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GIRIŞ 
 

 

1) Coğrafi məlumatlar 

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bugünkü bəşər mədəniyyətinin 

yaranması, tərəqqisi və dialektikasında onun öz yeri, öz payı vardır. Azərbaycan Respublikası 

Qafqazın cənub-şərqində və Iran yaylasının şimal-qərbində, Avropa və Asiya qitələrinin təması 

zonasında yerləşən qədim bir ölkədir. Ərazisi 38o24’ və 41o54’ şimal en dairələri ilə 44o46’ və 50o51’ 

şərq uzunluq dairələri arasında yerləşir və şimalda Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası 

(289 km), şimal-qərbdə Gürcüstan, qərbdə Türkiyə və Ermənistan respublikaları və cənubda Iran 

Islam Respublikası ilə həmsərhəddir, şərqdən Xəzər dənizinin suları ilə əhatə olunur. Sahəsi 86,6 min 

km2 təşkil edir. Dünyada ərazi üzrə 44-cü, əhalinin sayına görə 42-ci yeri tutur. Burada irili-xırdalı 

8400-ə yaxın çay vardır. Azərbaycanın  ən yüksək nöqtəsi Böyük Qafqaz silsiləsində yerləşən 

Bazardüzü zirvəsidir (4466 m). Xəzər dənizi sahilləri isə okean səviyyəsindən 26,5 m aşağıda 

yerləşir. Daxilində yerləşən Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağları onun ərazisinin 2/3 

hissəsini tutur. Ölkə ərazisinin 57%-ni ovalıq və düzənliklər, 39,5%-ni alçaq və orta dağlar və 3,5%-

ni yüksək dağlar (2500 metrdən yüksək) təşkil edir. Ölkə ərazisinin 18%-i dəniz səviyyəsindən 

aşağıda yerləşir. Burada geomorfoloji quruluşdan, geoekoloji şəraitdən asılı olaraq düzənlik və 

ovalıqlarda boz, suvarılan boz-çəmən, boz-qonur, allüvial-çəmən və şoran torpaqlar, dağətəyi və 

alçaq dağlıq zonasında şabaladı torpaqlar, orta və yüksək dağlıq zonalarında isə qəhvəyi və qonur 

dağ-meşə torpaqları geniş yayılmışdır. Orta dağlıq zonanın meşədən sonraki ərazilərdə bozqır 

bitkiləri altında fraqment halında ümumi sahəsi 76 min ha olan dağ-bozqır torpaqları formalaşmışdır. 

Lənkəran bölgəsində isə rütubətli subtropik iqlim şəraitində ovalıq və dağətəyi Hirkan tipli meşələr 

altında və mənimsənilmiş meşədən sonraki ərazilərdə 170 min ha sahədə sarımtıl-qleyli torpaqlar 

yayılmışdır. Azərbaycanda düzənlik-dağətəyi ərazilərdən yüksəkdağlığa qədər yarımsəhra, quru-çöl, 

dağ-meşə, dağ-çəmən, nival-subnival kompleksləri biri birini əvəz edərək, dağ landşaftlarının 
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yüksəklik qurşaqlarını yaradır. Yalnız Lənkaran bölgəsində bu qanunauyğunluq pozulur və dağ-meşə 

landşaftından sonra dağ kserofit kompleksləri yerləşir. Naxçıvan MR-də arid iqlim şəraitində meşələr 

lokal şəkildə nəzərə çarpır. Ən çox meşələrə Talış dağlarında, Böyük Qafqazda və Yuxarı Qarabağda 

rast gəlinir. Azərbaycan ərazisi subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Ərazidə günəşli saatların illik 

miqdarı 1900-2900 saat arasında dəyişir. Đl ərzində yer səthinə düşən ümumi günəş radiasiyasının 

miqdarı 120-160 kkal/sm2 təşkil edir. Ovalıq və dağətəyi ərazilərdə yayı isti, qışı mülayim, dağlıq 

zonada isə yayı mülayim, qışı şaxtalı keçir. Ölkə ərazisində havanın mütləq maksimum temperaturu 

+46 oC, mütləq minimum temperaturu isə –32 oC təşkil edir. Atmosfer yağıntıları ərazidə qeyri-

bərabər paylanır və onun orta illik miqdarı 150-200 mm-dən (Qobustan və Abşeron yarımadasının 

cənub hissəsi) 1600-1700 mm və daha çox (Talışın dağətəyi ərazilərində) dəyişir. Bununla belə, ölkə 

ərazisinin təqribən 65%-ni təşkil edən sahələrdə təbii rütubətlənmə aşağı olduğundan (400 mm-dən 

az), burada səhra, yarımsəhra və bozqır bitki kompleksləri geniş inkişaf etmişdir, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin becərilməsi isə suvarma ilə bağlıdır. 

 

Şəkil1. Azərbaycanın inzibati xəritəsi 

 

2) Dövlətin sosial-iqtisadi təsviri və əhalisi 
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Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə müstəqillik qazanmışdır. Onun siyasi sisteminin 

struktur formalaşması, əsasən, 1995-ci il noyabrın 12-də ölkənin yeni Konstitusiyasının qəbul 

edilməsi ilə başa çatmışdır. Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, unitar, 

iqtisadiyyatı bazar münasibətlərinə əsaslanan dünyəvi, sivil respublika kimi müəyyənləşmişdir. Təbii 

ehtiyatların bolluğu, düzgün qurulmuş iqtisadi siyasət sayəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı son 10 

ildə durmadan inkişaf etmişdir. Son 5 il ərzində dövlət büdcəsi 4 dəfə artaraq 2007-ci il üçün 5 

milyard ABŞ dolları həcmində nəzərdə tutulmuşdur. 2006-cı ildə sənayenin 2005-ci ilə nisbətən 

artımı 40% təşkil etmişdir. Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft və Bakı – Tbilisi – Ərzirum qaz kəmərləri 

digər böyük layihələrlə birgə, yaxın illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacaq. 

2006-cı ilin yanvar ayına olan məlumata əsasən, respublikanın əhalisi 8 milyon 500 min nəfər olmuş, 

bunun da 51,5 faizini şəhər və 48,5 faizini kənd sakinləri təşkil etmişdir. Əhalinin orta yaşı 31 yaş 

təşkil edir. Son 5 il ərzində ölkədə hər il orta hesabla 114 min və ya hər gün təxminən 312 körpə 

dünyaya gəlir. 2005-cü ildə ölkədə doğum səviyyəsi əhalinin hər 1000 nəfərinə 15 nəfər təşkil 

etmişdir. Əhalinin 29 faizi 18-34 yaşda olan gənclərdir, yarıdan bir qədər çoxu şəhər yerlərində 

yaşayır. Ermənistanın təcavüzü və Azərbaycanın ərazisinin 20%-nin işğal edilməsi, milyondan çox 

insanın qaçqın düşməsi, evsiz-eşiksiz və torpaqsız qalması, təbii dolanışıq mənbələrindən məhrum 

olması çox böyük iqtisadi, sosial, humanitar və s. problemlər doğurmuşdur. 

 

3) Kənd təsərrüfatının ümumi təsviri 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 12%-i meşələr, 1,6%-i su hövzəsi, 52,3%-i kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqlar, 34,1%-i sair torpaqlar təşkil edir. Kənd təsərrüfatına yararlı sahələrin 

1630,8 min hektarını, yəni 36,0%-ni əkin yeri təşkil edir ki, bunun da 1102,0 min hektarı və ya 

67,6%-i suvarılan sahələrdir. Son illərdə kəndli-fermerlərin torpaqlardan daha çox istifadə etmələri, 

onların məşğulluğunun yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 1995-ci ildə kənd və meşə 

təsərrüfatlarında 1112,8 min nəfər işləməklə respublika üzrə faydalı əməklə məşğul olanların 30,8%-

ni təşkil etdiyi halda, 2005-cü ildə bu göstərici 40,0%-ə qədər yüksəlmişdir. Respublika üzrə faydalı 

əməklə məşğul olanların sayı həmin dövrdə 3,7% artdığı halda, kənd və meşə təsərrüfatlarında 

məşğul olanların sayı 34,5% artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bilavasitə məşğul 

olanlarla yanaşı digər peşə sahibləri də kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri ilə məşğul olmağa 

başlamışlar. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili göstərir ki, 

1995-ci ildə 2295 təsərrüfatdan 1079-u və ya 47,0%-i ziyanla işlədiyi halda, 2005-cü ildə ziyanla 

işləyən təsərrüfatların xüsusi çəkisi 24% olmuşdur. 
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Aqrar islahatın, sərbəst iqtisadiyyata keçid dövrünün birinci mərhələsi başa çatmış, aqrar sahə 

inkişafa başlamış, sahibkarlığın təməli qoyulmuş, qismən sərbəst rəqabət mühiti yaradılmışdır. Ölkə 

əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təminatında daxili istehsalın rolu ilbəil yüksəlir, idxal olunan k/t, o 

cümlədən ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi azalır, ixrac məhsullarının çeşidi və həcmi isə artır. 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, son illərdə kənd təsərrüfatında özəl istehsalçılar sərbəst qaydada 

bazarın tələblərinə uyğun daha çox ərzaq məhsulları istehsal etməyə başlayırlar ki, bu da ölkə 

əhalisinin istehlak etdiyi məhsulların 80-85%-nin daxili istehsal hesabına ödənilməsinə, kəndli-

fermerlərin gəlirlərinin artmasına səbəb olmuşdur.  

Kənd təsərrüfatında hazırda bir neçə mülkiyyət forması mövcuddur. Bunlara fermer və ailə 

təsərrüfatlarını, kooperativləri, şirkətləri və cəmiyyətləri aid etmək olar. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 97%-i kəndli (fermer) təsərrüfatlarında istehsal olunur. 1996-ci ildə kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulunun tərkibində bitkiçilik məhsulları 58,6% təşkil etdiyi halda, 2005-cü ildə artaraq 

59,1% olmuş, heyvandarlıq məhsulları istehsalı isə 41,4% -dən 40,9%-ə düşmüşdür. 1995-ci illə 

müqayisədə 2005-ci ildə ölkədə taxıl istehsalı 2,3 dəfə, kartof 7 dəfə, tərəvəz 2,6 dəfə, bostan 

məhsulları 8,7 dəfə, meyvə 1,9 dəfə, ət 1,8 dəfə, süd 1,5 dəfə, yumurta istehsalı 1,9 dəfə artmışdır. 

