heyvanlarla bitkilər) cansız 



komponentlərlə ayrılmaz bağlarla bağlıdırlar. Örnək kimi meşələri, çölləri  

göstərmək olar. 

    Suxaçeva görə, insanlar biosferada maddələr və enerji dövriyəsindən 

alınmış “faizlə” yaşamalıdırlar. Bunu edərkən onları bu gün olduğu kimi 

tükəndirməməli, tərsinə, biosferanın təbii ehtiyatlarını və istehsal güclərini 

çoxaltmalıdırlar.Biosfera ilə onun sistemlərinin təşkil olunması, canlıların 

sıxlığı və çeşidliliyi bizim başlıca zənginliyimizdir. 

Yeni çağımızda dünyada ekoloji problemlərə maraq artmışdır. Keçən 

yüzilliyin 50-60-cı illərində ekosistem baxışlara dönüş o illərdə (2-ci dünya 

savaşından sonra) texniki irəlləyişlə üst-üstə düşmüşdür. O zaman təbiətə 

texnokratik basqı güclənmiş emal sənayesi, inşaat, nəqliyyat saysız 

artmışdır. Bununla birlikdə toppaqların tükənməsi, meşələrin məhv 

olunması, təbiətin çirklənməsi kimi böyük miqyaslı fəlakətlər də baş 

vermişdir. 

    Eləcə də yer kürəsində əhalinin kəskin surətdə artması yeyinti 

ehtiyatlarının tükənməsi problemini gündəmə çıxartmışdır. Bu 

problemlərin  çözülməsi üçün Beynalxalq Bioloji Proqram (BBP) qəbul 

olunmuşdur. Planetimizin maksimal bioloji  məhsuldarlığı (bəşəriyyətin 

əlində olan ehtiyatlar) və getdikcə çoxalan əhalinin tələbatları 

hesablanmışdır. BBP-nin son məqsədi insan tərəfindən bu ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə edilməsi üçün onların alınma formalarının üsulları 

olmuşdur. 

    Keçən yüzilliyin 70-ci illərində insan fəaliyyətinin biosferaya təsirinin 

miqyasını dəyərləndirmək üçün yeni “İnsan və biosfera” beynalxalq 

proqramı qəbul olunmuşdur. Bunun nəticəsində insanın yerdə rifahına və 

yaşayışına təhlükə törədən ən başlıca ekoloji problemlər açıqlanmışdır. 

Qlobal ekoloji araşdırmalar üzrə beynalxalq əməkdaşlıq davam etməkdədir. 

“İqlimin dəyişməsi”, “Bioçeşidlilik” kimi bir neçə elmi layihələr fəaliyyət 

göstərir. Təbiətin qorunması, onun ekoloji qanunlar əsasında düşünülmüş 



tərzdə istifadəsi ən başlıca problemə çevrilmişdir. Ekologiya elmi bu 

problemlərin çözülməsi üçün  başlıca nəzəri təməldir. 

    Ekosistem ekologiyasının əsas praktiki nəticəsi ondan ibarət olmuşdur ki, 

insan toplumu planetimizdə təbiətin durumundan asılıdır, iqtisadiyyat ekoloji 

qanunlara uyğun qurulmalıdır. 

    Beləliklə öncə ekologiya növlərin təbii tarixi kimi yaranmışdır. Onun 

predmeti “orqanizm-mühit” müstəvisində olmuşdur. Sonra bu elm bir neçə 

inkişaf mərhələlərini keçmiş, canlı aləmin mürəkkəb bağlantılar sistemi 

olduğu haqqında yeni baxışlar formalaşdırmış, sonra isə həyatın təşkilinin 

bütün başlıca səviyyələrini bürümüşdür. 

   Ekoloji düşüncə həyatın ən başlıca problemlərinin çözülməsi üçün 

zərurətə çevrilməkdədir. Buna görə çağdaş ekologiya akademik tədris fənni 

çərçivəsini aşmış, iqtisadiyyətə, siyasətə humanitar sahələrə yayılmışdır. 

Gələgək soyların ekoloji tədrisinin vacibliyi danılmazdır. Beynalxalq 

səviyyələrdə UNESKO, UTEP və başqa gurumların özəl komissiyaları 

fəaliyyət göstərirlər. Onların vəzifəsi insanın praktiki fəaliyyətində ekoloji 

yanaşmaların tətbiqi və təbliğatından ibarətdir. Beynalxalq qurumların 

başlıca məqsədi  - dünyada baş verə biləcək ekoloji fəlakətin qabağının 

alınması və ekoloji qanunları tətbiq etməklə toplumların gələcək inkişafını 

təmin etməkdir. 

   21-ci yüzilliyin ilk illərində ekologiya bir elm səviyyəsini aşmış, bir növ 

çağdaş irəliləmiş sənayesonrası toplumun ideologiyasına çevrilmişdir. Bu 

da bəzən ekoloji elmə xələl gətirir çeşidli siyasi və iqtisadi oyunlara yol açır. 

Ekologiyanın vəzifələri. 

Ekoloji elmin bir sıra başlıca vəzifələri vardır. Onların arasında 

aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

 1.Biosferaya və təbii sistemlərə insan təsiri ilə bağlı həyatın təşkilinin 

qanunauyğunluqlarının araşdırılması; 

2.Yer və bioloji ehtiyatların ağıla uyğun istismarının elmi əsaslarının 

yaradılması;  insan fəaliyyətinin təsiri altında olan təbiət dəyişikliklərinin 



proqnozlaşdırılması; biosferada baş verən proseslərin idarə olunması; 

insanın yaşadığı mühitin qorunub saxlannması; 

3.Populyasiyaların saylarının tənzimlənməsi; 

4.Ziyanverən növlərlə mübarizədə insana mənfi təsir edən vasitələrin 

mümkün qədər az işlənməsi; 

5.Yararsız hala gəlmiş təbii sistemlərin yenidən qurulması.  

Ekoloji təhsilin vəzifələrini aşağıdakı kimi dilə gətirmək olar: 

Insanın təbiətin bir parçası kimi anlaçılması, bütüt canlıların birliyi və 

dəyərliliyi, insanın biosferin qorunması olmadan yaşayışının olumsuzluğu; 

Insan yaşamının, onun peşə fəaliyyətinin təbii mühitə bağlı olan 

qanunauyğunluqlarının öyrədilməsi; 

 

2. EKOLOGİYANIN ÜMUMİ ANLAYIŞLARI. TƏBİƏTİN STRUKTURU. 

ORQANİZM  VƏ  MÜHİT 

PLAN: 

Ekologiynın ümumi anlayışları. 

Təbiətin strukturu 

Canlıların canızlardan əsas fərqi. 

Orqanimlərin davranışı.  

Orqanizm və ətraf mühit. 

Ətraf mühitin tipləri 

Ekoloji elmdə bir neçə başlıca bölmələr vardır. Faktiki olaraq, onların 

hamısı ayrıca bilik bölmələrinə çevrilmişdirlər. 

Ümumi ekolokiya canlı orqanizmlərin bir-biri ilə və onların yaşadıqları 

mühitlə münasibətlərini öyrənən elmdir. Canlılar insanlar, heyvanlar və 



bitkilərdir. Buna görə də ümumi ekologiyanın onları öyrənən üç bölməsi 

vardır. 

Bitkilərin ekologiyası iqlimin təsirindən asılı olaraq onların yaşayış 

mühitini, başqa bitkilərlə münasibətlərini öyrənir. 

Heyvanların ekologiyası onların canlı və cansız mühitə münasibətlərini 

öyrənir. 

İnsan ekologiyası onun canlı və cansız mühitə münasibətlərini öyrənir. 

Biosferanın ekologiyası insanın təbiətə təsirinin nəticəsində 

planetimizdə qlobal dəyişiklikləri öyrənir. 

Meşə ekologiyası meşə ehtiyatlarının istifadəsini, onların bərpa 

edilməsinin yollarını öyrənir. 

Dənizlərin ekologiyası insan fəaliyyətinin ekosistemlərə təsirini; eləcə 

də hövzələrə neft, kanalizasiya və başqa tullantılarının dərəcəsini və bundan 

çıxış yollarını araşdırır. 

Kənd təsərrüfatının ekologiyası ətraf mühitin qorunması şərti ilə ekoloji 

baxımdan təmiz məhsulların alınması və torpaqların tükənməməsi şərti ilə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının alınması yollarını araşdırır. 

Sənaye ekologiyası tullantısız texnologiyaları işlətməklə ətraf mühitə 

zərərli maddələrin tullanmasının azaldılması imkanlarını, insan sağlamlığına 

və təbiətə onların təsirini araşdırır. 

Şəhər ekologiyasıinsanın şəhərdə yaşayış mühitimin yaxşılaşdırması 

imkanlarını öyrənir. 

Tibbi ekologiya ətraf mühitin çirklənməsinin sonu olaraq insanın 

xəstəliklərini, onların önlərinin alınması və müalicəsinin yollarını araşdırır. 

Riyazi ekologiya ekoloji proseslərin modellərini verir. 

İqtisadi ekologiya təbiətdən istifadənin iqtisadi mexanizmlərini tərtib 

edir, təbii ehtiyatların dəyərini bəlliləşdirir, ətraf mühitin çirklənməsinə görə 

cərimələrin qədərini təyin edir. 

Hüquq ekologiyası təbiətin qorunması üçün qanunlar tərtib edir. 



Bioekologiya – ekologiyanın özəyidir. Onun başlıca bölməsi təbii 

bioloji sistemlərin  ekologiyasıdır. Bura bəlli növlərin nümayəndələri olan 

fərdlər, populyasiyalar, çoxnövlü toplumlar, biosenozlar, ekoloji sistemlər 

aiddirlər. Bu elmin başqa tərkib hissəsi orqanizmlərin qruplarıdır. Bunlar 

bakteriyalar, göbələklər, bitkilər, heyvanlar və başqalarıdırlar. 

Bioekologiyaya aid təkamül ekologiyası da vardır.  Bu da yerin tarixində baş 

verən təkamüldə ekoloji amillərin rolu və ekoloji şəraitin dəyişməsi 

haqqında elmdir. Elə bioekologiyada, maddələrin axınının öyrənilməsi və 

orqanizmlər toplularının yaşamı əsasında ekologiya haqqında təbiətin 

iqtisadiyyatı kimi baxışlar formalaşmışdır. 

Geoekologiya cöğrafi mənsubluğu və coğrafi amillərin təsiri 

baxımından orqanizmlərin bir-biri ilə münasibətlərini, yaşayış mühitini 

öyrənir. Bu elm çeşidli mühitdə (yer üstündə, torpaqda, şirin sularda, 

dənizlərdə) yaşayan canlıların  ekologiyasını, təbii iqlim zonaların 

(meşələrin çöllərin, səhraların) ekologiyasını, yer səthinin formalarının – 

landşaftların (çay və dəniz qırağlarının, bataqlıqların, adaların, dağların) 

ekologiyasını içəriləyir. Çeşidli cöğrafi bölgələrin, ölkələrin, qitələrin təsvir 

edilməsi də geoekologiyaya aiddir. 

Bioekologiyanın və geokimyanın qovşağında, canlıların günəş 

enerjisinin planetar transformasiyası və kimyavi maddələrin dövriyyəsinin 

öyrənilməsi əsasında biosfera (qlobal ekoloji sistem) haqqında elm 

yaranmışdır. Qlobal proseslərin öyrənilməsi haqqında çağdaş elm, ekologiya 

elmini genişləndirmiş,  onun problem yönümlərini dəyişdirmişdir. Planetar 

proseslərin araşdırması sonucunda Yerə özünü təşkiledən iqlim-ekoloji 

sistem kimi baxış formalaşmışdır.  

İnsan ekologiyası insan (bioloji fərd kimi) və şəxsiyyətin onu bürüyən 

təbii və sosial mühitlə qarşılıqlı münasibətlərini  araşdıran predmetlərin 

kompleksidir. İnsan ekologiyası heyvanlar aləminin ekologiyasından yaşayış 

və fəaliyyət şəraitlərinin çoxluğu, mühitə uyğunlaşmaq üçün texnoloji 

vasitələrin zənginliyi, sivilizasiya və mədəniyyətlərin varlığı, alınmış bilik 



və bacarıqların miras qoyması imkanları fərqləndirir. İnsan ekologiyasının 

başlıca özəlliyi sosial və bioloji cəhətlərin düzgün uyğunluğu olan 

sosiobioloji yanaşmadır. 

Sosial ekologiya, insan ekologiyasının bir bölümü kimi, ictimai 

strukturların (ailələrin və başqa kiçik qrupların) təbiətlə və onları bürüyən 

sosial mühitlə bağlantılarını öyrənən elmi sahələrdir. Bu sahələrə 

sivilizasiyaların ekoloji amilləri, insan populyasiyaların ekologiyası, ekoloji 

demoqrafiya, etnosların ekologiyası və etnogenez (irqlərin və millətlərin 

təşəkkülü) daxildirlər. 

 

Orqanizm və ətraf mühit. 

Orqanizm– maddeler mübadilesinin başlanğıc, esas vahiddir. Planetar 

miqyasda maddelerin biogen dövranı ona göre mümkündür ki, her bir orqanizm etraf 

mühitle maddeler mübadilesinde olur. Canlı materiyadakı qarşılıqlı münasibetler 

zenciri orqanizmden başlayır ve heç bir seviyyede bu zenciri qırmaq olmaz.  

Çünki orqanizmle etraf mühit arasında derin bir elaqe vardır. «Orqanizm»– 

fransız sözü olub, «düzgün görkem verirem» demekdir. Bu söz sistemli quruluşa 

malik canlı ferdi ifade etmek üçün işledilir. Tebietdeki bütün amiller orqanizmle 

birge tesir gösterir, eynile orqanizm de onların birge tesirini vehdet şeklinde qebul 

edir. Yalnız tedqiqatın rahatlığı namine insan onları ayrı– ayrı amillere bölür. 

Orqanizm serbest sistem kimi maddeler mübadilesinin real vahididir. Orqanizmin 

mühitle elaqeleri ona müxtelif tebietli amillerin tesirinde özünü gösterir: abiogen, 

biotik ve antropogen. 

«Orqanizmin inkişafına minimum miqdarda olan madde ile idare olunur» 

(Libix qanunu– 1840). Bu qanunu daha qabarıq formada açıqlasaq bele demek 

mümkündür ki, mövcud erazide her bir orqanizmin yaşaması ve ya inkişafı kompleks 

ekoloji amillerden asılıdır. Bu amillerin her birine qarşı orqanizmde müeyyen 

dözümlülük diapazonu vardır. Her bir amile qarşı dayanıqlıq diapazonu onun 



minimal ve maksimal qiymetleri ile mehdudlaşmışdır. Orqanizm yalnız bu hedler 

daxilinde mövcud ola biler . 

İstenilen ekoloji amil mehdudlaşdırıcı ola biler, lakin temperatur, su, qida 

torpaqda biogen elementlerin olması en çox ehemiyyet kesb edir. Libixin gösterdiyi 

kimi mehdudlaşdırıcı amil yalnız çatışmazlıq deyil, hem de izafilik ola biler.   

Orqanizmin yaşaması ve inkişafı üçün müeyyen şertler toplusu teleb olunur. 

bu şertlerin birinden başqa bütün qalanlar elverişlidirse, onda hemin elverişsiz şert 

yararlı hesab olunur. Orqanizmin mövcud şeraitde sağ qalması, yaşaması, yaxud 

mehv olması üçün mehdudlaşdırıcı amil helledici ehemiyyet kesb edir. Bu zaman her 

hansı ferdin ve ya növün dözümlülük hüdudu tezahür edir.  

1. Orqanizmlerin heyat şeraiti etraf mühitle ümumi şüa axını ile müeyyen 

edilir. Yerin sethinde ve ya onun yaxınlığında yaşayan orqanizmler Güneş 

şüalarından ve yaxın cisimlerin uzundalğalı istilik şüalarından ibaret enerji axınını 

qebul edir. Bu iki amil mühitin iqlim şeraitini– temperaturu, buxarlanmanın süretini, 

hava ve suyun hereketini müeyyen edir. Biosferde heyatın en vacib prosesi olan 

fotosintez görünen Güneş işığının iştirakı ile gedir. Fotosintezin intensivliyi 

ekosistemlerin mehsuldarlığına da tesir gösterir. Orqanizmin işığın sutkalıq ritmine, 

yeni sutkanın işıqlı ve qaranlıq dövrlerinin nisbetine reaksiya– fotoperiodizm, yeni 

növbeleş- me adlanır. Fotoperiodizmi bitgiler yarpaqları vasitesile qebul edir, bu 

amilin tesirinden bitgilerde hormonlar yaranır. Fotoperiodizm hadisesi heyvanlarda 

da müşahide edilir. Fotoperiodizm– temperatur ve nemlikle yanaşı diapauzanın da 

sebeblerinden biridir. Bu amil hem bitkiler, hem de heyvanlar alemi üçün 

seciyyevidir. Dia- pauza ferdin mühitin mövsüm şeraitine uyğun olaraq heyat siklinin 

sinxronlaşmasına kömek edir, onun ekoloji plastikliyini artırır. İşıq vacib ekoloji 

amildir, onun intensivliyi ilin fesilleri ve sutka erzinde deyişir.  

2. Temperatur da vacib ekoloji amil olub hem Güneş,hem de istilik 

şüalanması neticesinde müeyyen edi- lir. Temperatur çox mühüm bir amil kimi 

orqanizmin heyat fealiyyetini, yaşama yerini, feallıq derecesini, il erzinde nesillerin 

sayını ve inkişaf dövrünü müeyyen edir.  



3. Suyun fiziki xasseleri– sıxlığı, xüsusi istilik tutumu, onda hell olmuş qaz 

ve duzlar, turşuluq gösterici- si, eyni zamanda hereketi– su mühitinin canlıları üçün 

onların müxtelif uyğunlaşmalarının ve saxlanmasını müeyyen eden ekoloji 

amillerdir. Suyun turşuluğu su hövzesinin mehsuldarlığına tesir edir. Эger RN– 5– 

den aşağıdırsa, şirin suların mehsuldarlığı keskin şekilde aşağı düşür.  

4. İonlaşdırıcı şüalar canlı varlıqların uyğunlaşdığı tebii fonu yaradır. 

İonlaşmış fonun güclenmesi orqa- nizm ve eyni zamanda bütün ekosistem üçün çox 

tehlükelidir. Çünki bu halda orqanizm özünün nesiltöretme qabiliyyetini itirir, 

ekosistemin növ müxtelifliyi kasıblaşır, biosenozların deyişmesi, evez olunma 

prosesi süretlenir.  

5. Bitgilerin ve heyvanların heyat formaları müxtelif növlere aid edilen ve 

eyni yaşama şeraitli mühitde yaşayan canlı varlıqların uyğunlaşmalarıdır. Oxşar 

heyat terzi yüksek oxşarlığı da müeyyen edir ve bununla da «adaptasiya» termini her 

hansı elamete onu yaradan mühitle qarşılıqlı elaqede baxılmasını teleb edir. Canlı 

varlıqların adaptasiyası onların müeyyen şeraitde sağ qalmasını temin edir. Heyat 

forması– canlı varlıqların teyin edile bilen kompleks heyat şeraitlerine 

adaptasiyalarından biridir. Orqanizmler onlar üçün seciyyevi olan mühitde sağ 

qalmaya ve çoxalmaya uyğunlaşmışlar.  

6. Antropogen amil kimi insanın etraf mühite tesiri mühitin tebii 

deyişgenliyinden (tesadüfi, sabit, qeyri– sabit, uzun müddetli) xroniki olması ile 

seçilir ki, bunun da sonrakı neticelerini söylemek çox çetindir. Bu za- man tekamül 

prosesi neticesinde teşekkül tapmış adaptasiya elametleri canlı varlıqları xilas ede 

bilmir. Müasir senaye istehsalı, elektrik stansiyaları ve neqliyyat etraf mühitin fiziki 

ve kimyevi çirklenmesinin esas menbele- ridir. Zeherleyici maddelerin ayrı– ayrı 

orqanizmler ve bütövlükde ekosistem üçün tehlükesi hem bilavasite, hem de dolayı 

yolla ola biler. Bu maddeler bütün müasir sivilizasiyamız üçün mehdudlaşdırıcı amil 

statusu al- mışdır. Ekosistemin elementleri olan orqanizmler arasında sıx qarşılıqlı 

elaqenin olması ekologiyanın çıxardığı en böyük neticedir. İstenilen orqanizmin 

mövcud olması, sağ qalması, yerde heyatın davam etdirilmesinde iştirakı onun 

yaşadığı mühitin şeraitinden asılıdır. Libixin «minimum qanunu», Libix– Şelfordun 



mehdudlaşdırıcı amiller konsepsiyası müeyyen edir ki, sabit şeraitde mehdudlaşdırıcı 

o, heyat ehemiyyetli madde olacaq ki, onun mümkün miqdarı teleb olunan 

minimuma daha yaxın mövqe tutur. Orqanizmin dözümlülüyü onun nemliye, istiliye, 

işığa, mineral maddelere, ionlaşdırıcı radiasiya ve diger ekoloji telebler zencirinde 

zeif halqa ile müeyyen edilir.
 
 

Orqanizm onun müeyyen şeraitde yaşamasını temin eden morfoloji, fizioloji 

ve davranış adaptasiyaları sistemine malikdir. Heyat formaları, diapauzalar, 

fotoperiodizm, Berqman ve Allen qaydaları canlı varlıqların uyğunlaşma 

xüsusiyyetlerini üze çıxarır. Hemin varlıqların en böyük növ müxtelifliyi bele bir 

inam yaradır ki, insan onların yeni ekologiya qanunlarını hele de keşf edecekdir. 

Xroniki daimi davam eden pozuntular orqa- nizmler ve birliklerin heyatında ağır 

neticeler törede biler.
 
 

 

3.EKOLOGİYA, TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 

PLAN: 

Ekologiyanın praktiki əhəmiyyəti. 

Müasir ekologiyanın metodiki əsasları. 

 

    Müasir dövrdə elmi və texniki tərəqqinin inkişafı ekologiyanın insan həyatının 

hərtərəfli öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə səbəb olur. Ekologiya 

elmi öz xüsusiyyətlərinə görə bütün sahələrdə: təbii ehtiyatların qorunub 

saxlanılmasında, insan sağlamlığının ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin 

möhkəmləndirilməsində əsas mənbədir. Ekologiya sayəsində kənd təsərrüfatında 

və təbi sərvətlərdə (meşə, səhra, çəmən) olan ziyanverijilərə qarşı mübarizə 

sistemini təkmilləşdirməklə, bioloJi, aqrotexniki və kimyəvi üsullardan istifadə 

etməklə biogeosenozda müəyyən növlərin miqdarı artırılır. Təbii bitkiliyin və 



heyvanat aləminin artırılmasında ekologiyanın müvafiq təjrübi tədbirlərinin 

hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

      Müasir  dövrdə cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafında 

çoxsaylı ekoloji problemlərin həlli üçün əsas baza bütövlükdə, iqtisadiyyatın tarazlı 

inkişafı, onun ekolojiləşdirilməsi və səmərəli idarə olunmasıdır. Ekoloji tarazlığı, 

onun mürəkkəb və bir-birilə bağlı mexanizmlərini bilmədən, yəni ekoloji biliyə 

dərindən yiyələnmədən təbiətdən, onun ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, 

təbii mühiti həyat üçün yararlı halda saxlamağı proqnozlaşdırmaq mümkün 

deyildir. Bu mənada, ekologiya elminə tələbat və maraq daima artır. Hazırda elmi-

texniki tərəqqinin sürətli inkişafı ilə əlaqədar və təbii ehtiyatların mühafizəsi 

məsələlərinin həlli müasir ekologiyada xüsusi sahələrin inkişaf etməsinə səbəb 

olmuşdur: torpağın ekologiyası, bitkilərin ekologiyası, coğrafi ekologiya, suların, 

dənizlərin, atmosferin, hidrosferin ekologiyası, kənd təsərrüfatının, sənayenin, 

nəqliyyatın, şəhərlərin ekologiyası, geokimyəvi ekologiya, sosial ekologiya, kosmik 

ekologiya və s. Orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə, onun işgüzarlıq qabiliyyətinə və 

sağlamlığına ətraf mühitin ayrı-ayn sahələri və orada baş verən hadisələr daimi 

mənfi təsir göstərir. Bunun baş verməməsi üçün təbiətin inkişaf qanunlarını, onun 

cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibət formalarını, təbii sistemə yol verilə bilən təsir 

dərəcələrini əsaslı surətdə öyrənib bilmək ən vacib məsələlərdən biridir. 

Ekologiya ətraf mühitin və təbiətdən istifadənin elmi əsasıdır. Ətraf mühitin 

mühafizəsi təbiətə zərərli təsir göstərən hər hansı bir vasitə və ya vəsaitin aradan 

qaldırılması üçün kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması ilə məşğul olur. Bu 

kompleksə qanunvericilik, təşkilatçılıq, sanitar-gigiyenik və mühəndis - texniki 

tədbirlər daxildir. Təbiət üçün təhlükəli olan müxtəlif maddələrin ətraf mühitə 

atılması ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır. Hətta təbiətdən səmərəsiz 

istifadə ekoloji böhranlara səbəb olur, külli miqdarda dövlət və ya xüsusi 

vəsaitlərin artıq xərclənməsi ilə nəticələnir. Təbiətdən səmərəli istifadə və ekoloji 

problemlərin həlli iqtisadi kateqoriya kimi təbii ehityatlardan və ətraf mühitdən 



istifadə sahəsində iqtisadi münasibətlər sistemini sanki əks etdirir. Bu proseslərin 

cəmi ekoloji - iqtisadi potensialın optimal səviyyədə dəstəklənməsinə 

yönəlməlidir. 

        Bu gün ekologiya, son illərə nisbətən daha əhəmiyyətli dərəcədə 

əhəmiyyətini artırdı. Bu mümkün statistika baxımından bu vəziyyəti təsirli 

dəstəkləyir və təsdiqləyir. Ölkəmizin müxtəlif sahələrində və bu sahədə 

fəaliyyət göstərən elm adamları, xüsusilə TÜRCERT quruluşu çərçivəsində, 

işlərini aktiv şəkildə artırırlar. Dibinə baxdığımızda, mövzunun əsası və 

bazası bir ölçüdə olsa belə, bu sahələrdə çox əhəmiyyətli və böyüyən 

olması ekoloji, ekoloji məhsul və hətta üzvi məhsula verilən dəyərlərdən 

qaynaqlanır. 

       Dünyanın hər yerindən yalnız ekologiya kontekstində deyil, çox sayda 

elm adamları tədqiqatlar vasitəsilə, ya doğrudan, ya da dolayısı ilə, hər 

zaman ekologiyaya kömək etmişlər. Bu sahələrdə etdikləri işlər hər zaman 

ekologiyanı dəstəkləyir və çox tez, çox aktif bir dövlət halında tezislərini, 

qanunlarını və hətta fərziyyələrini saxlamağa gətirib çıxarır. Ölkəmizin 

bütün bölgələrindəki elm dünyasının hər sahədə həyata keçirilən işlər 

ekologiya çərçivəsində ətraflı müzakirə edilir. 

      Bütün bu məlumatlardan əldə edə biləcəyimiz nəticə ekologiya 

dünyaya, təbiətə və təbiətə aiddir. Belə ki, ekologiya dünyanın düşündüyü 

bütün digər fənlərə təsir etdi və bu fənlər üçün ehtiva edən məlumatlar 

hipotezlər və hətta tezislər vasitəsilə kömək edir. Hər hansı bir elm, kimya, 

riyaziyyat, fizika və ya bir çox digər peşə deməkdir. Peşənin bütün sahələri 

hər hansı sahə və filialdan, ekologiyadan təsirli şəkildə təsirlənə bilər.  

     Ekologiya dünya elmidir. Bu sahədə bir çox tədqiqatlar birbaşa biologiya 

bazası adı altında tədqiq edilən ekologiyaya aiddir ... Beləliklə, ümumilikdə 

geniş kontekstdə ekologiya çox müxtəlif sahələrdə qiymətləndirilir effektiv 

şəkildə. Ekologiya dünyadakı aktiv bir dövlətdir və ekologiya ... Son dövrdə 



ekoloji xüsusilə aktiv fəaliyyət göstərən bir hadisə ekoloji məhsul, üzvi 

məhsul olaraq qəbul edilə bilər. Beləliklə, üzvi məhsul dediyinizdə, 

sözügedən yeganə tanınmış və tanınmış yeyinti məhsullarını düşünə 

bilərsiniz, məhsullar gəlməyəcək. 

   Bütün bu məhsullardan əlavə, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən və işləyən 

şirkətlər arasında olan istənilən sahədə, mebel dünyasında və ya 

dəftərxana ləvazimatlarıda hər hansı ekoloji məhsul qeyd olunur. Bu 

məsələ 90-cı illərdə, Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatına rəsmi 

şəkildə razılaşmaq və birgə işləməyə razılaşdıqları zaman ətraflı və effektiv 

şəkildə gündəmə gətirildi. Sözügedən vəziyyətdən dərhal sonra ən 

görkəmli şirkətlər məhsula daxil edilmiş kimyəvi xammaldan uzaqlaşaraq 

tamamilə üzvi və ekoloji məhsullar istehsal etmək üçün yarışa girdi. 

Beləliklə, təşkilat, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bütün dünyada, ilk növbədə 

Avropa dövlətlərinə ekoloji məhsullar təqdim etdi. 

Ekologiyanın tədqiq obyekti təbii sistemlərin fəaliyyətinin fiziki, kimyəvi və 

bioloci parametrləridir. Müasir ekologiyanın vəzifəsi bütün elmlərə qovuşmaqla 

orqanizmin sağlamlığına, həyatına və məhsuldarlığına təsir edər mühit amillərini 

sağlam saxlamağın elmi əsasını verməkdir. Ekologiya qarşısına qoyulmuş 

vəzifələrdən asılı olaraq nəzəri ekologiyaya və tətbiqi ekologiyaya bölünür. 

Bunlardan başqa konkret tədqiqat obyektindən və mühitindən asılı olaraq insan və 

heyvan ekologiyasına, bitkilər ekologiyasına, mikroorqanizmlər ekologiyasına 

ayrılır. 

  Ekologiyanın bir-biri ilə uyğunlaşan bir neçə metodları vardır. 

Sistemli yanaşma ekoloji araşdırmaların çoxusunu bürüyür. Çünki canlı 

təbiətin bütün elementlərinin bir biri ilə bağlılığına görə ekologiyanın hər bir 

obyekti sistem, ya da sistemin bir parçasıdır. Ümumiyyətlə ekologiya sistemdən  



qırağda düşünülməz, onun bütün obyektləri vahid sistemdir. 

    Bundan başqa ekologiyanın çöl və eksperimental metodları vardır. Çöl 

metodu canlıların və onların toplumlarının təbiətdə, çağdaş aparaturaların araçılığı  

ilə, yaşamlarının uzun sürən müşahidəsidir. Eksperimental metod isə laboratoriya  

şəraitində təcrübələrin qoyulması, verilən proqram üzrə canlılara təsir edən hər 

hansı amillərin kontrolda saxlanmasıdır. Bunu edərkən, ekoloqlar təkcə bioloji və  

kimyavi vasitələrdən deyil, həm də bioloji olayların modelləşdirilməsindən də 

istifadə edirlər. Bu da canlı təbiətdə baş verən çeşidli proseslərin süni yaradılmış 

ekosistemlərdə qurulmasıdır. Modelləşmənin araçılığı ilə sistemlərin davranışını 

öyrənmək olar. Məqsəd isə çeşidli strategiyaların işlənməsində onların gələcəkdə 

ola biləcək nəticələrini öncədən görüb dəyərləndirməkdir. Buna ekoloji 

proqnozlaşdırma deyirlər. 

Təbii proseslərin araşdırılması və proqnozlaşdırması üçün həmdə riyazi 

modelləşdirmə üsulundan da geniş istifadə edilir. Ekosistemlərin bu kimi modelləri  

çöl və laboratoriya şəraitində alınmış çoxsaylı bilgilər əsasında qurulur. Düzgün 

qurulmuş riyazi modellər eksperimentdə çətin əldə edilən ya da əldə edilməsi 

mümkün olmayan şeyləri görməyə imkan verir. Bununla belə, özü-özlüyündə 

riyazi model bu ya da başqa fərziyənin doğruluğunun dəlili də ola bilməz. O yalnız  

reallığın təhlil yollarından biridir. 



Araşdırmaların sistem, çöl və eksperimental metodları ekoloqa canlıların bir- 

biri və ətraf mühitin çoxsaylı faktorları ilə münasibətlərini tədqiq etməyə imkan 

verir. Bu da təbiətin dinamik müvazinətini bərpa etməyi və ekosistemləri 

yönətməyi mümkün edir. 

 

4. EKOLOGİYANIN PROBLEMLƏRİ VƏ QARŞIDA DURAN MƏSƏLƏLƏR. 

PLAN  

Ekologiyanın problemləri və qarşıda duran məsələlər. 

Yerdə bütün təbiət üçün ümumbəşəri problemlər. 

Təbiətin özündə bizim anladığımız kimi ekoloji problemlər yoxdur. 

Hansısa başqa anlamda onlar olmuşdurlarsa, uzun zaman müddətində 

təbii olaraq özləri çözülmüşdürlər. Hər halda elmə, bir çeşid canlıların 

yaranması, itməsi və təkamülünün bütün biosferə mənfi təsiri 

bilinməməkdədir. Bundan fərqli olaraq, bəşəriyyətin ekoloji problemləri 

bütün təbiətə güclü təsir göstərməkdədir. 