2005-ci ildə ölkədə adambaşına 165 kq ərzaq taxılı (təminat 91,5%), 97 kq kartof (təminat 2,4 dəfə 

çox), 168 kq tərəvəz (təminat 2,2 dəfə çox), 79,4 kq meyvə (təminat 1,7 dəfə) istehsal edilmişdir. Son 

ildə ən çox artım kartof (5%), yaşıl tərəvəz (23%), meyvə (25%) istehsalında müşahidə edilmişdir. 

Kartof, bostan, meyvə məhsullarına olan minimum təlabat əsasən daxili istehsal hesabına ödənilir. 

2005-ci ildə ölkədə 2126,9 min ton taxıl məhsulu toplanmış və bunun 1565,8 min tonu buğda 

olmuşdur. Həmin ildə kartof istehsalı 1083,1 min ton, tərəvəz istehsalı 1127,3 min ton, bostan 

məhsulları istehsalı 363,8 min ton olmaqla rekord səviyyəyə çatmışdır. 2006-cı ildə də 2 milyon 

tondan çox taxıl istehsal edilmişdir. 

Müstəqillik qövründə bitkiçilik sahəsində ən çox azalma pambığın əkin sahələrində və 

istehsalında olmuşdur. Lakin 2006-cı ildə 2005-ci ilə nisbətən pambığın həm əkin sahəsində, həm də 

məhsul istehsalında 2 dəfəyə yaxın artım bu sahədə dönüş yarandığını göstərir. Yem bitkilərinin əkin 

sahəsi artsa da, becərilən növ və sortlarının say tərkibi azalmışdır. 2005-2006-cı illərdə orta hesabla 

ən çox əkin sahəsi tutan bitkilər və əkin sahələri (hektarla) aşağıdakı dioqramda verilmişdir.  
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arpa, 159908

pomidor, 24998

soğan, 14532

kartof, 65795

alma, 21919

fındıq, 19763

nar, 10625

üzüm, 8009

buğda, 611919

yonca, 194964

 

Son iki ildə 3390 hektar sahədə, 2006-cı ilin yazında isə 316 hektar sahədə yeni meyvə bağları 

salınmışdır. Kəndli sahibkarlar arasında üzümçülüyə meyl artmış, Tovuz, Xanlar, Kürdəmir, Şəmkir, 

Şamaxı, Ağsu, Cəlilabad və digər rayonlarda 1258 hektar sahədə yeni üzümlüklər salınmışdır.  

Son illərdə bazarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının ciddi çatışmazlığı olmamışdır. 

Yanacağın, texnikanın, kimyəvi maddələrin qiymətlərinin yüksək olması ilə yanaşı inhisarçılığın və 

korrupsiya hallarının mövcudluğu bazarlarda qiymətlərin daimi artımı ilə müşahidə edilmişdir. 2006-

cı ildə dövlət tərəfindən fermerlərə məhsul satışında yaradılmlş imkanlar, yeni satış yarmarkalarının 

yaradılması problemin həllinə xeyli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir.  

Hələ ki, fermer təsərrüfatlarının yeni şəraitə uyğun kiçik texnika, toxum, gübrə və digər 

dövriyyə vasitələri ilə təchizatı qənaətbəxş deyildir. 1996-ci illə müqayisədə kənd təsərrüfatında 

işçilərin orta aylıq əmək haqqı xeyli artsa da, respublika üzrə orta göstəricidən 3,3 dəfə, sənayedən 

5,9 dəfə, tikintidən 6,7 dəfə, nəqliyyatdan 3,8 dəfə azdır. Müşahidələr göstərir ki, ayrı-ayrı qabaqcıl 

kəndli-fermerlərin orta aylıq gəliri təxminən 100-120 YAM-a çatır. Fermerlərin əsas problemlərindən 

biri də informasiya qıtlığıdır. Harada nəyin nə qədər becərilməsi, neçəyə satılması, dövriyyə vasitələri 

haqqında və digər xarakterli məlumatların olmaması onların “keçən il daha baha satılan” məhsullara 

keçmələrinə, yəni ildən-ilə əkin məhsullarında kortəbii kütləvi “tərəddüdlər”ə gətirib çıxarır.  

Son illər aqrar elmi-tədqiqat institutlarında kəndli sahibkarların maraqlarına uyğun tədqiqat 

işləri genişlənmişdir. Đnstitutlar tərəfindən son beş ildə 40-a yaxın yeni məhsuldar, xəstəliklərə və 

zərərvericilərə, quraqlığa, istiliyə, şoranlığa davamlı bitki sortları və formaları yaradılmış, yüksək 

kondisiyalı toxumlar artırılaraq istehsalçıların istifadəsinə verilmişdir. Regionlarda elmi nəticələrin 

tətbiqinə dair onlarla təcrübə qoyulmuş və bu sahələrdə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin 100-dən 

çox yeni sortu və bir sıra təzə texnologiyalar nümayiş etdirilmiş, fermerlərin maarifləndirilməsi üçün 

seminarlar keçirilmişdir. KTN, AMEA-nın institutları, digər nazirliklər, komitələr, agentliklər 
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beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə fermerlərə zəruri hüquqi, iqtisadi və peşə biliklərinin öyrədilməsi, 

həmçinin lazımı informasiya təminatı sahəsində məqsədyönlü proqramlar həyata keçirmişlər.  

Kənd təsərrüfatında bu gün mövcud olan əsas problemlərı aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək 

olar: maliyyə problemi - kiçik fermerlərə kreditlər ayrılmaması; kənd təsərrüfatı texnikalarının 

çatışmazlığı, fermerlərin maarifləndirilməsinin zəif olması; torpağların şoranlaşması; k/t 

məhsullarının bazarının məhdud olması; intensiv təsərrüfatın zəif olması; zavod və müəssisələrin 

əlverışsiz müqavilə şərtləri; bazar qiymətlərinin qeyri-sabit olması; emal müəssisələrinin azlığı; kənd 

yollarının bərbad vəziyyətdə olması; torpaq islahatlarında buraxılan səhvlər; texnikanın, gübrələrin 

baha olması, yeni elmi nəticələrin, mütərəqqi texnologiyaların və qabaqcıl təcrübənin fermer 

təsərrüfatlarında tətbiqi ilə məşğul olan orqanın yoxluğu.  

Mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasını, islahatın ikinci mərhələsinin dərinləşməsi və 

genişlənməsini təmin edə bilən prioritet inkişaf istiqamətləri ölkə Prezidenti Cənab Đlham Əliyevin 

2004-cü il 11 fevral tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda öz geniş əksini tapmışdır. Dövlət Proqramına uyğun 

olaraq, ayrı-ayrı bölgələrdə 600 min yeni iş yerinin yaradılması, k/t emalı müəssisələrinin inkişaf 

etdirilməsi, mövcud meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması, suvarılan 

torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması, torpaqların şoranlaşmasının və eroziyaya uğramasının 

qarşısının alınması, toxumçuluq işlərinin, aqrotexservis və aqrolizinq xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, 

aqrar sektorun kreditləşdirilməsinin genişləndirilməsi, aqromarketinqin inkişaf etdirilməsi yaxın 

gələcəkdə respublikada aqrar-sənaye kompleksinin sürətli inkişafına imkan yaradacaq və nəhayət, 

ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsinin artmasına səbəb olacaqdır.  

Problemlərin həlli üçün əlavə olaraq aşağıdakı tədbirləri göstərmək olar: dövlət neft 

fondundan kreditlərin alınması; xırda fermerlərin nisbətən iri fermerlərlə birləşməsi; fermerlərə 

maarifləndirmə kurslarının, təlimlərın, treninqlərin keçirilməsi, qabaqcıl təsərrüfatların təcrübəsindən 

istifadə etmək, qurulmuş təsərrüfatın müasir texnologiya ilə təmin edilməsi məqsədilə tətbiq və 

təlimlə məşğul olan dövlət orqanının yaradılması.  
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B. ƏSAS HĐSSƏ 

 

I fəsil. Biomüxtəlifliyin vəziyyəti 

1.1 Bitki genetik ehtiyatlarının əsas dəyəri  

Azərbaycanda torpaq-iqlim şəraitinin son dərəcə rəngarəngliyi bitki genetik ehtiyatlarının çox 

böyük zənginliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Burada ali bitkilərin 4500-dən çox növü qeydə 

alınmışdır ki, onlardan da 237-i endemikdir. Onların içərisində elə bir növ tapmaq olmaz ki, mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməsin. Təbii zənginlikdən bəhrələnməklə 10 min illik əkinçilik tarixində 

mədəniləşdirilən və xalq seleksiyası yolu ilə yaradılan nümunələrin müxtəlifliyi xüsusi qeyd 

edilməlidir. Burada tarixən dənli-taxıl (buğda, arpa, çovdar, vələmir və s.), dənli-paxlalı (noxud, 

mərci, lərgə, lobya və s.), tərəvəz-bostan (pomidor, badımcan, qarpız, yemiş, boranı və s.), paxlalı-

yem (yonca, xaşa və s.), meyvə (alma, armud, ərik, alça, heyva, nar, əncir, badam, qoz, fındıq və s.), 

üzüm, texniki bitkilər (pambıq, şəkər çuğunduru, tütün, biyan və s.) becərilmiş, əhalinin ərzaq və 

digər məhsullara tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynamışlar. Bu bitkilər indi də kənd təsərrüfatı 

əkinlərinin əsas hissəsini təşkil edir. Eyni zamanda, əhali həmin bitkilərin yabanı əcdadlarından və bir 

sıra digər yabanı bitkilərdən (yabanı bitən yemişan, itburnu, böyürtkən, quşüzümü, çaytikanı və s. kol 

bitkiləri, kəklikotu, əməköməci, yarpız, gicitkən və s. ot bitkiləri, meşə ağac və kol bitkiləri) ərzaq, 

dərman və təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edir. Otlaq və biçənəklərin, dağ çəmənliklərinin, meşə 
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talalarının zəngin bitki örtüyü heyvandarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir. Ölkənin yarımsəhra 

və quru çöllərinin əkinlərdən kənarda qalan hissəsi, alp və subalp çəmənlikləri, meşə zonalarının 

kənarları otlaq kimi intensiv istifadə olunur. Lənkəran-Astara bölgəsində sitrus meyvələri, çay və 

faraş tərəvəz, Kür-Araz zonasında quru subtropik meyvələr, pambıq, taxıl bitkiləri, üzüm, Gəncə-

Qazax bölgəsində üzüm, kartof, taxıl bitkiləri, Şəki-Zaqatala bölgəsində qərzəkli meyvələr, taxıl 

bitkilıri, Quba-Xaçmaz bölgəsində gecyetişən tərəvəz, tumlu meyvə və taxıl bitkiləri, Abşeronda quru 

subtropik meyvə bitkiləri, Naxçıvanda çəyirdəkli meyvə bitkiləri, üzüm, taxıl və yem bitkiləri kənd 

təsərrüfatı sistemində əhəmiyyətli yer tutmaqla əhalinin ərzaq və digər məhsullarla təminatında, 

fermerlərin gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

 

1.2 Növdaxili və növlərarası müxtəliflik 

1.2.1. Kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edən bitki müxtəlifliyinin vəziyyəti  

Ölkədə dənli-taxıl, dənli-paxlalı bitkilərin müxtəlifliyində ciddi dəyişikliklər qeydə alınmasa 

da, cüzi azalmalar müşahidə edilmişdir. Bu azalma ilk növbədə dənli-taxıl və paxlalı  bitkilərin 

yabanı müxtəlifliyinə, eləcə də vaxtilə geniş istifadə edilən qədim-yerli sortlara aid edilə bilər. 

Müstəqillik dövründə Azərbaycan şəraitində ən çox becərilən taxıl bitkilərindən buğda sortlarının 

müxtəlifliyinin illər üzrə kəskin dəyişilmələri son 2 ildə müəyyən qədər sabitləşmiş, əsasən Seleksiya 

Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasında (SNSM DK) qeydiyyatdan keçmiş 

və introduksiya olunmuş sortların becərilməsi ilə məhdudlaşmışdır. Burada əksər ex-situ 

kolleksiyalarda olan müvafiq bitki nümunələrinin azalması müşahidə edilmişdir. Genetik Ehtiyatlar 

Đnstitutunun (GEĐ)  genefondu isə elmi mübadilə və ekspedisiyalar yolu ilə toplanma nəticəsində xeyli 

zənginləşmişdir. Dənli taxıl və paxlalı bitkilərin əsas kolleksiyaları ET Əkinçilik Đnstitutunda (ETƏĐ) 

(2490 nümunə), GEĐ-də (2272), Naxçıvan Bioresurslar Đnstitutunda (NBĐ) (843) toplanmışdır.  

Azərbaycanda qırtıckimilər (Poaceae) fəsiləsinin 120 cinsinə, 454 növünə rast gəlinir, 

bunlardan 25 növü mədəni halda becərilir. Bura qırtıckimilərin qədim əmələgəlmə mərkəzlərindən 

biri sayılır. Burada buğda (Triticum L.) cinsinin 16 növü vardır. Onlardan bərk buğdanın (T.durum 

Desf.) 43 növ müxtəlifliyi mövcuddur. Ən geniş yayılanı: apulicum, hordeiforme, leucurum, 

melanopus bütün aran, dağətəyi və dağlıq rayonlarda beçərilir. Burada yumşaq buğdanın (T.aestivum 

L.) 87 növ müxtəlifliyi vardır. Daha geniş yayılanlar eritrospermum, ferrugineum, sezium, 

barbarossa, lutescens, milturum, albidum növləridir. Ex-situ kolleksiyalarda buğda bitkisinə aid 1862 

nümunə mühafizə olunur. 
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Azərbaycanda arpanın (Hordeum L.) 10 növünə rast gəlinir. Bunlardan 2-si (adi, çoxsıralı, 

altısıralı arpa (H.vulgare L.) və ikisıralı arpa H. disticum L.) mədəni halda becərilir. Ex-situ 

kolleksiyalarda arpa bitkisinə aid 297 nümunə mühafizə olunur.  

Ölkədə covdarın (Secale L.) 5 növünə rast gəlinir. Bunlardan yalnız biri (əkin çovdarı S.cereale 

L.) mədənidir. Genefondda çovdarın 23 nümunəsi vardır.  

Qarğıdalının (Zea) yalnız bir növü (sarıdənli) Z.mays L. yayılmışdır. Onun genefondda 549 

nümunəsi vardır. 

Çəltiyin (Oryza L.) 1 növü – O.sativa L. Şəki-Zaqatala bölgəsində, Kür-Araz düzənliyində və 

Talışda becərilir. Bundan başqa, tritikale (genefondda 326 nümunə), sorqo (Sorghum L.), darı 

(Panicum L.) və s. cinslər də ərazidə təbii halda yayılmışdır.  

Azərbaycanda Fabaceae fəsiləsindən olan və əsasən ərzaq və yem məqsədi üçün istifadə olunan 

paxlalı bitkilərin 400 növü yayılmışdır. Bunlardan noxud (Cicer L.), mərci  (Lens L.), at paxlası 

(Vicia faba L.), lobya (Phaseolus L.), göy noxud (Pisum), araxis (Arachis L.), lərgə (Lathyrus L.) və 

b. cinslərin növləri qədim zamanlardan mədəniləşdirilmişdir, yabanı növləri isə bütün ölkə 

ərazilərində yayılmışdır. Genefondda noxudun 78, lobyanın 68, lərgənin 50, paxlanın 70 və s. 

nümunəsi mühafizə olunur. 

Florada itmək təhlükəsinə məruz qalan növlərin içərisində yem bitkiləri xüsusilə fərqlənirlər. 

Bu bitkilərinin genefondu üzrə nümunə sayı ilə seçilən 2 kolleksiya mövcuddur (GEĐ – 373, ETYÇOĐ 

– 189 nümunə). Paxlalı yem bitkilərindən ən çox yayılmış və istifadə olunan Medicago L. 

(qarayonca) (genefondda 263 nümunə), Trifolium L. (üçyarpaq yonca) (121 nümunə), Melilotus 

Adans. (xəşənbül), Lotus L. (qurdotu) (17 nümunə), Onabrychis (xaşa) (29 nümunə), Faba Garten. və 

s. cinslərin mədəni və yabanı növləri florada geniş yer tuturlar. Taxıl və paxlalılar fəsiləsindən olan 

bitkilər təbii otlaq və biçənəklərdə də geniş yer tutur.  

Ölkə üzrə tərəvəz-bostan bitkilərinin 200 növü bitir və bunun əksəriyyəti əhali tərəfindən 

istifadə olunur. Onların içərisində Azərbaycanda yayılma areallarının genişliyinə, növlərin və 

sortların sayına, qida, dərman və sənaye məqsədləri ilə istifadə miqyasına görə Solanaceae Hall., 

Brassicaceae Juss., Liliaceae Hall. və  Chenopodiaceae Less., Cucurbitaceae Hall., Asteraceae, 

Portulacaceae Lindl., Lamiaceae, Malvaceae Juss., Amaranthaceae R.Br. və s. fəsilələrindən olan 

cinsləri xüsusi qeyd etmək olar. Tərəvəz-bostan bitkilərinin ölkədə mövcud olan əsas kolleksiyaları 

(GEĐ – 337, ETTĐ – 578, AKTA – 118 nümunə) bu bitkilərin respublikada mövcud olan 

müxtəlifliyini tam əhatə etmir. Əsas tərəvəz və bostan bitkilərinin yabanı müxtəlifliyinin azalma və 

yerli sortların introduksiya sortları ilə əvəz olunması tendensiyalarını nəzərə alsaq, bu sahəyə diqqət 

artırılması əsas prioritetlərdən biri olmalıdır.  
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Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin zəngin biomüxtəlifliyi istifadə və faydalılıq baxımından çox 

qiymətlidir. Əsas meyvə bitkilərinin və onların yabanı əcdadlarının müxtəlifliyi də tədricən azalır. 

Müxtəlif səbəblərdən bəzi ənənəvi sortların unudulması, introduksiya sortlarının isə sayının və əkin 

sahələrinin artması baş verir. O cümlədən, bir sıra növlər (məsələn, Naxçıvan MR-da Ficus carica L., 

Rheum ribes L., Pyrus raddeana Woronow, Pyrus medvedevii Rubtz., Sorbus persica Hedl., 

Crataegus tournefortii Griseb., Crataegus pontica C. Koch., Rosa arvensis Huds. və s.) itmək 

təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Bu səbəbdən əsas meyvə, giləmeyvə və üzüm bitkilərinin GEĐ-də (cəmi 

1199 nümunə), ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Đnstitutunda (ETBSBĐ) (1519), NBĐ-də (166), 

“Araz” Elm Đstehsalat Birliyində (“Araz” EĐB) (197), Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında 

(AKTA) (57), ET Üzümçülük və Şərabçılıq Đnstitutunda (ETÜŞĐ) (310), Mərkəzi Nəbatat Bağında 

(MNB) (120) və institutların regionlarda yerləşən genefond bağlarında, tarla kolleksiyalarında 

toplanmış genefondunun dəyəri çox yüksəkdir.  