1. Bu problemlərdən biri təbiətə və ətraf mühitə antropogen təsirinin 

20-ci yüzillikdə artması, biosferanın dayanıqlı olmasının son həddinə gəlib 

çıxması, bəzi göstəricilər üzrə onu aşmasıdır. Bu olayın görsəntiləri 

aşağıdakılardır: 

- pozulmamış təbii toplumların sahələrinin və  bioloji çeşidliliyin 

azalması. Bunlar biosferanın keyfiyyət baxımından tükənməsinə, 

maddələrin təbii axınlarının azalmasına gətirib çıxarırlar.  

- İnsanın şirin su, torpaq, bitki məhsullarından hədsiz istifadə etməsi 

onların miqdar baxımından bərpa edilməsi imkanlarını xeyli azaltmışdır. Bu 

da onların tükənməsi probleminə gətirib cıxartnışdır. 

- insan fəaliyyətinin sonu olan tullantılar ətraf mütüti çirkləndirir, onlar 

təbii proseslər nəticəsində ortalıqdan çıxmırlar. Bu da ətraf mühitin sıradan 



çıxması, iqlimin dəyişməsi, insan sağlamlığına ziyan vurma ilə sonuclanır, 

ekosistemlərin tənəzzülünə gətirib çıxardır. 

- 20-ci yüzillikdə təbii ehtiyatlar azalmışdır. Bu da ciddi iqtisadi 

problemlərə gətirib çıxarır. 

2. Təbiət getdikcə yüksələn antropogen təsirlərinə ekoloji təhlükə 

yaradan gözlənilməyən dəyişikliklərlə cavab verir. 

- Təbii mənzərələrin (landşaftların) antropogen dəyişmələri və ətraf 

mühitin çirklənməsi tez-tez idarəedilməyən sonuclara gətirib çıxarır, bu da 

ekoloji fəlakətlər və iqtisadi itkilərdir. 

- Hansısa mikroorqanizmlərə, bitki və heyvan növlərinə ayrı-ayrı 

təsirlər, onların təbii toplumlardan çıxarılması bir çox başqa canlı növlərə 

təsir edən reaksiyalara gətirib çıxardır. Onlar ekosistemlərin 

dayanıqlılıqlarını pozur və bir çoxlarını ortalıqdan çıxardır. 

- Ətraf mühitin kimyavi maddələr və radiasiya ilə çirklənməsi 

mutasiyaları surətləndirir, yeni bioloji növlərin yaranmasına təkan verir. Bu 

növlər çox vaxt yüksək davamlılıqlı və adaptasiya qabiliyyətli olur, buna 

görə də insan üçün təhlükəli olurlar. 

3. İnsan öz mühafizəkar bioloji özlüyü ilə təbiətdən getdikcə ayrılmanın 

ziddiyətindədir. Yaratdığı texnologiyaların sayəsində o bir çox durumlarda 

təbii seçim və növlərarası rəqabətdən qurtulmuşdur. Bu da insanların 

sayının çoxalmasına gətirib çıxartmışdır. Bu qədər çox insanların 

tələbatlarını ödəmək üçün maddələrin və enerjinin istifadəsi də kəskin 

olaraq atrmışdır. 

İnsan sayının artması onların bioloji keyfiyyətindən irəli gəlməmişdir. 

Əksinə, irsi xəstəliklər, immunitetin aşağı düşməsi, infeksiyaların 

çoxalması, xroniki xəstəliklər çağdaş insanlığın özəlliyidir. Buna görə 

ekologiyanın problemləri  daha çox səviyyələnin problemlərinə 

çevrilməkdədir. 



Ekoloji problemlər həmdə iqtisadi və sosial problemlərlə bağlılıqdadır. 

Bir çox hallarda onlar iqtisadi bərabərsizliyə, sosial və geopolitik sarsıntılara 

gətirib çıxardır. 

        İnsanların artan tələbatları ilə biosferanın onları ödəmək üçün məhdud 

imkanları arasında ziddiyətlər vardır. İnsanın yaşayış mühitinin korlanması 

və təbiətin özünü bərpa etmə özəlliyinin itirməsinin səbəblərindən biri 

insanların sayının çoxalmasıdır. Belə ki, eramızın başlanqıcında yerdə 200 

mln., 1000-ci ildə 272 mln. 17-ci yüzillikdə 500 mln., 1850-ci ildə 1,3 mlrd, 

1980 ildə 5,2 mlrd. 20-ci yüzilliyin 70 ili ərzində dünya əhalisi 2, 2 dəfə 

artmışdır. Dünyanın bütün bölgələrində son illlər boyu əhalinin sayının 

kəskin olaraq artması müşahidə edilmişdir. Ancaq ən böyük artım Asiya, 

Afrika Latın Amerika, Hindisnan və Çində baş vermişdir.  

Əhalinin getdikcə artan sayı bir çox inkişafa döğru gerən ölkələr 

qarşısında onların yeməklə təmin edilməsi problemini ortalığa çıxardır. Belə 

ki, hər il dünyada 2 mln. Insan aclıqdan ölür. Bundan başqa, əhalinin kəskin 

artması həmdə su ehtiyatlarının azalmasına, təmiz havanın 

çatışmamazlığına, torpaqların münbitliyinin azalmasına gətirib çıxardlır. 

Dünyanın bir çox ölkələrində artıq bu gün içməli suyun çatışmamazlığı, 

ətraf mühitin çirklənməsi problemləri özlərini göstərməkdədir. 

Daha bir problem artan əhalinin istilik və elektrik enerjisi ilə təmin 

edilməsindədir. Daş kümür, neft kimi enerji mənbələri sonludur və bəlli 

vaxtdan sonra onların ehtiyatları tükənəcək. Buna görə də alternativ enerji 

mənbələri işə salınmalıdır. Bunlar günəş süalarının, küləyin, sünü olaraq 

istehsal edilən maddılırin enerjisi ola bilər. Ancaq daha da güclü mənbələr 

atom və hidrogen enerjisidir. 

Çoxdan sübut olunmuşdur ki, insan cəmiyyəti mövcud olduğu dövrdən 

təbiətə qarşı qəddarlıq edir, bütün canlılardan fərqli olaraq insan öz mühitini 

korlayır, zibilləyir, zəhərləyir və bununla da özünə və təbiətə qəst etmiş 

olur. Əgər uzaq əcdadlarımız sapandla, dəyənəklə, ox-nizə ilə ov 

edirdilərsə, müasir insan bir göz qırpımında dünyanı alt-üst etmək 



qüdrətinə malik silahlara və texniki vasitələrə yiyələnmişlər. Məhz ona görə 

də müasir insan geoloji amil sayılır. Axı o, təbiətin iki milyon il ərzində 

yaratdığı faydalı qazıntı məhsullarını başlıca olaraq sonuncu yüzillikdə 

mənimsəmişdir. Bununla belə tarix boyu insanların təbiətə, ətraf mühitə 

biganəliyini iddia etmək də ədalətsizlik olardı. Qədim mənbələrdən 

məlumdur ki, hələ eramızdan 5-6 əsr öncə Misirdə 6 mis əridən zaman 

havanı korlayan, açıq suları çirkləndirən miskərlərə qarşı xüsusi cəza 

tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. Bizim eranın 12-13-cü yüzilliklərində 

Fransada Sena çayına rəngli, çirkli su axıdan emalatxana ləğv edilmiş, 

günahkarlar cəzalandırılmışlar. Deməli, ətraf mühitin qorunması qayğıları 

adamları yüz illərdən bəri narahat edir. Bununla belə biosferin vəziyəti ilbəil 

ağırlaşır, həyat amilləri sayılan suyun, havanın, torpağın keyfiyyəti pisləşir. 

Çağdaş dünyamızda ekoloji böhranın ümumbəşəri təhlükə olmasına heç 

kim şübhə etmir. Məhz ona görə də qlobal ekoloji təhlükənin hamımıza aid 

olmasını qəlbən şüurlu olaraq dərk etməklə, əməli iş üçün həm birgə, həm 

də fərdi təşəbbüslər göstərməliyik. Təsəvvür edək ki, hələ 2300 il öncə 

Epikur car çəkmişdir: «İnsanlar! Siz təbiətin naz-nemətindən qənaətlə 

istifadə etməklə, ona qarşı qəddarlığınızı ram etmək borcunuzu bir an belə 

unutmayın». Beləliklə, bir daha məlum olur ki, biosferin qorunması zərurəti 

zaman-zaman narahatlıq yaratmışdır. Planetdə ekoloji sabitliyin pozulması 

qitələr, ölkələr, regionlar üzrə müxiəlif dərəcədə qiymətləndirilsə də axar 

sular, yağmurlar, atmosfer havası sərhəd bilmir. Müasir kommunikasiya, 

nəqliyyat vasitələri, iqtisadi əlaqələr nisbətən lokal məhdud ərazilərdə 

yetişdirilən aşağı keyfiyyətli məhsulların da dünyanın çox yerinə getməsinə 

imkan yaratmışdır. Hazırda dünyanın müxtəlif regionlarında ekoloji 

baxımdan ziyansız, təmiz ərzaq əldə edilməsi imkanları getdikcə 

məhdudlaşır. Çernobl qəzasının «Radioaktiv» əks-sədasının hətta uzaq 

Avstraliya ərazisində qeyd olunması bu baxımdan çox şeyi deyir, izah edir. 

Ümumdünya səhiyyə təşkilatının 1993-cü ilə aid yekun sənədlərində 

göstərilir ki, hazırda dünya əhalisinin duçar olduğu xəstəliklərin 58% çirkli 



sularla 7 bağlıdır. 1960-cı ilin məlumatlarında isə bu göstərici cəmi 2% 

təşkil edirdi. Bəşəriyyət üçün müdhiş təhlükəyə çevrilən ekoloji böhran 

barədə dəlil-sübutları sadalamağa ehtiyac qalmır (Çernobl, Aral gölü, 

Yaponiyadakı zəlzələ və sunami, Meksika körfəzindəki fəlakət, atom silahı, 

müasir səhralaşma, ərzaq və enerji problemləri və s.). Neolit dövründən 

başlayaraq cəmiyyət tədricən biosferə regional miqyas alan təsir 

göstərməyə başlamışdır. Bu birinci növbədə maldarlıq və əkinçiliyin inkişafı 

ilə əlaqədar olaraq planetimizin yaşıl örtüyünün azalması ilə əlaqədardır. 

Arxeoloji, paleobotaniki tədqiqatlar göstərir ki, quldarlıq dövrünün keçmiş 

bio-geosenozları nəinki aqrosenozlara çevrilmiş, hətta çox hallarda 

dağıdılmışdır. Qobi, Qaraqum, Qızılqum, Saxara səhralarının yerində nə 

vaxtsa çiçəklənən sivilizasiyalar olmuşdur. Beləliklə, bəşəriyyətin tarixində 

bir çox hallarda ekoloji böhranlar ayrı-ayrı dövrlərdə də yaranmış və 

müxtəlif regionlarda təbii tarazlığı pozmuşdur. 

 

5. ORQANİZM VƏ ƏTRAF MÜHİT. 

Orqanizm və ətraf mühit. 

Orqanizm– maddeler mübadilesinin başlanğıc, esas vahiddir. Planetar 

miqyasda maddelerin biogen dövranı ona göre mümkündür ki, her bir orqanizm etraf 

mühitle maddeler mübadilesinde olur. Canlı materiyadakı qarşılıqlı münasibetler 

zenciri orqanizmden başlayır ve heç bir seviyyede bu zenciri qırmaq olmaz.  

Çünki orqanizmle etraf mühit arasında derin bir elaqe vardır. «Orqanizm»– 

fransız sözü olub, «düzgün görkem verirem» demekdir. Bu söz sistemli quruluşa 

malik canlı ferdi ifade etmek üçün işledilir. Tebietdeki bütün amiller orqanizmle 

birge tesir gösterir, eynile orqanizm de onların birge tesirini vehdet şeklinde qebul 

edir. Yalnız tedqiqatın rahatlığı namine insan onları ayrı– ayrı amillere bölür. 

Orqanizm serbest sistem kimi maddeler mübadilesinin real vahididir. Orqanizmin 

mühitle elaqeleri ona müxtelif tebietli amillerin tesirinde özünü gösterir: abiogen, 

biotik ve antropogen. 



«Orqanizmin inkişafına minimum miqdarda olan madde ile idare olunur» 

(Libix qanunu– 1840). Bu qanunu daha qabarıq formada açıqlasaq bele demek 

mümkündür ki, mövcud erazide her bir orqanizmin yaşaması ve ya inkişafı kompleks 

ekoloji amillerden asılıdır. Bu amillerin her birine qarşı orqanizmde müeyyen 

dözümlülük diapazonu vardır. Her bir amile qarşı dayanıqlıq diapazonu onun 

minimal ve maksimal qiymetleri ile mehdudlaşmışdır. Orqanizm yalnız bu hedler 

daxilinde mövcud ola biler . 

İstenilen ekoloji amil mehdudlaşdırıcı ola biler, lakin temperatur, su, qida 

torpaqda biogen elementlerin olması en çox ehemiyyet kesb edir. Libixin gösterdiyi 

kimi mehdudlaşdırıcı amil yalnız çatışmazlıq deyil, hem de izafilik ola biler.  

Orqanizmin yaşaması ve inkişafı üçün müeyyen şertler toplusu teleb olunur. 

bu şertlerin birinden başqa bütün qalanlar elverişlidirse, onda hemin elverişsiz şert 

yararlı hesab olunur. Orqanizmin mövcud şeraitde sağ qalması, yaşaması, yaxud 

mehv olması üçün mehdudlaşdırıcı amil helledici ehemiyyet kesb edir. Bu zaman her 

hansı ferdin ve ya növün dözümlülük hüdudu tezahür edir.  

1. Orqanizmlerin heyat şeraiti etraf mühitle ümumi şüa axını ile müeyyen 

edilir. Yerin sethinde ve ya onun yaxınlığında yaşayan orqanizmler Güneş 

şüalarından ve yaxın cisimlerin uzundalğalı istilik şüalarından ibaret enerji axınını 

qebul edir. Bu iki amil mühitin iqlim şeraitini– temperaturu, buxarlanmanın süretini, 

hava ve suyun hereketini müeyyen edir. Biosferde heyatın en vacib prosesi olan 

fotosintez görünen Güneş işığının iştirakı ile gedir. Fotosintezin intensivliyi 

ekosistemlerin mehsuldarlığına da tesir gösterir. Orqanizmin işığın sutkalıq ritmine, 

yeni sutkanın işıqlı ve qaranlıq dövrlerinin nisbetine reaksiya– fotoperiodizm, yeni 

növbeleş- me adlanır. Fotoperiodizmi bitgiler yarpaqları vasitesile qebul edir, bu 

amilin tesirinden bitgilerde hormonlar yaranır. Fotoperiodizm hadisesi heyvanlarda 

da müşahide edilir. Fotoperiodizm– temperatur ve nemlikle yanaşı diapauzanın da 

sebeblerinden biridir. Bu amil hem bitkiler, hem de heyvanlar alemi üçün 

seciyyevidir. Dia- pauza ferdin mühitin mövsüm şeraitine uyğun olaraq heyat siklinin 

sinxronlaşmasına kömek edir, onun ekoloji plastikliyini artırır. İşıq vacib ekoloji 

amildir, onun intensivliyi ilin fesilleri ve sutka erzinde deyişir.  



2. Temperatur da vacib ekoloji amil olub hem Güneş,hem de istilik 

şüalanması neticesinde müeyyen edi- lir. Temperatur çox mühüm bir amil kimi 

orqanizmin heyat fealiyyetini, yaşama yerini, feallıq derecesini, il erzinde nesillerin 

sayını ve inkişaf dövrünü müeyyen edir.  

3. Suyun fiziki xasseleri– sıxlığı, xüsusi istilik tutumu, onda hell olmuş qaz 

ve duzlar, turşuluq gösterici- si, eyni zamanda hereketi– su mühitinin canlıları üçün 

onların müxtelif uyğunlaşmalarının ve saxlanmasını müeyyen eden ekoloji 

amillerdir. Suyun turşuluğu su hövzesinin mehsuldarlığına tesir edir. Эger RN– 5– 

den aşağıdırsa, şirin suların mehsuldarlığı keskin şekilde aşağı düşür.  

4. İonlaşdırıcı şüalar canlı varlıqların uyğunlaşdığı tebii fonu yaradır. 

İonlaşmış fonun güclenmesi orqa- nizm ve eyni zamanda bütün ekosistem üçün çox 

tehlükelidir. Çünki bu halda orqanizm özünün nesiltöretme qabiliyyetini itirir, 

ekosistemin növ müxtelifliyi kasıblaşır, biosenozların deyişmesi, evez olunma 

prosesi süretlenir.  

5. Bitgilerin ve heyvanların heyat formaları müxtelif növlere aid edilen ve 

eyni yaşama şeraitli mühitde yaşayan canlı varlıqların uyğunlaşmalarıdır. Oxşar 

heyat terzi yüksek oxşarlığı da müeyyen edir ve bununla da «adaptasiya» termini her 

hansı elamete onu yaradan mühitle qarşılıqlı elaqede baxılmasını teleb edir. Canlı 

varlıqların adaptasiyası onların müeyyen şeraitde sağ qalmasını temin edir. Heyat 

forması– canlı varlıqların teyin edile bilen kompleks heyat şeraitlerine 

adaptasiyalarından biridir. Orqanizmler onlar üçün seciyyevi olan mühitde sağ 

qalmaya ve çoxalmaya uyğunlaşmışlar.  

6. Antropogen amil kimi insanın etraf mühite tesiri mühitin tebii 

deyişgenliyinden (tesadüfi, sabit, qeyri– sabit, uzun müddetli) xroniki olması ile 

seçilir ki, bunun da sonrakı neticelerini söylemek çox çetindir. Bu za- man tekamül 

prosesi neticesinde teşekkül tapmış adaptasiya elametleri canlı varlıqları xilas ede 

bilmir. Müasir senaye istehsalı, elektrik stansiyaları ve neqliyyat etraf mühitin fiziki 

ve kimyevi çirklenmesinin esas menbele- ridir. Zeherleyici maddelerin ayrı– ayrı 

orqanizmler ve bütövlükde ekosistem üçün tehlükesi hem bilavasite, hem de dolayı 

yolla ola biler. Bu maddeler bütün müasir sivilizasiyamız üçün mehdudlaşdırıcı amil 



statusu al- mışdır. Ekosistemin elementleri olan orqanizmler arasında sıx qarşılıqlı 

elaqenin olması ekologiyanın çıxardığı en böyük neticedir. İstenilen orqanizmin 

mövcud olması, sağ qalması, yerde heyatın davam etdirilmesinde iştirakı onun 

yaşadığı mühitin şeraitinden asılıdır. Libixin «minimum qanunu», Libix– Şelfordun 

mehdudlaşdırıcı amiller konsepsiyası müeyyen edir ki, sabit şeraitde mehdudlaşdırıcı 

o, heyat ehemiyyetli madde olacaq ki, onun mümkün miqdarı teleb olunan 

minimuma daha yaxın mövqe tutur. Orqanizmin dözümlülüyü onun nemliye, istiliye, 

işığa, mineral maddelere, ionlaşdırıcı radiasiya ve diger ekoloji telebler zencirinde 

zeif halqa ile müeyyen edilir.
 
 

Orqanizm onun müeyyen şeraitde yaşamasını temin eden morfoloji, fizioloji 

ve davranış adaptasiyaları sistemine malikdir. Heyat formaları, diapauzalar, 

fotoperiodizm, Berqman ve Allen qaydaları canlı varlıqların uyğunlaşma 

xüsusiyyetlerini üze çıxarır. Hemin varlıqların en böyük növ müxtelifliyi bele bir 

inam yaradır ki, insan onların yeni ekologiya qanunlarını hele de keşf edecekdir. 

Xroniki daimi davam eden pozuntular orqa- nizmler ve birliklerin heyatında ağır 

neticeler törede biler.
 
 

6.YAŞAYIŞ MÜHİTİ VƏ EKOLOJİ FAKTORLAR 

PLAN 

Yaşayış mühiti və qidalanma mühiti. 

Ekoloji faktorlar. 

Adaptasiya. Ekoloji faktorların təsir qanunauyğunluqları 

     Yaşayış mühiti canlı orqanizmləri əhatə edən təbiətin bir hissəsi olub 

onlarla bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir. Mühitin tərkib hissələri və xassələri 

çox müxtəlif və dəyişkəndir. Hər bir canlı, daim mürəkkəb və dəyişkən 

həyatına uyğunlaşır və onun dəyişkənliyinə uyğun olaraq həyat tərzini 

nizamlayır. Planetimizdə canlı, ona xas olan şərait ilə bir-birindən fərqlənən 

orqanizmlər 4 əsas yaşayış mühitini mənimsəmişlər. İlk dəfə həyat su 

mühitində baş vermiş və yaylmışdır. Sonralar canlı orqanizmlər yer səthi-

hava mühitinə yiyələnərək torpaq əmələ gətirmiş və orada məskən 



salmışlar. Dördüncü spesifik həyat mühiti isə canlı orqanizmlərin özü 

olmuşdur. Onların hər biri özündə məskunlaşan parazit və simbiontlar üçün 

tam həyat mühiti hesab olunur. Mühitin orqanizmlərə təsir göstərən ayrı-

ayrı xassələri və ya elementləri ekoloji faktorlar adlanır. Mühit faktorları 

olduqca müxtəlifdir. Onlar canlı qruplaşmalar üçün vacib və ya əksinə, 

zərərli ola bilər, onların yaşamasına və çoxalmasına səbəb və ya mane ola 

bilər.  

      Ekoloji faktorlar üç əsas qrupa bölünür: abiotik, biotik və 

antropogen. Abiotik faktorlar bütün qeyri-üzvi mühit faktorların 

məcmusunu təşkil edib bitki və heyvanların həyatına və yayılmasına təsir 

göstərir. Onlar fiziki, kimyəvi və edafik faktorlara bölünür. Fiziki faktorların 

mənbəyi fiziki vəziyyət və ya hadisə (mexaniki, dalğalı və s.) sayılır. 

Məsələn, temperatur, əgər o, çox yüksəkdirsə, yanma (yanıq), çox aşağı 

olduqda isə donma (donuşluq) baş verir. Temperaturun təsirinə digər 

faktorlar da təsir göstərə bilər, məsələn, suda-axın, quruda isə külək, 

rütubətlilik və s. Kimyəvi faktorlar - mühitin kimyəvi tərkibi ilə əlaqədar təsir 

göstərir. Məsələn, suyun duzluluğu çox olarsa, su hövzəsində həyat 

olmaya bilər (Ölü dəniz), bununla belə saf suda dəniz orqanizmlərinin 

əksəriyyəti yaşaya bilmir. Quruda və suda heyvanların həyatı kifayət qədər 

oksigenin miqdarından asılıdır. Edafik və ya torpaq faktorları – torpaqda 

yaşayan orqanizmlərə təsir göstərən torpağın və dağ süxurlarının kimyəvi, 

fiziki və mexaniki xassələrinin məcmusu. Torpaq kimyəvi komponentlərinin 

(biogen elementlərin), temperaturunun, rütubətliliyinin, strukturunun, 

humusun miqdarının və s.-in, bitkinin böyümə və inkişafına təsiri yaxşı 

məlumdur. Lakin orqanizmlərə yalnız abiotik faktorlar təsir göstərmir. 

Orqanizmlər qruplaşmalar əmələ gətirir. Burada onlar qida resursları, ərazi 

uğrunda mübarizə edir, yəni bir-birlərilə rəqabət mübarizəsinə girir. Bu 

zaman növdaxili, həm də xüsusilə növarası səviyyələrdə yırtıcılıq, parazitlik 

və digər mürrəkəb qarşılıqlı əlaqələr yaranır. Bu isə canlı aləmin faktorları 

və ya biotik faktorlar hesab olunur. Biotik faktorlar canlı orqanizmlərin bir-



birinə təsir formasıdır. Hər bir orqanizm daim bilavasitə və dolayısı ilə 

(bilvasitə) digər canlının təsirinə məruz qalır, özünün və digər növlərin 

nümayəndələri ilə (bitki, heyvan, mikroorqanizm) əlaqəyə girir, onlardan 

asılı olur və onlara təsir göstərir. Orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqələri 

biosenozların və populyasiyaların mövcudluğunun əsası hesab olunur. 

Y.P.Xrustalyev və Q.Q.Matişeva (1996) görə biotik faktorlar bir 

orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin digər orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə 

təsirlərinin məcmusu olmaqla bərabər, həm də cansız mühit məkanına 

təsiridir. Cansız mühitə təsir dedikdə, orqanizmlərin özlərinin müəyyən 

dərəcədə mövcud olduğu şəraitə təsir qabiliyyəti başa düşülür. Məsələn, 

meşədə bitki örtüyünün təsiri altında xüsusi mikroiqlim və ya mikromühit 

yaranır, bura açıq sahəyə nisbətən özünəməxsus temperatur- rütubətlilik 

rejiminə malikdir: qışda burada havanın temperaturu bir neçə dərəcə isti, 

yayda isə sərin və rütubətli olur. Ağacın koğuşunda, yuvalarda, 

mağaralarda da xüsusi mikromühit yaranır. Qarın altındakı mikromühiti 

xüsusi qeyd etmək lazımdır, buranın mühiti sırf abiotik təbiətə malikdir. 50-

70 sm qalınlığından az olmayan qarın istiləşdirmə təsiri nəticəsində, onun 

əsasında (dibində), təxminən 5 sm qatda qışda xırda heyvanlar – 

gəmiricilər yaşayır, belə ki, temperatur şəraiti (0…20 C) onlar üçün əlverişli 

sayılır. Elə belə effektə görə də qarın altında payızlıq taxılların cücərtiləri 

qalır. Güclü şaxtalardan qarın altında iri heyvanlar (maral, sığın) da 

qorunur. 31 Eyni növün fərdləri arasında növdaxili qarşılıqlı əlaqələr qrup 

və kütləvi effektlə və növdaxili rəqabətlə yaranır. Qrup və kütləvi effekt 

dedikdə eyni növ heyvanların iki və ya daha çox fərdlərinin birləşməsi 

(toplanması) və mühitdə yerləşərək effekt yaratması başa düşülür. Hazırda 

belə effektlər demoqrafik faktor adlanır. Onlar populyasiya səviyyəsində 

orqanizm qruplarının say dinamikasını və sıxlığını səciyyələndirir, bunun 

əsasında növdaxili rəqabət durur və növarası rəqabətdən kökündən 

fərqlənir. Növarası əlaqələr olduqca müxtəlifdir. İki yanaşı yaşayan ayrı-ayrı 

növlər bir-birinə heç bir təsir göstərməyə də bilər, yaxud bir-birinə əlverişli 



(müsbət) və ya əlverişsiz (mənfi) təsir göstərir. Mümkün kombinasiya tipləri 

qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlif növlərini əks etdirir: - neytralizm – hər iki növ 

müstəqildir (sərbəstdir) və bir-birinə heç bir təsir göstərmir; - rəqabət – 

növlərdən hər biri digər növə əlverişsiz (mənfi, pis) təsir göstərir; - mutalizm 

– növlər bir-birindən ayrıldıqda yaşaya (mövcud ola) bilməz; - 

protokooperasiya (həmrəylik) – hər iki növ qruplaşma əmələ gətirir, 

qruplaşma onlar üçün faydalı olsa da, onlar ayrıldıqda da yaşaya (mövcud 

ola) bilər; - kommensalizm – növün biri kommensal olub, bir yerdə yaşadığı 

başqa növdən fayda alır, digər növ isə sahib olub, heç bir fayda götürmür 

(qarşılıqlı dözüm); - amensalizm – növün biri amensal olub digər növ onun 

böyümə və çoxalmasına təzyiq göstərir; - parazitlik – parazit növ öz 

sahibinin böyümə və çoxalmasını ləngidir və hətta onu məhv edə bilər; - 

yırtıcılıq – yırtıcı növ öz «qurbanına» (şikarına) hücum edir və onunla 

qidalanır. Növarası əlaqələr biotik qruplaşmaların (biosenozların) 

mövcudluğu əsasında yaranır. Antropogen faktorlar. İnsan cəmiyyətinin 

fəaliyyət forması olub, orqanizmlərin həyatına birbaşa təsir göstərir və ya 

dolayısı ilə yaşayış mühitinə bilavasitə təsir göstərməklə. Bəşəriyyət tarixi 

gedişində ilk əvvəl ovçuluğun inkişafı, sonralar isə kənd təsərrüfatı, sənaye, 

nəqliyyat planetimizin təbiətini güclü dəyişmişdir. Canlı aləmə və 

bütvölükdə biosferə antropogen faktorların təsiri sürətlə artmaqda davam 

edir və hazırkı şəraitdə çox vaxt hakimlik edir. İndiki dövrdə Yerin canlı 

aləmi və orqanizmlərin bütün növlərinin taleyi praktiki olaraq insan 

cəmiyyətinin əlində olub antropogen amillərin təbiətə təsirindən asılıdır. 

Ekoloji faktorların əksəriyyəti vaxta görə keyfiyyətcə və kəmiyyətcə dəyişir. 

Məsələn, iqlim faktorları (temperatur, işıqlandırma dərəcəsi və s.) sutka, 

mövsüm, il ərzində dəyişir. Vaxta görə müntəzəm olaraq təkrarən dəyişən 

faktorlar dövri faktorlar adlanır. Bura iqlim faktorlarından başqa bəzi 

hidroloji faktorlar (qabarma və çəkilmələr, bəzi okean axınları) da aiddir. 

Gözlənilməz baş verən faktorlar (vulkan püskürməsi, yırtıcıların hücumu və 

s.) qeyri dövri faktorlar adlanır. Dövri və qeyri dövri faktorların ayrılması 



orqanizmlərin həyat şəraitinə uyğunlaşmasının öyrənilməsində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Limitləşdirici faktorlar, optimum qanunlar. Hər bir faktorun orqanizmə 

müsbət təsiri yalnız müəyyən həddə (dozada) olur. Dəyişkən faktorun 

təsirinin nəticəsi hər şeydən əvvəl onun təzahür gücündən asılıdır. 

Faktorun həm çatışmayan (az), həm də artıq miqdarda təsiri fərdlərin həyat 

fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Faktorun əlverişli təsir gücü (dozası) 

müəyyən növün orqanizmi üçün ekoloji faktorun optimum zonası və ya 

sadəcə olaraq optimumu adlanır. Optimumdan kənara çıxma (sapma) 

güclü olduqca həmin faktorun orqainizmə məhvedici gücü yüksək olur 

(pessimum zonası). Ekoloji faktorun maksimum və minimum dözümlülük 

rolu kritik nöqtə sayılır və bu nöqtədən kənarda artıq yaşayış (həyat) 

mümkün olmayıb ölüm başlayır. Kritik nöqtələr arasındakı dözümlülük 

həddi hər hansı bir konkret faktora görə canlı orqanizmin ekoloji valentliyi 

adlanır. Müxtəlif növlərin nümayəndələri həm optimum vəziyyətinə, həm də 

ekoloji valentliyinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir. Mühitin abiotik 

faktorlara münasibəti baxımından geniş ekoloji valentliyi göstərmək üçün 

faktorun adına «evri» önşəkilçisi əlavə edilir. Evriterm növlər – 

temperaturun böyük tərəddüdünə davam gətirən, evriqal orqanizmlər – 

mühitin duzluluğunun və kimyəvi tərkibinin çox dəyişməsinə dözən, 

evrioksibiontlar – suda oksigenin çox dəyişməsinə davam gətirən, evrion 

növlər – PH mühitinin çox dəyişməsinə davam gətirən növlər, əksinə, 

faktorun böyük dəyişməsinə davam gətirə bilməyən və ya dar ekoloji 

valentlik «steno» önşəkilçisi ilə qeyd edilir. Məs., stenoterm, stenoqal, 

stenotop, stenooksibiont orqanizmlər. Ekoloji faktorlar arasında həmçinin 

limitləşdirici faktorlar ayrılır. Bu faktorlar müəyyən növ üçün ekstremal 

hesab olunan şəraitdə yaşamaq imkanını məhdudlaşdırır. Limitləşdirici 

faktorların əhəmiyyəti haqqında fikri ilk dəfə XIX əsrin ortalarında alman 

aqrokimyaçısı Y.Libix irəli sürmüşdür. O, göstərmişdir ki, limitləşdirilmiş 

faktorlar (məsələn, istilik, işıq, su) yalnız faktorun azlığı (çatışmazlığı) deyil, 



həm də onun bolluğu (izafiliyi) ola bilər. Y.Libix «minimum» qanununu 

müəyyən 32 etmişdir: məhsul minimum vəziyyətdə olan faktordan asılıdır. 

Məsələn, əgər torpaqda faydalı komponentlər bütövlükdə tarazlaşdırılmış 

sistem təşkil edirsə və yalnız fosfor minimum miqdardadırsa, bu faktor 

məhsulu azalda bilər. Lakin torpaqda mineral maddələr optimal miqdarda 

olduqca faydalı olduğu halda, onların hədsiz çox olması da məhsulun 

azalmasına səbəb olur. Deməli, faktorlar maksimum miqdarda olduğu 

halda da limitləşdirilmiş faktor ola bilər. Beləliklə, tələbatla (optimum 

miqdarla) müqayisədə özünün azlığı (çatışmazlığı) və hədsiz çoxluğu 

(izafiliyi) ilə orqanizmin inkişafını məhdudlaşdıran faktorlar limitləşdirici 

faktorlar adlanır. Bəzən bu faktorlara məhdudlaşdırıcı faktorlar da deyilir. 

Deməli, orqanizmlər ekoloji minimum və ekoloji maksimumla xarakterizə 

olunur: bu iki miqdar (ölçü) arasındakı diapazonu tolerantlıq hüdudu 

(tolerantlıq qanunu) adlandırmaq qəbul edilmişdir (V.Şelford, 1913). 

Y.Odum (1975) tolerantlıq qanununu tamamlayan aşağıdakı məqamları 

göstərir. 