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında və Quba-Qusar regionunda yunan qozu (Juglans regia 

L.), fındıq (Corylus avellana L.), şabalıd (Castanea sativa Mill.), xurma (Diospyros kaki L.), xurma-

xırnik  (Diospyros lotus L.), zoğal (Cornus mas L.), alça (Prunus divaricata Led.) və onlarca digər 

növlər əhali tərəfindən ərzaq kimi istifadə olunur. Bu ərazilərdəki fermer təsərrüfatlarında bu növlərin 

bir çox xalq seleksiyası sortları vardır. Ərazidə alma, armud, tut, əzgil, zoğal və s. bitkilərin 

müxtəlifliyi geniş yayılmışdır.  

Vaxtilə çaykənarı meşəliklərdə palıd, vələs və s. meşə bitkiləri ilə birgə yabanı və mədəni halda 

bitən əzgil (Mespilus germanica L.), nar (Punica granatum L.), gilas (Cerasus avium (L.)Moench.), 

gilənar (Cerasus vulgaris Mill.), üzüm (Vitis sp.div.)  bitkiləri böyük ərazi tutduqları halda antropogen 

təsirlər nəticəsində areallarının daralması müşahidə olunur. Talış regionunda böyürtkən, əncir, nar, 

alça, itburnu, sitrus bitkiləri, Abşeronda üzüm, əncir, püstə (Pistacia vera L.), badam (Amygdalus 

fenzliana Lipsky), iydə (Elaeagnus angustifolia L., E.caspica Grossh.), tut (Morus alba L., M.nigra 

L.), heyva və nar bitkilərinin qiymətli sortları təbii halda bitir və ya fermerlərin təsərrüfatlarında, 

bağlarda becərilir. Yabanı üzümün, moruğun, çiyələyin və digər giləmeyvə bitkilərinin bütün 

respublikada yayılması məlumdur.  

Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə vaxtilə zoğal, gilas, gilənar, nar, heyva (Cydonia 

oblonga Mill.), nar, əncir (Ficus carica L., F.hyrcana Grossh.), armud (Pyrus sp.), üzüm (məs.: Vitis 

vinifera L. və V.labrusca L.), və s. meyvə bitkiləri geniş yayılmaqla əhali tərəfindən istifadə edilirdi.  

Texniki bitkilərdən pambıq (Gossypium L.), çay (Thea L.) və tütün (Tabacum L.) Azərbaycanda 

qədimlərdən becərilməklə geniş sahə tutur. Son illərdə bu bitkilərin həm əkin sahələrinin və həm də 

istifadə olunan sort tərkibinin azalması müşahidə olunsa da, onların kolleksiyaları (pambıq, tütün, 
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şəkər çuğunduru və s.) zənginliyi ilə seçilir (GEI-nin pambıq kolleksiyası 1370, ETPI-nin pambıq 

genefondu isə 670 nümunədən ibarətdir). Respublikada bu nümunələrin az bir qismi əkilir, lakin 

genefond gələcəkdə seleksiya imkanlarının yaradılması baxımından qiymətlidir. Digər texniki 

bitkilərlə bağlı GEĐ-nin Çuğundur kolleksiyasını (95 nümunə), AKTA-nın Texniki və efir yağlı 

bitkilər kolleksiyasını (36) göstərmək olar. 

 

1.2.2. Đkinci dərəcəli və ya az istifadə olunan bitki müxtəlifliyi 

Təsərrüfat əhəmiyyəti yüksək olmayan və az istifadə olunan bitki müxtəlifliyinin vəziyyəti son 

illərdə geniş araşdırmaların mövzusu olmamışdır. Dərman bitkilərinin, yabanı üzümün, çaytikanı 

bitkisi kimi son illərdə şöhrət qazanmış bitkilərin müxtəlifliyinin öyrənilməsinə diqqət artırılmışdır. 

Azərbaycanda 350-dən çox baltoplayıcı bitki növü qeydə alınsa da, bunların yalnız 200 növündən az 

və ya çox dərəcədə istifadə edilir. Az istifadə olunan bitkilərdən xaşxaşı (Papaver L., Azərbaycanda 

20 növünə rast gəlinir, bunlardan bir növ P.somniferum L. becərilir), bəzi aşılayıcı bitkilərdən Cotinus 

coggria L. – sarağan, Quercus sp.div. – palıd, Rhus coriaria L. – sumax, Carpinus sp.div. – vələsi, 

boyaq bitkilərindən sarı rəng verən 65 növ, qırmızı rəng verən 30 növ, qara rəng verən 24 növ, 

çəhrayı rəng verən 13 növ, göy rəng verən 25 növü, kauçuk və digər elastik maddələr verən 

bitkilərdən Acer platanoides L. – ağcaqayın, Apocynum sibiricum Pall. – kəndir, Evonymus sp.div. – 

gərməşov, Verruosus Scop. və s. bitkiləri misal göstərmək olar. Bu bitkilər ex-situ kolleksiyalarda ya 

təmsil olunmamış, ya da çox cüzi təmsil olunmuşlar (MNB-də və Mərdəkan Dendrarisində bu 

bitkilərin yerli və introduksiya nümunələrinə rast gəlmək olar). Təbii landşaftların sahəsinin 

məhdudlaşması ilə bunların da ehtiyatları və növ müxtəlifliyi azalmaqdadır. Dərman bitkilərinin 

istifadəsinin artması və mühafizə fəaliyyətinə diqqət verilməməsi nəticəsində onların müxtəlifliyi də 

azalmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdir. Qida kimi istifadə edilən bəzi ot və yabanı tərəvəz bitkilərinin 

müxtəlifliyinin hədsiz otarılma səbəbindən azalması müşahidə edilir.  

Əhali tərəfindən istifadə olunan, ancaq sənaye və satış əhəmiyyəti aşağı olan bitkilərdən 

quşəppəyi (Capsella bursa pastoris L.), suluf (Echinochoa oryzoides Fr.), çaşır (Prongos ferulaceae 

Lindl.), baldırqan (Heracleum trachyloma L.), turşəng (Rumex-in növləri), kəvər (Capparis herbacea 

L.), adi kaliş (Sorghum vulgare L.), sallaq quşdarısı (Milium effusum), cacıq (Chaerophyllum 

caucasicum) və b. bu kimi əvvəllər çox yayılmış bitkilərin müxtəlifliyi də azalmaq təhlükəsinə məruz 

qalmaqdadır.  

El adətlərində, bayatılarda, digər folklor nümunələrində, tarixi-etnoqrafik əsərlərdə bəzi 

bitkilərin (dağdağan, üzərrik və s.) tərənnüm edilməsinə, bəzən isə  müqəddəsləşdirilməsinə rast 

gəlirik. Belə bitkilərin bəziləri bəzək, bəziləri məişət avadanlığı, bəziləri dərman, bəziləri isə 
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inamlarla bağlı müəyyən mərasimlərdə istifadə edilmək üçün (məsələn üzərlik yandırma adəti kimi) 

toplanılır. Fermerlər onları sataraq müəyyən qazanc əldə edirlər.   

 

1.2.3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yabanı əcdadları və ərzaq məqsədilə istifadə olunan yabanı 

bitki müxtəlifliyi 

Mədəni bitkilərin yabanı əcdad və qohumlarının müxtəlifliyi tədricən azalmaqdadır. 

Azərbayçanda buğdanın yabanı növləri aran, dağətəyi, və dağlıq rayonlarda yayılmışdır. Dağlıq və 

dağətəyi zonalarda itmək təhlükəsi ilə üzləşmiş 3 yabanı buğda növü bitir: təkdənli buğda – 

T.boeoticum Boiss., ikidənli buğda – T.araraticum Yakubs. və b. Müəyyən edilmişdir ki, T.boeoticum 

Boiss. növünün ayrı-ayrı növmüxtəliflikləri Zəngilanda (dəniz səviyyəsindən 600-800 m yüksəklikdə) 

Bəsitçay vadisində, Naxçıvanda Şərur və Ordubad bölgələrində, Cəbrayıl rayonu ərazisində 

yayılmışdır. Azərbaycanda T.urartu növü də tapılmışdır. T.boeoticum Boiss. növündən divergensiya 

etmiş T.monococcum növünün Yuxarı Qarabağ ərazilərində yayıldığı qeydə alınmışdır. T.araraticum 

Şamaxıda 800 m, Ağsu aşırımında 350-700 m hündürlükdə aşkar edilmişdir. Bu növə Naxçıvanda da 

rast gəlinir. Aegilops cinsinə aid 9 növ Azərbaycanda geniş yayılmışdır. Araşdırma zamanı bəzi 

yerlərdə bu cinsin növlərinə 2000 m-dən bir qədər yuxarıda da rast gəlinmişdir. Ölkədə yabanı 

arpanın 8 növü yayılmışdır: yabanı arpa (Hordeum spontaneum C. Koch.), göy arpa (H. glaucum 

Steud.), soğanaqlı arpa (H.bulbosum L.), bənövşəyi arpa (H.violaceum Boiss. et Huet.), çovdarvari 

arpa (H.secalinum Schreb.), dovşan arpası (H.leporinum Link.). Çovdarın  4 yabanı növü yayılmışdır: 

alaq-tarla çovdarı (S.segetale Roshev.), Vavilov çovdarı – (S.vavilovi Grossh.), Anadolu çovdarı 

(S.anatolicum Boiss.), meşə çovdarı (S.sylvestre Host.). Azərbaycanda lərgənin 17, gülülün (Vicia L.) 

40 yabanı növü yayılmışdır. Bundan başqa sorgonun 2, darının 3 yabanı növü (Panicum capillare L., 

P.dichotomiflorum M., P.sumatrens Roth ety Roem) florada qalmaqdadır.  

Cənub bölgəsində Medicago glutinosa Bieb., Eremurus spectabilis, Solanum sysimbrifolium 

kimi növlər də təbii areallarını itirməkdədirlər. 

Tərəvəz-bostan bitkilərinin yabanı əcdad və qohumları içərisində Physalis L. (2 yabanı növ), 

Allium L. (41 yabanı növdən 6-sı Azərbaycanın endemidir), Amaranthus L. (yabanı bitən 6 növ), 

Rumex L. (17 növ), Polygonum L. (27 növ), Calligonum L. (4 növ), Malva L. (10 növ), Alcea L. (8 

növ), Mentha L. (Azərbaycanda 5 növü var, bunlardan 4-ü yabanıdır) daha geniş yayılmışdır. 