 1. Orqanizm bir faktora görə geniş, digərinə isə dar diapazonda 

tolerantlığa malik ola bilər. 

 2. Bütün faktorlara qarşı geniş diapazonluğa malik olan orqanizmlər 

adətən geniş yayılmışdır.  

3. Hər hansı növ üçün ekoloji faktorun biri üzrə şərait optimal deyilsə, digər 

ekoloji faktora qarşı da tolerantlıq diapazonu məhdudlaşa (darala) bilər. 

Məs., azotun limitləşdirilmiş miqdarı zamanı taxıl bitkisinin quraqlığa 

davamlığı aşağı düşür; azotun miqdarı az olduqda solmanın qarşısının 

alınmasına çox, azotun miqdarı çox oldduqda isə nisbətən az su tələb 

olunur.  



4. Çoxalma dövrü adətən kritik olur; bu dövrdə bir sıra mühit faktorları çox 

vaxt limitləşdirilmiş olur. Tolerant orqanizmlər ətraf mühitin əlverişsiz 

dəyişkənliyinə olduqca dözümlü növlər hesab olunur.  

Adaptasiya.Orqanizmlərin mühitə uyğunlaşması adaptasiya adlanır. 

Orqanizmlərin strukturları və funksiyalarında yaşamlarının dayanıqlı olması 

qabiliyyətini artıran hər bir dəyişiklik adaptasiyadır. 

Adaptasiyalara qabiliyyət hər bir həyatın əsas xüsusiyyətidir. Çünki 

onun varlığını təmin edir, orqanizmlərə yaşamaq və artmaq imkanlarını 

verir. Adaptasiyalam çeşidli səviyyələrdə - hüceyrələrin biokimyasından və 

ayrı-ayrı orqanizmlərin davranmalarından başlayaraq, toplumların və 

ekosistemlərin quruluşu və fəaliyyətlərinə qədər -  özünü göstərir. 

Adaptasiyalar növlərin təkamullərinin gedişatında yaranıb inkişaf edir. 

Orqanizmlər səviyyəsində adaptasiyaların əsas mexanizmləri 

aşağıdakılardır: 

1. Biokimyavi. Onlar hüceyrəiçi proseslərdə olur. Buna örnək 

fermentlərin dövriyəsinin dəyişməsi ya da onların miqdarının 

dəyişməsidir; 

2. Fifioloji. Buna örnək bəzi növlərdə temperatur artanda tərin 

çıxmasının artmasıdır; 

3. Morfo-anatomik. Bunlar həyat tərzinin dəyişməsi ilə bağlı olan 

bədənin formasının və quruluşunun dəyişməsidir; 

4. Davranışlarda. Buna örnək heyvanların əlverişli yaşayış yerlərinin 

araması, yuvaların və s. yaratmasıdır; 

5. Ontogenetik. Bu da Şəraitin dəyişməsi sonu yaşama qabiliyyətini 

saxlamağa imkan verən fərdi inkişafın tezləşməsi ya da 

ləngiməsidir. 

  

 

7.CANSIZ VƏ YA ABİOTİK FAKTORLAR. 



Plan 

Cansız və abiotik faktorlar. 

İstilik, su , külək , qaz , edafik amillər. 

Relyef, oroqrafik relyefin növləri. 

Abiotik amillərə - iqlim, edafik, hidroloji və oroqrafik amillər aiddir. Onların 

öz aralarında möhkəm bağlılıq var və həmişə bir-birinə qarşılıqlı təsir 

edirlər. Məsələn: relyef dəyişdikdə iqlim do dəyişir və s. Bitkilərin (ağac, kol, 

ot) müxtəlif həyat təsirlərini iqlim miiəyyon edir. Ekvatorial nəm meşələri - 

ağac və kolluqlar, miilayim qurşaqlarda isə otlar əhatə edir. Bitkilərin və 

heyvanların yayılması onların floristik və fauna tərkibi, heyvanların dərisinin 

və yununun rəngi və s. kimi amillər birbaşa istilik və rütubətdən asılıdır. 

İqlim amillərin ən əsasları işıq, istilik, su və ya hava sayılır. İşıq, özünə görə 

bir elektromaqnit şüalanmam əks etdirir, dalğa uzunluğu 0,29-dan 50 mkm 

çatır. İlboyu Yer kürəsinə Günəşdən 21102OkG enerji alır. Yarısı görünən 

şüaların, o biri yarısı isti infraqırmızı və bir faizə yaxmı ultrabənövşəyi 

şüaların payına düşür. Yer kürəsinə ancaq Günəş radiasiyasının 1/2 

milyarddan bir payı düşür, üzvi maddələrin yaranması üçün yaşıl bitkilər 

0,1-0,2 % Günəş radiasiyasını istifadə edirlər. 

Şüalar müxtəlif ölçüyə və dalğa uzunluğuna malikdirlər: qırmızı (0,62-0, 78 

mkm), nanncı (0,58-0, 62 mkm), san (0,57-0, 58 mkm), yaşıl (0,50-0, 55 

mkm), mavi (0,48-0, 50 mkm), göy (0,45-0, 48 mkm) və bənövşəyi (0,39-0, 

45 mkm). Ən çox olaraq bitkilər nanncı-qırmızı və göy- bənövşəyi şüalan 

tez udur. Yaşıl-sarı və infraqırmızı şüalar çox az miqdarda udulur. Ultra-

bənövşəyi şüalar orqanizmin həyatında böyük rol oynayır: əsasən 

hüceyrələri çoxaldır, boyu stimullaşdırır və onların inkişafına kömək edir, 

canlı orqanizmlərin xəstəliyə davamlılığını artırır. Ultrabənövşəyi şüaların 

dozasının artımı mutagen təsir yaradır və dəri xərçəngi xəstəliklərinə gətirib 

çıxarır. Heyvan orqanizmi özünə məxsus işıqqavrama sistemlərinə 

malikdirlər. Çoxları bu şüaları rəngli görür, onlar əsasən primatlardır, 



kəpənəklər isə ultrabənövşəyi şüaları daha çox cəlb edir. Bitkilərin 

həyatında əsas nəinki keyfiyyət, hətta düşən işığın kəmiyyəti də nəzərə 

alınır. İşığın nisbətinə görə, işıqsevən, kölgəsevən və kölgəyə dözümlü 

olan bitkiləri seçmək olar. İşıq sevən bitkilər bol işıqlandırma şəraitində 

normal inkişaf edə bilərlər (tundra bitkiləri, səhra və s.). Mülayim qurşaqda 

meşə bitkiləri əsasən muzağacı, küknar, şam, palıd və aşağı yaruslu otlar, 

hansı ki, inkişaf fazalarını yarpaq tökümünə qədər yerinə yetirir: qazayağı 

və s. Kölgəsevən bitkilərə əsasən kölgəlik yerlərdə olur. Bu bitkilərin aşağı 

yaruslarında enliyarpaq meşələr, dovşan kələmi, 2 yarpaqlı zanbaq, qarğa- 

gözü və s. bitir. İşıqsevən bitkilərlə kölgəsevən bitkilər arasında fərq, 

ancaqkök sistemlərinin inkişafında, gövdənin böyüməsində və 

yarpaqlardadır. Kölgəyə davam gətirən bitkilər təbiətdə çox tez-tez rast 

golinir. Onlar həm bol, həm də az işıq miqdarında böyüyə bilər (nanə, 

çiyələk, şam). Bitkilərin inkişafına fotoperiodizm (gecə və gündüzün 

növbəloşməsi) də əsas təsir göstərir. Ekvatorda gündüz-gecə davamlığı 

bərabərdir. Ekvatordan uzaqlaşanda yayda günlər uzanır, gecə qısalır, 

qışda əksinə. Bununla bağlı qısa gün (tropik vo subtropik) və uzun gün 

(tundra, qarışıq meşələr) özünə uyğun gələn bitkiləri seçir. Uzun gün 

şəraitinə köçürülən qısa gün bitkiləri yaşıl bitkilər yaradır, ancaq toxum 

əmələ gəlmir. Uzun gün şəraitinə köçürülən, qısa gün bitkiləri yaşıl kütlə 

yaradır, amma bununla bərabər toxum alınmır. Məsələn: qarğıdalı MDB-nin 

cənubunda (Ukrayna, Moldova) müvəffəqiyyətlə toxumu yetişdirilsə də, 

şimalda ondan yalnız yaşıllaşmış kütlə alınır. Məməlilərdə tük örtüyünün 

tökülməsi, quşların çoxalması, ali bitkilərin çiçəklənmə fazasına çatması və 

s. kimi proseslərin əsas amili fotodövr sayılır. Heyvanların bir yarımkürədən 

başqa kürəyə yerləşməsi onların çoxalmasına təsir edir: xallı maral, dağ 

keçisi, sığın. Yeni Zelandiyada aprel ayında çoxalır, şimal kürədə isə 

oktyabrda. 

I. İstilik - bitkilərin və heyvanların Yer kürəsində paylanmasının əsas amili 

sayılır. Hər bir bitki və heyvan növləri müəyyən temperatur in- tervalında 



yaşaya bilərlər. Bütün canlı orqanizmlər 0°-dən +50°C-yə qədər yaşama 

qabiliyyətinə malikdirlər. Amma elələri var ki, ekstremal temperaturda 

yaşaya bilər: bakteriyalar və yaşıl yosunlar 85°C-dən yüksək temperaturda 

qala bilərlər. Amöblər +58°C-də yaşayır. Məməlilordon şimal maralı, ağ ayı, 

quşlardan pinqvinlər aşağı temperatur dərəcələrdə yaşayıb çoxala bilərlər. 

Alaq otlarından da bəziləri aşağı temperaturda yaşaya bilirlər. Qı- tığotu 

bitkisi əgər payızda qönçələyirso, -46° C-yə qədər dözümü olur. 

Temperatura görə bitkiləri iki qrupa bölmək olar: Evriterm (temperatur 

müəyyən qədər dəyişən yerlərdə yaşayırlar) və stenoterm (az temperatur 

olan yerlərdə qalanlar). Matı və bakteriyalar ən müxtəlif temperaturda 

yaşaya bilirlər. Hətta onlara 6000 m hündürlükdə dağlarda da rast gəlmək 

olar. Stcnotcmıik bitkilərin arasında kölgəsevən bitki və heyvan (palma, 

meymun, tutuquşu) və soyuqsevon bitki və heyvanları (pinqivin, ağ ayı) 

göstərmək olar. Heyvan və bitkilərin yüksək və aşağı tempratura 

uğunlaşma və dözmə həddi həm morfoloji (ölçüləri), həm də fizioloji 

xüsusiyyətlərinə (nəfəs alması və s.) görə fərqlənir. Poykiloterm (yunan 

dilində poikilos - müxtəlif cür, thcrmc - istilik) heyvan və bitkilərin inkişafı 

mühitin temperaturundan asılıdır. Bu əsasən bioloji 0-dan başlanır. 

Temperaturun yüksəlməsi canlıların inkişafını tezləşdirir. Bu və ya digər 

inkişaf mərhələlərinin davam etdirilməsi üçün ekologiyada temperatur cəmi 

nəzərə alınır. Ən aşağı göstərici minimum (hansı ki, orqanizm inkişaf 

etməyə başlayır) götürülür, (0°, +5", +10° S). 

Effektiv temperatur cəmini müəyyən etməklə, bu və ya hansısa bir 

hadisənin baş verməsini temperatur rejiminin pozulması ilə əlaqələndirmək 

mümkündür. Təkamül prosesi nəticəsində bitki və heyvanların 

morfofizioloji, etoloji - qabiliyyət forması əmələ gəlir, Arktik və alp bitkiləri 

üçün xarakterik xüsusiyyət formalarından və yarpaqların pardaxlı olması, 

tumurcuq tellərinin olması, inkişaf etməmiş xırda yarpaqlı bitkilərin olması 

və s. sayılır. Bəzi bitkilər var ki, suyu gövdələrdə (kaktus, südlü bitki) 

bəziləri isə yarpaqlarda (aloe, aqava bəzək bitkisi və s.) saxlayır. Bəzi 



heyvanlar da vardır ki, suyu - məsələn: abstral qurbağası sidik kisəsində 

saxlayır, yağlan yığır, metabolik parçalanma nəticəsində su çıxanr (dəvə). 

Bitkilərin və heyvanlann inkişafı zamanı fenofaza gedişində istilik müsbət 

təsir göstərir. Bitkilərin və heyvanlann ayrı-ayn inkişaf fazası iqlimdən 

asılıdır, ən əsas temperatur 0, +5, +10, +İ5°C sayılır. Bütün hadisələr dövrü 

təkrar olunur və onlar arasında olan interval ildən-ilə dəyişilmir. Belə ki, sıx 

meşələrdə yasəmənin gül açması 8-10 gün adi gilasa nisbətən gecikir, 

meşə gilası, 15-18 gün su nərgizindən gec açır. Heyvanlann ölçüsünə, 

yunun rənginə vo s. xüsusiyyətinə temperatur şəraiti təsir edir. Bcrqmanm 

qanununa əsasən şimal rayonlannda suya yaxın yaşayan heyvanlar iri 

ölçülərə malikdirlər. Bıı, ondan irəli gəlir ki, heyvanlann bədəni həcmin 

kvadratına bərabər olduqda onda həcm kubun ölçüsünə bərabərdir. 

Bədənin xeyli istisi itirilirdi. Nəticədə bədən nə qədər ölçülərinə görə iri olsa, 

onda nisbətdə V-yə bərabər olur, yəni heyvanlann bədəni balacalaşır. 

Allcnanın qanunu: şimal rayonlarında heyvanlann bədən (qulaq, quyruq, 

pəncə) ölçüləri kiçik, cənub hcyvanlannınkı isə böyük olur. Bu qanun 

Bcrqmanın qanununu dəstəkləyir. Fcnck - Avropa tülküsü (Saxara səhrası) 

xudmani bədən quruluşuna, uzun ayaqlara, quyruq və qulaqlara malikdir. 

Şimal bölgəsinin heyvanlannm yunu cənub bölgələri ilə müqayisədə qalın 

olur, həm də yunun rənginə görə də fərqlənir. 

II. Su - əsas ekoloji amillərdən biri sayılır. Onsuz canlı orqanizm yaşaya 

bilmir. Protoplazma susuz yaşaya və fəaliyyət göstərə bilməz. Suyun təsir 

gücü - yağıntının miqdarından, paylanma formasından və atmosferin 

tərkibində buxarlanmanın dərəcəsindən asılıdır. Yağıntının miqdarı elə də 

çox bioloji məna daşımır. Ərazinin rütubətli olması temperaturdan asılıdır. 

İllik yağıntı temperaturun 2 mislindən az olarsa ay quru hesab olunar. 

Suyun istifadəsinə görə bitkiləri hidrofıtlər - rütubətli yerlərin bitkiləri (sahil 

bitkiləri); mezofıtlor- mülayim rütubət yerlərdə (yayla otları, yarpaqlı ağaclar, 

kənd təsərrüfatı bitkiləri); kserofıtlər - quru yerlərin bitkilərinə (səhra və çöl 



bitkiləri) ayırırlar. Quru iqlim şəraitində yaşayan bitkilərdə temperaturun çox 

olması yarpaqların dəyişilməsi, tez solması, aromatik maddələrin tıxacı və 

s. proseslər baş verir. 

III. Külək - əsasən dağlıq yerlərdə soyuqluğa, buxarlanmaya və havanın 

qumluğuna gətirir. Bəzi adalarda mülayim temperatur və rütubətə 

baxmayaraq, daimi və güclü küləklər ağacların böyüməsinə mənfi təsir 

göstərir. Külək ağacda gedən fotosintez prosesini, suyun ağaclara 

keçməsini pozur və eyni zamanda meyvələrin, toxumların və sporların 

yayılmasına kömək edir. IV. Qazlardan əsasən ən çox ekologiyaya 0 2, 

C02, N2 təsir göstərir. Bu qazlar dağlarda yuxarı qalxdıqca ümumi təzyiqi 

dəyişir və bu da heyvanlarda (xüsusilə 02) hcnıoqlobini artırır, bitkilərdə isə 

xlorofili çoxaldır. Qazların arasında canlı orqanizmlərə mənfi təsir 

göstərənlərdən kükürd və azot birləşmələri, fenollar, dəmir və ftor 

birləşmələri, ammonyak və s. insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 

yaranaraq sənayedən havaya qalxır. V. Edafik amillərə torpağın fiziki və 

kimyəvi xüsusiyyətləri aiddir (texniki tərkibi, sıxlıq, turşuluq və s.). Bitkilərin 

və onurğasız heyvanların həyatında torpaq böyük rol oynayır. Qumlu 

torpaqlarda psammofit adlanan bitki yaşayır, onlar öz əlavə köklərinin 

köməyi ilə özünü qum üstündə saxlayır. Psammofitlərin yarpaqları nazik və 

coddur, hərdən bu bitkilər yarpaq- sız da olur. Qum sahələrində yaşayan 

heyvanlar özlərini tez bir zamanda torpağa basdırırlar, çünki onların 

ayaqlarında tellərdən ibarət fırca yerləşir. 

88 

Torpağın əsas xüsusiyyəti onun turşuluğudur. Hər bir bitkininn müəyyən pH 

göstəricisi var. Sfaqnum mamın, turşəng (pH 4,5-5,0) turşulu torpaqda 

böyüyür, dəvə- dabanı, yonca, mərci neytral torpaqlarda bitir. Qələvi 

torpaqlarda yağıotu, gicitkən və s. bitir. Yerüstü molyusklar var ki, onlar da 

qələvi (pH 7-8) torpaqlarda yaşayır. Torpağın münbitliyini - N2, P, К 



müəyyən edir. Torpağın tərkibində qida maddələri olmasına görə: 1 - 

oliqrotroflar, 2 - mezotroflar, 3 - evtroflara bölünürlər. 

1. Kasıb torpaqlarda yaşayan bitkilər (şam ağacı, sfaqnum mamın, quş 

üzümü və s.) aid edilir. 

2. Mezotrof bitkilər qida maddələri ilə orta dərəcədə təmin olan torpaqlara 

(küknar, ağcaqovaq, çətiryarpaq) aiddir. 

3. Evtrof - bitkilər, hansılar ki, münbitliyə daha tələbkar olurlar (çöl bitkiləri, 

iri yarpaqlı meşə və s.). Nitratlarla zəngin olan torpaqlarda gicitkən, yağıotu 

və s. bitir. Kalsium nisbətində torpaqlan 2 qrupa bölmək olar: 1) kalsofıtlər 

(orxideya, yasəmən); 2) kalsofoblar (bataqlıq bitkiləri, turşəng və s.) Duzlu 

torpaqlarda halofıtlər bitir. Bu bitkilər üçün yüksək təzyiq lazım olunur, bu 

da bitkini torpağın tərkibindəki həll olmuş məhlulla - su ilə təmin edir. Xarici 

baxımdan onlar quru yerlərin bitkilərinə sukkulentlərə (latınca - sulu 

deməkdir) oxşayırlar. 

Oroqrafık amillərə relyef daxildir: makrorelyef, mikrorelyef mezorelyef. 

Relyef - bitki və heyvanlann yaşaması üçün, temperatur dəyişkənliyi ilə, 

nəmliklə, torpaq örtüyü ilə əlaqədar müxtəlif obrazlı şərait yaradır. Relyefin 

xarakterinə təsir onun inkişafının gücü ilə təyin edilir. 

1. Makrorelyef - orqanizmlərin hündür zonalarda genişlənməsini 

səciyyələndirir, birbaşa təsirdən başqa dolayı təsir göstərir, bu isə zonal 

landşaftın formalaşmasına gətirib çıxarır. 

2. Mezorelyef - təbii zonalar hüdudunda zonal, intrazonal və ekstrazo- nal 

qrupların yayılması, paylanmasına deyilir. 

3. Mikrorelyef - formaları (təpəcik, tökülən formalı, nəlbəki formalı) çox da 

böyük olmayan ölçüdə qrupların formalaşmasına deyilir. Dağlarda 

hündürlüyə qalxdıqca təzyiq düşür, atmosfer yağıntısının miqdan çoxalır, 

külək rejimi dəyişir, bu da heyvanat, bitki aləminin və torpaq 



qanunauyğunluğunun dəyişməsinə gətirib çıxarır. Dağlar üçün hündür 

zonallıq əsas sayılır (bitki və heyvan növlərinin aşağıdan yuxarıya 

qanunauyğun dəyişkənliyi müşahidə olunur). Qurşaq hündürlüyünün 

miqdarı dağların hündürlüyündən, onun ekvatordan və okean sahillərindən 

uzaqlaşmasından asılıdır. Misal üçün Avropada qurşaq hündürlüyünü 

göstərək. I - dağətəyi hündürlük 800 m-ə yaxın, fıstıq-palıd meşələri ilə 

əhatə olunur. Hündürlük 1800 m - II - orta dağlar - aşağı hissədə (fıstıq - 

ağ şam) qarışıq, yuxan - iynəyarpaq (şam, küknar, ağ şam, şam ağacı). 

Heyvanat aləminin nümayəndələri: maral, cüyür, tülkü, dələ, porsuq və s. 
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III - hündür qurşaq (subalp) 1800-3000 m hündürlükdə yerləşir. Əsasən 

kolluqlar (sidr, dağ, şanı ağacı və s.) və çöl bitkilərini əhatə edir. Alp 

qurşağı daimi buzlaqlara qədər çatır. Güclü küləklər və aşağı temperatur 

fərqliliyi olan yerlərdə zəngçiçəyi, alp laləsi, bənövşə, xaşxaş gülü və s. 

bitir. Bu zonada dağ keçisi, dovşan və s. olur, dağların üstü daim qar 

altındadır. Mezorelyef daxilində qrunt suların çökəkliklərdə (dərəlikdə) 

yığılmasının fərqləri müşahidə olunur, məsələn: çay vadisində mikrorelyefm 

dəyişməsi ilə bərabər bitkilərin paylanması müşahidə olunur. Çaybasar 

yerlərdə, qumlu torpaqlarda mikrorelyefm dəyişilməsi ilə söyüd, ayrıq, 

tonqalotu; mərkəzi hissələrdə - tülkiiquyruğu, pişikquyruğu; yol kənarı 

yerlərdə - cil, qumotu bitir. Yaşıllığın dəyişilməsi təpə yamaclarından, 

ekspozisiyalardan (işığın hansı tərəfə düşməsindən) asılıdır. Cənub 

yamaclarda şimala nisbətən daha çox istiliksevən bitkilər böyüyür. Şimal 

yamaclarda cənuba doğru enliyarpaq meşələrin genişlənməsi boreal flora, 

şimalda isə meşə - çöl yayılıb. Bitkilərin yayılmasında bucağın dərəcəsi də 

böyük rol oynayır (yamac nə qədər dik durursa, bir o qədər Günəş şiiası 

olur). 

Torpaq örtüyü, onu əmələgətirən faktorlar və funksiyaları haqqında 

«Litosfer» fəslində geniş məlumat verilir. İndi isə ondan edafik faktor kimi 



bitkilərin həyatında rolundan danışılacaq. Edafik faktorlar bitkilərin böyümə 

və inkişafı şəraiti sayılır. Onlar kimyəvi və fiziki faktorlara bölünür. Kimyəvi 

faktorlara – torpağın reaksiyası, duz rejimi, udma qabiliyyəti, torpağın 

elementar kimyəvi tərkibi və udulmuş kationların tərkibi; fiziki faktorlara 

torpağın su və hava rejimləri, torpağın sıxlığı və qalınlığı, qranulometrik 

tərkibi, strukturu və s. aiddir; bioloji faktorlar da ayırırlar (Xrustalyev, 

Matişev, 1996), bura torpaqda məskunlaşan bitki və heyvan orqanizmləri 

daxildir. Yuxarıda göstərilənlərdən torpağın nəmliyi, temperaturu, strukturu, 

məsaməliyi, torpaq mühitinin reaksiyası, torpağın duzluluğu ən mühüm 

ekoloji faktorlar hesab edilir. Torpaq litosferin əksər süxurları kimi adi bərk 

cisim olmayıb bərk hissəcikləri hava və su ilə əhatələnən mürəkkəb 

üçfazalı sistemdir. Onun boşluqları qaz qarışıqları və su məhsulları ilə 

dolduğu üçün orada bir çox mikro və makroorqanizmlərin həyatı üçün 

əlverişli olan olduqca müxtəlif şərait yaranmışdır. Yerüstü havaya nisbətən 

torpaqda temperatur dəyişkənliyi hamarlanmış (mülayimləşdirilmiş), qrunt 

suyunun mövcudluğu və yağıntıların hopması su ehtiyatı yaradaraq, su və 

yerüstü mühit arasında rütubətlilik rejimini təmin edir. Torpaqda bitki 

qalıqlarının və ölmüş heyvanların üzvi və mineral maddələri toplanır. Bütün 

bunlar torpaqda həyatın dolğunluğunu təyin edir. Torpaqda yerüstü 

bitkilərin kök sistemi yerləşir. Torpaqda bitki, göbələk, külli miqdarda göy-

yaşıl, yaşıl, sarı-yaşıl yosunlar (2000 növdən artıq) məskunlaşır. Onlar həm 

torpağın səthində, həm də üst qatlarında yaşayaraq üzvi maddələri 

fotosintez edir, torpağı oksigenlə zənginləşdirir, göy-yaşıl yosunların bəzi 

növləri isə havadan azotu fiksə edir. Burada həm də çoxlu miqdarda 

saprofit göbələklər inkişaf edir. Bir qram qara torpaqda 10 milyarda (bəzən 

artıq), yaxud 10t//ha-dək canlı orqanizmlər olur, sporlu-sporsuz 

bakteriyalar, ibtidailər, aktinomisetlərə təsadüf edilir. Bütün bu canlı 

orqanizmlər torpaq üçün onun cansız komponentləri kimi xarakterikdir. 

B.İ.Vernadski torpağı təbiətin biokos cisminə aid edir və orada həyatın 

dolğunluğunu canlı orqanizmlərin olması ilə izah edir. 



8. CANLI VƏ YA BİOTİK FAKTORLAR 

Plan 

Canlı və  ya biotik faktorlar. 

Bitkilərin ifraz etdiyi maddələr. 

Bitkinin su rejiminə təsiri. 

Biotik amillər deyəndə əsasən bir orqanizmin digərinə təsiri öyrənilir. Canlı 

orqanizmlər arasında münasibət çoxçeşidli olur, onlar düz və şaquli 

hissələrə ayrılırlar. Şaquli (qismən) olan təsir abiotik mühitin dəyişməsindən 

irəli gəlir. Bir bitkinin başqa bitkiyə təsiri həm müsbət, həm də mənfi ola 

bilər. Məsələn: Orta Asiyada zərincin yanında liana (sarmaşıq) bitir. Vaxt 

keçdikcə liana zərincə sarılaraq onun həyat fəaliyyətini aşağı salır. Bəzi 

dayaq bitkilərə sarmaşığın böyük təsiri tropik meşələrdə rast edilir. 

Bitkilərdə ən çox ziyan verən gövdələrin qonşu - ağaclara dəyməsi sayılır. 

Ən çox şam, palıd və s. ağaclar ziyan çəkir. Düz təsir isə əsasən bitkilərin 

bir-biri ilə yanaşı böyüməsi zamanı baş verir. V.N. Sukaçevin tədqiqatlarına 

görə üç əsas münasibət forması seçilir: kontakt, transabiotik, transbiotik. 

Kontakt münasibətlər əsasən gövdələrin və köklərin bitişməsindən asılıdır. 

Köklərin birləşməsi nəticəsində su və mineral maddələrin dövranı yaranır. 

Eyni bitkilərin birləşməsi başqa növlərlə rəqabətə çıxa bilir. Əlaqə 

münasibətlərin başqa forması mexaniki maneədir, hansı ki, bir növ üçün 

başqa növ yaradır. Məsələn: otların, mamırın yerüstü orqanları toxumları 

torpağa keçməyə qoymur, nəticədə həyat fəaliyyəti tükənir, bəzən ölümə 

gətirir. Transabiotik prosesi həyat fəaliyyəti nəticəsində bitkilərin 

dəyişməsidir: su udulması, mineral qidalanma, işığı udması, məhsulun 

ifrazı və s. Bir növün digər növə təsirinin kritcriyası onun sağ qalması 

göstəricilərinə xidmət edir. Bir növün digər növə birbaşa təsiri müxtəlif 

fizioloji foal 90 maddələrin ayrılması ilə bağlıdır. Bu təsir forması 

allelopatiya (yunancadan, allelon - qarşılıqlı, pathos - qəbul etmək, əzab 

çəkmək, xəstəlik) adlan ır - yəni qarşılıqlı təsiri 2 cür formaya bölürlər: ali 



bitkilərin (fitonsidlərin) və mikroorqanizmlərin (antibiotiklərin). Allelopatiyanı 

əsasən bir orqanizmin digər orqanizmə təsiri, yəni ətraf mühitin dəyişməsi 

zamanı metobolit ayrılma nəticəsində ifraz olur. Bitkilər aşağıdakı 

maddələri ifraz edir: 1) ballast metabolitlər - bunlardan bitki özü azad olur; 

2) konsort bitkilər üçün - ziyanvericiləri rədd edən, faydalılan cəlb edən 

maddələr; 3) ekstremal şəraitdə yaşamaq üçün lazım olan maddələr; 4) 

ziyanvericilərin və parazitlərin nəticəsində əmələ gələn maddələr və s. İfraz 

olunan maddənin tərkibi və miqdan bitkinin növündən, həyat şəraitindən 

asılıdır. Uçan metobolitlər transpirasiya prosesi nəticəsində, havaya 

buxarla daxil olur. Bu, əsasən səhra və yanmsəhra bitkilərinə xasdır, 

onlann yarpaqlannda efir yağları mövcuddur. Təkamüllü böyüyən növlər 

mənfi allelopatik təsiri əmələ gətirir. Cənubi Kaliforniyadan gətirilən 

evkaliptlər altında otlar böyümür, yaxud az inkişaf etmişdir. Mənfi təsir 

nəticəsində yarpaqlarda fenol birləşmələri əmələ gəlir. Mənfi təsir birillik 

bitkilərdə qoz, quzuqulağı və s. özünü göstərir. Şam ağacının toxumlarının 

artmasına və yeniləşməsinə Şimali Tayqa ərazilərini tamamilə bürüyən alp 

kladonıyası (atma ağac, tir) əks təsir göstərir. Transbiotik qarşılıqlı əlaqələri 

əsasən kənar orqanlann köməyilə bir növün digər növə təsiri ilə bağlıdır. 

Məsələn: astraqal bitkisi səhrada otlara müsbət təsir edir, çünki tikanları 

vasitəsilə özlərini yeyilməkdən və əzilməkdən qoruyur. Qismən dolayı təsirə 

misal olaraq ortaboylu bitkiləri göstərmək olar. Ayn-ayrı bitki növləri birlikdə 

abiotik amillər kompleksini yaradırlar. Məskunlaşma xüsusiyyəti edifikator 

(latınca, aedifıcator - olduğu yer deməkdir) bitkilərin köməyilə yaradılır. 

Şam ağacı meşələrində edifikator - şam ağacıdır, hansı ki, mikroiqlim şərait 

yaradır, yəni bir növ bitki üçün mülayim (mamır), bəziləri üçün isə qeyri-

mülayim (çiyələk) olur. Şam ağacı meşələrinin quruluşu ilə əlaqədar olaraq 

ortaboylu elementlər və xırda çiyələk növləri yox olmağa başlayıb və başqa 

bir ərazidə dominant (üstünlük) xarakter daşıyaraq inkişaf edir. Fitomühitin 

müəyyən edilməsində əsasən torpağın üst qatma düşən bitkilərin qalıq 

hissələri əsas məna kəsb edir. Meşələrdə işıq rejimi dəyişir (işıqlanmanm 



davamlılığı, şüalanmanın tərkibi). Yarpağı tökülən meşələrdə işıq rejimi 

mülayim qurşaqda zaman və məkanca dəyişir. Yarpaqların tökülməsi 

zamanı efemeroidlərin qrupu qısa vegetasiya dövründə, vaxtından əvvəl 

inkişaf edir. Yuxarı yaruslarda işığın intensivliyi yarpaqlarda əks olunur; 

aşağı yarpaqlarda kölgəyə uyğunlaşma əmələ gəlir (xlorofilin çoxalması və 

s). C02 qazının çoxalması fotosintez prosesini tezləşdirir. Meşə 

fotosintezinin yerüstü hissələri su, hava, torpaq rejiminə təsir göstərərək 

bitkilərin minerallarla qidalanmasını təmin edir. Yayda meşədə tor91 pağın 

temperaturu aşağıdır, açıq yerlərdə yüksəkdir, qışda isə əksinə. Mamır 

bitən yerlərdə temperatur aşağıdır. Bitkinin su rejiminə təsiri aşağıdakıları 

əmələ gətirir: 1) köklərin litosferdə yayılm asv, 2) suyun dumanla çökməsi; 

3) yerü stü su axının qarşısın ı alır; 4) torpağın suyu saxlama qabiliyyətini 

və suyun sabitliyini təmin edir; 5) torpaqda qrunt suyunun səviyyəsini aşağı 

salır; 6) transpirasiya zamanı böyük miqdarda suyun ayrılmasını təmin edir. 

Yarpaqların tökülməsi də öz təsirini göstərir, bu ağacların tərkibindən və 

xüsusiyyətinin müxtəlifliyindən asılıdır (ildə yarpaq tökümü 25-40 s/ha təşkil 

edir). Enliyarpaqlı ağaclann yarpaqları süxurlarda tez çürüyərək həll olunur. 

İynəyarpaqlı meşələrdə turş-gilli torpaqda çürümüş hissələr daha çox gözə 

dəyir və üç horizonta bölünür. Yarpaqlı süxurlarda humus daha çox inkişaf 

etmişdir, ona görə də torpaqda çoxlu su, hava, mineral elementlər vardır. 