Tərəvəz-bostan bitkilərinin yabanı növlərinin areallarının daralması faktları aşkara 

çıxarılmışdır. Ən geniş yayılmış və istifadə olunan yabanı tərəvəz bitkiləri içərisində ərzaq 

əhəmiyyəti olan bir neçə bitki növünü də göstərmək olar. Bunlardan Əməköməci fəsiləsinə aid 

əməköməci (Malva neglecta Wailler) bitkisinin yarpaq və zoğları müxtəlif xörəklərin 
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hazırlanmasında istifadə edilir. Kərəviz fəsiləsindən efir yağlı bitki olan baldırğanın (Heracleum 

asperum Bieb.) özəyi soyulub yeyilir, duza qoyulur. Yolotu fəsiləsnə aid müalicəvi əhəmiyyətli 

qırxbuğum və ya yolotunun (Polygonum alpestre C.A.Mey.) körpə zoğları və yarpaqlarından sıyıq, 

kətə, plov və dovğa bişirilir, qurudulub saxlanılır. Gicitkən fəsiləsinə aid gicitkənin (Urtica dioica L.) 

körpə zoğları, yarpaqları duzla ovulub yeyilir, ondan müxtəlif xörəklərin hazırlanmasında istifadə 

edilir. Çoxillik, limon ətirli bitki olan dalamaz, melissanın (Melissa officinalis L.) körpə zoğ və 

yarpaqları yığılıb reyhan kimi istafadə edilir. Ətriyyatda və tibbdə də istifadə edilir. Azərbaycanda 

yabanı halda razyanə - boyana (Foeniculum vulgare Mill.), köküyumru soğanı (Allium rotundum L.), 

qulançar (Asparaqus affcinalis L.), əvəlik (Rumex asetosa L.), qoyunqulağı (Silene L.), rəvənd 

(Rheum undulatum L.), dağ nanəsi (Saturea montana L.), yarpız (istiot nanəsi – Menta piperitta L.), 

çöl keşnişi (dişəvər – Antrhiscus cerafolium Hoffm.), təpə keşnişi (Bifora radians L.), yemlik və 

onlarca digər tərəvəz bitkiləri əhali tərəfindən istifadə edilir.  

Meşə massivlərində, çayların vadilərində və b. yerlərdə almanın (Malus L.) 40 müxtəlif yabanı 

formasina rast gəlinir. Armudun (Pirus L.) 16 yabanı növündən P.eldarica Grossh. və P.vsevolodi 

T.Heid. endemdirlər. Heyvanın yabanı formalarına Xəzərsahili meşələrdə rast gəlinir, bu meşələrin 

sahəsinin azalması onun müxtəlifliyinin azalmasına səbəb olmuşdur. Quşarmudu (Sorbus L.) 11 (5 

növ Qafqaz üçün endemdir), yemişan (Grataegus L.) 9, gavalı 3, badam  2, gilənar 5, böyürtkən və 

moruq (Rubus L.) 14, qarağat (Ribes L.) 2 yabanı növlə təmsil olunmuşdur. Bundan başqa yabanı 

halda bitən əzgilə, göyəmə (Prunus spinosa L.), alçaya, nara, gilasa, itburnuya (Rosa sp.div.), 

çaytikanıya (Hippophae rhamnoides L.), zoğala, üzümə (Vitis silvestris Gmel.), qərzəkli bitkilərə və 

digər meyvə-giləmeyvə bitkilərinə respublikanın meşə və kolluqlarında, dağlıq və dağətəyi 

rayonlarında rast gəlinir. 

Naxçıvan ərazilərində biomüxtəlifliyin araşdırılması sayəsində buranın florasında əhəmiyyətli 

yer tutan yabanı dənli bitkilərdən Avena ventricosa Bal. Ex Coss., Hordeum spontaneum C. Koch., 

Secale anatolicum Boiss., Triticum araraticum Jakubz., T.monococcum L., Secale vavilovii Grossh.; 

paxlalı bitkilərdən Onobrychis sp.div. (O.transcaucasica növünə həm yabanı halda rast gəlinir, həm 

də mədəni halda becərilir), Lens sp.div., Medicago sp.div., Trifolium sp.div.; soğanaqlı geofitlərdən 

Allium leucanthum, Allium szovitsii, Allium akaka Gmel. ex Schult., Allium mariae Bordz., Allium 

leonidii Grossh. kimi növlərə rast gəlinir. Onların da çoxu itmək təhlükəsindədir. Zuvand (Lerik) 

ərazisində Astragalus, Allium, Beta, Hordeum, Amygdalus; Dağlıq-Şirvan, Qəbələ-Oğuz, Lənkəran-

Astara ərazilərində Lactuca, Triticum kimi cinslərin növ müxtəlifliyində areal daralması müşahidə 

edilmişdir. Təbii otlaqların bəzi faydalı bitkiləri, məsələn, Ammi visnaga (L.) Lam., Achillea nobilis 

L., Inula helenium L., Digitalis nervosa Steud. et Hochst. ex Benth. növləri də eyni təhlükə ilə 
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üzləşirlər. Botanika Đnstitutunun əməkdaşlarının Böyük Qafqazın cənub yamaclarında və Naxçıvan 

MR ərazisində apardıqları araşdırmalara görə Dorema glabrum Fish. et C.A.Mey., Ferula oopoda 

Bois., Ferula szowitsiana DC., Smyrniopsis aucheri Boiss., Grammosciadium platycarpum Boiss. et 

C.A.Mey., Zeravschania pauciradiata (Tamamsch.) M.Pimen., Ferula persica Willd., Stenotaenia 

macrocarpa Willd., Prongos acaulis (DC.) Bornm. kimi aborigen növlər itmək təhlükəsindədirlər. 

Ambroziya (Ambrosia artemisiifolia L.), sarı sarmaşıqlar (Cuscuta L.), sürünən kəkrə (cəhrayı) 

(Acroptilon repens DC.), tikanlı quşüzümü (Solanum rostratum Dun.) kimi adventik alaq otları 

kənardan floraya düşmüş və yerli növləri sıxışdırırlar. 

Respublika florasında rast gələn dərman və sənaye əhəmiyyətli bir çox yabanı bitkilər müxtəlif 

iş adamları tərəfindən xarici ölkələrə aparılmaqda davam etdirilir. Bunlardan Glycyrrhiza glabra L. 

(biyan), Urtica dioica L. (gicitkan), Betula sp.div. (toz ağacı cinsinə aid növlər) və s. göstərmək olar. 

Bu bitkilərin də ciddi nəzarətə götürülməsi onların mühafizəsi baxımından çox vacibdir. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Müasir seleksiya sortlarının müxtəlifliyi 

Ümumi əkin sahəsində müasir elmi seleksiya sortları əhəmiyyətli yer tutur. Bu faktı aşağıdakı 

dioqramda aydın şəkildə görmək olar.  
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 Respublikada bir çox bitkilərin yerli şəraitə uyğun, məhsuldar, biotik və abiotik stres 

amillərinə qarşı davamlı sort və formaları yaradılmışdır. Yeni yaradılmış sortlar SNSM DK-da 

qeydiyyata alınır, sınaqdan keçirilir və rayonlaşdırılır. 1984-2006-cı illərdə 65 bitki üzrə 240 sort, o 

cümlədən son 10 ildə 48 sort rayonlaşdırılıb.  
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2000-2006-ci illərdə sort sınağına 24 bitki üzrə 59 sort təqdim olunub. Son 6 ildə bərk buğda, 

vələmir, çovdar, xiyar, armud, soya, günəbaxan, qarpız, yemiş, soğan, kartof və s. bitkilər üzrə dövlət 

sort sınağına sort və formalar təqdim edilməmişdir.  

Azərbaycanın ex-situ kolleksiyalarında mühafizə edilən bitki nümunələri haqqında pasport və 

səciyyələndirmə məlumatlarının toplandığı Genetik Ehtiyatların Mərkəzi Məlumat Bazasında (MMB) 

1834 nümunə müasir seleksiya sortu kimi qeydiyyata alınmışdır. Bunların yarıdan çoxu Azərbaycanın 

seleksiyaçı alimləri tərəfindən yaradılmışdır.  

Azərbaycanda elmi seleksiya yolu ilə yaradılmış sort və formaların 700-ə qədəri son 10 il 

ərzində təsərrüfatlarda istifadə olunmuşdur. Bu dövrdə bir sıra bitkilərin yerli yeni sortlarının 

rayonlaşdırılması ümumiyyətlə həyata keçirilməmişdir (məsələn: çovdar, çəltik, çuğundur, kök, 

vələmir, kələm, yemiş, armud, heyva, gilas, ərik, şaftalı və s.). Bunlarla yanaşı, introduksiya olunmuş 

bir sıra bitki sortlarının daha geniş sahə tutması ilə əlaqədar yerli seleksiya sortlarının iri fermer 

təsərrüfatlarında getdikcə daha az əkilməsi qeydə alınmışdır. Bu səbəbdən və vaxtilə ex-situ 

kolleksiyalarda saxlanma şəraitinin lazımi səviyyədə olmaması nəticəsində yerli elmi seleksiaya 

sortlarının bəziləri birdəfəlik itirilmişdir. Arpanın elmi seleksiya sortlarından Pallidum 330/2, Yerli 

Nutans və s. kimi sortları misal gətirmək olar.  