Heyvanlar, quşlar da bitkilərə təsir göstərir. Anlar bitkilərdə çox gözəl 

tozlama prosesini apanrlar. Heyvan və quşlar toxumlann və tumlann 

yayılmasına kömək edirlər. Bəzi heyvanların mədə-bağırsaqlarından 

keçərək, toxum torpağa qayıdır və toxumlann bitmələrinə səbəb olur. 

Dovşanlar alaq otunun böyüməsinə səbəb olur. Amma ən böyük rol 

qarışqaların üzərinə düşür. Tumlann çoxunu heyvanlar məhv edir. Onlar, 

hətta vegetativ orqanları da məhv edə bilirlər (siçovullar və başqa 

gəmiricilər). Ən böyük təsiri balaca cücülər göstərir. Bu, həyat fəaliyyətini 

aşağı salır. Cücülər nəinki bitkinin qida suyunu sorurlar, hətta yoluxucu 

xəstəliyin oyanmasına səbəb olurlar. Ycreşən də torpağa birbaşa böyük 



mənfi təsir göstərir. İri dımaqlı heyvanlar torpaqaltı hissələrin yeyilməsinə 

və bitkilərin əzilməsinə, torpağın üst səthinin bərkiməsinə səbəb olurlar. 

Onlar bitkinin üstünü yeyərək ayaqları ilə onu əzirlər. Biogeosenozda 

yabanı bitkinin dominant olub heyvanlara təsir edir. Meşələrdə bu təsir 

nəticəsində kolluqlar və yeni yarpaqlamış küknarlar tədricən yox olur. 

Amma zəhərli bitkiləri heç kəs yemədiyinə görə nəsli kəsilmir və getdikcə 

çoxalır. 

Su rejimi Yer üzəridə ayrı-ayrı zonalarda və ilin fəsillərində 

dəyişdiyindən, rütubət amili də bitki həyatında böyük rol oynayan ekoloji 

amilə çevrilir. 

  Bitki həyatında suyun böyük əhəmiyyəti vardır: 

1. su çatışmadıqda orqanizmin həyat fəaliyyəti pozulur, canlı susuz yaşaya 

bilməz; 

2. su bitkilərdə biokimyəvi proseslərin getməsi üçün mühitdir; 

3. su bitkilərin canlı plazmasının tərkib hissəsidir, sitoplazmanın kolloid 

quruluşunu təmin edir; 

4. fotosintez suyun iştirakı ilə gedir; 

5. fermentlərin aktivliyi və hüceyrənin turqor vəziyyəti sudan asılıdır; 

6. su bitki daxilində müxtəlif maddələrin hərəkətini təmin edir; 

7. buxarlanma nəticəsində bitki suyu itirərək, artan su gərginliyini saxlayır, 

bitkilərin qızmasını normallaşdırır və s. Bitki orqanları, adətən 50-90% 

(kserofitlər-50, sukkulentlər 90%), bəzən isə daha çox su saxlayırlar. Bitki 

tərəfindən qəbul edilən suyun cəmi 0,5-1,0%-i bitki kütləsinin sintezinə sərf 

olunur. Bir qram quru bitki kütləsinin yaranmasına 200-1000 qr su sərf 

olunur (transpirasiya əmsalı). 

Bitki üçün mühitdə olan suyun da əhəmiyyəti böyükdür. Su bitkilərin 

böyümə və inkişafını tənzimləyən vacib ekoloji amil olduğundan, burada 

atmosfer və torpaq quraqlığının böyük əhəmiyyəti var. 

Atmosfer quraqlığı –havanın rütubət defisiti (h.r.d) ilə xarakterizə 

olunur və o, böyük ekoloji əhəmiyyət kəsb edir. 



H.r.d.= 100% - h.n.r. 

burada, h.n.r. –havanın normal rütubətliliyidir, %-lə 

                       havadakı su buxarının elastikliyi 

     H.n.r. =                                                       * 100% (nisbi rütubət) 

                       doymuş su buxarının elastikliyi 

 

Məsələn, Amazonka çayı ətrafında havanın orta illik normal rütubəti 

89% olduğu halda (kəsr11%), Amudərya çayı ətrafında isti günlərdə 5% 

olur (kəsr 95%). Nisbi rütubət və ya havanın normal rütubəti eyni bitmə 

yerində fəsillər və hətta sutka üzrə dəyişir. Nisbi rütubətin küknar 

meşəsində sutkalıq gedişi aşağıdakı kimi olur: 
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9.ANTROPOGEN FAKTOR VƏ YA İNSAN FAKTORU 

Plan 

Antropogen faktor və ya insan faktoru. 

Insanın bitkilər və heyvanlar aləminə təsiri. 
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İnsanın təbiətə və eləcə də bitkilərə təsiri getdikcə daha da güclənir. 

İnsanın fəaliyyəti nəticəsində bütün qitələrin bitki örtüyü ciddi dəyişikliyə 

uğrayır. İnsan bitki örtüyünə müsbət və mənfi təsir göstərir. 

 Yabanı bitkilərin mədəniləşdirilməsi, yeni sortların alınması, bitkilərin 

toxum və vegetativ hissələri ilə yayılması, floranın zənginləşdirilməsi, 

aqrosenozların salınması və s. müsbət təsirlərə aiddir. 

 Tullantılarla hava, su və torpağın çirkləndirilməsi, rekreasiya 

(müəyyən sahənin kütləvi istirahət yerinə çevrilməsi), meşələrin qırılması, 

otlaqların ottarılması və çalınması, mineral gübrə və pestisidlərdən istifadə 

edilməsi, yollar çəkmək, su anbarları tikmək, bitki örtüyünü yandırmaq və s. 

antropogen təsirin zərərli formalarındandır. 

1. Havanın çirklənməsi bitkilərə çox pis təsir edir. İnsanın təsərrüfat 

fəaliyyəti nəticəsində havaya buraxılan təkcə kürürd qazı şibyələri və digər 

bitkiləri məhv edir. Kükürd qazı havada su buxarı ilə birləşib “turşulu yağış” 

şəklində yerə tökülür. “Turşulu yağışlar” İsveçrənin və Kanadanın 

şimalındakı göllərdə pH-ı aşağı (4-5-ə) salmış, bir sıra bitki və heyvanların 

tələf olmasına səbəb olmuşdur.  

2. Rekreasiya. İnsanlar bitki örtüyündə çox gəzdikdə torpaq və bitkilər 

tapdanır. Bitkilər zədələnir, məhv olur. Torpağın bərkiməsi köklərin 

inkişafını pisləşdirir. Nəticədə, növlərin sayı azalır və bəzən sıradan 

çöxırlar. Azsaylı növlərin gül-çiçək kimi toplanması bu prosesi daha da 

gücləndirir. 

3. Meşənin qırılması - insanın biosenoza ən güclü təsir formasıdır. 

Meşənin qırılması meşə fitosenozunun ot və kol fitosenozu ilə əvəz 

olunmasına, bu sahələrdə torpaqların eroziyasına səbəb olur. Hazırda 

rütubətli tropik müşələrin 40%-i məhv edilmişdir. Dəqiqədə tropikada 20 

hektar meşə qırılır. Qırılma meşənin əmələ gəlməsindən 18 dəfə çoxdur. 

4. Ərazilərin mənimsənilməsi, yerli təbii fitosenozların məhv edilib 

yerində aqrosenozlar salınması (Tuqay meşələri, ABŞ-da nəhəng meşə 

massivləri) bəzi növlərin Yer üzündən silinməsinə doğru aparır. Qeyd edək 



ki, biosenozda hər bir bitki növü məhv olduqda, özü ilə 5 onurğasız 

heyvanın məhvini şərtləndirir. Bir sıra ölkələrdə (ABŞ, Almaniya, Yaponiya 

və s.) floranın 5-10%-i sıradan çıxmışdır. Hazırda dünyada 20 min bitki 

növünün mühafizəyə ehtiyacı vardır. Onlardan 250 növü məhv olmaq 

təhlükəsində olduğuna görə Beynəlxalq qırmızı kitaba daxil edilmişdir. 

5. Heyvanların otarılması və otlaqların biçilməsi düzgün aparılmadıqda 

bitki örtüyü sıradan çıxır, qiymətli növlər məhv olur. İngilislər Müqəddəs 

Yelena adalarına (Atlantik okeanı) keçiləri gətirərək, yerli bitki örtüyünü 

tamamilə məhv etmişlər. Həddindən artıq otarma maili yerlərdə səthi 

eroziya əmələ gətirir. Planetdə eroziya nəticəsində 430 min ha torpaq 

sahəsi itirilmiş, bunun da 50 min hektarı məhsuldar torpaqlardır. 

İngilislər Müqəddəs Yelena adalarına (Atlantik okeanı) keçiləri gətirərək, 

yerli bitki örtüyünü tamamilə məhv etmişdilər. 

Yerli təbii fitosenozların məhv edilib, aqrosenozların salınması Yer 

kürəsinin hər yerində müşahidə edilir. ABŞ-da bu məqsədlə  nəhəng meşə 

massivləri qırılmış, Azərbaycanda Kür çayı ətrafı Tuqay meşələri məhv 

edilmişdir. 

Ərazilər mənimsənildikcə bəzi növlər yer üzərindən silinir. Hər bir bitki növü 

məhv olduqda, özü ilə 5 onurğasız heyvanın məhvini şərtləndirir. 

Rütubətli tropik meşələrin 40%-i məhv edilmişdir; dəqiqədə tropik meşələrin 

20 hektarı qırılır. Onlarla bərabər 2-5 milyon heyvan da yer üzündən silinə 

bilər. Hazırda dünya da 20000 bitki növünün mühafizəyə ehtiyacı vardır. 

Onlardan 250 növ məhv olmaq təhlükəsində olduğuna görə Beynəlxalq 

Qırmızı kitaba daxil edilmişdir. 

 

      Hələ qədimdən insan, bitkilər və heyvanlar aləminə təsir edib. Bu 

təsirlər həm birbaşa, həm də qismən dolayı olmuşdur. Düz, yəni birbaşa 

təsirlərə meşələrin qırılması, ot biçmə, meyvə və gül yığılması, ov və s. 



misal göstərmək olar. Bu təsirlər əsasən mənfi nəticələrə gətirib çıxarıb: 

heyvanların bir çox növünü insanlar tamamilə məhv edib: mavi maral 

(Afrika), səyahət edən göyərçin (Şimali Amerika), dronta (Maskaren 

adasında), də- vəquşu, (Yeni Zellandiya), vəhşi dağ keçisi (Avropa). Bir çox 

növlər yo- xolma dərəcəsinə çatıb (Prijeval atı, Asiyanın təkbuynuzlu 

kərgədanı, Afrika və Seylon fili, Asiya şiri, ağ duma, Ussuriya pələngi və s.). 

Hazırda Yer üzündən 150 növ və yarımnöv heyvan yox olub və 10092 

dən çox növ yox olma dərəcəsindədir, 100 növə qədər məməlilər isə 

tamamilə məhv edilmişdir. 1993-cü il 741 növ məməlilər, 970 növ 

sürünənlər, 169 növ amfibiyala- nn yox olma dərəcəsi yaranmışdır. 

Bitkilərdən də bəzi sitrus, xurma, kokos və s. ağaclar məhv edilib. Bəzi 

bitkilər artıq nadir bitki hesab edilir. Son zamanda 100-ə yaxın flora, o 

cümlədən, 70 növə yaxın ot bitkiləri yox olub. Hələ də yox olma 

dərəcəsində 100-ə yaxın bitki növü vardır. Ayn-ayn ərazilərin 

formalaşmasına heyvanlar və bitkilərin uyğunlaşması təsir göstərir. İnsanın 

məskunlaşması ilə bağlı heyvan növləri çox geniş yayılıb. Mədəni 

biosenozla bağlı olaraq bir çox ərazilər tutulmuşdur (bağ, bostan və s.). 

İnsan təzə fitosenozlardan istifadə edir. Müəyyən tədbirlərin nəticəsində 

flora və faunanın tərkibi dəyişir. Belə hidromeliorativ işlərin nəticəsində 

hidro və hidrofit bitki növlərinin dəyişməsi baş verir. Meşələri qıraraq insan 

təzədən onun bərpasına başlayır, təzə biosenozlar yaradaraq süni meşə 

salır və s. tədbirlər görür. Yerli, iynə və enliyarpaqlı meşələrin əvəzinə daha 

çox dominant iynəyarpaqlı meşələr yaradılır. Bitki və heyvan aləminə təbii 

mühitin çirklənməsi böyük təsir göstərir (hava, su, torpaq), sənaye, 

nəqliyyat və mineral gübrələrdən istifadə nəticəsində yaxın gələcəkdə 

böyük fəlakətlər ola bilər. Əsasən cücülərə qarşı kimyəvi çirklənmə daha 

zərərli olmuşdur. Heyvanlar aləmini daha da məhv edən bir əsas amil də 

radioaktiv çirklənmədir. İnsanın qismən təsiri nəticəsində mühit şəraitinin 

dəyişməsi baş verir. Məsələn: iynəyarpaqlı meşələrin qırılması nəticəsində 

bəzi kölgəsevən bitkilər yaşaya bilmir. Şam meşələrinin qırılması isə 



quşların yuva salmasına mane olur, yəni qeyri-mülayim bir şərait yaradır. 

Bataqlıqların qurudulması nəticəsində qrunt sulan aşağı enir və bu, başqa 

bataqlıqlann qurumasına, eyni zamanda heyvan və quş növlərinin sayının 

azalmasına gətirib çıxanr. Su rejiminin pozulması ilə əlaqədar olaraq bəzi 

areallann cənub sərhədində küknar ağaclannın quruması, bəzi quş 

növlərinin sayının azalması və s. nəticəsində üzvi aləmin tərkibi kəskin 

dəyişir: bəzi növlərin sayı azalır, bəziləri də tamamilə yox olur. Məsələn: 

suksessiya prosesi zamanı iynəyarpaqlı meşələrin yerində bəzi ot bitkiləri 

(dominant) üstünlük təşkil edir, əsasən də mədəni bitkilər. Sonradan isə 

buraya xırda bitkilər də qoşulur. Bitkilərin dəyişməsilə əlaqədar heyvanat 

aləmi də dəyişilir. Heyvanların və bitkilərin ekologiyası 

        Bir qrup canlı, xarici görünüşünə, morfoloji xüsusiyyətinə gönə 

fərqlənirsə, buna həyat forması demək olar. Bu termini elmə 80-ci ildə XDC 

əsrin Danimarka alimi E.Varminq gətirmişdir. 1964-cü ildə İ.Q.Serebryakov 

tərəfindən toxumlu bitki növlərinin xarici görünüşü və vegetativ orqanlarının 

həyatının davam etməsi əsasında ekoloji-morfoloji sinifləri tərtib edilmişdir. 

Bu bölmələrə əsasən aşağıdakılar daxildir: 

1. Ağac bitkiləri (ağac, kolluq, kolluqlar);  

2. Yarıağac bitkilər (yarıkolluqlar);  

3. Otlu bitkilər (bir və ikiillik otlar);  

Ağac - dedikdə birgövdəli bitkiləri nəzərdə tuturuq ki, onların budaqları Yer 

səthindən hündürdən başlayır, gövdə isə 10 ildən 100 ilə qədər bəzən isə 

daha çox yaşayır. Kolluq - çoxbudaqlı bitkidir, budaqlanması 

əsasdan,torpağa yaxın hissədən başlanır. Hündürlüyü 1-6 m, davamlılığı 

ağacdan azdır. Xırda kolluq - çoxgövdəli 1 metr hündürlüyündə olur, bir 

neçə 10 il yaşayırlar (qarağat). Yarımkolluq və yarım kolcuqlar - 

kolluqlardan fərqli olaraq az həyat fəaliyyətinə malikdir. Hər il bitkinin yuxarı 

hissəsi məhv olur. Bu, əsasən, səhra və yarımsəhra bitkiləri üçün xasdır. 

Otlu bikilər onların boyu xırda və iri olur. Yaz, yay və payız dövrlərində yaşıl 

olur. Çoxillik otlar - çiçəklənmədən sonra yerüstü köklər ölür və yeraltı 



orqanlardan əmələ gələn tumurcuqlar, gələn ilə təzə köklər gətirir. Bunların 

arasında elə otlar var ki, bir neçə dəfə və ya bir dəfə çiçəkləyir. Bitkilər 

aləmində başqa növ bitkilər də var ki, onlar suda yaşayan bitkilərdir. 

Onlara: sahil yaxınlığında olan bitkilər (qamış); üzən yarpaqlar (ağ 

suzanbağı); suda yaşayanlar (akvariumda yaşayan elodeya) aiddir. Müxtəlif 

təbii bölgələr üçün xüsusi həyat formaları xarakterikdir. Məsələn: tropik 

meşələrdə floranın 96%-i ağac və kolluqlardır, birillik bitkilər isə yoxdur. 

Tundrada çoxillik otlar, kolluq və kiçik kolluqlar (82%), cənub səhralarda 

73% birillik otlar təşkil edir. Heyvanların həyat tərzi yaşayış mühitindən asılı 

olaraq dəyişir. 1938-ci il rus ekoloqu D.N.Qaşqarov iqlim xüsusiyyətlərindən 

asılılığına görə heyvanları 2 qrupa bölmüşdür: 

I. Soyuqqanlı heyvanlar: 1) bütün il fəaliyyətdə; 2) yarım il 

fəaliyyətdə; 3) yayı yatanlar; 4) qışı yatanlar 

II.  İstiqanlı heyvanlar: 1) oturaq: 2) bütün il fəaliyyətdə; 3) ilin 

müxtəlif hissəsi fəaliyyətdə  4) yayda yatanlar; 5) qışda yatanlar. 6) 

mövsümi: 7) yuvaquranlar; 8) qış; 9) yay; 10) uçub gedənlər. 

   Müxtəlif mühitə məskunlaşmasına görə D.N.Qaşqarov aşağıdakı həyat 

formalarını ayırmışdır:  

1) üzənlər (təmiz suda üzənlər və yarımüzənlər);  

2) yerqazanlar (yereşən);  

3) yerüstü: a) yuvaqazmayanlar (qaçan, atlanan, sürünən); b) yuva 

qazanlar (qaçan, tullanan, sürünən); 

 4) ağacda yaşayanlar: a) ağacdan düşməyənlər;  

10.QİDALANMA TİPİNƏ GÖRƏ CANLI ORQANİZMLƏRİN 

EKOLOJİ TƏSNİFATI. BİOLOJİ RİTMLƏR. 

Plan 

1.Qidalanma tipinə görə canlı orqanzimlərin bioloji təsnfatı. 

2.Bioloji ritmlər. 



3.Canlı orqanizmlərin qidalanma tipləri : avtotroflar , 

heterotroflar. 

    Yerdə məskunlaşan bütün canlı orqanizmlər xaricdən maddə və 

enerjinin daxil olmasindan asılı olaraq özlərini açıq sistem kimi aparırlar. 

Maddə və enerjinin sərf edilməsi prosesi qidalanma adlanır. Kimyəvi 

maddələr bədənin qurulması üçün , enerji isə həyat fəaliyyəti xassələrinin 

baş verməsi üçün lazımdır. Canlı orqanizmlərin qidalanmasının 2 tipi 

mövcuddur. Avtotrof və heterotrof. 

    Avtotroflar – karbon mənbəi kimi karbon qazından istifadə edən 

orqanizmlərdir ( bitkilər və bəzi bakteriyalar ). Bu orqanizmlər karbon qazı , 

su və mineral duzlar kimi qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr yartamaq 

qabiliyyətinə malikdir. 

    Enerji mənbələrindən asılı olaraq avtotroflar fotoavtotrofa və 

xemoavtroflara ayrılır. Fototroflar – biosontz üçün işıq enerjisindən istifadə 

edən orqanizmlərdir ( bitkilər, sianobakteriyalar ).  Xemotroflar – biosintez 

üçün qeyri- üzvi maddələrin oksidləşməsi kimyəvi reaksiyalarının 

enerjisindən istifadə edən orqanizmlərdir ( xemotrof bakteryalar – hidrogen 

, dəniz bakteriyaları , kükürd bakteriyaları ). 

  Heterotroflar – karbon mənbəyi kimi üzvi maddələrdən istifadə edən 

orqanizmlərdir ( heyvanlar , göbələklər və bir çox bakteriyalar ). Bu 

orqanizmlər qeyri-üzvi maddələrdən hazırlaya bilmir. 

   Qidanın hazırlanma üsulundan asılı olaraq heterotroflar , faqotroflar və 

osmotroflara bölünür. Faqotroflar bərk qida qalıqlarını udur ( heyvanlar ) , 

osmotroflar – hüceyrə divarı vasitəsilə məhluldan üzvi maddələr udur ( 

gübələk , bakteriyalar ). 

   Qidalanma mənbəyinin vəziyyətinə görə heterotroflar biotroflara və 

saprotroflara ayrılır. Biotroflar canlı orqanizmlərlə qidalanır. Onlar 



zoofaqlara ( heyvanlarla qidalanır ) və fitofaqlara ( bitkilərlə qidalanır) və 

parazitlərə ayrılır. 

    Saprotroflar qida kimi ölmüş orqanizmlərin üzvi maddələri ilə qidalanır.  

Onlara saprotrof bakteriyalar , saprotrof göbələklər və saprotrof bitkiləri 

misal göstərmək olar. 

   Onların arasında detritofaqlara ( detritlərlə qidalanır ), nekrofaqlara ( 

heyvan qalıqları ilə qidalanır ) , kaprofaqlara ( ifrazatla qidalanır ) və s. 

    Bir sıra canlı varlıqlar yaşayış şəraitindən asılı olaraq avtotrof və 

heterotrof qidalanma qabiliyyətinə malik olurlar. Qarışıq tipli qidalanan 

orqanizmlər miksotroflar adlanır. 

    Miksotroflar- qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələri sintez edə bilər və 

hazır üzvi maddələrlə qidalana bilər ( həşəratla qidalanan, bitkilər). 

      

                           Bioloji ritmlər 

  Bioloji ritmlər – bioloji proseslərin və təsirlərin intensivliyinin və 

xarakterinin periodik təkrarlanmasıdır. Bioloji ritmlər irsi qorunur , təbii 

seçmə və orqanizmlərin adaptasiyasının nəticəsidir. Ritmlər sutka daxili , 

sutkalıq, mövsümi, illik, çoxillik və çoxəsrlik olur. 

    Bioloji ritmlər ekzogen və endogen ritmlərə bölünür. Eksozgen ( xarici) 

ritmlər mühitin periodik dəyişməsinə ( gecə-gündüzün , fəsillərin , günəşin 

aktivliyinin növbələnməsi ) reaksiya kimi meydana gəlir. Endogen ( daxili ) 

ritmlər orqanizmin özündə əmələ gəlir. Belə ritmliyə misal DNT, RNT və 

zülalların sintezi , hüceyrələrin bölünməsi , ürəyin vurması , tənəffüsü və s 

göstərmək olar. Xarici təsirlər bu fazaların sürüşməsinə və onların 

amplitudunun dəyişməsinə səbəb ola bilər. 

11.TULLANTİSİZ VƏ AZ TULLANTILI İSTEHSAL 



Plan:  1.Tullantısız və az tullantılı istehsal. 

      2.Tullantısız istehsalın yaradılmasının əsas prinsipləri 

    Tullantısız  texnologiya - elə məhsul istehsalı üsuludur ki, xammal və 

enerji   səmərəli və  kompleks istifadə olunur, ətraf mühitə hər cür təsirlər 

onun normal fəaliyyətinə pozucu təsir göstərmir. 

Bu halda 3 əsas müddəa (qayda) nəzərə alınmalıdır: 

-Tullantısız  istehsalın əsasını maddələrin insan tərəfindən düşünülmüş 

və tənzimlənən   texnoqen  dövranı təşkil edir. 

-Xammalın bütün komponentlərinin səmərəli istifadəsi vacibdir. Enerji 

ehtiyatlarından  mümkün qədər maksimal istifadə olunmalıdır. (t.d.k.I qanunu 

ilə məhdudlaşdırılan səviyyədə) 

-Ətraf mühitə təsirlər qaçılmazdır, onun normal fəaliyyətini pozmur və 

ona ziyan vermir. 

Qeyd  etmək lazımdır ki, «tullantısız texnologiya »  termini şərtidir. Çünki 

termodinamiki  enerji  bitkiləri labüddür və xammalı tamamilə (100%) hazır 

məhsula emal etməl qeyri – mümkündür. Odur ki, hazırda bir sıra digər 

terminlər, o cümlədən « ekoloji təhlükəsizlik texnilogiya »  termini təklif 

olunur. 

Aztullantı  texnologiya – məhsul  istehsalının elə üsuludur ki, ətraf 

mühitə zərərli təsirlər sanitar – gigiyenik normalar ilə buraxılan səviyyədən 

çox deyildir və texniki, təşkilatı, iqtisadi və digər səbəblərdən xammalın bir ( 

müəyyən) hissəsi istifadəsiz tullantılara  çevrilir, uzunmüddətli saxlanılmaya 

və ya bastırılmaya verilir. 



Tullantısız  və az tullantılı texnologiyalar məhfumu təbii  ehtiyatlar, 

xammalın kompleks emalı, ehtiyatların (sərvətlərin) səmərəli istifadəsi, kənar 

məhsullar, istehsalat və  istehlak tullantıları təkrar material və enerji 

ehtiyatları, iqtisadi ziyan (zərər) məfhumları ilə sıx (qırılmaz sürətdə) 

əlaqədardır. 

Təbii ehtiyatlar  (sərvətlər) – günəş enerjisi, su, torpaq, mineral ehtiyatlar, 

heyvan və bitki aləmi ehtiyatları, yer daxili enerji və s. 

Mineral ehtiyatlar – mineral xammalın yer qatlarında geoloji ehtiyatlardır. 

Xammalın kompleks istifadəsi – xammalın habelə istehsalat 

tullantılarının tərkibində olan koponentlərin mümkün qədər tam  və  iqtisadi  

əsaslandırılmış (doğrultmuş) istifadəsidir.Xammaldakı qiyməti 

komponentlərin ayrılması və istifadəsi cəmiyyətdə onlara olan tələbatdan və 

texniki tərrəqinin səviyyəsindən asılıdır. Xammaldam kompleks istifadə 

istehsalatın effektliyini yüksəldir, məhsulun həcmini və çeşidini ( assortiment) 

artırır, maya dəyərinin və xammal bazasına çəlilən xərclərin azalmasını 

təmin edir, ətarf mühitin istehsalat tullantıları ilə çirklənmsinin qarşısını alır. 

Xammalın fiziki - kimyəvi emalı proseslərində əsas məhsullar ilə kənar 

məhsullar  da yaranır ki, istehsal  prosesinin məqsədi deyildir, lakin bir qayda 

olaraq  hazır əmtəəlik məhsul kimi istifadə oluna bilər. Onların dövlət 

standartları, texniki şərtləri vardır.Əgər kənar məhsulun ayrılması  və emalı 

istehsalatda istifadə üçün iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun olmazsa, onu 

yanacaq kimi və ya digər yararlı məqsədlər üçün istifadə edirlər. 

İstehsalat tullantıları – məqsədli məhsul istehsalı prosesində yaranan 

xammal , material, y/fabrikat qalıqlarıdır  ki, qismən və ya tamamilə 

keyfiyyətini itirmişdir və standartlara (texn.şərtlərə) uyğun  deyildir.Bu 



tullantılar  emal olunmaqla və ya emalsız istehsalat və istehlak sahələrində 

istifadə luna bilər 

İstehlak tullantıları – məhsulun istehlakı prosesində yaranan istifadədə 

olmuş materiallar, aşınmış müxtəlif məmulatlardır  ki, bərpası  iqtisadi 

cəhətdən səmərəli deyildir. İstehlak tullantıları xammal və ya ona əlavələr  

kimi istifadə oluna bilər. 

Təkrar  material ehtiyatları (TME) – hər hansı  məhsul  istehsalı üçün 

əsas və  ya köməkçi material kimi istifadə oluna bilən  istehsalat və istehlak 

tullatılarıdır. Onlara həmçinin kənar məfsullar da aid edilir ki, hələlik kifayət 

qədər tam istifadə olunmur və sənaye üçün potensial material ehtiyatları 

sayılır. 

Təkrar enerji ehiyatları (TEE) – texnoloji qurğularda yaranan məhsulun, 

tullantıların, kənar və aralıq məhsulların enerji potensialıdır, tam və ya 

qisməndigər istehlakçıların enerji  təchizatında  ( müəssisə  dax- də tam və 

ya başqa müəssədə ) istifadə oluna bilər. TEE – ni yanacaq. istilik  və 

mexaniki  TEE – na ayırırlar . Yanacaq  TEE-yanacaq kimi istifadə oluna 

bilən tullantı və kanar məhsullardır. İstilik TEE- texnoloji avadanlıqların 

(peçlərin) tüstü qazlarının, material axınlarının ,soyuducu suyun 

istidəyişdirici  aparatdan sonrakı və s. Fiziki istiliyidir.Mexaniki TEE- texnoloji 

proseslərdə yaranan sıxılmış qazların enerjisidir. 

Tullantısız  istehsalın  prinsipləri – sistemliliyi; xammal və enerji 

ehtiyatlarının  kompleks  istifadəsi; material  axınlarının dövriliyi; isrehsalatın 

ətraf mühitə təsirlərinin məhdudlaşdırılması; tullantısız istehsalın  təşkilinin 

səmərəliliyidir. 

Sistemlik – isteksalat, sosial və təbii proseslərinin  qarşılıqlı əlaqələrinin 

və asılıqlarının uçotudur (əlaqələndirilməsidir). 



Xammal və enerji ehtiyalarının kompleks istifadəsi – bir müəssisə 

tərəfindən  digər müəssisənin tullantılarının itifadəsinə əlverişli şərait yaradır 

( kombinə olunma və sahələr arası kooperasiya). 

Material ehtiyatlarının dövrüliyi  və istehsalatın ətraf  mühitə təsirlərinin 

məhdudlaşdırılması  təbii ehtiyaların  (su, hava və s.), habelə yer səthinin, 

bitkivə heyvan aləminin qorunmasına imkan verir. 

İstehsalatın ətraf mühitə  təsirləsrinin məhdudlaşdırılması o deməkdir ki, 

istehsalatın hərtərəfli (bütün) təsirlərindən ətraf mühitin keyfiyyəti dəyişmir, 

ya da buraxıla bilən hədd səviyyəsində dəyişir. Bu səviyyə tullantısız 

istehsalatın  ətraf  mühitə  təsirini məhdudlaşdıran kriteriyaların 

(parametrlərin) hesabının əsasını  təşkil etməlidir. 

İstehsalatın təşkilinin səmərəliliyi energetik, texnoloji, iqtisadi, ekoloji və 

sosial paramatrlərə görə qiymətləndirilir və təbii ehtiyatlar komleksindən elə 

istifadəni nəzərdə  tutur ki,itehsalatın həcminin artması ilə iqtisadi ziyanın 

artması baş vermir. 

Tullantısız istehsalın yaradılması mərhələlərlə həll olunur.Fəaliyyətdə 

olan müəssisələrdə ilk növbədə təmizləyici qurğular yaradılır. Əmələ gələn 

tullantılar isə  ətarf mühitdən izolyasiya (zərərləşdirmə, basdırılma) olunur. 

Tullantısız texnologiya- tullantıların yaranmasını  minimuma  çatdıran 

prinsipə yeni texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, habelə  itehsalat və 

istehlak tullantılarının utilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

12. TƏBİİ RESURSLAR. TORPAQ , SU VƏ BİORSURSLAR.  BİTKİ 

RSURSLARI. 

Plan:  

      1.Resursların təsnifatı. 



      2. Torpaq , su və bioresurslar. Bitki resursları. 

Torpaq resursları. 

     Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı təbiətlə cəmiyyətin qarşılqlı təsirinin 

ümumi qanuna uyğunluqlarını və təbiətdən istifadənin iqtisadi səmərəliliyini 

öyrənir. Müasir dövrdə cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafı 

mərhələsində qarşıya çoxsaylı ekoloji problemlər çıxır. Bunun üçün 

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elmi təbiətdən səmərəli istifadənin əsas 

istiqamətlərini müəyyənləşdirib, ekoloji tarazlığın saxlanması yollarını 

müəyyən edir.  

      Təbii ehtiyatlar – insanların maddi və mənəvi tələbatlarını ödəmək 

məqsədilə cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən və ya istifadə ediməsi 

mümkün olan təbiətin bir hissəsidir. Təbii ehtiyatların ən mühüm növləri; 

minerallar, torpaq, su ehtiyatları flora və fauna, atmosfer havası və günəş 

enerjisidir. Ölkənin təbii ehtiyatları onun milli sərvətinin mühüm tərkib 

hissəsidir. Təbii ehtiyatların potensialının saxlanması, mühafizəsi və 

bərpası təbiəti mühafizənin mühüm vəzifələrindən biridir.  

      Torpaq xarici mühitin mühüm amillərindən biri olmaqla təbiətin başlıca 

nemətidir. Torpaq maddi nemətlər istehsalının əsası və xalqın tükənməz 

sərvətidir. Torpaq - insanın həyat vasitəsidir, ona görə də torpaqdan 

səmərəli istifadə etmənin ümumdövlət, ümumbəşər əhəmiyyəti var. 

Planetimizin 510 mln km2 sahəsi vardır. Bunun 149 mln km2 quru, 361 mln 

km2 isə sudur. Torpaq kənd təsərrüfatı istehsalatında başlıca istehsal 

vasitəsidir.  

      Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin məlumatlarına əsasən 

Dünya üzrə əkinçilik üçün yararlı sahələr azdır. Bunun genişləndirilməsi isə 

çətin və böyük xərc tələb edir. İnsan öz fəaliyyəti ilə təbii şəraitə təsir edir. 