 

 

 

1.4 Ənənəvi sortların müxtəlifliyi 

Azərbaycanda uzun bir tarixi dövr ərzində xalq seleksiyasının qiymətli nümunələri 

yaradılmışdır.  Lakin onların bir çoxu müasir seleksiya sortları tərəfindın sıxışdırılaraq itmiş və ya 

itmək təhlükəsi altındadır. Onlardan buğdanın Qaraqılçıq, Sarı buğda, Ağ buğda, Qırmızı buğda, 

Kosa buğda və s., arpanın Qara arpa, Dağ arpası, Ağ arpa və b., qarğıdalının Zaqatala, Xocalı, Xudat 

ağdənli, Tovuz qırmızıdənlisi, Quba ağdənli, çəltiyin Ənbəri, Ağənbəri, Payız əmbərisi, Sədri, 

Masallı-Sədrisi və b. sortlarını misal göstərmək olar. MMB-də 2125 yerli ənənəvi sort qeydiyyata 

alınmışdır. Onların bir qismi yalnız ex-situ kolleksiyalarda mühafizə olunur. Son 10 ilin statistikasına 

görə fermer təsərrüfatlarında bunların yalnız 400-ə qədəri az və ya çox şəkildə istifadə edilmişdir. 

Lakin ildən ilə bu göstərici azalmaqdadır.  

MMB-da qeydə üzümün 572 yerli xalq seleksiyası sortlu qeydə alınmışdır, bundan cəmi 125 

sort az-çox istifadə olunur. Bu rəqəmlər almada 136 və 43, armudda 254 və 32, lobyada 127 və 16 

olmuşdur. (Bax: Əlavə) 
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Yerli ənənəvi sortların müvafiq bitkilər üçün əkin sahəsində tutduğu yer üzrə buğda – 5%, 

arpa 5%, tərəvəz bitkiləri – 15-20%, qarpız – 1-2%, paxlalı bitkilər – 25-35%, noxud 45%, ərik– 

60%, digər meyvə bitkiləri 30-50%  və s. təşkil edir.  

 

1.5. Genetik zəiflik təhlükəsi 

Respublikanın aqrobiomüxtəlifliyində illər üzrə dəyişmələr baş verir. Son 3-4 ildə fermerlər 

tərəfindən bazara çıxarılan növ və sortların sayca miqdarı bəzi bitkilər üzrə (ərik, armud, üzüm, 

pomidor, kartof, soğan, yaşıl tərəvəz) artmış, digər qrup bitkilər üçün (qarpız, xiyar, dənli və paxlalı 

bitkilər) azalmışdır. Bazara çıxarılan yerli sortların miqdarı regionlar üzrə də fərqlənir. Bakı 

bazarlarında heyvanın cəmi 4 sortu satıldığı halda, Naxçıvan bazarlarında 12 sorta rast gəlinmişdir. 

Bakıda üzümün 12, respublika üzrə isə 15 sortu bazarlarda satışa çıxarılır. Vaxtilə arpanın onlarla 

sortu əhali tərəfindən becərilirdi. Đndi isə fermer təsərrüfatlarında 3-4 sortun becərilməsi haqda 

məlumat vardır. Azərbaycan vaxtilə bostan bitkilərinin (qarpız, yemiş) yetişdirilməsində həmişə 

fərqlənsə də, son illərdə yerli sortların əksəriyyətinin aradan çıxması ciddi narahatlıq doğurur.  

 

1.6 Bitki genetik müxtəlifliyinin vəziyyətinə təsir edən amillər 

Biomüxtəlifliyə qarşı ehtimal edilən təhlükələrin xarakterini, miqyasını və mənbəyini dəqiq 

müəyyənləşdirməklə strateji planlaşdırmanın informasiya dəstəyini təmin etmək məqsədi ilə, genetik 

eroziyanın qiymətləndirilməsi işi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, genetik eroziyaya səbəb olan 

əsas amillər kimi əkilən sortların tez-tez dəyişdirilməsini, əhalinin sayının artmasını, urbanizasiyanın 

və ümumən antropogen landşaftların genişləndirilməsini, genetik ehtiyatlardan hədsiz və səmərəsiz 

istifadəni, meşələrə və otlaqlara düşən yüksək təzyiqi, ex-situ kolleksiyalarda saxlanma şəraitinin 

lazımi səviyyədə olmamasını, abiotik (quraqlıq, şoranlaşma, yüksək temperatur və s.), biotik (yabançı 

növlərin fauna və floraya nüfuzu, xəstəliklərin artması və s.) streslərin güclənməsini, torpağın, suyun 

və havanın intensiv çirkləndirilməsini, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalını davam 

etdirməsini (hal-hazırda bütün işğal zonasında genetik ehtiyatların vəziyyəti, o cümlədən nadir və 

itməkdə olan növlər haqqında heç bir məlumat yoxdur. 16 ildən çoxdur ki, regionda ekspedisiya 

fəaliyyəti həyata keçirilmir, xarakterik bitkilərin yayılma arealları tədqiq edilmir) və iqlimdə baş 

verən dəyişmələri göstərmək olar.   

Kiçik Qafqazın şimal yamaclarında (Xanlar, Şəmkir, Tovuz və s.), Böyük Qafqazın dağlıq və 

dağətəyi zonalarında (Quba, Qəbələ, Zaqatala və digər rayonlar), Naxçıvan MR-də, Talış dağlarında, 

Kür sahilində meşə və kolluqların yanacaq və tikinti məqsədləri ilə qırılması, aran rayonlarında 

şoranlaşmanın və torpaqların çirkli çay suları ilə suvarılmasının, əkinlərin və heyvandarlığın 
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genişlənməsinin böyük vüsət alması ciddi problemlər doğurmuşdur və yabanı flora müxtəlifliyinin 

gündən-günə azalmasına səbəb olur. Düzənliklərdə otarılma normalarının gözlənilməməsi bu 

torpaqların bir qisminin sıradan çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Məsələn, Abşeron və Qobustanın 

yarımsəhralarında mal-qaranın intensiv otarılması torpaqların eroziyasını sürətlindirmiş və 

yarğanların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bütövlükdə, Azərbaycanda otlaqlardan hədsiz istifadə 

edilməsi təbii bitki örtüyünün itirilməsinə gətirib çıxararaq, səhralaşma proseslərini sürətləndirir. 

Kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaqların 3,6 mln. hektarı eroziyaya məruz qalmışdır. 

Bunlardan 1,3 mln. ha zəif, 1,15 mln. ha orta və 1,14 mln. ha yüksək dərəcədə eroziyaya uğramışdır. 

Torpaqların şoranlaşması prosesi də çox böyük narahatlıq doğurur. 1,5 mln. ha-dan çox torpaq sahəsi 

şoranlaşmışdır. Əkinçilikdə aqrotexniki qaydalara əməl olunmaması, meşələrin sistemsiz qırılması, 

şumlamanın düzgün aparılmaması, torpaqların sistemsiz və müəyyən norma daxilində suvarılmaması, 

drenaj-kollektor və suvarma şəbəkələrinin düzgün quraşdırılmaması, çoxsaylı su anbarlarının yüksək 

relyefli ərazilərdə tikilməsi və s. eroziya və şoranlaşma prosesini sürətləndirən amillərdəndir.  

Əkin sahələrinin surətlə genişlənməsi nəticəsində meşələrə antropogen təsir artmış, qanunsuz 

olaraq mal-qaranın otarılması kütləvi hal almışdır. Meşələrin qoruyucu funksiyaları azaldığına görə, 

sel, daşqın, torpaq sürüşmələri hadisələri intensivləşmiş, meşə ilə həmsərhəd torpaqların eroziyası 

artmışdır. Meşə genetik ehtiyatlarının hədsiz istifadəsi ilk növbədə tuqay və düzənlik meşələrinə 

xüsusilə böyük ziyan vurur, çünki bu meşələrin ərazisi Azərbaycanda olduqça kiçikdir. Meşələrin 

qırılması, biomüxtəlifliklə zəngin ərazilərdə yolların və son illərdə ciddi şəkil almış neft-qaz 

kəmərlərinin çəkilməsi, antropogen landşaftların genişlənməsi fraqmentasiyaya, səhralaşmanın 

güclənməsinə və hətta iqlim dəyişikliklərinə səbəb olmaqla ekosistemə ciddi zərbə vurur.  

Sənaye və məişət tullantı sularının tam təmizlənmədən su hövzələrinə, o cümlədən Xəzər 

dənizinə axıdılması öz növbəsində biomüxtəlifliklə bağlı problemlərin yaranmasına, sahil zolaqlarının 

səhralaşmasına səbəb olur. Hesablamalar göstərir ki, əsas suvarma mənbəyi olan Kür çayı hövzəsinə 

Ermənistan ərazisindən ildə orta hesabla 350 mln. m3, Gürcüstan ərazisindən 330 mln. m3, 

Azərbaycan ərazisindən isə 25 mln. m3 çirkab sular axıdılır və bunun nəticəsində Kür çayının ağır 

metallar, fenollar, neft məhsulları və s. zərərli maddələrlə həddən artıq çirklənməsi müşahidə edilir. 

Ciddi çirklənməyə məruz qalan Kür çayının suyundan suvarmada istifadə edildiyini nəzərə alsaq, 

bunun bütün ekoloji sistem üçün hansı təhlükə törətdiyini təsəvvür etmək olar. Abşeron 

yarımadasında 10 min ha. torpaq sahəsi neftlə çirklənmiş və ərazinin bitki müxtəlifliyi üçün təhlükəyə 

çevrilmişdir. Bu ərazidə kütləvi sürətdə bağ sahələrinin ayrılması və tikintilər aparılması, yeni açılmış 

daş karxanaları təbii landşaftların kəskin sürətdə azalmasına səbəb olmuşdur.  

www.behruzmelikov.com



 21 

Xüsusi təhlükə kənd təsərrüfatında gübrələrin, herbisid və pestisidlərin nəzarətsiz, kütləvi 

şəkildə tətbiq edilməsidir. Son illər ölkəyə çoxsaylı, əksər hallarda yoxlanılmamış kimyəvi preparatlar 

gətirilir. Bundan başqa, fermerlərin bəzən aqrotexniki qaydaları bilməməsi bu preparatların çox vaxt 

tətbiq normalarına riayət olunmadan istifadəsinə gətirib çıxarır.  