Onun xassələrini pozur. Buna görədə torpağın mühafizəsi onun fiziki 

xassələrinin kimyəvi və bioloji tərkibinin saxlanmasına yönəlməlidir. 



Torpağın mexaniki elementləri birləşərək onun quruluşunu əmələ gətirir. Bu 

da torpağın məhsuldarlığı və münbitliyi üçün əsas əlamətdir. Torpaqlar 

strukturlu, struktursuz olur. Strukturlu (möhkəm, suda dağılmayan 

kəltənciklərdən ibarət torpaq) torpaqlar istehsal əhəmiyyətli torpaqlardır, 

bitkilərin suya, havaya və qidaya olan bütün tələbləri ödənilir. Məhsuldarlıq 

yüksək olur. Struktursuz torpaqda (qumsal, torflu, şorəkət) su və hava 

antoqonist olur. Torpaq -suyun təsirindən tez dağılır, su və hava keçə 

bilmir, tez bataqlıqlaşır. Torpağın fiziki xassələrinə torpağın məsaməliliyi su, 

hava və istilik rejimi aiddir. Bu xassələr torpağın məhsuldarlığını, bitkilərin 

inkişaf şəraitini və sanitariya vəziyyətini xarakterizə edir. Canlı aləm üçün 

torpağın kimyəvi tərkibinin böyük əhəmiyyəti var. Torpaqda bir çox kimyəvi 

maddələr vardır. Onların az və çox olması bitki və heyvanların həyatında 

mühüm rol oynayır. (kalsium, fosfor, mis, dəmir, yod, kobald, flüor və s.) 

Torpaqda qaz mübadiləsinin sürətlənməsi (O2, CO2, N) bioloji proseslər 

üçün əlverişli şərait yaradır. Bu isə bitkilərin inkişafı, üzvi maddələrin 

parçalanması üçün vacib şərtdir. Torpağın çirklənməsi. Torpaq səthinin 

müxtəlif təbii, sənaye, kənd təsərrüfatı və məişət tullantıları ilə örtülməsi 

maddələrin texnoloji miqrasiyası nəticəsində torpağa elementlərin və 

onların birləşmələrinin daxil olunması onun çirklənməsinə səbəb olur. 

Torpağın mexaniki, təbii, kimyəvi, bioloji və sanitariya cəhətdən çirklənməsi 

növləri vardır. Mexaniki çirklənmə – torpaq səthinin müxtəlif tullantılarla 

(inşaat materialları, dəmir – beton hissələri məişət tullantıları və s.) 

çirklənməsidir. Kimyəvi çirklənmə zamanı tərkibində sink, civə, qurğuşun, 

flüor, manqan, dəmir olan tullantılar torpağa düşür. Bunlar əsasən elektirik 

stansiyaları və sənaye müəssisələri tərəfindən torpağa atılır. Hazırda bu 

tullantıların ümumi miqdarı 5 mln m 3 -dir onlar aşağıdakı tərkibdə olur.  

Su resursları 

     Su elə bir xüsusi xammaldır ki, onsuz heç bir texnologiyanin realizəsi 

mümkün deyil. Su hər yerdə və hər sahədə istifadə olunur. O hər bir insan 



üçün vacib sayılan son məhsullardan biridir. Məhz buna görə təsərrüfat 

fəaliyyəti prosesində istifadə olunan suyun miqdari bütün istehlak olunan 

xammalların həcmindən dəfələrlə çoxdur. Son 80 il ərzində dünya 

miqyasında ümumi su istehlaki 10 dəfə, sənayedə istehlak isə 20 dəfə 

çoxalmışdir. Respublikamiz su ilə az təminatlı regionlardan sayilir. Qonşu 

Qafqaz respublikaları ilə müqayisədə Azərbaycan öz yerli su ehtiyatlarına 

görə axırıncı yerdədir. Belə ki, respublikada bütün su (tranzit, yerli, yeraltı) 

ehtiyatı quraq və orta rütubətli illərdə 23-32 mlrd. m3 arasında dəyişir. 

Bunun isə ancaq 10 mlrd. m3 qədəri tənzim olunur. Bunları nəzərə alaraq 

su resurslarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Su resurslarından səmərəli 

istifadənin əsas istiqaməti əsas su istehlak edən sahələrdə su istehlakının 

həcminin azaldılmasıdır. Əsasən bu təzə, təmiz suya aiddir. Bunun üçün 

suqoruyucu texnologiyalar 95 tətbiq olunmalı, və suyun təsərrüfatda 

istifadəsi azaldılmalıdır. İkinci istiqamət – sudan istifadənin bütün 

mərhələlərində su itkilərinin qarşısının alınmasıdır. Ən çox su itkiləri 

suvarmada baş verir. Məişət təsərrüfatında istifadə olunan suyun 20%-ə 

qədəri itkiyə məruz qalır. Su sayğaclarının olmaması və su tariflərin aşağı 

olması nəticəsində əhali tərəfindən israfçılıga səbəb olur. Halbuki, içməli 

suyun təmizlənməsi çox baha başa gəlir. Azərbaycanda sudan istifadə 

―Azərbayan Respublikası Su Məcəlləsi‖ qanunu (1997) ilə tənzim edilir. 

Həmin qanun respublikada su ehtiyatlarından istifadə və qorunması ilə 

bağlı hüquq münasibətlərini tənzimləyir. Qanunvericiliyin bu bölməsində su 

obyektlərindən istifadə hüququ, su obyektlərinin istifadəyə verilməsi 

qaydaları, sudan istifadə edənlərin hüquqları və s. izah olunur. 

 Su istifadəçiləri və su istehlakçıları. 

        Su resurslarından istifadə iki istiqamətdə baş verir. Suyu texnoloji 

proseslərdə və məişət təsərrüfatı sistemində istifadə edən subyektləri su 

istehlakçıları adlanır. Əsas su istehlakçısı sənayedir (energetka - 45%, 

qara və əlvan metallurgiya -6%, kimya və yeyinti sənayesi - 5%, 



maşınqayırma - 3%). Suyun fiziki-kimyəvi keyfiyyətini dəyişmədən, onu 

resurs kimi istifadə edən sahələr isə su istifadəçiləridir. Bu su nəqliyyatı, 

balıqçılıq, hidroenergetikadır. Son 80 il ərzində dünya miqyasında ümumi 

su istehlaki 10  dəfə, sənayedə istehlak isə 20 dəfə çoxalmışdir.Respublika 

üzrə 2011-ci ildə su istehlakı 8012 mln kub metr,o cümlədən məişət-icməli 

məqsədlər ücün 397 mln kub metr, istehsal ehtiyatları ücün 1760 mln kub 

metr, icməli su 52 mln kub metr, suvarma və kənd təsərrüfat təchizatına 

5746 mln kub metr və s olmuşdur. 

Su resurslarının əhəmiyyəti. 

     Yerin su səthi - hidrosfera – onun ümumi sahəsin 71%-i təşkil edir. 

Suyun 96,5 %-i dəniz və okeanlarda, 1,7 %-i buzlaqlarda və yalniz 0,45 %-i 

icməli sudan ibarət çay və göllərdə cəmlənmişdir. Başqa sozlə, Yer 

kurəsinin su potensiali 1,6 mlrd m3 təşkil edir. O cümlədən cəmi 28mln km3 

içməli sudur. İçməli suyun təmizlənməsi çox baha başa gəlir. Bunları 

nəzərə alaraq su resurslarından səmərəli istifadə olunmalıdır. 

Bitki resursları. 

      Təbiətin qiymətli sərvətlərindən biri də meşədir. Meşə sərvətlərindən 

hələ çox qədimdən geniş istifadə olunmuşdur. İndi də meşələr yanacaq və 

tikinti materialı, dərman maddələri və sənaye üçün xammal mənbəyidir. 

Meşələrin ətraf mühitə - havaya, torpağa, suya və heyvanlar aləminə təsiri 

çox böyükdür. O, mühüm təbii ehtiyatlar  kompleksidir.Ovçular meşələrə 

qayğı göstərirlər, yəni ağaclara qulluq edir, ot toxumları və ağac əkir, kartof, 

çuğundur və yem bitkiləri becərirlər. Meşələrdən müxtəlif meyvələr, 

giləmeyvələr və göbələk yığılır, kənd təsərrüfatı heyvanları üçün yem 

tədarük edilir.Meşələrin suyu mühafızə etməkdə və saxlamaqda, havanm 

temperaturunu və qaz tərkibini nizamlamaqda, havanı və suyu 

təmizləməkdə, xəstəlik törədiciləri zərərsizdirməkdə, səsi azaltmaqda, 

küləyin dağıdıcı təsirinin və torpağın eroziyasının qarşısını almaqda, 



insanların sağlamlığını qorumaqda və s. sahələrdə əhəmiyyəti 

əvəzedilməzdir. Meşəliklər bir çox qiymətli heyvanlar və quşlar üçün 

yaşayış və çoxaltma mühitidir. Təbiətin bəzəyi olan maral, cüyür, pələng, 

samur, turac, kəklik, qırqovul və s. heyvanlar meşə mühitində 

yaşayır.Meşələrdə müxtəlif ağac cinsləri bitir, albalı, qaragilə, nar, heyva, 

alma, armud, əzgil, köyəm, zoğal, itburnu, sumaq, moruq, fındıq, böyürtkən 

kimi meyvə və giləmeyvələr yetişir. Onlardan ölkəmizin yeyinti, qənnadı, 

konserv, şarabçılıq, əczaçılıq sənayesində və təbabətdə geniş istifadə 

edilir.Meşələrin ovçuluqda, turizmdə və idman işlərində, ərazinin iqliminin 

sağlamlaşdırılmasında böyük əhəmiyyəti vardır. Təbii komponentlər 

içərisində meşə resursları mühüm yer tutmaqla, xalq təsərrüfatının və 

insanların həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onlar, təbii mühitin bir 

hissəsi kimi, bir sıra ekolojiiqtisadi funksiyaları yerinə yetirirlər: atmosferin 

tərkibinin normalaşdırılmasında mühüm rol oynayırlar; ekoloji zərərlə 

tullantıları assimilyasiya edirlər; qlobal iqlimi formalaşdırırlar; su 

dövriyyəsinə böyük təsir göstərirlər; torpaqların münbitliyini qoruyur, 

sürüşmələrin, eroziyanın qarşısını alırlar; bitki və heyvanat aləminin 

məskunlaşdığı yerlərdir; rekreasiya və estetik funksiyaları yerinə yetirirlər; 

müəyyən dərəcədə ölkənin ekoloji-iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edirlər; 

iqtisadiyyatın bir çox sahələri üçün xammal mənbəyidirlər. Müasır 

qiymətləndirməyə əsasən meşələrin ilk 8 funksiyasının istifadəsindən gələn 

gəlir (ekolojiiqtisadi gəlir) meşədən istifadə sahəsindəki istehsal 

fəaliyyətindən əldə olunan gəlirdən çoxdur. Bu sahədəki vəziyyət bazarın 

―uğursuzluğunun‖ və təbii resursların tam qiymətləndirilməməsinin klassik 

nümunəsidir. Bu öz əksini meşələrin strukturunun, keyfiyyət tərkibinin 

pisləşməsində, meşələrin məhv olunmasında göstərir. Bundan başqa 

meşələrin itirilməsi nəticəsində iqlim dəyişiklikləri və atmosfer 

transformasiyaları risqi, su ehtiyatlarının keyfiyyətinin pisləşməsi, 

biorəngarəngliyin itirilməsi və s. insanın həyat fəaliyyətinə və deməli, indiki 

və gələcək cəmiyyət üçün mənfi təsir göstərir. Belə vəziyyətdən çıxmaq 



üçün mexanizmlərdən biri birbaşa dövlət tənzimlənməsi ola bilər. Lakin 

daha səmərəli tam qiymətləndirmə metodundan istifadə etmək olardı. 

Meşələrin bütün funksiyalarının işlək vəziyyətdə qalması üçün bir universal 

qayda olmalıdır: meşələrin saxlanmasının iqtisadi dəyəri, onlardan 

istifadənin iqtisadi dəyərindən artıq olmalıdır. 

   Azərbaycan az meşəli ölkələr sırasına daxildir. Respublikamızdakı 

meşələr qismən sənaye əhəmiyyəti kəsb etsə də, torpaqqoruyucu, 

sağlamlaşdırıcı faydalılığı və yenidənbərpasının çətinliyi ilə əlaqədar 

onların istifadəsi məqsədəuyğun deyildir.  

    Meşə - Yerin ağac bitkiləri ilə örtülmüş hissəsidir. Quru ərazinin üçdə 

birini tutur. Yer kürəsində meşələrin ümumi sahəsi 38*106 km2 -dir. Bioloji 

cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, 

ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti 

hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti 

hesab olunur. Dünya üzrə meşə örtüyünün sahəsi 4 milyard hektardır. 

Bunun 809 milyon hektarı Rusiya Federasiyasının, 478 milyon hektarı 

Braziliyanın, 310 milyon hektarı Kanadanın və 303 milyon hektarı ABŞ-ın 

payına düşür. Azərbaycan Respublikası ərazisinin ümumi sahəsi 86,6 

milyon hektardır. Azərbaycan meşələrinin ümumi sahəsi isə 1213,7 min 

hektardır. Hər adam başına təqribən 0,12 ha meşə sahəsi düşür ki, bu da 

ümumdünya miqyasında götürülən müvafiq orta rəqəmdən 4 dəfə (0,48 ha) 

azdır. Son 200 ildə dünya üzrə meşə ərazilərinin sahəsi 2 dəfədən çox 

azalmışdır. XVIII-XIX əsrlərdə indiki Azərbaycan ərazisinin 35%-i meşə ilə 

örtülü olmuşdur. Bu rəqəm Rusiya Federasiyasında 44%, Latvivada 41%, 

Gürcüstanda 39% təşkil edir. Ölkəmizin meşə ehtiyatının 49%-i Böyük 

Qafqaz regionunun, 34%-i Kiçik Qafqaz regionunun, 15%-i Talış zonasının 

və 2%-i Aran zonasının (Naxçıvan MR ilə birlikdə) payına düşür. 

Azərbaycanda adambaşına 0,12 ha meşə sahəsi düşür. Hazırda 261 min 

hektar meşə fondu sahəsi Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdədir. 



Münbit torpaqlarımızın yuyulub getməsinin qarşısının alınmasında, sel 

daşqınlarının minimuma endirilməsində, tarlaların küləkdən və quraqlıqdan 

qorunmasında meşələrin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan meşələri 

əhəmiyyətinə görə I qrupa aid edilir və bu meşələr Respublikanın müxtəlif 

bölgələrində müxtəlif tərzdə yayılmışdır. Bu bölgələrə xas olan 

xüsusiyyətlərdən biri müxtəlif təbii sərvətləri - mineral xammalı, suyun, 

enerjinin, torpaqların yerləşməsidir. Onların arasında meşə sərvətləri heç 

bir digər təbii sərvətlərə xas olmayan çox sahəli funksiyaları yerinə yetirir. 

Meşələr yeganə təbiət kompleksi hesab olunur ki, onlar su, hava və torpaq 

kimi biosferanın çox vacib olan komponentlərinin sabitləşdirilməsinə şərait 

yaradır. Respublika meşələrinin əksər sahələri (85%) Böyük Qafqazda, 

Kiçik Qafqazda və Talış dağ bölgəsində yerləşir. Meşələrin çox hissəsi 

qiymətli ağac cinslərindən ibarətdir (palıd, fıstıq, vələs, cökə, ağcaqayın və 

s.). Respublikanın meşələrinin müxtəlifliyi, onun yayılması iqlim, torpaq, 

müxtəlif hündürlük qurşaqlarından və digər şəraitdən asılıdır. Meşələr bir 

növ rütubət toplayıcısı rolunu oynayır və düzənliklərə suyun paylanmasını 

tənzimləyir, onu nisbətən tarazlaşdırır. Bununla yanaşı, meşələr dağlıq 

rayonlarda torpaq sürüşməsi və dağ uçqunlarının qarşısını alır. Eyni 

zamanda, meşələr fitonsit xüsusiyyətinə malikdir, onlar zərərli 

mikroorqanizmləri məhv edir. Meşələr bitkiləri, torpağı, su hövzələrini, 

yolları, yaşayış məntəqələrini, abidələri, təbii amillərin zərərli təsirindən 

qoruyur, mikroiqlimi dəyişir, quru, isti, güclü küləklərin təsirini azaldır. 

Meşələr dərə, yarğan və hərəkət edən qumları bərkidir, qar örtüyünün 

bərabər yayılması və tədricən əriməsinə imkan yaradır, buxarlanmanı 

zəiflədir, qrunt sularının səviyyəsini endirir. Bütün bunlarla yanaşı, 

meşələrin təbiətdə ən böyük rolu - hər hektarın il ərzində 10-20 ton karbon 

qazını udaraq əvəzində oksigen ixrac etməsidir. 1 ha meşə sahəsi 1 saatda 

8 kq karbon qazını udur, bu da 1 saatda 200 nəfərin nəfəsi ilə havaya 

buraxılan karbon qazının həcminə bərabərdir. Meşələr torpaqları 

eroziyadan qoruyur, su ehtiyatlarının tükənməsinin qarşısını alır və havanı 



sanitariya-gigiyena baxımından saflaşdırır, təbiətdə maddələr 

mübadiləsində və enerjinin bioloji dövriyyəsində əvəzsiz rol oynayır. Bütün 

bunları sadalamaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, meşə sahələrinin 

qorunmasının vacibliyini, meşə bərpa işlərinin taleyüklü bir məsələ 

olduğunu hiss edək. Azərbaycan meşələrinin geniş ərazisi Böyük Qafqaz 

sıra dağlarının cənub və şimal-şərq yamaclarındadır. Bu meşələr 

Azərbaycan ərazisindən başlamış, Dağıstan sərhəddinə kimi uzanır. 

Meşələr Azərbaycanm şimal-şərqində, əsasən Qusar, Quba, Dəvəçi, 

Siyəzən və Xızı inzibati rayonlarından cənub-qərb istiqamətindəki ərazini 

əhatə edir. Xızı rayonundan cənub-qərb istiqamətində meşə massivi 

tədricən azalır və tam meşəsiz sahə ilə əvəz olunur. Böyük Qafqazın cənub 

makroyamacında Şamaxı rayonu ərazisində meşə massivi yenidən bərpa 

olunur və dağ yamacları ilə fasilə vermədən başdan-başa örtük yaratmaqla 

Gürcüstan Respublikasının sərhəddinə kimi uzanır. Burada meşələr 

əsasən İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən inzibatı 

rayonlarının dağlıq hissəsini əhatə edir. Meşə massivi ara vermədən cənub 

yamacı ilə qərb istiqamətində Gürcüstan ərazisinə doğru uzanır. Meşələrin 

geniş ərazisindən biri də Kiçik Qafqaz sıra dağlarının yamaclarıdır. Burada 

meşələr ayrı-ayrı massivlər şəklində əsas dağ qollarının şimal, şimal-şərq 

və şərq yamaclarını örtür. Yalnız Cənubi Qarabağ ərazisində meşə massivi 

ara verir və İran sərhəddinə çatmır. Bundan əlavə meşələrə adacıq 

şəklində Naxçıvan Muxtar Resublikasında Şahbuz rayonu ərazisində, 

Küküdağ yamaclarında təsadüf edilir. Meşələrin geniş massivindən biri də 

Talış dağ yamäclarını əhatə edir. Burada meşələr Astara, Lənkəran, Lerik, 

Masallı, Yardımlı, Cəlilabad və qismən də Biləsuvar inzibati rayonlarının 

ərazisində yayılmışdır. Meşələrin az hissəsi Kür və Araz çayları sahili 

boyunca uzanır və Tuqay tipli massiv şəklində lentvari ərazini tutur. 

Azərbaycan öz fusunkar gözəlliyi, zəngin təbii sərvətləri, al-əlvan florası və 

faunası ilə bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Burada 125 fəsiləyə və 930 

cinsə daxil olan ali bitkilərin 4500 növü yayılmışdır. Bunlardan 48 fəsiləyə, 



135 cinsə mənsub olan 450 növ ağac və kollar Respublikamızın 

meşələrində bitir. Bu isə Respublika florasındakı bitki növlərinin 11-ni təşkil 

edir. Azərbaycan dendroflorasının tərkibində 70 regional endem növə 

təsadüf edilir. Bu da ümumi ağac və kol bitki növlərinin 16%-i deməkdir. 

Azərbaycan dendroflorasının belə zəngin tərkibə malik olmasına 

baxmayaraq, əsas meşə əmələgətirən növlər azdır.  

   Azərbaycan meşələri əsasən enliyarpaqlı cinslərdən ibarətdir. 

İynəyarpaqlı meşələrdə əsas Qarmaqvari şama (Pinus Hamata)-bu növ 

bəzən kox (P.Kochioana), Sosnovski (P.Sosnovi) adlanır) Kiçik Qafqazda, 

Göy-Göldə, Tovuz rayonu ərazisində Şamlıq və Böyük Qışlaq kəndləri 

ətrafı meşələrdə, Böyük Qafqazda Qusar rayonu meşələrində təsadüf 

edilir. İynəyarpaqlı meşələrdən Eldar oyuğu adlanan 400 ha-a yaxın 

sahədə kserofit şəraitdə Eldar şamı (Pinus Eldarica), əsasən təzə və 

rütubətli fıstıq meşələrində Qaraçöhrədən (Taxus Bacaata) ibarət 

enliyarpaqlı cinslərə qarışıq halda və ya kiçik meşəciklər şəklində 

ağaclıqlarda təsadüf edilir. Belə meşəciklərə Böyük Qafqazda - Qəbələ 

rayonunda Həmzəli qəbiristanlığında, Pirqulu və Oğuz rayonu meşələrində, 

Xızı, Dahardibi adlanan meşələrdə, Kiçik Qafqazda - Göy-Göl, Gədəbəy 

meşələrində, Talış dağlarında - Lerik rayonu Hamazat kəndi ətrafı 

meşələrdə təsadüf edilir. İynəyarpaqlı cinslərdən ən geniş ərazidə yayılmışı 

ardıc meşələridir. Azərbaycan meşələrində - Qazax ardıcı (Juniperus 

Salina), Uzunsov ardıc (C. Oblonga), Cırtdan ardıc (C. Pugmaca), 

Alçaqboy ardıc (C. Depressa), Qırmızı ardıc (C.Polycarpos) və s. növləri 

bitir. Ardıc meşələrinin ən geniş sahəsi Bozdağda, Naxçıvan 

meşələrindədir. Ardıcın çox da geniş olmayan sahələrdə seyrək meşələri 

də vardır. İynəyarpaqlı meşələr (ardıc və şam) Respublika meşələrinin 

meşə ilə örtülü sahəsinin təqribən 134 1,6%-ni təşkil edir. Azərbaycan 

Respublikasında həmişəyaşıl enliyarpaqlı meşələr yoxdur. Belə cinslərə 

yalnız Bakı, Gəncə, Şəki, Sumqayıt və digər iri şəhər və qəsəbələrdə 

yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqlarında təsadüf edilir. Respublika 



meşələrinin əsasını qışda yarpağını tökən enliyarpaqlı növlər təşkil edir. 

Meşə ilə örtülü sahə hakim cinslərə görə təqribən aşağıdakı kimi 

paylanmışdır: şam-0,04%, ardıc-2,37%, fıstıq-31,68%, palıd-23,4%, 

vələs26,01%, göyrüş-0,01%, ağcaqayın-0,22%, qovaq3,58%, qızılağac-

1,87%, cökə-1,71%, qarağac-l,16%, digər cinslər-7,95% olduğu müəyyən 

edilmişdir. Meşələrin tərkibcə müxtəlif olmasına baxmayaraq, enliyarpaqlı 

meşələri əsasən fıstıq, palıd və vələs cinsləri əmələ gətirir. Meşə ilə örtülü 

ərazinin 85,5%-i bu üç cinsin payına düşür. Meşələrin yaş siniflərinə görə 

də paylanması müxtəlifdir. Belə ki, cavan meşələr meşə ilə örtülü sahənin 

11,2%-ini, orta yaşlı ağaclar-63,3%-ini, yetişməkdə olan ağaclar-13,4%-ini, 

yetişmiş və yaşı ötmüş meşələr-12,l%-ini təşkil edir. Yetişmiş və yaşı ötmüş 

meşələr 1966-cı il məlumatında meşə ilə örtülü sahənin 35,4%-i olduğu 

halda, 1988-ci ildə bu rəqəm 12,1% olmuşdur. Orta yaşlı ağaclar isə 1966- 

cı ildə 21,6%, 1988-ci ildə 63,3%-ə çatmışdır. Bu isə meşələrin tədricən 

cavanlaşdığını göstərir. Azərbaycanın əksər meşələri (85%) dikliyi yüksək 

olan dağ yamaclarında yerləşməklə əvəzolun- 135 maz torpaqqoruyucu, 

sutəmizləyici və iqlim saflaşdırıcı əhəmiyyətə malikdir. Meşələrin sıxlığa 

görə paylanması da müxtəlifdir. Respublika meşələrinin 13,7%-i aşağı (0,3-

0,4), 2,62%-i orta (0,5-0,6), 18,3% normal (0,7-0,8) və 2,62%-i yüksək (0,9-

1,0) sıxlıqdadır. Meşələrin ümumi orta sıxlığı-0,56 müəyyən edilmişdir. 

Bonitet sinfinə görə də meşələrin paylanması müxtəlifdir. Yüksək I-II 

bonitetli meşələr meşə ilə örtülü sahənin 14,9%-ni, III bonitet-42,3%-ni, IV 

bonitet-27,4%-ni və aşağı bonitetli 5-ci sinfə mənsub meşələr 15,4%-ni 

təşkil edir. Meşələrin orta illik artımı 1,74 kub m-dir. Bu artım bərk yarpaqlı 

(fıstıq, palıd, vələs və s.) cinslərdə 1,77 kub m, yumşaq yarpaqlı (qovaq, 

yalanqoz, qızılağac) cinslərdə isə 2,12 m3 təşkil edir. Buradan belə 

qənaətə gəlmək olar ki, meşələrimizdə yüksək məhsuldar (I və II bonitet) 

ağaclıqlar (14,9%) azdır. Orta məhsuldar (III bonitet) ağaclıqlar 42,3%, az 

aşağı məhsuldar (IV və V bonitet) ağaclıqlar isə 42,8% təşkil edir. Bu 

göstəricilər meşələrin qorunması, onun məhsuldarlığının artırılması 



sahəsində son illər görülmüş meşəçilik tədbirlərinin qeyri-qənaətbəxş 

aparıldığının bazis göstəricisidir. Meşələrimizdə 1536 cinsə aid olan 150 

növ yabanı meyvə bitkiləri mövcuddur. Bu bitkilərdə min tonlarla (adi qoz, 

alma, armud, zoğal, alca, əzgil, fındıq, xurma, yemişan, şabalıd, böyürtkən 

və s.) yabanı meyvə məhsulu vardır. Bu meyvələrdən 30%-i istismar 

əhəmiyyətli məhsullardır. Meşələrimizdə arıçılığın inkişafı üçün də əlverişli 

şərait vardır. Hazırda meşə müəssisələrində 700-ə yaxın arı ailəsi 

saxlanılır. Arılar meşə bitkilərinin tozlanmasına köməklik edir, bol toxum 

məhsullarının alınmasına şərait yaradır və əlavə bal məhsulu alınmasını 

təmin edir. Azərbaycan meşələrinin yüksəkliklərə görə paylanmasının da 

özünəməxsus qanunauyğunluqları vardır. Belə ki, əksərən şimal istiqamətli 

dağ yamaclarında palıd-vələs meşələri üstünlük təşkil edir. Aşağı dağ 

qurşağmda az məhsuldar palıd, qarağac, dəmirağac meşələri, orta dağ 

qurşağında nisbətən məhsuldar palıd-vələs meşələri, yuxarı dağ meşə 

qurşağında isə daha yüksək məhsuldar palıd-vələs meşələri mövcuddur. 

Meşə qurşağının subalp qurşaqla qovuşduğu ərazidə az məhsuldar 

tozağacı və alçaq boylu əyri gövdəli fıstıq meşələrinə təsadüf edilir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi meşə siyasətini Meşələrin İnkişafı 

Departamenti vasitəsi ilə həyata keçirir. 

13. Biosenoz haqqında ümumi məlumat. Biosenozun 

yayılması. 

Plan  

1. Biosenozların ekologiyası. 

2. Bekklemişevin biosenozdakı əlaqələri 

3. Biosenozların yayılması. 

       Biotop daxilində yayılmış, bütün canlılar - müxtəlif növlər və hər bir 

növü təşkil edən fərdlərin təbii qrupları biosenozları əmələ gətirir. Biosenoz 

– quru və su hövzəsinin müəyyən, nisbətən eyni (oxşar) sahəsini tutan 



(orada yaşayan), bir-birilə və abiotik amillərlə müəyyən əlaqəsi ilə 

səciyyələnən bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin məcmusudur.  

      Bioloji dövranda iştirakına görə biosenozda əsas üç orqanizmlər qrupu 

ayırırlar:  

 1) Avtotrof orqanizmlər (produsentlər) – qeyri üzvi maddədən üzvi maddə 

əmələ gətirir.  

2) Heterotrof orqanizmlər (konsumentlər) hazır üzvi maddələrlə qidalanan 

orqanizmlərdir. Bura insan və heyvanlar, həmçinin bəzi bitkilər (göbələklər, 

bir çox parazit və saprofit örtülü toumlular) və mikroorqanizmlər aid edilir.  

3) redusentlər, orqanizmin parçalanmış qalıqları ilə qidalanan saprofitlər 

aiddir. Bu orqanizmlər öz həyat fəaliyyəti prosesində ölü kütlənin və qismən 

biokütlənin mürəkkəb üzvi maddələrini sadə birləşmələrə (So2 , N2 , O2 , 

N3 , və s.) çevirir. (minerallaşdırır) Beləliklə, biosenoz və biotop bir-birinə 

təsir göstərən iki ayrılmaz element olub ekosistem adlanan bu və ya digər 

dərəcədə dayanıqlı sistem əmələ gətirir. ekosistem=biotop+biosenoz Bəzi 

tədqiqatçılara görə ekosistem istənilən uzunluqda və ölçüdə (böyüklükdə) 

ola bilər. Bu baxımdan ayrılır; 

- mikroekosistemlər, məs. meşədəki tək çürümüş kötük,  

- mezoekosistemlər, ağac üzərindəki şibyə yastığı;  

- makroekosistemlər,məs. meşə, çəmən, səhra;  

       Ekosistem biosferin elementar funksional vahididir. Onun strukturuna 

adətən üç planda baxılır:  

1) komponent (populyasiya və ya növ) tərkibi və müxtəlif növ 

populyasiyalarının, həyati formaların (biomorf) və başqa  struktur 

elementlərin nisbəti; 

2) ayrı-ayrı elementlərin ərazidə yayılması;  



3) Bütün əlaqələrin, ilk növbədə qida zənciri və tsikllərin, trofik, forik və 

digər əlaqələrin məcmusu.  

      Bəzi tədqiqatçılar (Y.Odum 1975) ekosistemə və biogeosenoza eyni 

kateqoriya kimi baxır. Digərlərinə (məs. V.N. Sukaçev 1942) görə onlar 

arasında oxşarlıq vardır, lakin identik (eyni) deyildir. V.N. Sukaçeva ( 1940, 

1942) görə biogeosenoz yer səthinin oxşar canlı (bitki örtüyü, heyvanat 

aləmi, mikroorqanizmlər) komponentlərinin və təbii şərait, geoloji quruluş və 

s. onların qarşılıqlı əlaqələrinin vahid təbii kompleksidir. Deməli, 

biogeosenozun bağlılıq faktorları - substraktın təbiəti, relyef tipi və torpaq 

sayılır, yəni biogeosenoz Sukaçeva görə xoroloji (fiziki-coğrafi) xarakter 

daşıyır. Ekosistemə, əsasən ərazicə deyil, trofik mövqeyindən baxılır. 

Beləliklə, biogeosenoz və ekosistemin nisbətini belə təsəvvür etmək olar: 

biogeosenoz fitosenozun sərhədi daxilində ekosistemdir. Daha dürüstü, 

ekosistem və biogeosenoz kateqoriyaları bitki qruplaşması səviyyəsində 

bir-birinə uyğun gəlir, ondan yuxarı və aşağı səviyyələrdə isə onlar 

prinsipcə ayrılırlar. Ekosistemlərin əksəriyyəti uzun təkamül gedişində 

(inkişafında) təşəkkül tapmışlar və növlərin ətraf mühütə uyğunlaşması 

nəticəsidir. Ekosistemlər özünü nizamlama və müəyyən hədd çərçivəsində 

ətraf şəraitin dəyişməsinin və populyasiyanın sıxlığının kəsgin 

tərəddüdünün qarşısını almaq qabiliyyətinə malikdir.  

Biosenozun strukturu. Biosenozun strukturu çoxplanlı olub onun 

öyrənilməsində müxtləif aspektlər ayrılır.  

Biosenozun növ strukturu  

      Biosenozun növ strukturu bir sıra faktorlardan asılı olaraq növlərin 

müxtəlifliyi və kəmiyyətcə nisbəti ilə xarakterizə olunur. Əsas limitləşdirici 

faktorlar temperatur, rütubətlik və qida maddələrinin çatışmazlığı hesab 

olunur. Kasıb və zəngin növlü biosenozlar ayırırlar. Qütb arktik səhralarında 

və şimal tundrada istiliyin son dərəcə defisitliyi şəraitində, susuz isti 



səhralarda, çirkab suları ilə çirklənmiş su hövzələrində, bir və ya bir neçə 

mühit faktorunun həyat səviyyəsi üçün orta optimal səviyyədən kənara 

çıxması (sapması) ilə əlaqədar qruplaşmalar olduqca kasatlaşır, belə ki, 

çox az növlər belə olduqca əlverişsiz şəraitə uyğunlaşa bilirlər. Tez-tez 

fəlakətli təsirlərə (məsələn, çay daşqınları zamanı subasar yerlər, bitki 

örtüyü müntəzəm olaraq məhv edilən sahələr, herbisidlərdən istifadə və 

digər antropogen təsirlər) məruz qalan biosenozlarda növ spektri böyük 

olmur. Əksinə, həyat üçün abiotik mühit şəraiti optimuma yaxınlaşdıqda 

olduqca zəngin növlərə malik olan qruplaşmalar (biosenozlar) əmələ gəlir. 

Buna tropik meşələri, çoxmüxtəlif orqanizmlərlə zəngin olan mərcan rifləri, 

arid zonada çay vadilərini misal göstərmək olar. Tropik meşələrin 

biosenozları çox müxtəlif heyvanat aləmi və bitki növlərinə malik olub, hətta 

yan-yana eyni növdən olan ağaclara rast gəlinmir. Biosenozların növ 

tərkibi, həmçinin məskunlaşdığı yerdə yaşama müddətindən, hər 

biosenozun tarixindən də asılıdır. Təzə formalaşan cavan qruplaşmalar 

çoxdan formalaşan, yetişmiş qruplaşmalara nisbətən az növə malik olur. 

İnsan tərəfindən yaradılan biosenozlar (tarla, bağ, bostan) da analoji 

şəraitdəki təbii sistemlərə (meşə, bozqır, çəmən) nisbətən növlərlə kasat 

olur. Aqrosenozların kasıb növ tərkibini xüsusi mürəkkəb aqrotexniki 

tədbirlər sistemini (məs. alaqlarla və bitki zərərvericiləri ilə mübarizə) 

həyata keçirməklə insan özü nizamlayır. Lakin, hətta ən kasat 

biosenozlarda da müxtəlif sistematik və ekoloji qruplara aid olan onlarla 

orqanizmlərə rast gəlmək olar. Məs., taxıl zəmisində və ya üzüm bağında 

taxıl və üzümdən başqa az da olsa, alaq otlarına, həşəratlara, 

zərərvericilərə, yırtıcılara, siçanabənzər gəmiricilərə, onurğasızlara-torpaq 

qatı və torpaqüstü orqanizmlərə, rizosferin mikroskopik orqanizmlərinə, 

patogen göbələklərə və s. rast gəlinir. Demək olar ki, bütün yerüstü və 

əksəriyyət su biosenozlarının tərkibinə həm mikroorqanizmlər, həm bitki, 

həm də heyvan növləri daxil olur. Lakin bəzi şəraitlərdə formalaşan 

biosenozların tərkibində bitki olmur (məs. mağaralarda və su hövzələrinin 



fotik zonasından aşağıda), istisna hallarda isə biosenoz yalnız 

mikroorqanizmlərdən ibarət olur (məs. su hövzəsinin dibində anaerob 

mühitdə, çürüyən lillərdə, hidrogen-sulfid qaynaqlarında və s.). Biosenozun 

növ tərkibinin mürəkkəbliyi məskunlaşdığı yerin mühitinin müxtəlifliyindən 

də asılıdır. Növlərin ekoloji təsnifatına görə müxtəlif şəraiti olan biotoplarda 

daha zəngin flora və faunaya malik olan biosenozlar formalaşır. Növlərin 

çoxluğunun məskunlaşmaq şəraiti əlverişli sayılan yer, qruplaşmalar 

arasındakı (sərhədindəki) «ekoton» adlanan keçid zonasıdır, burada növ 

müxtəlifliyinin artması isə «sərhəd effekti» adlanır. Ekoton növlərlə zəngin 

olur, çünki bura hər iki sərhədyanı qruplaşmalardan növlər daxil olur. 

Bundan başqa ekoton sərhədyanı biosenozlarda rast gəlinməyən 

özünəməxsus xarakter növlərə də məxsusdur. Məs., Böyük Qafqazın 

cənub yamacında meşənin yuxarı sərhədinin subalp çəməninə keçid 

zonası orta dağ-meşə fıstıq qurşağına nisbətən flora və fauna ilə daha 

zəngindir. İki qonşu biotoplar bir-birindən nə qədər çox fərqlənərsə, onların 

sərhədlərində şərait bir o qədər müxtəlif və «sərhəd effekti» bir o qədər 

güclü olar. Meşə və ot bitkilərinin, həmçinin su və quru biosenozlarının 

kontaktında növ zənginliyi güclü artır. «Sərhəd effekti» birbirindən kəskin 

ayrılan təbii zonaların (meşətundra; meşə-bozqır; yüksək dağlıq meşəsi – 

subalp zonası) flora və faunası üçün daha səciyyəvidir. Mühitin müxtəlifliyi 

həm abiotik faktorlarla, həm də canlı orqanizmlərin özləri ilə yaradılır. Hər 

növ onunla trofik və topik cəhətdən əlaqəli digər növlərə biosenozda 

möhkəmlənmək üçün şərait yaradır. Məsələn, yeni  məskən mənimsəyən 

sünbülqıran ora özünün yırtıcılarını cəlb edə bilər, həmçinin 50 növə qədər 

özünün parazitlərini və 100 növə qədər yuvada birgə yaşayan orqanizmləri 

gətirə bilər. Heyvanlar üçün mühitin əlavə müxtəlifliyini bitki örtüyü yaradır. 

Bitki örtüyü nə qədər güclü inkişaf edərsə, biosenozda bir o qədər çoxşaxəli 

mikroiqlim şəraiti yaranar və o, özündə daha çox növü cəmləşdirər. Başqa 

sözlə desək, biosenozda ekoloji sığınacaq çox olduqca, onun növ tərkibi 

zəngin olar. Öz növbəsində qruplaşmanın növ müxtəlifliyi artdıqca ekoloji 



sığınacaq da çoxalır. Bir biosenozun tərkibində eyni ölçülü qrupa aid olan 

növlər sayına görə kəskin seçilir. Onlardan birinə seyrək rast gəlinir, digəri 

isə olduqca çox olduğu üçün biosenozun xarici görkəmini təyin edir. 

Məsələn, yovşan yarımsəhrasında yovşan, çətiryarpaqlı fıstıq meşəsində 

çətiryarpaq ot növü. Hər bir qruplaşmada müəyyən ölçü qrupuna aid olan 

növlər üstünlük təşkil edir, məhz onlar arasında olan əlaqələr bütövlükdə 

biosenozun fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Sayına görə üstünlük təşkil edən 

dominant növ, yaxud sadəcə olaraq həmin qruplaşmanın (biosenozun) 

dominantı adlanır. Məsələn, iberiya palıdı meşəsində iberiya palıdı, onun ot 

örtüyündə qırtıc, yaxud cil dominantlıq edir. Biosenozun heyvanat aləmində 

də dominantlıq edən növlər vardır. Dominant növlər qruplaşmanın «növ 

nüvəsini» təşkil edir. Lakin onların hamısı biosenoza təsir göstərmir. 

Onların arasında elə növlər vardır ki, onlar öz həyat fəaliyyəti ilə biosenoz 

üçün yüksək dərəcədə mühit yaradır və onlarsız digər növlərin mövcudluğu 

mümkün deyildir. Bu növlər qruplaşmanın bütövlüklə mikromühitini 

(mikroiqlimini) müəyyənləşdirir, ona görə onların aradan götürülməsi 

biosenozun tam parçalanması (məhv olması) təhlükəsini yaradır. Bu növlər 

edifikatorlar (latınca-qurucu) adlanır. Bizim meşələrimizin edifikatorlarından 

şərq fıstığı, şərq palıdı, iberiya palıdı, şabalıdyarpaq palıd, ağyarpaq qovaq 

növlərini, subalp və alp çəmənlərində qırtıc, topalotu, şehduranı, 

yarımsəhralarda yovşanı, dəvətikanını göstərmək olar. Lakin bəzi hallarda 

heyvanlar da edifikator ola bilər. Məsələn, marmotlar koloniyası 

məskunlaşan ərazi, onun eşici fəaliyyəti landşaftın xarakterini, mikroiqlimini 

və bitki örtüyünün bitmə şəraitini müəyyənləşdirir. Biosenozun tərkibinə az 

miqdarda dominantlarla yanaşı, adətən çoxlu miqdarda azsaylı və nadir 

növlər, formalar daxil olur. Azsaylı növlər ikinci dərəcəli növlər də adlanır. 

Biosenozun həyatında nadir və azsaylı növlər olduqca vacib sayıdır. Onlar 

növ zənginliyi yaradır, biosenotik əlaqələrdə müxtəlifliyi yüksəldir və 

dominantların yerini doldurmaq, yaxud əvəz etmək üçün ehtiyat vəzifəsini 

görür, yəni bisenozun davamlığını və müxtəlif şəraitdə onun fəaliyyətinin 



etibarlığını artırır. Biosenozda belə «ikinci dərəcəli» növlərin ehtiyatı çox 

olduqca mühitin istənilən dəyişkənliyində onların dominantlıq etmək 

ehtimalı da artar. Dominantlıq edən növlərin sayı ilə biosenozun ümumi növ 

zənginliyi arasında müəyyən əlaqə mövcuddur. Növlərin sayı azadlıqda 

ayrı-ayrı formaların bolluğu artır. Belə kasıb qruplaşmalarda biosenotik 

əlaqələr zəifləyir və rəqabətetmə qabiliyyəti güclü olan növlər maneəsiz 

çoxalma imkanı qazanır. Mühit şəraiti spesifik olduqca qruplaşmanın növ 

tərkibi kasatlaşır və ayrı-ayrı növlərin sayı çoxalır. Tundrada lemminqlər və 

ya aqrosenozda ziyanverici həşəratların kütləvi çoxalma «partlayışını» 

buna misal gətirmək olar. Daha zəngin biosenozlarda praktiki olaraq bütün 

növlərin sayı (miqdarı) az olur. Növ tərkibinin zənginliyi ilə fərqlənən tropik 

meşələrdə eyni cinsdən olan ağacların bir neçəsinin yan-yana bitdiyinə 

nadir halda rast gəlmək olar. Belə qruplaşmalarda ayrı-ayrı növlərin kütləvi 

çoxalması partlayışı baş vermir və biosenozlar yüksək sabitliyi (davamlılığı) 

ilə seçilir. Biosenozun müxtəlifliyi onun sabitliyi ilə sıx bağlıdır: 

növmüxtəlifliyi yüksəldikcə biosenoz bir o qədər sabit olur. İnsan fəaliyyəti 

təbii qruplaşmalarda növmüxtəlifliyini xeyli azaldır. Təbii sistemlərin 

sabitliyini saxlamaq üçün insan fəaliyyətinin neqativ nəticələrini 

qabaqcadan bilməli və ona qarşı mübarizə aparmalıdır. Biosenozun növ 

strukturunda ayrı-ayrı növlərin rolunu qiymətləndirmək üçün kəmiyyət 

uçotuna əsaslanan müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. Növün bolluğu – 

vahid sahədə müəyyən növün fərdlərinin sayı və ya tutduğu sahədə 

həcmidir. Məs., su hövzəsində 1 dm3 suda xırda xərçəngkimilərin sayı və 

ya 1 km2 bozqır sahəsində yuvaquran quşların sayı, yaxud 1 ha sahədə 

müxtəlif yaş siniflərində növlərin sayı və s. Rast gəlinmənin (qarşılaşma) 

təkrarlanması biosenozda növün biosenozda bərabər və qeyri-bərabər 

yayılmasını səciyyələndirir. O, həmin növün rast gəlindiyi nümunə və ya 

təcrübə sahələrinin ümumi nümunə və ya təcrübə sahələrinə nisbəti ilə 

hesablanır. Növün sayı və rast gəlinməsi bilavasitə əlaqəli deyildir. Belə ki, 

növün sayı çox, rastlaşma az və ya əksinə, növün sayı az, rastlaşma isə 



kifayət qədər ola bilər. Təbiidir ki, bütün biosenozlarda ən kiçik formalar – 

bakteriyalar və digər mikroorqanizmlər üstünlük təşkil edir. Odur ki, müxtəlif 

ölçülü növləri müqayisə etdikdə saya görə dominantlıq etmək qruplaşmanın 

xüsusiyyətlərini əks etdirə bilməz. Müxtəlif ölçülü formalar və növlər 

müxtəlif əlamətlərinə görə də ayrılır: sistematik (quşlar, həşəratlar, 

taxılkimilər, mürəkkəbçiçəklilər) ekoloji-morfoloji (ağaclar, kollar, otlar), 

yaxud da bilavasitə ölçüyə görə (torpağın mikrofauna, mezofauna və 

makrofaunası bütünlükdə və s.). Daha kütləvi yayılan növlərin müxtəlif 

ölçülü qrupları daxilində müxtəlifliyi, say nisbəti, nadir formaların bolluğu və 

digər göstəricilərin ümumi xarakteristikasını müqayisə edərək biosenozların 

növ strukturunun spesifikası haqda qənaətləndirici təsəvvür almaq olar. 65 

Topik əlaqələr əsasında biosenoz daxilində xüsusi struktur birliyi –

konsorsiumlar mövcuddur. Konsorsium müxtəlifcinsli orqanizmlər qrupu 

olub hər hansı bir növün fərdinin (konsorsiumun) mərkəzi üzvünün 

xaricində və daxilində yerləşir. Əksəriyyət hallarda bir konsorsiumun üzvü 

də müxtləif tropik əlaqələrlə bağlıdır. Konsorsiumlar faktiki olaraq digərinə 

mühitəmələgəlmə təsirinə malik olan istənilən növün nümayəndəsinin 

ətrafında formalaşır. Ayrı-ayrı konsorsiumlar müxtəlif mürəkkəblik 

dərəcəsində ola bilər. Biosenozun daxili mühitinin yaranmasında əsas rol 

oynayan bitkilər çoxçaylı konsorovtiv əlaqələri ilə seçilirlər (şəkil ). 

Konsorsiumun digər üzvləri də öz növbəsində daha kiçik konsorsiumlar, 

yəni birinci, ikinci, üçüncü və s. konsorsium sıraları yarada bilər. 

Ümumiyyətlə, konsorsiumların mərkəzi üzvləri çox vaxt bitkilər olur. 

Beləliklə, biosenoz növlər arasındakı sıx topik və tropik əlaqələr əsasında 

yaranan bir-birilə bağlı konsorsiumlar sistemindən ibarətdir.  

Biosenozun ərazi (məkan) strukturu  

Biosenozda növlər müəyyən ərazi strukturu yaradır, bu əsasən onun bitki 

hissəsində – fitosenozda bitkinin yerüstü və yeraltı hissələrinin yayılması ilə 

müəyyən olunur. Müxtəlif boya malik olan bitkilər bir yerdə olduqda 



fitosenoz çox vaxt aydın yarusluq (mərtəbəlik) quruluşunu alır: assimlyasiya 

edən bitkinin yerüstü orqanları və yeraltı hissələri bir neçə qatda yerləşərək 

mühitdən müxtəlif cür istifadə edir və onu dəyişdirir. Yarusluq mülayim 

qurşağın meşələrində yaxşı görünür. Məsələn, Lənkəran ovalığında və 

dağətəyi hissədə dəmirağac üçyaruslu (üçmərtəbəli) mürəkkəb qarışıq 

meşəlik yaradır. Üst mərtəbədə şabalıdyarpaq palıd üstünlük təşkil edir, 

ona vələs, azatağac və Qafqaz xurniyi (xurması) də qarışır. Bu yarusun 

hündürlüyü 28-36 metrə çatır. Orta mərtəbəni dəmirağac (12-16 metr), alt 

mərtəbəni isə samşit, bigəvər və başqa kollar tutur (3-7 metr). 

      Meşədə həmişə yaruslararası (yarusdan kənar) bitkilər də mövcuddur, 

bunlara ağacların gövdə və budaqlarında mamır və şibyələr, ali sporlu və 

çiçəkli epifitlər və lianlar aiddir. Yarusluq bitkilərə işıq axınından tam istifadə 

etməyə şərait yaradır – yüksək gövdəli bitkilərin çətirləri altında 

kölgəyədavamlı və kölgəsevər bitkilər yayılaraq hətta ən zəif günəş işığını 

da tuta bilirlər. Yarusluq ot qruplaşmalarında da (çəmən, bozqır, savanna) 

müşahidə olunsa da, o qədər aydın görünmür. Burada həm də meşəyə 

nisbətən az yarus ayrılır, meşədə də bəzən yalnız iki aydın görünən yarus 

olur. Məsələn, yüksək doluluqlu fıstıq meşəsində bəzən bir yarus-ağac 

yarusu, bəzən isə çətiryarpaq və ya cil ot örtüyü olan ikiyaruslu ağaclıq 

yaranır. 66 Yaruslar bitkinin assimlyasiya edən və mühitə böyük təsir 

göstərən əsas kütləsi üzrə ayrılır. Bitki örtüyünün yarusları müxtəlif 

uzunluqda ola bilər, məsələn, ağac yarusunun hündürlüyü 30-50 metrə 

qədər, kol yarusu 2-6 m, mamır yarusu isə cəmi bir neçə santimetr təşkil 

edir. Hər bir yarus müəyyən kompleks şəraitə uyğunlaşır və fitoiqlimin 

yaranmasında özünəməxsus iştirak edir. Beləliklə, ağac-kol və ot yarusları 

müxtəlif ekoloji vəziyyətlərdə yerləşir, bu isə bitkilərin fəaliyyətinə və 

yaruslarda yaşayan (məskunlaşan) heyvanların həyatına təsir göstərir. 

Fitosenozların torpaqaltı yarusu bitki köklərinin işlədiyi dərinlikdən, kök 

sisteminin aktiv hissəsinin yerləşməsindən asılıdır. Meşədə çox vaxt bir 

neçə (altıya qədər) torpaqaltı yarus muşahidə etmək olar. Heyvanlar 



əksəriyyət etibarilə bu və ya digər bitki örtüyü yarusunda yerləşir. Onlardan 

bəziləri ona uyğun yarusdan kənara çıxmır. Məsələn, həşəratlar arasında 

aşağıdakı qruplar ayrılır: torpaqda məskunlaşanlar – geobiy, yerüstü səth 

qatında – herpetobiy, mamır yarusundakı – briobiy, ot örtüyündəki –fillobiy, 

bir qədər yüksəkdə yerləşən, həşəratlar isə aerobiy adlanır. Quşlar 

arasında yalnız yerdə yuva quranlar (toyuqkimilər, tetra quşu, tənək quşu 

və b.), kol yarusunda yuva quranlar (oxuyan qaratoyuqlar, qar quşu, silviya 

quşu) və ya ağac çətirində yuva quranlar (alacəhrə, payız bülbülü, iri 

yırtıcılar və b.) ayrılır. Su ekosistemlərində irimiqyaslı şaquli strukturu ilk 

növbədə xarici faktorlar əmələ gətirir. Pelaqialda təyinedici faktorlara 

işıqlanma və temperatur qradiyetləri və biogenlərin konsentrasiyası aiddir. 

Dərinliklərdə hidrostatik təzyiq faktoru, dib biosenozlarında isə faktora 

qruntun müxtəlifliyi, dib qatlarında suyun hidrodinamikası əlavə olunur. 

Şaquli strukturun xüsusiyyətləri növ tərkibi, dominantlıq edən növün əvəz 

olunması, bitkilərin göstəricisi ilə ifadə olunur. Mozaiklik və yarusluq 

dinamikası – bir mikroqrup digəri ilə əvəz olunur, onların ölçüləri qısalıb, 

yaxud böyüyə bilər. Üfüqi istiqamətdə parçalanma - mozaiklik praktiki 

olaraq bütün fitosenozlar üçün xasdır. Ona görə onların daxilində struktur 

vahidləri ayırırlar. Bu vahidlərə müxtəlif adlar verilir, məs. mikroqruplar, 

mikrosenozlar, mikrofitosenozlar, parsellər və s. Bu mikroqruplar növ 

tərkibinə, növlərin say nisbətinə, yaşına, sıxlığına, məhsuldarlığına və 

başqa xassələrinə görə fərqlənirlər. Mozaiklik müxtəlif səbəblərdən – 

biotopun xüsusiyyətlərindən, mikrorelyefin, torpağın müxtəlifliyindən, 

mikroiqlimin təsirindən, bitkilərin mühitəmələgətirmə təsirindən və onların 

bioloji xüsusiyyətlərindən yaranır. O, heyvanların fəaliyyəti (torpağın eşilib 

çıxarılması və sonradan bitki ilə örtülməsi, qarışqa yuvalarının əmələ 

gəlməsi, dırnaqlılar tərəfindən səthin topalanması və bitkilərin yeyilməsi 

(zədələnməsi) və s.) və ya insanın təsiri (meşənin qırılması nəticəsində 

yeni ağaclığın əmələ gəlməsi, mal-qara otarılması, ocaq qalama və s.), 

güclü küləklər nəticəsində ağacların yıxılması, yanğınlar və s. nəticəsində 



yaranır.  

Biosenozda orqanizmlərin əlaqələri  

   Biosenozların yaranması və mövcudluğunun əsası orqanimzlərin eyni 

biotopda yerləşərək bir-birilə əlaqəsindən ibarətdir. Bu əlaqələr növlərin 

qruplaşmasında əsas yaşama şəraitini, qida əldə etməsini və yeni ərazilər 

zəbt etməsini müəyyənləşdirir.  

      V.N.Beklemişevin təsnifatına əsasən növün biosenozda müəyyən 

ekoloji sığınacaq tapması əhəmiyyətinə görə bilavasitə və dolayı vasitəli 

əlaqələr dörd tipə bölünür: trofik, topik, forik və fabrikasiya əlaqələri. 

Trofik əlaqələr. Bir növün digər növun fərdinin hesabına (ya diri halda, ya 

ölü qalıqları, yaxud da həyat fəaliyyəti məhsulu ilə) qidalanması zamanı 

baş verir. İynəcənin digər həşəratı uçan halda tutması, peyin qurdu 

böcəyinin iri dırnaqlıların peyini ilə qidalanması, arının bitkinin nektarını 

toplaması onlara qida olan növlə bilavasitə trofik əlaqəyə girməsi deməkdir.  

Topik əlaqələr – bir növün həyat fəaliyyəti nəticəsində digər növün yaşayış 

şəraitinin istənilən fiziki və ya kimyəvi dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Bu 

əlaqələr olduqca müxtəlifdir. Onlar bir növün digər növ üçün mühit 

yaratması (məsələn, daxili parazitizmi və ya yuva kommensalizmi), 

substratın formalaşdırması ilə əlaqədar digər növün nümayəndələri ya bura 

köçür, yaxud da əksinə suyun, havanın hərəkətinin təsiri, temperaturun, 

ətraf sahənin işıqlanmasının dəyişməsi, ayrılma (ifrazat) məhsulları ilə 

mühitin doyması və s. səbəbdən köçməkdən çəkinir (imtina edir). Milçək 

sürfələrinin inək peyinində məskunlaşması, ağacın gövdəsindəki şibyələr, 

onlar üçün substrat və ya yaşama mühiti sayılan orqanizmlərlə bilavasitə 

topik əlaqədə olurlar. Digər orqanizmlər üçün mühit yaratmaq və ya mühiti 

dəyişməkdə bitkilər xüsusən böyük rola malikdir. Bitki örtüyü enerji 

mübadiləsi xüsusiyyətinə görə yer səthində isitiliyin paylanması, mezo və 

mikroiqlimin yaranmasında güclü faktor hesab olunur. Meşə çətiri altında 



meşəaltı kollar, ot örtüyü, həmçinin heyvanat aləmi, az dəyişən (sabit) 

temperatur və yüksək rütubətlik şəraitində olur. Ot örtüyü ətraf ərazinin 

rejimini az da olsa dəyişdirir. Bozqır şəraitində çim örtüyünün yanında ot 

olmayan yerə nisbətən torpağın səthində temperatur 8-120 aşağı olur. 

Burada çoxlu xırda həşəratlar toplanır. Mənfi və ya müsbət topik qarşılıqlı 

əlaqələr nəticəsində növun biri biosenozda digərlərinin yaşamasını təyin 

edir və ya kənarlaşdırır.  

Topik və tropik əlaqələr biosenozda olduqca böyük əhəmiyyət daşıyaraq 

onun mövcudluğunun əsasını təşkil edir. Məhz bu əlaqə tipləri müxtəlif 

növdən olan orqanizmləri bir-birinin yanında saxlayır və onları müxtəlif 

miqyasda kifayət dərəcədə sabit qruplaşmada cəmləşdirir.  

Forik əlaqələr. Bir növün digər növün yayılmasında iştirakı deməkdir. 

Nəqletmə (daşıma) rolunda heyvanlar çıxış edir. Heyvanların bitki 

toxumlarını, sporlarını, tozcuqları bir yerdən başqa yerə aparması zooxoriy, 

digər daha xırda heyvanları daşıması foreziya adlanır. Daşıma (nəqletmə) 

adətən xüsusi və müxtəlif uyğunlaşmalar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Heyvanlar bitki toxumlarını – passiv və aktiv üsullarla tutub saxlaya bilər. 

Passiv tutmaq (ilişib qalmaq) heyvanın bədəninin təsadüfən bitkiyə 

toxunması ilə baş verir. Bitkinin toxumu və ya hamaş meyvəsi xüsusi ilişik 

qarmaq, tikan (üçbarmaq, pıtrax, fıstıq) heyvanın bədəninə (tükünə) ilişərək 

aparılır. Toxumların belə yayılması ən çox məməli heyvanlarda (məs. 

qoyun) müşahidə olunaraq kifayət qədər uzaq məsafələrə aparılır. Aktiv 

ilişmək üsulu – heyvanların (ən çox məməlilər və quşlar) bitkilərin meyvə və 

giləmeyvəsini yeməklə baş verir. Həzm olunmayan toxumları heyvanlar 

peyinlə birlikdə ayırır. Göbələk sporlarının aparılmasında həşəratların rolu 

böyükdür. Görünür göbələklərin meyvə gövdəsi yayıcı həşəratlar üçün 

cəzbedicidir.  

Fabrikasiya əlaqələri. Biosenotik əlaqənin belə tipində növ iştirak edərək 

öz tikintisində (fabrikasiya) ayrılma məhsulları, yaxud ölü qalıqlar, yaxud da 



hətta digər növün canlı fərdlərindən istifadə edir. Məs., quşlar yuvasını 

qurmaq üçün ağacların budaqlarından, məməlilərin tükündən, ot, yarpaq, 

başqa quş növünün tükü və lələyindən istifadə edirlər. Fizioloji optimum – 

növ üçün bütün abiotik faktorlar birliyi əlverişli olub, böyümə və çoxalmanın 

daha sürətlə getməsi mümkündür. Sinekoloji optimum – elə biotik əhatədir 

ki, növ düşmənləri və rəqibi tərəfindən ən az təzyiqə məruz qalır, bu isə 

onun müvəffəqiyyətlə artmasına imkan yaradır. Sinekoloji və fizioloji 

optimumlar çox vaxt uyğun gəlmir. Əgər uyğun biotopda ekoloji sığınacaq 

olduqca güclü rəqib tərəfindən zəbt olunubsa və yırtıcı və parazitlərin təsiri 

güclüdürsə, növ orada yaşamır. Biosenozu formalaşdıran növarası əlaqələr 

orada məskunlaşan növlərin qanunauyğun münasibətinə, onların ekoloji 

xüsusiyyətlərinə, sayına, məkanda paylanmasına şərait yaradır, başqa 

sözlə biosenozun müəyyən strukturunu yaradır.  

14. ORQANİZMLƏRİN HƏYAT FORMALARI. 

Plan   

1. Orqanizmlərin həyat formaları. 

2.  Orqanizmlərin oxşarlığı. 

     Cansız materiyanın meydana gəlməsi və inkişafı fonunda həyat kimi 

heyranedici bir təzahür olan həyat da inkişaf etməyə başlamışdır.Hazırda 

1mln.-dan artıq heyvan,0,5 mln.-dan artıq bitki,yüz minlərlə göbələk və 

3000-dən artıq bakteriya növü təsvir edilmişdir (siyahıya alınmışdır).Hesab 

edilir ki,hələ 1 mln-dan az olmayan sayda növ siyahıya alınmamışdır (təsvir 

edilməmişdir).Həyatın mənşəyi və mahiyyəti bəşəriyyəti daim 

düşündürmüşdür.İnsan fenomeni də daxil olmaqla,canlı məxluqların 

yaranması və inkişafı bu gün də təbiətşünaslığın mərkəzi problemi olaraq 

qalmaqdadır.  

      Canlı orqanizmlər cansız sistemlərdən əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənirlər.Bu fərqlər də həyata yeni keyfiyyət xassələri verir. «Həyat» 



anlayışının mahiyyətini anlamağa çalışaq. Həyatın mahiyyətinin çoxsaylı 

ifadələrindən(qısa izahlarından ) iki əsas olanına nəzər salaq:  

  1)Həyat xassə daşiyicisi olan substratla (məsələn,zülalla) 

müəyyənləşdirilir;  

  2)həyat səciyyəvi fiziki-kimyəvi proseslərin məcmusudur. 

Məsələn,Arisrotel həyatı qidalanma,böyümə və qocalma (qartlaşma) 

kimi;Treviranus -müxtəlif xarici təsirlər çəraitində davamlı oxşar proseslər 

kimi;M.Bişa-ölümə müqavimət göstərən funksiyaların məcmusu 

kimi;İ.P.Pavlovmürəkkəb kimyəvi proseslər kimi təsvir edirdi. Müasir biliklər 

səviyyəsini nəzərə almaqla həyata daha tam və dolğun tərifi 

M.V.Volkenşteyn vermişdir.Onun təbirincə desək,Yerdə mövcud olan canlı 

cisimlər biopolimerlərdən-zülal və nuklein turşularından təşkil olunmuş 

özünütənzimləyən və özünütörədən açıq sistemlərdir.Bu tərifdə,əlamət və 

xassələrin varisliyini təmin edən nuklein turşularının əhəmiyyəti xüsusilə 

vurğulanır.  

   Canlı orqanizmlərə bir sıra xassələr səciyyəvidir.Əksər hallarda bu 

xassələr bu və ya digər dərəcədə cansız təbiət üçün də xarakterikdir ki,bu 

da təkamül proseslərinin vahidliyinə dəlalət edir.Lakin,bu xassələrin və 

onların məcmusunun canlı və cansız obyektlərdə təzahürü oxşar 

deyil.Məhz,bu məcmu və təzahüretmə xarakteri həyatın mahiyyətini 

müəyyənləşdirir.Ona görə də,canlı orqanizmlərin bir sıra xassələrini cansız 

cisimlərlə müqaisədə nəzərdən keçirək.  

-Kimyəvi tərkibin vəhdəti (birliyi,vahidliyi,tamlığı). 

     Canlı orqanizmlərin də tərkibinə cansız təbiət cisimlərinin tərkibinə daxil 

olan kimyəvi elementlər daxildir.Lakin,bu elementlərin nisbəti canlılarda və 

cansızlarda eyni deyil.Cansız təbiətin element tərkibi oksigenlə birlikdə 

əsasən silisium, dəmir, maqnezium, aliminium və s.-dən ibarətdir.Canlı 

orqanizmlərin tərkibinin 98%-ni isə dörd element-karbon,oksigen,azot və 



hidrogendən ibarətdir.Bundan başqa,canlı orqanizmlər əsasən cansız 

təbiətdə rast gəlinməyən dörd iri və mürəkkəb üzvi maddə qrupundan-

bioloji polimerlərdən (nuklein turşuları,zülallar,polisaxaridlər və yağlar) 

ibarətdir.  

-Maddələr mübadiləsi. 

    Bütün canlı orqanizmlər ətraf mühitlə maddələr mübadiləsinə malikdir -

ətraf mühitdən özü üçün vacib olan maddələri udur və həyat fəaliyyəti 

məhsullarını ixrac edir.Maddələr mübadiləsi ikitərəfli 

prosesdir:birincisi,müəyyən mürəkkəb kimyəvi çevrilmələr nəticəsində ətraf 

mühitdən olan maddələr canlı orqanizmin üzvi maddəsinə oxşadılır və 

canlının bədəni (cismi) qurulur;ikincisi,mürəkkəb üzvi birləşmələr sadə 

birləşmələrə qədər parçalanır və bu zaman,onlar canlı orqanizmin 

maddələri ilə oxşarlığını itirərək biosintez reaksiyası üçün lazım olan 

enerjini ayırırlar.Maddələr mübadiləsi kimyəvi tərkibin və orqanizmin bütün 

hissələrinin daimiliyini təmin edir və nəticədə onların fasiləsiz olaraq 

dəyişən ətraf mühit şəraitində fəaliyyətlərinin daimiliyi,yəni,homeostaz 

təmin olunur.Cansız təbiətdə də maddələr mübadiləsi baş verir.Lakin,qeyri-

bioloji maddələr dövranı maddələrin bir yerdən başqa yerə 29 sadəcə 

yerdəyişməsini və ya onların aqreqat halının dəyişməsini (məsələn,suyun 

buxara və ya buza çevrilməsi) həyata heçirir.  

-Özünütörətmə (reproduksiya) və irsiyyət. 