Son 10 ildə bitki genetik müxtəlifliyinin vəziyyətinə təsir edən amillərlə bağlı genetik 

ehtiyatların həm ex-situ, həm də in-situ mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsədilə hökumət tərəfindən 

görülmüş tədbirləri, yeni qanunların qəbulunu, qorunan ərazilərin genişləndirilməsini və s. qeyd 

etmək lazımdır. Kənd əhalisinin elektrik enerjisi və yanar qazla təminatında baş verən müsbət 

tendensiya və nəzarətin gücləndirilməsi meşələrin və kolluqların yanacaq məqsədi ilə qırılmasının 

qarşısını qismən də olsa almışdır.  

Ex-situ kolleksiyalarda mühafizə edilən ehtiyatların vəziyyəti ümumən qeyri-qənaətbəxş olsa 

da, ETƏĐ-də orta müddətli saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş genbankın təkmilləşdirilməsi, AMEA 

Genetika və Seleksiya Đnstitutunun bazasında Genetik Ehtiyatlar Đnstitutunun yaradılması (2003) və 

bu institutda orta və uzunmüddətli saxlama kameraları olan Milli Genbankın istifadəyə verilməsi, 

institutun özundə və bazalarında olan genefond bağlarının və tarla kolleksiyalarının qaydaya 

salınması qorunmaya müsbət təsir edən amillərdən olmuşdur və saxlanma üzrə fəaliyyətlərin yaxın 

illərdə daha da inkişaf edəcəyinə inam yaradır. Bütün bu tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd etməklə, bu 

sahədə ciddi problemlərin hələ də qalmaqda olduğunu demək olar.  

 

 

1.7 Gələcək üçün tələbat və prioritetlər 

Azərbaycan Respublikasında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Davamlı Đstifadəsinə dair 

Milli Strategiya və Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi, ölkənin bütün ərazilərində mövcud 

ƏKTBGE-nin genefondunun araşdırılması və vəziyyətinin daimi nəzarətdə saxlanılması, Qabaqcadan 

Xəbərvermə Sisteminin yaradılması yolu ilə həm ex-situ, həm də in-situ mühafizə edilən 

biomüxtəlifliyin genetik eroziya təhlükəsinin və onun səbəblərinin vaxtında aşkara çıxarılması, geniş 

ictimaiyyətin, fermerlərin, icra və qanunverici hakimiyyət nümayəndələrinin bu müxtəlifliyin həqiqi 

dəyəri ilə bağlı müntəzəm maarifləndirilməsi hazırki dövrün ən mühüm prioritetləridir. Genetik 

ehtiyatların vəziyyətinin tam və mükəmməl qiymətləndirilməsi və genetik eroziyaya qarşı siyasi, 

sosial və iqtisadi  mübarizə mühitinin yaradılması üçün yeni, sistemli biliklərə malik kadr 

potensialının formalaşdırılmasına, daha müasir təhlil üsullarının tətbiq edilməsinə (məsələn: 

markerlərin, informasiya texnologiyalarının və kompüter təhlili üsullarının tətbiqi), müntəzəm 
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ekspedisiya fəaliyyətlərini, kadrların təlimini, analitik laboratoriya tədqiqatlarını, müasir 

avadanlıqların alınmasını təmin edə biləcək maliyyə dəstəyinə ehtiyac vardır.  

Qorunan ərazilərdən kənarda biomüxtəlifliyin, xüsusilə mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının 

və əhali tərəfindən müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunan yabanı bitkilərin in-situ qorunmasının 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı təcili tədbirlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi də vacibdir. 

Prioritet istiqamətlərdən biri də seleksiya fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi, seleksiya 

nailiyyətlərinin tətbiqi işinin müasir səviyyədə təşkil edilməsi olmalıdır.  

Ex-situ kolleksiyalarda toplanmış bitki nümunələrinin Milli Genbankda cəmlənməsi onların 

eroziya təhlükəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bununla yanaşı kolleksiyalarda boşluqların aşkara 

çıxarılması və bərpa işlərinin təşkili də nəzarətdə saxlanılır. Respublikanın bütün ərazilərində GĐS 

sistemindən istifadə edərək yabanı halda bitən bitki müxtəlifliyinin mövcud vəziyyətinin, itmək 

təhlükəsində olan, nadir, endemik bitkilərin areallarının və inkişaf tendensiyasının öyrənilməsi 

planlaşdırılır. Həmin tədqiqatların nəticəsində kənd təsərrüfatı bitkilərinin yabanı əcdad və qohumları 

və ərzaq məqsədi ilə istifadə olunan digər yabanı bitkilərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 

model və sistem yaradılacaq, müxtəlifliyin azalması təhlükəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı 

tövsiyyələr hazırlanacaqdır.  

 

 

 

 

II fəsil. Đn-situ mühafizə edilən ehtiyatların idarəolunma vəziyyəti 

2.1 Đnventarlaşdırma, araşdırma və prioritetlərin müəyyən olunması 

Đtmək təhlükəsi ilə üzləşmiş biomüxtəlifliyin vəziyyətinin daimi nəzarətdə saxlanılması və 

qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanmasına olan ehtiyacı nəzərə alaraq, 1996-cı ildə qəbul edilmiş Milli 

Proqram çərçivəsində ölkədə son 10 ildə ƏKTBGE-nin mövcud durumunun araşdırılması və 

inventarizasiyası sahəsində ciddi araşdırmalar aparılmışdır. Bu istiqamətlərdə tədqiqatlar GEĐ, BĐ, 

MNB, ETBSBĐ, ETÜŞĐ, NBĐ, “ARAZ” EĐB, AKTA və ETYÇOĐ tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Yerlərdə ƏKTBGE-nin araşdırılması və invenratizasiyası ilə əlaqədar 25 layihə üzrə fəaliyyətlər icra 

edilmişdir. Araşdırılmış ərazilər arasında Böyük Qafqazın cənubi və şimali-şərq yamacları, Kiçik 

Qafqazın şimal ətəkləri, Talış dağları regionu, Naxçıvan MR-in əraziləri, Abşeron yarımadası xüsusi 

yer tutur. Hazırda ƏKTBGE-nin müxtəlifliyinin tam şəkildə inventarlaşdırılmasına nail olmaq 

mümkün olmamışdır. Maliyyə dəstəyinin qeyri-qənaətbəxş olması və bu sahədə fəaliyyət göstərən 

kadrların kifayət qədər vərdişlərə malik olmamaları bir sıra ərazilərdə (xüsusən aran rayonları, 
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Naxçıvan MR, respublikanın qərb bölgələrinin bəzi əraziləri, dağ qurşaqları) biomüxtəlifliyin 

araşdırılması və inventarlaşdırılmasında çətinliklər yaratmışdır. Biomüxtəlifliyin mövcud 

vəziyyətinin tədqiqi üçün ən böyük məhdudiyyət olaraq Ermənistan ilə müharibə vəziyyətinin davam 

etməsi göstərilə bilər.  

K/T bitkiləri və onlarla bağlı biomüxtəlifliyin qarşılaşdığı təhlükələr ekoloji vəziyyətə da ciddi 

təsir göstərir. Meşələrin qırılması nəticəsində Böyük Qafqazın cənub yamaclarında torpaq 

sürüşmələrinin artması, bulaqların quruması, fauna nümayəndələrinin itmək təhlükəsinə məruz 

qalması faktları qeydə alınmışdır. Đn-situ mühafizə edilən biomüxtəlifliyin vəziyyəti daima diqqətdə 

saxlanılmalıdır. Əks halda çox qısa bir müddət ərzində bir sıra növlərə əvvəlki arealında rast gəlmək 

çətinləşir. Araşdırmalar aparmaq üçün bir sıra prioritet ərazilər seçilmişdir. Kür və Araz çaylarının 

vadisi (problemlər: çayların çirklənmiş suları ilə əkin sahələrinin suvarılması, şoranlaşma, 

bataqlıqlaşma, qrunt sularının səthə qalxması, səhralaşma), Abşeron regionu (sənayenin və boru-

kəmər sisteminin vüsət alması), Lənkəran-Astara, Qəbələ, Quba-Xaçmaz bölgələri (meşələrin 

qırılması və əkin sahələrinin genişlənməsi), Naxçıvan MR (Ermənistan tərəfindən blokada, enerji 

çatışmazlığı, məşğulluq problemləri kimi səbəblər üzündən yabanı müxtəlifliyin hədsiz istifadəsi, 

torpaqların eroziyası, antropogen landşaftların genişlənməsi) belə ərazilərdəndir. 

Tədqiqatların istiqamətli xarakterini və səmərəliliyini artırmaq üçün kadrların hazırlanmasına, 

işçilərin təlimatlandırılmasına diqqət artırılmalıdır. Müasir biliklərə yiyələnmiş, yeni düşüncə tərzinə 

malik taksonomistlərə, bitki tədqiqatçılarına, genetik-ekoloqlara, sənədləşdirmə üzrə mütəxəssislərə 

ehtiyac ödənilməzsə, tədqiqatların yüksək səviyyəsindən danışmaq olmaz. 

2.2 ƏKTBGE-nin on farm idarəolunması və yaxşılaşdırılması 

Son illərdə ƏKTBGE-nin on-farm idarəolunması və yaxşılaşdırılması istiqamətində çox iş 

görülmüşdür. Aqrar Elm Mərkəzinin institutları (ETƏĐ, ETTĐ, ETBSBĐ) və GEĐ fermerlərlə birgə 

yaxşılaşdırılma və seleksiya işləri aparır, yeni yaradılmış və ya introduksiya olunmuş sortların 

təsərrüfatlarda sınağını keçirirlər. Ötən 5-7 ildə institutlar tərəfindən bu sahədə 10-dan çox layihə icra 

olunmuş, fermerlərə metodiki köməkliklər göstərilmişdir. Hazırda müxtəlif bölgələrdə fermerlər çox 

qiymətli əlamətlərə malik, yerli şəraitə daha uyğun, qədim sort və formaları geniş becərərək onları 

mühafizə edir, tinglərini və toxumlarını artırıb yayırlar (satırlar). Tərtər, Xaçmaz, Saatlı, Lənkəran, 

Abşeron, Qobustan və s. rayonların fermerləri ilə elmi institutlar arasında əlaqələr yaradılmış, fermer 

təsərrüfatları yerli ənənəvi sortların və elmi seleksiya nailiyyətlərinin sınağı, bölgələr üçün prioritet 

bitkilərin və sortların seçilməsi, toplanması üzrə birgə tədqiqatlara cəlb edilmişlər.  