    Canlı orqanizmlərin artıb-törəmə prosesində yeni nəsil 

(övlad,nəvə,nəticə və s) adətən öz valideynlərinə oxşayır (itdən 

küçük,inəkdən buzov və s. törəyir).Deməli,çoxalma canlı orqanizmin 

özükimiləri «istehsal» etmək xassəsidir. Özünütörətmənin əsasını DNT-də 

qoyulmuş informasiya əsasında yeni molekul və strukturun yaranması təşkil 

edir. Reproduksiya sayəsində nəinki bütöv orqanizm,hətta hüceyrələr 

də,bölünmədən sonra sələfləri ilə oxşar olurlar.Belə ki,bir DNT 



molekulundan onun ikiləşməsi zamanı başlanğıc molekulu tam təkrarlayan 

iki «qız» molekul yaranır.Yəni, özünütörətmə irsiyyətlə sıx bağlıdır.İrsiyyət 

isə orqanizmin əlamət,xassə və inkişaf xüsusiyyətlərinin nəsildən nəslə 

ötürülməni təmin etmək qabiliyyətidir ki,bu da varisliyi şərtləndirir. -

Dəyişkənlik,inkişaf və böyümə. 

Dəyişkənlik dedikdə,DNT molekulunun dəyişməsi əsasında orqanizmin 

yeni əlamət və xassələr qazanma qabiliyyəti nəzərdə tutulur.Dəyişkənlik 

çoxsaylı müxtəlif « materiallar»yaratmaqla orqanizmin inkişafı və böyüməsi 

üçün zəmin yaradır.İnkişaf,canlı və cansız təbiət obyektlərinin 

qanunauyğun istiqamətlənmiş dönməz dəyişməsi prosesidir.İnkişaf 

nəticəsində sistemin keyfiyyətcə yeni vəziyyəti meydana çıxır.Materiyanın 

mövcudluğunun canlı formasının inkişafı orqanizmlərin fərdi inkişafı 

(ontogenez) və növlərin tarixi inkişafından (filogenez) ibarətdir.İnkişaf 

prosesində tədricən və ardıcıllıqla canlı orqanizmin səciyyəvi struktur təşkili 

formalaşır.Onun kütləsinin artması isə makromolekulların,hüceyrələrin 

elementar strukturunun və hüceyrələrin özlərinin reproduksiyası ilə 

şərtlənir.Filogenez,canlı təbiətin yeni növlərin yaranması və mütərəqqi 

mürəkkəbləşməsi ilə müşayət olunan dönməz və istiqamətlənmiş 

inkişafıdır.  

-Qıcıqlanma və enerjidən asılılıq. 

   İstənilən canlı orqanizm ətraf mühitlə qırılmaz surətdə bağlıdır:ətraf 

mühitdən özünə zəruri olan maddələri çıxarır,mühitin əlverişsiz amillərinin 

təsirinə məruz qalır,digər orqanizmlərlə qarşılıqlı əlaqəyə girir və s.Təkamül 

prosesində canlı orqanizmlərdə qıcıqlanma-xarici təsirlərə seçmə reaksiya 

yaranmış və möhkəmlənmişdir.Ətraf mühit şəraitinin hər-hansı dəyişikliyi 

orqanizmdə qıcıqlanma yaradır və orqanizmin xarici qıcıqlandırıcılara 

cavab reaksiyası onun həssaslıqının göstəricisi rolunu oynayır.Bundan 

başqa,canlı orqanizmlər enerjidən asılılıq qabiliyyətinə də malikdir.Enerjinin 

daxil olması üçün açıq olan bu sistemlər yalnız onlara kənardan fasiləsiz 



olaraq enerji və materiya daxil olduğu şəraitdə dayanıqlıdır. Canlı orqanizm 

ətraf mühitdən enerji və materiya qəbul etdiyi müddətdə 

mövcuddur(yaşayır).  

     -Ritmlilik canlı və cansız təbiətin sıx qarşılıqlı əlaqəsinin nəticələrindən 

biridir. Təbiətin hər yerində rəqsi (titrəyişli,tərəddüdlü) proseslər-okean 

qabarma çəkilmələri,gecə və gündüzün növbələşməsi,ilin fəsillərinin 

növbələşməsi,dövri olaraq günəşin aktivliyinin artması,geoloji proseslərin 

dövriliyi və s. yayılmışdır. Ətraf mühitdəki bu dövri dəyişmələr canlı təbiətə 

və canlı orqanizmlərin fərdi (şəxsi) ritmlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Canlı sistemlərdə ritmlilik fizioloji funksiyaların intensivliyinin müxtəlif 

dövriliklə (bir neçə saniyədən bir və ya yüz illərə qədər)dəyişməsində 

təzahür edir.Məsələn,insanın sutkalıq yuxu və gümrahlıq ritmi,bəzi 

məməlilərin (ayı,kirpi və s.) fəallıq və yuxuya getməsinin mövsümi ritmi və 

s.Ritmlilik orqanizmin funksiyalarının ətraf mühitlə uzlaşmasını ,yəni,dövri 

olaraq dəyişən mövcudluq şəraitinə uyğunlaşmasını təmin edir.Məsələn, 

orqanizmin mövsimi və sutkalıq ritmləri mühitin geofiziki tsiklinə 

uyğunlaşma kimi yaranmışdır.  

-Özünütənzimləmə (avtotənzimləmə)-fasiləsiz olaraq dəyişən ətraf mühit 

şəraitində məskunlaşmış orqanizmin öz kimyəvi tərkibinin daimiliyini və 

fizioloji proseslərin intensivliyini saxlamaq qabiliyyətidir.Bu zaman,hər -

hansı qida maddəsi kifayət qədər daxil olmaması orqanizmin daxili 

resursları səfərbər edir,hər-hansı maddə izafi miqdarda olduqda isə onun 

sintezi dayandırılır. Məsələn,hüceyrədə universal enerji akkumuliyatoru r 

olan adinazintrifosfar (ATF) kimi fermentin çatışmazlığı onun sintezinə 

başlamaq üçün siqnal rolunu oynayır və ATF ehtiyatının yeri dolduqda isə 

onun sintezi dayandırılır;toxumada hüceyrənin miqdarının azalması 

(məsələn,zədələnmə zamanı) qalan hüceyrələrin sürətli çoxalmasına (artıb-

törəməsinə) səbəb olur;hüceyrələrin miqdarının bərpası hüceyrələrin 

intensiv bölünməsinin dayandırılmasına siqnal verir.  



 -Diskretlik (fasiləlilik). 

   Yerdə həyat diskret formalarda təzahür edir.Yəni, orqanizm və ya bioloji 

sistem (növ,biogeosenoz və s.) təklənmiş və ya fəzada məhdudlanmış,lakin 

,öz aralarında sıx əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyətdə olan, funksional bütövlük 

yaradan hissələrdən təşkil olunmuşdur.Məsələn,istənilən növ 

fərdlərdən,fərdlər orqanlardan,orqanlar isə ayrı-ayrı toxuma və 

hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur .Orqanizmin quruluşunun diskretliyi onun 

struktur nizamlılığının əsasıdır.Bu isə,aşınmış struktur elementlərinin 

(molekul,ferment, hüceyrə və s.) onların yerinə yetirdikləri funksiyanı 

dayandırmadan yenisi ilə əvəzlənməsi yolu ilə daim özünübərpaya imkan 

yaradır. 

15. ORQANZİMLƏR ARASINDA QİDA ƏLAQƏLƏRİ. 

Plan   1. Rəqabət. Amensalizm. Komensalizm. 

          2. Protokooperasiya. Yırtıcılıq. Parazitizm. Mutualizm.  

          3. Xəstəliklərin ekologiyası . 

 

      Canlılar arasında olduqca müxtəlif qarşılıqlı əlaqələr arasında müxtəlif 

sistematik qrupların orqanizmləri üçün ümumi olan müəyyən əlaqə tiplərini 

ayırmaq olar. Yırtıcı-şikar, parazit-sahib əlaqələri bilavasitə qida əlaqəsi 

olub, partnyorlardan biri üçün müsbət, digəri üçün mənfi nəticə verir. Ekoloji 

qida əlaqələrinin bütün variantlarını, o cümlədən çəməndə otlayan inəyi də 

bu əlaqə tipinə aid etmək olar. İstənilən hoterotrof orqanizm qruplaşmada 

digər heterotrofu və ya avtotrofu yeməyin hesabına yaşayır. Digər 

heyvanlarla (ovlayıb) qidalanan heyvan yırtıcı adlanır. Yırtıcılar üçün 

xüsusi ovlama davranışı səciyyəvidir. Həşəratların çoxluğu və kiçik ölçüdə 

olması və asan əldə olunması fəaliyyəti ətyeyən heyvanları (adətən quşları) 

yırtıcıya çevirir. Onlar ovunu sadəcə «toplama» («yığma») ilə əldə edərək 

(quşlar toxumları, dəni yığaraq) onunla qidalanırlar. Həşəratyeyən yırtıcılar 



qidanı əldə etmək üsuluna görə otyeyən heyvanların otlamasına bənzəyir. 

Ekoloji baxımdan belə qidalanma üsulu həm çəməndə otlayan dırnaqlı 

sürülər, həm də ağacın çətirində yarpaqlarını yeyən tırtıl üçün səciyyəvidir. 

Bəzi quşlar həm həşəratla, həm də toxumla qidalanır.  

     Parazitlik (parazitizm) – növlər arasında qida əlaqə forması olub, 

partnyor orqanizm (konsument) canlı sahibinin bədənindən həm qidalanma 

mənbəyi, həm də məskunlaşma (yaşama) yeri (daim və ya müvəqqəti) kimi 

istifadə edir. Parazitlər öz sahibindən xeyli kiçik olur. Parazitizm 

yırtıcılardan fərqli olaraq növlərin dar çərçivədə ixtisaslaşması ilə 

səciyyələnir. Belə ki, sahib paraziti yalnız qida ilə deyil, həm də mikroiqlim, 

mühafizə və s. ilə təmin edir. Parazit sahibinin orqanizminin 

xüsusiyyətlərinə nə qədər yaxşı uyğunlaşarsa, onun orada çoxalmaq və 

nəsilvermək ehtimalı da artar. Parazitlik əlaqələri ziyanverici həşərat və 

bitki, qansoran həşərat, heyvan və s. ola bilər. Parazit həşəratlar çox vaxt 

epidemiyanın yayıcısı ola bilər (bitlər-tif, gənələr-ensefalit xəstəliyi və s.). 

Parazitin sahiblə sıx təmasda olması iki cür seçmə nəticəsidir. Parazitlərin 

çoxları tam və uzun müddət sahibindən istifadə edərək onun tez ölümünə 

səbəb olmur və özünün daha yaxşı yaşamasını təmin edir. Öz növbəsində 

sahibinin orqanizminin müqavimət gücünə görə seçmə onun üzərində 

parazitlik edənin vurduğu ziyan getdikcə az hiss olunur. Təkamül gedişində 

sahib və parazit arasındakı kəskin əlaqələr neytral hala, daha sonra isə iki 

növ arasındakı əlaqə hər ikisinə faydalı əlaqəyə çevrilir. Parazitlər 

tərəfindən vurulan fəlakətli ziyan əksəriyyət halda əlaqələrin uzunmüddətli 

təbii seçmə yolu ilə hələ sabitləşməsi zamanı müşahidə olunur. Odur ki, 

təsadüfi başqa yerdən gətirilən ziyanvericilər kənd təsərrüfatı bitkilərinə və 

heyvanlara yerli parazitlərdən daha çox zərər yetirir. Y.Odum (1975) qeyd 

edir ki, mənfi qarşılıqlı təzyiqin yaranmasından qaçınmaq və əgər o, baş 

verərsə, mümkün qədər onun qarşısını almaq lazımdır». Yırtıcılıq, 

parazitizm və digər qida əlaqələri variantlarının əsas ekoloji rolu canlı 

orqanizmlərin ardıcıl olaraq bir-biriləri ilə qidalanaraq maddələrin dövranına 



şərait yaratmaqdır, məlumdur ki, onsuz həyatın mövcudluğu qeyri-

mümkündür. Bu əlaqələrin digər mühüm rolu növlərin sayının qarşılıqlı 

tənzimlənməsidir. Bir yırtıcının məhv etdiyi şikarın ümumi sayı əvvəlcə 

onun istifadə etdiyi növün sayına mütənasib sürətdə artır. Buna yırtıcının 

şikara qarşı funksional reaksiyası deyilir. Lakin istifadəçinin (yırtıcının) fiziki 

imkanından irəli hüdudu vardır. Yırtıcılar tam doyduqdan sonra adətən 

qurbana (şikara) qarşı reaksiyası zəifləyir. Şikarın sonrakı artımı yaxşı yem 

bazası əsasında yırtıcının sayının çoxalması ilə baş verir. Yırtıcı və şikarın 

sayının tərəddüdü nisbətən daimidir, onların amplitudası isə mühitin digər 

faktorlarının təsiri ilə əlaqədar olaraq geniş hüdudda dəyişə bilər. Say 

tərəddüdü müxtəlif səbəblərdən (çox vaxt təsadüfi) partnyorlardan birinin 

sayı sıfıra enənə qədər davam edir. Belə tərəddüdlər xüsusilə, növarası 

əlaqələr müxtəlif olmayan kasıb qruplaşmalarda (tundra və qütb 

səhralarında, bir ağac cinsi hakimlik edən meşədə, mədəni bağda və s.) 

aydın görünür. Y.Odum (1975) kommensalizm, kooperasiya və mutualizmi 

(simbiozu) qarşılıqlı təsirin müsbət növünə aid edir. Ekoloqların çoxunun 

fikrincə sabit (stabil) ekosistemlərdə mənfi və müsbət qarşılıqlı təsirlər 

tarazlıqda olmalıdır. Kommensalizm, kooperasiya və mutualizmə təkamül 

gedişində müsbət qarşılıqlı təsirin ardıcıl mükəmməlləşmə mərhələsi kimi 

baxmaq olar.  

     Kommensalizm – müsbət qarşılıqlı təsirin daha sadə tipi sayılır. İki növ 

arasında gedən qarşılıqlı təsirin bu formasında növün biri öz fəaliyyəti ilə 

(kommensala) qida və ya sığınacaq verir. Başqasının yaşayış yerinə köçən 

orqanizmlər (kommensallar) «ev yiyəsinə» heç bir ziyan yetirmir. Sığınacaq 

kimi ya tikintidən (yuva), yaxud digər növün bədənindən istifadə olunur. 

Ağacların gövdə qabıqlarında epifit bitkilərin məskunlaşması da 

kommensalizm sayılır. Quş və gəmiricilərin yuvalarında buğumayaqlıların 

olduqca çoxlu növləri məskunlaşır və orada parçalanmış (çürümüş) üzvi 

qalıqların və ya digər birgə sakinlərinin qalıqları hesabına qidalanırlar. Bir 

çox növlər yalnız yuvalarda yaşayır və oradan kənara çıxmırlar, belə növlər 



nidikol adlanır. Kommensalizm əlaqə tipi təbiətdə olduqca mühüm hesab 

edilir. Belə əlaqə növlərin daha sıx birgə yaşamasına, mühitdən, qida 

resurslarından daha tam istifadə etməyə şərait yaradır. Lakin bəzən 

kommensalizm başqa əlaqə tipinə keçir. Məsələn, qarışqa yuvasında çoxlu 

qarışqalarla birlikdə stafilinid böcəyinin növlərinə rast gəlinir. Onların 

yumurtaları, sürfə və pupları qarışqa balaları ilə birlikdə olur. Bu balalar 

böcəyin yumurta, sürfə və baramasına qulluq edir, onları yalayır və xüsusi 

kameralara daşıyırlar. Bəzən qarışqalar iri böcəyi də qidalandırır.  

       Mutualizm (simbioz) – Təbiətdə növlərin geniş yayılan qarşılıqlı 

faydalı əlaqəsi müfualizm adlanır. Mutualistik əlaqələr əvvəlki parazitizm və 

ya kommensalizmin əsasında baş verə bilər.  

      Qarşıqlıqlı faydalı birgə yaşayışın inkişaf dərəcəsi olduqca müxtəlif ola 

bilər – müvəqqəti qeyri-məcburi əlaqələr və partnyorların iştirakı hər ikisinin 

həyatı üçün mühüm mütləq şəraitə çevrilən əlaqələr. İki növün belə 

ayrılmaz faydalı əlaqəsi simbioz adını almışdır. Simbiotik əlaqənin klassik 

misalı kimi şibyəni göstərmək olar. Şibyə göbələk və yosunun sıx birgə 

yaşayış tərzidir. Şibyələrin tərkibinə göbələklərin üç sinif nümayəndəsi 

(aksomiset, bazidiomiset və fikomiset) daxildir. Təbiətdə sərbəst vəziyyətdə 

ehtimal ki, şibyəli göbələyə rast gəlinmir. Göy-yaşıl, sarı-yaşıl, yaşıl və 

qonur yosunlar şöbəsində 28 cinsin nümayəndələri aşkar olunmuşdur. 

Onların çoxuna sərbəst yaşama vəziyyətində rast gəlinir. Simbioz (şibyə) 

çox güman ki, yosunun üzərində göbələyin parazitizmi ilə əmələ gəlmişdir. 

Təbiətdə 20000 növdən artıq belə simbiotik orqanizmlər mövcuddur, bu 

belə yaşamağın (mövcudluğun) müvəffəqiyyətli olmasını göstərir. Y.Odum 

(1975) obrazlı surətdə qeyd edirdi ki, yosunun parazitliyi ilə iki müxtəlif 

növün harmonik qarşılıqlı təsirə doğru keçdiyi yol – «lişay modeli» insan 

üçün simvolik yol olmalı, təbiətlə mutalistik əlaqə yaratmalıdır, çünki insanın 

özü heterotrofdur və mövcud resurslardan asılıdır. Çoxhüceyrəli heyvan və 

bitkilərdə mikroorqanizmlərlə birgə simbioz çox geniş yayılmışdır. Bir çox 



ağac növlərinin mikoriza göbələkləri ilə birgə yaşayışı, havadakı molekulyar 

azotu fiksasiya edən kökyumru bakteriyalar Rhizobium məlumdur. Azot 

fiksasiya edən simbiontlar 200 növ digər örtülütoxumlu və çılpaqtoxumlu 

bitkilərin köklərində aşkar edilmişdir. Mikroorqanizmlərlə simbiozun tarixi 

bəzən çox uzaq keçmişə gedir, ona görə simbiotik bakteriya koloniyalarına 

çoxhüceyrələrin xüsusi orqanları kimi baxmaq olar. Sibir sidr şamı ilə, sidr 

ağaclarında yuva quran quşlar (sidrquşu, sitta quşu və kukşa) arasındakı 

mutualistik əlaqələr mütləq olmasa da, olduqca zəruridir. Bu quşlar Sibir 

sidrinin toxumları ilə qidalanaraq, yem toplamaq instinktinə də malikdir. 

Onlar xırda toxumları (qozaları) hissə-hissə mamır qatının və meşə 

töküntüsünün altında gizlədirlər. Bu «ehtiyatın» çox hissəsini quşlar tapa 

bilmir və toxumlar cücərir. Beləliklə, bu quşların fəaliyyəti sidr şamının təbii 

bərpasına kömək edir, belə ki, toxumlar torpaqla əlaqəni kəsən qalın meşə 

döşənəyinin səthində cücərə bilmir. Qarğaların qoz ağacının toxumlarını 

gizlətməsi də buna uyğun misaldır. Şirəli meyvəsi olan bitkilərlə quşlar 

arasında da qarşılıqlı faydalı əlaqələr vardır, onlar bu bitkilərin meyvələri ilə 

qidalanır və adətən həzm oluna bilməyən toxumları əraziyə yayırlar. 

Məsələn, Türyançay qoruğunda ardıc ağacları bol toxumverən illəri 

meşəlikdə çoxlu miqdarda qaratoyuq və digər quşlar qışlayır. Onlar ardıcın 

toxumları ilə qidalanır və peyinləri ilə Bozdağ ərazisində bu toxumların 

yayılmasında böyük rol oynayır. Ədəbiyyat məlumatına əsasən 1 m2 

sahəyə quşlar orta hesabla 12-15 ədəd ardıc toxumu yayır. Cücərtilərin 

əmələ gəlməsində də quşların digər müsbət rolu vardır. Onlar onurğasız 

heyvanları axtarıb taparkən mamır örtüyünü eşir və bununla da ardıcın 

toxumlarını torpağın üzərinə çatdırır. Qaraçöhrə ağacının bütün orqanları 

(iynələri, gövdəsinin qabığı və s.) zəhərli olsa da, toxumları həm dadlı, şirin, 

həm də parlaq qırmızı rəngə malik olub quşların diqqətini özünə cəlb edir, 

onun yayılmasında böyük rol oynayır. Belə ki, quşlar bu toxumlarla 

qidalanır, onları mədələrində «stratifikasiya» edir, «səpinə» hazırlayır və 

ərazilərdə yayırlar. Bir çox qarışqaların da bitkilərlə mutualistik əlaqələri 



formalaşır: 3000-dən artıq bitki növünün qarışqaları özünə cəlb etmək 

qabiliyyəti vardır.  

      Neytralizm – biotik əlaqələrin bir forması olub iki növ bir ərazidə 

məskunlaşaraq (yaşayaraq) birbirlərinə nə müsbət, nə də mənfi təsirləri 

olmur. Neytralizmdə növlərin bir-birilə bilavasitə əlaqələri olmur, lakin hər 

ikisi qruplaşmanın vəziyyətindən asılıdır. Məsələn, dələ ilə sığın, yaxud fil 

ilə meymun bir meşədə yaşasalar da, praktiki olaraq bir-biri ilə əlaqəsi 

olmur. Lakin uzunsürən quraqlığın təsirindən meşənin məhv olması, yaxud 

zərərvericilərin kütləvi çoxalaraq ağacları «çılpaqlaşdırması» 

(yarpaqsızlaşdırması) eyni dərəcədə olmasa da hər iki növə təsirini 

göstərir. Neytralizm əlaqəsi tipi xüsusilə ekoloji baxımdan müxtəlif üzvlər 

daxil olan zəngin növlü qruplaşmalarda inkişaf etmişdir.  

     Amensalizm. Bu biotik əlaqə formasında iki qarşılıqlı təsir göstərən 

növlərdən birinə birgə (bir yerdə) yaşamaq mənfi nəticə göstərir, digəri isə 

ondan nə fayda alır, nə də zərər çəkir. Belə qarşılıqlı əlaqə təsirinə əsasən 

bitkilərdə rast gəlinir. Məsələn, işıqsevər ot növləri fıstıq və ya küknar 

meşəsində ağac çətirlərinin güclü kölgəsi altında sıxışdırılır, lakin ağaclara 

belə «qonşuluq» heç bir fərq göstərmir. Bitkilərdə bəzən birinin ayırdığı 

məhsul digərinin (amensalın) böyüməsini ləngidir. Bu əlaqə adətən birbaşa 

rəqabətə aid edilir və antibioz adlanır. Bu əlaqə forması bitkilərdə yaxşı 

öyrənilib, bunun əsasında resurs uğrunda rəqibə qarşı mübarizə məqsədilə 

müxtəlif zəhərli maddələrdən (herbisid) istifadə olunur. Bu hadisə 

allelopatiya adlanır. Amensalizm su mühitində də yayılmışdır. Məsələn, 

göy-yaşıl yosunlar suyun çiçəkləməsinə səbəb olur, bununla da su faunası, 

bəzən suvata (su içməyə) gələn heyvanları (mal-qaranı) da zəhərləyir. 

Digər yosun növləri də bu xassəyə malikdir, onların ayırdığı peptid, xinon, 

antibiotiklər və digər maddələr hətta kiçik dozada da zəhərlidir. Bu zəhərlər 

ektokrin maddələr adlanır.  



      Rəqabət (konkurensiya). Oxşar ekoloji tələbatı olan növlər arasında 

baş verən qarşılıqlı əlaqə rəqabət adlanır. Y.Oduma (1975) görə rəqabət-

eyni məqsədə can atan iki orqanizmin mənfi qarşılıqlı təsiridir. Belə növlər 

bir yerdə məskunlaşdıqda biri digərinin qida ehtiyatını, sığınacaq yerini 

azaldır (daraldır). Rəqabət – ekoloji əlaqələrin qarşılıqlı təsir göstərdiyi hər 

iki partnyora mənfi təsir göstərir. Rəqabət qarşılıqlı təsir forması olduqca 

müxtəlif – birbaşa fiziki mübarizədən sülh vəziyyətində yaşamağa qədər ola 

bilər. Bununla belə, eyni ekoloji tələbata malik olan iki növ bir qruplaşmada 

məskunlaşırsa, əvvəl-axırı rəqiblərdən biri digərini sıxışdırıb çıxarmalıdır. 

Rəqib növlərin birgə olmağının qeyri mümkünlüyü (uyuşmazlığı) hələ 

Ç.Darvin tərəfindən qeyd olunmuşdur. O, rəqabəti növlərin təkamülündə 

böyük rol oynayan, yaşamaq uğrunda mübarizənin mühüm tərkib hissəsi 

hesab etmişdir. Rəqabət mübarizəsində bir qayda olaraq həmin ekoloji 

vəziyyətdə digərinə nisbətən üstünlüyə malik olan, yəni ətraf mühit şəraitinə 

daha çox uyğunlaşan növ qalib çıxır. Qruplaşmanın daxilində müxtəlif 

növlər arasında ən çox qida (yem) uğrunda rəqabət gedir. Güclü qida 

rəqabəti bütövlükdə biosenoz üçün sərfəli deyil, ekosistemin təkamülündə 

növlərin bir hissəsi qruplaşanın tərkibindən ya sıxışdırılıb çıxarılıb, yaxud 

da növarası rəqabət formalaşaraq rəqabətin gücünü zəiflətmişdir. Qida 

rəqabətinin zəifləməsi mümkünlüyü daha çox rəqabətin həcm və gərginlik 

göstəriciləri ilə təyin olunur (Şorıqin, 1952). Rəqabətin həcmi rəqiblər üçün 

ümumi qida növünün sayı ilə müəyyən olunur. Bu aspektdə rəqabətin 

zəifləməsi bir və ya bir neçə rəqib növün qida spektrini genişləndirməklə – 

yem obyektlərinin yığınını çoxaltmaqla rəqabəti nisbətən azaltmaq olar. 

Rəqabətdən çıxmağın ən effektiv yolu onun həcmini azaltmaqla – qidada 

yüksək ixtisaslaşma apararaq yem spektrinin ayrılması gedir. Rəqabətin 

gərginliyi – rəqib növlər üçün müəyyən yem növünə olan tələbatın onun 

təbiətdəki bolluğuna nisbəti ilə müəyyənləşdirilir. Məsələn, su kənarında 

yaşayan gəmiricilər (qunduz, ondatra, su siçanı) üçün ən mühüm qida yeri 

qamış və cilotu sayılır. Bu bitkilər isə təbiətdə başdan-başa cəngəllik 



yaradaraq yüksək bioloji kütləyə və məhsuldarlığa malikdir. Odur ki, belə 

şəraitdə məskunlaşan növlərin qidaya ehtiyacı praktiki olaraq ödənilir, 

onların rəqabəti formal xarakter alır və real neqativ qarşılıqlı əlaqə 

yaranmır. Rəqabətin həcmi və gərginliyi onun ümumi gücünü təyin edir: bu 

parametr rəqabət aparan növlər arasında müxtəlif qarşılıqlı əlaqə 

formalarının konkret baş verməsinin əsasını təşkil edir. Bitkilərdə rəqibin 

boğulması kök sisteminin mineral qida maddələrini, torpaq nəmliyini və 

yarpaqlarla günəş şüasını tutub saxlaması, həmçinin toksik birləşmələri 

ayırması nəticəsində baş verir. Məsələn, iki yonca növünün qarışıq 

səpinində Trifolium repensin növünün yarpaq çətiri tez əmələ gəlir, lakin 

sonra onu daha iri saplağı olan T.Fragiferum kölgə altına alır. Bitkilərin 

maddələr mübadiləsi məhsulu vasitəsilə qarşılıqlı kimyəvi təsiri allelopatiya 

adlanır. Bir-birinə belə üsulla təsir heyvanlara da xasdır. Q.F.Qauze və 

Parkın apardığı təcrübələr göstərir ki, rəqibəlrin sıxışdırılması əsasən 

mühitdə mübadilənin toksik məhsullarının toplanması nəticəsində baş verir, 

növlərdən biri digərinə nisbətən toksik maddələrə daha həssasdır. Azota az 

tələbkarlıq göstərən bitkilər dincə qoyulmuş torpaqları ilk növbədə zəbt edir, 

kök ayırmaları vasitəsilə paxlalılarda kök yumrularının əmələ gəlməsini və 

sərbəst yaşayan azot fiksasiya edən bakteriyaları sıxışdırır. Bununla da 

torpağın azotla zənginləşməsinin qarşısını alaraq azota çox ehtiyacı olan 

bitkilərlə rəqabətdə üstünlük təşkil edir. Ciyən otu su hövzəsində digər su 

bitkilərinə nisbətən allelopatik aktiv olduğundan rəqabətsiz təmiz su 

hövzələrini basır. Heyvanlarda rəqabət mübarizəsində bir növün digərinə 

bilavasitə hücumu hallarına da rast gəlinir. Məsələn, yumurtayeyənlərin 

(Diachasoma tryoni və Opius humilis) sürfələri bir sahibin yumurtasında 

olduqda qidalanmağa başlamazdan qabaq əlbəayaq olaraq rəqibini 

öldürür. İri çəmən qarışqaları Formica pratensis torpaq təpəsi yuvası 

düzəldir (tikir) və onun ətrafındakı ərazini mühafizə edir. Daha xırda 

qarışqanın (F.Cunicularia) yuvası isə torpaq təpəciyi şəklində kiçik olur. 



Onlar tez-tez çəmən qarışqalarının yuvaları ərazisinin kənarlarında 

yerləşərək onların yem sahələrində ova çıxırlar. 

16. EKOLOJİ SİSTEMLƏR VƏ BİOGOESENOLOGİYA. 

Plan    1. Ekoloji sistem anlayışı. Ekosistem . Göl ekosistemi. 

            2. Çəmənlik ekosistemi. Meşə ekosistemi.  

            3. Ekosistemlərin əmələ gəlməsi. 

 

    «Ekosistem» terminini elmə ilk dəfə 1935-ci ildə ingilis botaniki Artur 

Corc Tensli daxil etmişdir. Termin müəyyən sahədə (biotopda) bütün 

orqanizmlər (yəni biosenoz) daxil olmaqla istənilən vahidi (olduqca mütəlif 

həcmdə) və onun sistem daxilində fiziki mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini 

göstərərək enerji axınının müəyyən dəqiq trofiq strukturunu, növ 

müxtəlifliyini və maddələr dövranını (yaxud biotik və abiotik mühit arasında 

mübadiləni) ifadə edir. Sadə desək, biosferdə maddələr mübadiləsi gedən 

üzvi və qeyri üzvi komponentlərin istənilən məcmusu ekosisem adlanır. 

Tenslinin fikrincə ekosistem yer səthində əsas təbiət vahididir. O, 

ekosistemə biotop və biosenozun tam vahidi kimi baxır. 

    «Ekosistem» anlayışı «biotop» anlayışından ayrılmaz surətdə bağlıdır. 

Biotop şəraiti yekcins olan müxtəlif ölçülü və ya həcmli coğrafi rayondur. 

Biotop və ya ekotop eyni relyef, iqlim, torpaq və digər abiotik amillərə malik 

olan su hövzəsində və ya quruda müəyyən biosenozun məskən saldığı 

sahədir. Aşağıdakı biotoplar ayrılır: polipedop, yəni torpaq sudibi məskəni; 

klimatop, yəni fitosenozun yerüstü hissəsi məskəni və hidrotop – su dibinin 

üst hissəsi məskəni. Bunlardan asılı olmayaraq müxtəlif 

mikropopulyasiyalar məskən salan mikrotoplar da ayırırlar. Biotop bəzən 

üzvi təbiətli (parazitlərdə) ola bilə. 



    Bəzi ekosistem tiplərində maddələrin onların sərhədindən kənara 

aparılması o qədər yüksək olur ki, onların sabitliyi aparılan maddələrin 

miqdarı kənardan daxil olur. Bura axar su hövzələri, çaylar, dik dağ 

yamaclarında yerləşən sahələr aiddir. Digər ekosistemlər daha çox tam 

maddələr dövranına malikdir. (az meylli yamaclardakı meşələr, çəmənlər, 

bozqırlar, göllər və s.) Lakin heç bir ekosistem, hətta yerin ən böyük 

ekosistemləri tamamilə qapalı dövrana malik deyil. Qitələr okeanlarla 

intensiv maddələr mübadiləsi aparır, bununla belə bu proseslərdə atmosfer 

böyük rol oynayır, planetimizin hamısı materiyanın bir hissəsini kosmik 

fəzadan alır, bir hissəsini isə kosmosa qaytarır. Beləliklə, həyatın ekosistem 

təşkili onun mövcudluğu üçün mühüm şərtlərdən biri sayılır. 

    Meşə ekosistemi -- Arktika və alp tundrası - Boreal iynəyarpaqlı 

meşələr - Mülayim qurşağın bozqırları (çölləri, stepləri) - Tropik bozqırlar və 

savannalar - Çaparral – qışı yağışlı, yayı quraqlıq keçən rayonlar - 

Səhralar: otlu və kollu -Yarımhəmişəyaşıl tropik meşə (yağışlı və quraq 

mövsümləri aydın təzahür olunan) - Həmişəyaşıl tropik yağışlı meşələr.  

    Tundra Əsasən şimal yarımkürəsində, Arktika və Subarktika 

qurşaqlarında yayılmışdır. Cənub yarımkürəsində Antarktida yaxınlığındakı 

adalarda kiçik sahələri əhatə edir. Şimal yarımkürəsində Arktika səhraları 

zonası ilə (şmda), meşə-tundra zonası (c-da) arasında yerləşir. Eni 300-

500 km-ə çatan zolaq şəklində Avrasiyanın və Şimali Amerikanın şimal 

sahilləri boyu uzanır. Tundra zonalarının yerləşdiyi enliklərdə illik radiasiya 

balansı aşağıdır (8-20 kkal/sm2 ), oktyabrdan aprelədək mənfidir. Qış 8-9 

ay (bunun 60-80 günü qütb gecəsidir) davam edir. Orta temperatur 

yanvarda -5-dən -400 C-yə qədər, iyulda 5-100 C-dir. İllik yağıntı 200-500 

mm, bəzən 750 mm-ə çatır. Yay havanın nisbi rütubətliyinin yüksəkliyi, tez-

tez duman və çiskin yağışın olması ilə səciyyələnir. Daimi donuşluq inkişaf 

etmişdir. Çoxlu göl və bataqlıq var. Tayqa meşələrindən cənubda yerləşir. 

Bu meşələr mülayim iqlim şəriatində bitir, illik yağıntıların miqdarı 700-dən 



1500 mm qədər təşkil edir. Mülayim temperatura və aydın seçilən 

mövsümlərə malikdir. İlk vaxtlar enliyarpaqlı meşələr şimali Amerika, bütün 

Avropa, Yaponiyanın bir hissəsi, Avstraliya və Cənubi Amerikanın cənub 

hissəsində geniş ərazilər tuturdu. Beləliklə, bu meşəlik bir-birindən yüksək 

dərəcədə təcrid olunduğundan növ tərkibi tundraya nisbətən zəngindir. 

ABŞ-ın mərkəzi rayonlarının şimal hissəsində fıstıq-ağcaqayın meşələri, 

Viskonsin və Minnosetdə ağcaqayın-cökə meşələri, ABŞ-ın qərb və cənub 

ştatlarında palıd və gikori meşələri, Appalaç dağlarında palıd-şabalıd 

meşələri yayılmışdır. Avropa, Asiya, o cümlədən Cənubi Qafqaz 

regionlarında bu meşələrdə fıstıq, palıd növləri, vələs, cökə, şabalıd, qovaq 

və s. ağac cinsləri üstünlük təşkil edir. Səhra ekosistemləri – mülayim, 

subtropik və tropik qurşaqlarda yayılmışdır. Asiya, Afrika, Avstraliya, Şimali 

və Cənubi Amerikada geniş əraziləri tutur. Torpaq və qruntun xarakterindən 

asılı olaraq qumlu, çaqıl daşlı və qumlu çaqıl daşlı, çınqıllı, gipsləşmiş, 

daşlı, gillicəli, löslü, gilli-takırlı, gilli bedlendli və 112 şoranlı səhralar ayrılır. 

Xüsusi Arktika (buz səhrası) səhrası da var. Səhralarda yayın temperaturu 

yüksək və sutkalıq ampliutuda böyük olur. Ən isti ayda orta temperatur Orta 

Asiya (Qaraqum, Qızılqum) və Şimali Amerika səhralarında 30-400 C-yə 

çatır. Maksimum temperatur Orta Asiya səhralarında 500 C, Ölüm 

dərəsində (ABŞ) 56,70 C, Liviya səhrasında və Ərəbistan yarımadası 

səhralarında 580 C-dir. Havanın, xüsusilə torpağın temperaturunun sutkalıq 

amplitudası çox vaxt 500 C-dən artıq olur. Qum örtüyü gündüzlər 900 C-

dək qızır. İllik yağıntı səhraların çoxunda 100-200 mm, bəzi yerlərdə 50-

100 mm və daha azdır (TəkləMəkan səhrasında 9 mm), ayrı-ayrı 

rayonlarda bəzən bir neçə il yağış yağmır. 

     Göl ekosistemləri -- Lentik (durğun sular) ekosistemlər  

Lentik ekosistemlər (göllər, nohurlar) Litoral zonada iki produsent tipi vardır: 

hövzənin dibinə bərkimiş çiçəkli bitkilər və üzən yaşıl bitkilər – yosunlar, 

bəzi ali bitkilər (su çiçəyi).  



   Hövzənin dibinə bərkimiş bitkilər üç konsentrik zona əmələ gətirir:  

1) suüstü (susəthi) vegetasiya zonası – bitkinin fotosintezedən hissəsi 

suyun üzərində yerləşir (qamış, ciyən və b.), biogen elementlər isə dib 

çöküntülərindən alınır;  

2) yarpaqları su səthində üzən dibə bərkimiş bitkilər (su zanbağı) zonası, 

bu bitkilərin rolu birinci zonada olduğu kimidir, lakin onlar suyun aşağı 

qatlarını kölgələndirə bilir;  

3) sualtı vegetasiya zonası – tamamilə suyun altına (dibinə) köklənmiş və 

bərkimiş bitkilər, fotosintez və mineral mübadiləsi sü mühitində yerinə 

yetirilir (su çiçəyi və yapışmış yosunlar - xaralar).  

    Litoral zonada heyvanlar, konsumentlər su hövzəsinin digər zonalarına 

nisbətən daha çox müxtəlifliyi ilə seçilir. Perifiton molyuska, rotatorilər, 

mşanka, həşəratların sürfələri və s. ibarətdir. Nektonun bir çox heyvanları 

atmosfer havası ilə nəfəs alır (qurbağa, tısbağalar, salamandr-səməndər və 

b.). Balıqlar həyatının çox hissəsini litoralda keçirir və orada da çoxalırlar. 

Zooplankton xərçəngəbənzərlərdən ibarət olub balıqların qidalanmasında 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Limnik (göl) zonasının qruplaşmalarında 

fitoplankton produsent hesab olunur. Mülayim qurşağın su hövzələrində 

onun populyasiyasının sıxlığı mövsüm üzrə kəskin dəyişir. Yazda suyun 

«çiçəkləməsi» sərin suya uyğunlaşan diatomit (trepel) yosunların kütləvi 

inkişafı ilə, yayda yaşıl yosunların, payızda isə azot fiksə edən göy- 116 

yaşıl yosunların inkişafı ilə bağlıdır. Zooplankton bitki ilə qidalanan 

xərçəngkimilər və rotatorilərdən ibarətdir, qalanlar isə yırtıcılardır. Limnik 

zonanın nektonu yalnız balıqlardır. Profundal zonanın qruplaşmaları işıqsız 

həyat sürür. Buranın fauna və florası bakteriya və göbələklərdən 

(redusentlər), həmçinin bentos formalardan – həşəratların sürfələri, 

molyusklar, həlqəli qurdlardan ibarətdir (konsumentlər). Termokilın adətən 

işıq düşən sərhəddən aşağıda yerləşir, oksigen ehtiyatı, ondan ayrılmış 



hipolimnionda tükənir. Yayda – durğunluq dövrü başlayır. Payızda – 

temperaturun bərabərləşdiyi dövrdə suyun ümumi qarışması və 

hipolimnionun oksigenlə zənginləşməsi baş verir. Qışda – buzun altında 

suyun temperaturu +40 C-dən aşağı olur, bu onun sıxlığını azaldır və 

yenidən gölün stratifikasiyasına və qış durğunluğuna səbəb olur. Yazda 

buz əridikdən sonra suyun temperaturu 40 Cyə çatır, o, ağırlaşır və yenidən 

yaz qarışması baş verir. Bu klassik sxem Avropa və Şimali Amerika gölləri 

üçündür. Subtropik rayonlarda suyun qarışması il ərzində bir dəfə – qışda, 

tropikada isə daim və qeyri müntəzəm olur. Məhsuldarlığına görə göllər iki 

qrupa bölünür: 1) Oliqotrof (biogen maddələr və plankton az olan) 2) evtrof 

(biogen maddələrlə zəngin) göllər. Lentik ekosistemlərin məhsuldarlığı həm 

də ətraf mühitdən və gölün dərinliyindən daxil olan maddələrdən asılıdır. 

Kiçik göllər daha məhsuldar olur. Prudlar – yaxşı inkişaf etmiş litorala malik 

olub stratifikasiya praktiki olaraq mövcud deyildir. Prudlar müxtəlif 

çökəkliklərdə əmələ gəlir, çox vaxt müvəqqəti hal daşıyır – yayda və ya 

quraqlıq dövründə quruyur. Prudların faunası quraqlıq dövründə sükutluq 

vəziyyətində yaşamağa qabildir və ya digər su hövzəsinə (qışda suyu olan) 

köçür. Təbii prudlar yüksək məhsuldar olur. Süni prudlarda balıqları insan 

özü yemləndirir.  

     17. EKOLOJİ SİSTEMİN MƏHSULDARLIĞI. 

Plan   1. Ekosistemin məhsulu. 

           2. Ekosistemin ilk məhsuldarlığı. 

           3. Ekosistemin məhsuldarlığına təsir edən təbii 

proseslər. 

          4. Ekoloji piramidalar. 

 

 Ekosistemin ilk məhsuldarlığı 



      İki məhsulvermə səviyyəsi ayrılır: birinci (ilkin) və ikinci məhsul. Vahid 

zaman ərzində bitkilər (produsentlər) tərəfindən yaradılan üzvi kütlə 

qruplaşmanın ilkin (birinci) məhsulu adlanır. Məhsul kəmiyyətcə bitkinin 

quru və ya yaş halında kütləsi, yaxud enerji vahidi olub ekvivalent coul 

ədədi ilə ifadə olunur. İlkin məhsul sanki iki səviyyəyə – ümumi və təmiz 

məhsula bölünür. Ümumi ilkin (birinci) məhsul vahid zaman ərzində 

fotosintezin müəyyən sürətində bitkilər tərəfindən yaranan üzvi maddələrin 

ümumi kütləsi hesab olunur (tənəffüs sərfi də bura daxildir). Bitkilərin 

özlərinin həyat fəaliyyətini saxlamaq üçün, yəni tənəffüsə sərf olunan 

məhsul kifayət qədər çox olur. Meşə bitkisi tənəffüsə ümumi məhsulun 

40...70%-ni sərf edir. Plankton yosunları istifadə etdiyi ümumi enerjinin 

(yəni metabolizmə) yalnız 40%-ə qədərini sərf edir. Yaranan üzvi maddə 

kütləsinin qalanı, yəni ümumi məhsulun tənəffüsə sərf olunmayan hissəsi 

təmiz birinci (ilkin) məhsul adlanır, bu bitkinin artım ölçüsüdür və ondan 

konsument və redusentlər istifadə edir. Deməli, ilkin təmiz məhsul 

konsument və redusentlər üçün enerji ehtiyatıdır. Qida zəncirlərində 

dəyişilərək (həzm olunaraq) heterotrof orqanizmlərin kütləsinin bərpasına 

sərf olunur. Vahid zaman ərzində konsument kütləsinin artımı 

qruplaşmanın ikinci məhsulu adlanır. Lakin ikinci məhsul ümumi və təmiz 

məhsula bölünmür, belə ki, konsumentlər və redusentlər, yəni heterotroflar 

öz kütləsini birinci məhsulun hesabına artırır, yəni əvvəlcədən yaradılan 

məhsuldan istifadə edir. İkinci məhsul hər trofik səviyyə üçün ayrıca 

hesablanır, belə ki, o, özündən əvvəlki səviyyədən daxil olan enerjinin 

hesabına formalaşır. Ekosistemin bütün canlı komponentləri – 

produsentlər, konsumentlər və redusentlər bütövlüklə qruplaşmanın və ya 

onun ayrı-ayrı hissələrinin ümumi biokütləsindən (canlı çəki) ibarətdir. 

Bioloji kütlə adətən onun yaş və ya quru çəkisi ilə ifadə olunur, o, enerji 

vahidi ilə də (kalori, coul və b.) ifadə oluna bilər. Bu, daxil olan enerji gücü 

və orta biokütlə arasında əlaqəni aşkar etməyə imkan verir. Bioloji kütlənin 

əmələ gəlməsinə enerjinin hamısı sərf olunmur, istifadə olunan enerji birinci 



məhsulu yaradır və müxtəlif ekosistemlərdə müxtəlif cür sərf oluna bilər. 

Əgər konsument tərəfindən enerjinin sərfi sürəti bitkinin artım sürətindən 

geri qalırsa, bu produsentlərin biokütləsinin tədricən çoxalması baş verir və 

ölü üzvi maddənin artığı (bolluğu) yaranır. Bu hal bataqlıqların 

torflaşmasına, kiçik su hövzələrinin su bitkiləri ilə örtülməsinə, meşədə 

(məs., tayqada) qalın meşə döşənəyinin yaranmasına və s. səbəb olur. 

Stabil (sabit) qruplaşmalarda bütün məhsul praktiki olaraq trofik 

şəbəkələrdə sərf olunur və bioloji kütlə dəyişməz qalır. 

Ekoloji piramidalar  

    Ekosistemdə canlı orqanizmlər arasında qarşılıqlı münasibəti öyrənmək 

üçün təkcə qidalanma zənciri sxemindən deyil, ekoloji piramidalardan da 

istifadə edilir. Funksional qarşılıqlı əlaqələri, yəni trofik strukturu qrafik 

şəkildə, ekoloji piramida adlı qrafiklərdə göstərmək olar. Piramidanın 

əsasını produsentlər səviyyəsi təşkil edir, sonrakı qidalanma səviyyələri 

piramidanın mərtəbələrini və zirvəsini əmələ gətirir. Əsasən üç ekoloji 

piramida tipi məlumdur: 1) say (kəmiyyət) piramidası (Elton piramidası) – 

hər səviyyədə orqanizmlərin sayı ifadə olunur; 2) biokütlə piramidası – canlı 

maddənin kütləsini (ümumi quru çəki, kalorilik və s.) səciyyələndirir; 3) 

Məhsul (və ya enerji) piramidası universal xarakter daşıyıb ardıcıl trofik 

səviyyələrdə birinci məhsulun (və ya enerjinin) dəyişməsini göstərir. Enerji 

əsasən yırtıcı – şikar əlaqəsi ilə ötürülən trofik zəncirlərdə çox vaxt say 

piramidası qaydasına, yəni qida zəncirlərində iştirak edən fərdlərin ümumi 

say zəncirinin hər sonrakı həlqəsində produsentdən konsumentlərə doğru 

azalma qanunauyğunluğuna əməl olunur (şəkil 5.5.). Bu hal bir qayda 

olaraq yırtıcıların qida obyektindən (şikardan) iri olması və yırtıcının birinin 

biokütləsini saxlamaq üçün bir neçə və daha artıq şikarın tələb olunmasıdır. 

Digər tərəfdən aşağı trofik səviyyədən yuxarı səviyyəyə doğru enerjinin 

miqdarının itməsi (hər səviyyədən sonrakı səviyyəyə 10% enerji çatır) və 

metobolizmin fərdlərinin ölçüsü ilə tərsinə əlaqənin olmasıdır – orqanizm 



kiçik olduqca maddələr mübadiləsi intensiv gedir, onun sayının və 

biokütləsinin artm sürəti yüksəlir. 

 Ekosistemə təsir edən amillər. 

       Biosfer ehtiyyatlarından, planetimizin bütün təbii sərvətlərindən, 

həmçinin yaxın kosmik fəzadan səmərəli istifadə olunması və qorunması 

problemləri bu gün mürəkkəb bir dövrə, müharibə, sülh, ərzaq ictimai və s. 

problemlərdən az faliyyət daşımır. Buna görə də ekologiya elmi 

qanunauyğun surətdə elmin ön sırasında durur. Elmi-texniki tərəqqi 

keyfiyyətcə yen yüksək mərhələ kimi. Cəmiyyətə böyük fauda verir. 

Əhalinin ümumi güzaranın inkişafına şəraityaradır, müasir metodlarla 

insan, heyran və bitki xəstəliklərinin qarşısını alır, insanların ömrünü uzadır, 

uşaq ölümünün faizi getdikcə aşağı düşür. Lakin cəmiyyətdə sivilizasiyanın 

inkişafı bir sıra qeyri ekoloji hadisələrlə də nəticələnir. Təbii ehtiyyatlar 

tükənir. Ətraf mühit çirklənməyə mərq qalır. Antropogen təzyiqlərin 

güclənməsi ilə təbii ekosistemlərin pozulması (yer üzərində bir çox bitki və 

heyvan növlərinin məhv olmasıdır.) buferlərdə tarazlqların pozulması 

müşahidə olunur və s. Bu kimi təzyiqlərin altında bəzən qlobal ekoloji 

fəlakətlər meydana çıxır. Ekologiya elminin son tətbiqi nəticələri 

aşağıdakılardan ibarətdir. Müasir və gələcək nəsilləri sağlam, ətraf mühit 

amilləri ilə təmin etmək üçün elmi əsasların hazırlanması, təbii 

ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi, tullantısız 

texnologiyanın ekoloji əsaslarını aşkar etmək, optimal və ehtibarlı fəaliyyət 

göstərən süni (antropogen) ekosistemlər xüsusilə kənd təsərrüfatı 

yaratmaq: rəsmi və qeyri rəsmi səviyyələrəd ekoloji təhsilə və əhalinin 

bütün təbəqələri arasınd ekoloji mədəniyyətə yiyələnçək. Əsaslı ekoloji 

tədqiqatlar məhz bu vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətinə 

yönəldilməlidir. Lim və mütəxəsislər qarşısında duran əsas və 

təxirəsalınmadan həllini tapacaq problemlər aşağıdakılardan ibarətdir. 

Dünya miqyasında və eləcədə Azərbaycanda ekologiya elminin tarixi həyat 



mühiti və ekoloji amillərin geniş xarakteristikası populyasiyalar biosenozlar ( 

biotik qruplaşmalar) ekosistemlər və biosferin ətraflı təhlili, landşaft 

əsasında biosferin təbii ekosistemlərinin (yerüstü ekosistemlər-biomlar, 

şirinsulu və dəniz ekosistemləri) təsnifatı: təbii ehtiyyatların Atmosfer, 

hidrosfer, litosfer, torpaq və bitki örtüklərinin dünyada və rüspublikamızda 

müasir vəziyyəti və ekoloji problemləri insanlarla təbii ehtiyyatlar arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələr, ekosistemlərin təbii və antropogen dinamikası. Xüsusi 

mühafizə olunan ərazilər, qoruqlar, yasaqlar, milli parklar, beynəlxalq və 

daxli turizm, təbiəti mühafizə tədbirləri pestisidlərdən, gübrələrdən istifdənin 

və suvarmanın ekoloji problemləri, dünyada və rüspublikamızda 

müşəsizləşdirmə və səhralaşma problemləri torpağın rekultivasiyası, 

bəşəriyyətin sosial problemlərinin (Urbanizasiya sağlamlığı) ekoloji cəhətcə 

yeni inkişaf dövrünün ekoloji məsələləri. 

  Biomların yayılma sərhədləri materiklərin landşaft komponentləri ilə təyin 

olunur, adı isə üstünlük təşkil edən bitki ilə (meşə, kol və b.) ifadə olunur. 

Su ekosistemlərində bitki orqanizmləri dominantlıq etmir, odur ki, mühitin 

fiziki əlamətləri («durğun», «axar» sular, açıq okean və.) əsas götürülür. 

Yuxarıda deyilənlər göstərir ki, biom sərhədləri regional səviyyədə 

landşaftın sərhədlərinə uyğun gələn ekosistemdir. Onun komponentləri 

landşaftın komponentlərindən ibarətdir, lakin onun əsas komponenti biota 

sayılır, burada üzvi maddələr yaradan proseslərə və maddələrin biokimyəvi 

dövranına əsas diqqət yetirilir. 

   Yerüstü biomlar (ekosistemlər). Stabil ekosistem canlı orqanizmlərlə ətraf 

fiziki mühitin tarazlıq (müvazinət) vəziyyəti ilə səciyyələnir. Belə sistemin 

ümumi homeostazı onun təzyiqlərə qarşı müqavimətinə imkan yaradır. 

Məlum olduğu kimi Yer üçün iqlim zonallığı, bununla da yerüstü 

ekosistemlərin iqlim zonallığı xarakterikdir. Bütün Yer kürəsi üçün üfiqi iqlim 

zonallığından başqa dağ sistemlərində, həmçinin, şaquli və ya yüksəklik 

qurşaqlığı müşahidə olunur. Dağ sisteminin ətəyində iqlim ümumi coğrafi 



zonallığa uyğun gəlir, yuxarıya qalxdıqca və cənubdan şimala hərəkət 

etdikcə qurşaqlar dəyişir.  

 

18. GENETİK FOND VƏ BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİK. 

Plan   1. Genetik fond və bioloji müxtəliflik. 

           2. Məhv edilmiş yarımnövlər. 

 

      Dünyanın bioloji müxtəlifliyi (BM) və ya canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi 

ekoloji, genetik, sosial, iqtisadi, elmi, tədris, mədəni, rekreasiya və estetik 

baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bioloji müxtəliflik biosferin təkamül 

həyatiliyinin təmin olunması sisteminin saxlanması üçün mühüm hesab 

edilir. Bioloji müxtəlifliyin saxlanması və dayanıqlı istifadəsi Yer əhalisinin 

daima artan bir sıra tələbatının (ərzaq, dərman vasitələri və s.) təmin 

edilməsi üçün xüsusilə vacib sayılır. Bioloji müxtəliflik ətraf mühitin 

vəziyyətini və ekosistemin dayanlıqlığını qiymətləndirən ən obyektiv 

amillərdən biridir. Bioloji müxtəliflik planetimizdəki bütün həyat formalarının 

birliyi olub, bununla da onu Günəş sisteminin digər planetlərindən 

fərqləndirir. Bioloji müxtəliflik özündə heyvan, bitki və orqanizm növlərini, 

ekosistemləri, landşaftları və onlarda gedən prosesləri cəmləşdirir. 

     Bioloji müxtəliflikdə üç iyerarxik kateqoriya (səviyyə) ayrılır:  

1) növ müxtəlifliyi; 2) genetik müxtəliflik; 3) ekosistemin müxtəlifliyi, 

yəni yaşayış yerinin, biotik qruplaşmaların və biosferdə gedən 

ekoloji proseslərin müxtəlifliyi.  

    Növ müxtəlifliyi – konkret ərazidə növlərin sayı və onların 

fərdlərinin ratslaşma dərəcəsini əks etdirir. Alfa, beta və qamma 

müxtəliflik ayrılır.   



   Alfa müxtəliflik – müəyyən biotada (ekosistemdə) növlərin sayı, 

beta müxtəliflik – müəyyən vilayətin bütün biotalarında növlərin sayı, 

qamma müxtəliflik alfa və beta müxtəlifliklərini birləşdirən 

göstəricidir. Növmüxtəlifliyinin göstəricisi növlərin sayı ilə onların 

xüsusi qiyməti (miqdar, biokütlə, məhsuldarlıq) arasında olan nisbət 

və ya növlərin sayının vahid sahəyə nisbəti hesab olunur. Növlər 

növün arealının bir hissəsini tutan yarımnövlərə bölünür. Bir-birinə 

yaxın növlər cinslərdə, cinslər fəsilələrdə, fəsilələr dəstələrdə 

(heyvanlar üçün) və ya sıralarda (bitkilər üçün), dəstələr və ya sıralar 

siniflərdə, siniflər isə tiplərdə (şöbələr) birləşir. Növlərin 

saxlanmasının başlıca vəzifəsi onların inventarizasiyası (siyahıya 

alınması), ikinci vəzifəsi isə əhəmiyyətinə görə bərpası və 

saxlanmasıdır. Yer üzərində növ müxtəlifliyinin sayı hələ indiyə qədər 

ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif göstərilir. Bitki və xordalı 

heyvan növlərinin 80-90%-i, digər qalan taksonların isə yarıdan da az 

növləri təsvir olunmuşdur. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən növlərin 

ümumi sayı 3,6 və 112 mln arasında olduğu göstərilir. Bu qədər 

böyük fərqin olması əsasən həşərat növlərinin sayının 2-dən 100 mln 

arasında qiymətləndirilməsidir. Bioloji müxtəliflikə daha etibarlı qiymət 

1500 mütəxəssisin iştirakı ilə 1995-ci ildə YUNEP tərəfindən 

verilməsidir. Bu qiymətə əsasən növlərin ən ehtimal sayı 13-15 mln 

təşkil edir, onun yalnız 1,75 mln növ, yəni 13%-dən azı təsvir 

edilmişdir.  

      Genetik müxtəliflik olduqca böyük olub növlər arasında genlərin 

variasiyaları deməkdir. Genetik baxımdan növün dəyəri (əhəmiyyəti) 

onun digər növlərdən nə dərəcədə seçilməsi ilə təyin olunur (əsasən 

taksonomik xüsusiyyətlərinə görə). Hər hansı bir növün populyasiyası 

öz arealı daxilində qalmaqla yanaşı, ona həm də yeni yaşama 

şəraitində rast gəlinir və müxtəlif ekoloji sığınacaqlara yiyələnərək 

çoxalması üçün müxtəlif yerlərdən istifadə edir. Bu zaman ekoloji 



müxtəliflik baş verir. Belə halda, məsələn, bitkilərdə çiçəkləmə, 

heyvanlarda isə cütləşmə vaxtı uyğun gəlmir. Seçilmə nəticəsində 

populyasiyanın genetik tərkibi dəyişir, bir neçə nəsildən sonra belə 

dəyişkənlik yeni növlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Növlərin 

müəyyən qədər dar diapazonda fəaliyyət göstərməyə 

uyğunlaşmasına baxmayaraq növün populyasiyası çox vaxt 

subpopulyasiya və ya ekotiplərə (çox vaxt bir sıra fasiləsiz iqlim, 

edafik, senotik dəyişmələr daxilində bitki və heyvanların ekoloji irqlər 

və növdəyişkənliyi) bölünür.  

     Ekotiplərin populyasiya strukturunun daha müfəssəl (dəqiq) 

analizinə keçməsi, kiçik lokal populyasiyalar daxilində dəyişiklik 

ayırmağa imkan yaradır. Belə dəyişkənlik polimorfizm adlanır. 

Polimorfizm bir növ daxilində xarici görünüşünə görə kəskin fərqlənən 

və keçid formaları olmayan fərdlərdir. Belə formalar ikidirsə, bu 

hadisə dimorfizm adlanır. Bir və ya müxtəlif populyasiyadan olan 

fərdlərin xarici görünüşündəki fərdlər də polimorfizmə daxildir. Eyni 

yaşama şəraitində iki və daha müxtəlif növ formalarının mövcudluğu 

genetik polimorfizmdir. Populyasiya daxili polimorfizm çox hallarda 

təbii seçmə ilə saxlanılır.  

      Bioloji müxtəlifliyin ən yüksək iyerarxik səviyyəsi ekosistem və ya 

landşaft biomüxtəlifliyi saylıır. Dünyanın və kontinentlərin kiçik 

miqyaslı zonal landşaft tipləri xəritəsi bioloji müxtəlifliyin yüksək 

iyerarxik səviyyəsini əks etdirir. Aşağıdakı landşaftlar ən yüksək növ 

müxtəlifliyi ilə fərqlənir (azalan cərgə üzrə): mülayim qurşağın 

rütubətli ekvator meşələri, karollov rifləri, quru tropik meşələr, 

mülayim qurşağın rütubətli meşələri, okean adaları, Aralıq dənizi 

iqlimi landşaftları, meşəsiz landşaftlar (savanna, bozqır). Rütubətli 

ekvator meşələri daha zəngindir: məsələn, İndoneziyada 200 ha 

meşədə ağac növlərinin sayı Şimali Amerikanın bütün tropikdən 



kənar ərazisində bitən ağac növlərinin sayı qədərdir. Karollov rifləri də 

yüksək növmüxtəlifliyi ilə seçilir. 1996-cı ildə Bonn Universitetində 

(Almaniya) «Qlobal biomüxtəliflik» xəritəsi tərtib olunmuşdur. Bu 

xəritəyə əsasən fitomüxtəliflik ekosferdə fundamental rol oynayıb 

quru ekosistemlərinin bioloji müxtəlifliyini müəyyənləşdirir. Dünyada 

ali bitkilərin ümumi sayı 400 min olub bioməhsuldarlıq və 

biomüxtəliflik baxımından dominantlıq edir. Onlardan 20 min növü 

konsument və redusent orqanizmlər olub üzvi maddələrin sərf 

edilməsini  və parçalanmasını təmin edir. Orta hesabla bir borulu bitki 

növü təxminən 66 heyvan, göbələk və bakteriya növünün həyatını 

təmin edir.  

      «Qlobal biomüxtəliflik» xəritəsi BM-in 2 əsas qlobal 

qanunauyğunluğunu əks etdirir:  

   1. Biomüxtəliflik dərəcəsinin zonal landşaft zonalarından aydın 

surətdə asılılığı: rütubətli ekvator və tropik meşələrdə fitomüxtəliflik 

dərəcəsi ən yüksək olub 10000 km2 sahədə 3000-5000 növ, tayqa və 

qarışıq meşələr zonasında 500 növ, tundra və səhra zonalarında isə 

200 növdən az təşkil edir. Yerdə qalan zonal landşaft tipləri fito və 

biomüxtəlifliyə görə qanunauyğun şəkildə aralıq qiymət daşıyır. 

     2. Bir sıra tropik və subtropik rayonların spesifik təbii şəraiti – 

relyefin, torpağın, iqlimin çox müxtəlifliyi, həmçinin bu ərazilərin tarixi 

inkişafı ilə əlaqədar təbii vəziyyətin kəskin dəyişməsi zamanı növlər 

üçün sığınacaq (refuqium) rolunu oynaması da xəritədə əks olunur. 

Bunun nəticəsində biomüxtəlifliyin maksimum qlobal mərkəzi və digər 

yüksək biomüxtəliflik mərkəzləri qeyd olunur. Fitomüxtəliflik 

xəritəsinin müəllifləri 6 maksimum qlomüxtəliflik mərkəzləri ayırır. Hər 

mərkəzdə 10000 km2 sahədə 5000 növdən çox borulu bitki növü 

mövcuddur: 1. Çoko (Kosta Rika); 2. Tropik Şərqi And 3. Atlantikyanı 

Braziliya; 4. Şərqi Himalay (Çində Yunan əyaləti); 5. Şimali Borneo; 6. 



Yeni Qvineya. Qlobal mərkəzlərdən başqa 16 yüksək biomüxtəliflik 

mərkəzləri (10000 km2 sahədə 3000 və çox növ) ayrılır, bunların da 

daxilində «ləkələr» şəklində ən yüksək biomüxtəlifliyə rast gəlinir. 

Yüksək biomüxtəliflik mərkəzlərinə Aralıq dənizi ətrafı (o cümlədən 

Qafqaz), Tyanşan-Pamir-Alay, Şərqi Afrika rift vadisi, Kap mərkəzi 

(Afrikanın cənubu), Madakaskar, Qvian dağlığı və b. aiddir. Struktur 

müxtəlifliyi Müasir beogeosenozların regional səviyyədə tərkibi və 

strukturu – konkret biotanın formalaşması tarixi, iqlim xüsusiyyətləri, 

ekotopun spesifikliyi, həmçinin antropogen təsirlər və faciəli xarakterli 

təbii hadisələr (yanğın, tufan və s.) ilə müəyyən edilir. Fito -, zoo - , 

həmçinin mikogen (göbələk) mozaiki (müxtəlifliyi), antropogen 

şəraitdən əvvəlki ilə və abiotik pozulmaların mozaikliyi (müxtəlifliyi) ilə 

birgə ərazinin müxtəlif sahələrinin formalaşmasını təyin edir. Bu, öz 

növbəsində bioloji müxtəlifliyin bütün (qamma) uyğunluqlarının 

mövcudluğuna səbəb olur. Struktur müxtəlifliyin xüsusiyyətlərini bitki 

obyektlərinin misalında yaxşı izləmək olar. Məlum olduğu kimi, bitki 

örtüyünün mozaikliyinin (müxtəlifliyinin) elementlərindən biri klimaks 

qruplaşması və ya inkişafının son mərhələsində nisbi stabil, dayanıqlı 

vəziyyətində olan bitki qruplaşması hesab olunur. Burada tədqiqat 

rayonu üçün xarakterik olan canlı örtüyün (bitki örtüyünün) bütün 

elementlərinin və ya suksessiya mozaikliyinin (müxtəlifliyinin) 

mövcudluğu, həmin ərazinin biomüxtəlifliyinin zəruriliyi kimi baxılır. 

Klimaks növ suksessiya qruplaşmalarına daxil olduqca müxtəliflik 

artır. Həm də sukssesiya növləri klimaks növlərlə heç də sıxışdırılmır 

və onlarla birgə mürəkkəb sistem yaradaraq dinamik tarazlıq 

vəziyyətində olur. Belə ki, suksessiya komponentlərinin inkişafı ilə 

bərabər klimaks komponentlərinin də nisbətən yüksək səviyyəsi 

saxlanılır. Tarazlığın monoklimaks istiqamətində qarışması ilə 

əlaqədar suksessiya növlərinin sıradan çıxması nəticəsində 

qruplaşmanın müxtəlifliyi bir qədər azalır (sadələşir). Struktur 



müxtəlifliyi obyektiv olaraq ekosistemin müxtəlifliyi ilə əlaqədar olub, 

müxtəlif tipləri, bitmə şəraitini, qruplaşmaları və ekoloji prosesləri 

özündə əks etdirir. BM-in öyrənilməsində flora və faunanın 

zənginliyinin müəyyən edilməsi. onlara uyğun taksonomik 

xarakteristikasının aşkar edilməsi üzrə ümumi metodlardan geniş 

istifadə olunur. Hazırda müasir kompüter məlumat-analitik sistemi 

(İAS) işlənib hazırlanmışdır, bu, struktur xüsusiyyətləri və suksessiya 

mərhələlərinin keçidlərini nəzərə alaraq bitki örtüyünün BM-nin 

qiymətləndirilməsinə imkan yaradır (L.Q.Xanin, 1997). Bu sistemlə 

BM-in struktur-funksional və növ təyini, bitki növlərinin senotik, 

populyasiya, ekoloji və digər məlumatlarından, geobotaniki, taksasiya 

və digər təsvirlər bazasından istifadə etməklə aparılır . 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 