Bitkilərin yaxşılaşdırılma proqramlarının fermerlərlə birgə fəaliyyətini gücləndirmək, yeni elmi 

nəticə və texnologiyaların, qabaqcıl təcrübənin fermerlərə operativ şəkildə ötürülməsini təmin etmək 
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məqsədilə Regional Elm Mərkəzləri yaradılmışdır. Bu mərkəzlərin təcrübə sahələrində fermerlər üçün 

tarla günləri və seminarlar təşkil edilir. Fermerlərin sahələrində də nümayiş-təcrübə əkinləri keçirilir. 

Onlara toxum və ting materialları təklif edilir. Tərtər və Saatlıda fermerlərin sahələrində 100-dən çox 

taxıl və qarğıdalı sortlarının nümayiş əkinləri keçirilərək, məhsuldarlığına və stres amillərə 

davamlılığına görə daha çox uyğun gələnlərı seçilib artırılmışdır. Ucarda duza, Qobustanda quraqlığa 

və soyuğa davamlı taxıl və paxlalı bitkilər fermerlərin iştirakı ilə öyrənilmişdir.  

Astara rayonunda bir fermer 20-dən çox düyü sortunu, Xanlarda isə bir fermer 80 üzüm 

sortunu toplayaraq becərir və mühafizə edir. Şəmkirdə belə bir təsərrüfatda şəftəli və giləmeyvə 

bitkilərinin yerli sort və formalarından ibarət dəyərli genefond vardır. Qubada fermerlər meşələrin 

kənarlarında bitən yabanı bitkiləri mədənilərlə calamaqla gözəl bağlar salmışlar. Đndi bu bağların bir 

qismi qırılmışdırsa da, fermerlər tərəfindən yenidən bərpa edilərək qorunur. Abşeronda Çaylı 

kəndinin fermerləri bostan bitkilərinin, xüsusən yemişin yerli, xalq seleksiyası sortlarını becərir, 

mühafizə edir və onların yaxşılaşdırılması məqsədi ilə seçmə aparırlar. Talış bölgəsində əhalinin qida 

məhsullarına tələbatının ödənilməsi üçün bir sıra paxlalı bitki növləri (noxud, mərci, lərgə və s.) 

becərilir. Bir sıra bölgələrin fermerləri tərəfindən müxtəlif təsərrüfat məqsədləri (yataq, bəzək və 

geyim əşyaları, müxtəlif qablar, zənbillər və taralar və s.) üçün ekzotik bitkilər becərilərək istifadə 

olunur və saxlanılır. Demək olar ki, bütün dağlıq ərazilərdə fermerlər dərman bitkilərini toplayaraq 

satırlar. Tədqiqatçıların yardımı ilə fermerlər bu bitkilərin bir qismini (yabanı tərəvəz, yeyilən dərman 

bitkiləri və s.) mədəniləşdirir ki, bu da onların kökünün kəsilməsi təhlükəsini azaldır.  

Torpaq üzərində kollektiv mülkiyyətçiliyin və iri təsərrüfatların mövcud olduğu sovet 

idarəçilik sisteminin dağılması on-farm idarəçilikdə keçid xarakteri daşıyan çətinliklər törətmişdir. 

Torpaq islahatının həyata keçirildiyi ilk illərdə yeni torpaq sahiblərinin əksəriyyəti əvvəllər K/T-dan 

uzaq peşə sahibləri olduqlarından (müəllimlər, inşaatçılar, mədəniyyət, tibb, hüquq-mühafizə və digər 

sahələrdə çalışanlar) aqrotexnikanı bilmirdilər, təsərrüfatı sərbəst idarəetmə təcrübələri, əkinçilik və 

heyvandarlıq vərdişləri, iqtisadi-hüquqi bilikləri yox idi, biomüxtəlifliyin, yerli xalq seleksiyası 

sortlarının həqiqi dəyərini anlamırdılar. Yanacağın, texnikanın, kimyəvi preparatların və gübrələrin 

yüksək qiymətə satılmasına əlavə olaraq quraqlıq stresi altında olan əksər ərazilərdə suyun da əmtəə 

şəklinə gətirilməsi fermer təsərrüfatlarının vəziyyətini ağırlaşdırırdı.  

Azərbaycan hökuməti vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata 

keçirmişdir. Son 10 ildə aqrar sektorun normativ-hüquqi bazası yaradılmışdır. Bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinə uyğun olaraq inzibati-təsərrüfat idarəetmə infrastrukturu yeniləşdirilmiş, yolların 

çəkilməsi, yeni su mənbələrinin yaradılması, sosial tikililərin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisindən başqa bütün 
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vergilərdən, keçmiş borclardan azad edilmişlər. Regionların inkişafı və yoxsulluğa qarşı mübarizə 

tədbirləri çərçivəsində fermerlərə yardımlar edilmiş, onların məhsullarının satışı üçün yeni bazar və 

yarmarkalar yaradılmışdır. Fermerlərə kreditlərin verilməsi sistemi sadələşdirilmiş, onların 

biliklərinin və vərdişlərinin artırılması ilə bağlı fəaliyyətlər icra edilmişdir.  

Bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, problemlər hələ də qalmaqdadır. Fermerlər sənaye 

məhsullarını yüksək qiymətə alırlar, texnika və gübrələr çatışmır və bahadır. Fermerlərin və xırda 

kənd istehsalçılarının daimi dayağa, texniki, metodiki və maliyyə yardımına ehtiyacı vardır. Xüsusilə, 

kiçik toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılması və lazımi şəkildə təchiz edilməsi prosesi ləngiyir. 

Respublika ərazisində qiymətli bitki nümunələrinin becərildiyi və qorunduğu təsərrüfatların 

dəqiq uçotunun aparılması, nəzarətə götürülməsi, yerli ənənəvi bitki sort və formalarının 

inventarizasiyası, toplanması, öyrənilməsi, təzələnməsi, mühafizəsinin təşkili və fermerlər arasında 

təbliğat işinin gücləndirilməsi olduqca vacibdir. Bu səbəbdən Milli Proqram çərçivəsində on-farm 

mühafizə və idarəolunma işinə ən vacib prioritet kimi baxılır. Müvafiq metodologiya və 

strategiyaların, yeni layihə təkliflərinin hazırlanması, dünya təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində 

bir sıra işlər görülür.  

Eyni zamanda, bölgələrdə yeni genefond bağları, tingliklər, istixanalar salınmasına, yerli xalq 

seleksiyası sortlarının əkin materialları ilə fermerlərin təmin edilməsinə, təlimlərin və seminarların, 

təbliğat işinin (görüşlərin, sərgilərin keçirilməsi, metodiki vəsaitlərin, kitabçaların, buklet və 

plakatların nəşri) sistemli xarakter almasına ehtiyac var. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsində həm 

yerli hakimiyyət orqanlarının, həm də beynəlxalq və regional təşkilatların dəstəyi çox dəyərli olardı. 

 

2.3 Fəlakətlərdən sonra kənd təsərrüfatı sistemlərinin bərpası 

Təbii kataklizmlərin, bəzi ərazilərdə quraqlığın, bəzilərində normaları dəfələrlə üstələyən 

yağıntıların, daşqınların, temperaturun kəskin tərəddüdlərinin və ümumi artımının (son 20 ildə 0,60C), 

torpaq sürüşmələrinin və uçqunlarının baş verməsi biomüxtəlifliyə böyük ziyan vurur. Đnsanların 

laqeyd münasibəti, müvafiq orqanların təbii fəlakətlərlə bağlı hazırlıq nümayiş etdirməmələri bu 

ziyanı bir az da artırır. Fəlakətlər zamanı (məsələn, Xəzərsahili ərazilərin su altında qalması, Kürün 

aşağı axarlarında və Böyük Qafqazın cənub yamacları ilə axan çaylarda baş verən daşqınlar, quraqlıq, 

torpaq sürüşmələri) fermerlərə dəyən ziyanın dövlət tərəfindən ödənilməsi, onların toxum və əkin 

materialı ilə təmin olunması ilə bağlı tədbirlər görülür.  

 Azərbaycanda həm kənd təsərrüfatı sisteminə, həm də yabanı floraya ciddi zərbə vurmuş 

fəlakət kimi torpaqların Ermənistan tərəfindən işğalını göstərmək olar. Müharibədən əvvəl Yuxarı 

Qarabağın və ətraf rayonların fermer təsərrüfatlarında müxtəlif bitki qruplarına aid yüzlərlə qiymətli 
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yerli sort və formalar becərilirdi. Bu qiymətli genefond tamamilə məhv edilmişdir. Həmin ərazilərdə 

kənd təsərrüfatı sisteminin bərpası üçün uzun illər və böyük həcmdə vəsait lazım gələcəkdir. 2006-cı 

ildə isə işğal edilmiş ərazilərdə törədilən yanğınlar 1000 hektarlarla ərazidə bütün yaşıl örtüyü məhv 

etmiş, xüsusən nadir və qiymətli biomüxtəlifliyə ciddi ziyan vurmuşdur. Ziyanın dəqiq miqyası 

beynəlxalq qrup tərəfindən müəyyən edilməlidir. Orada mövcud olan bir sıra endemik növlərin təkrar 

bərpası ciddi narahatlıq doğurur. Həmin ərazilər işğaldan azad edildikdən sonra yerli şəraitə uyğun 

gələn rüşeym plazmasının reintroduksiyası üçün bu gün təxirəsalınmaz tədbirlər üzrə layihələr 

hazırlanmalıdır. Bu sahədə təcrübəyə malik olan ölkələr və beynəlxalq təşkilatların dəstəyi daha 

faydalı olardı. Fəlakət ərazilərinə yaxın zonalarda vegetativ üsulla çoxalan bitkilərin tingliklərinin 

salınması və tarixən Qarabağda becərilmiş sort və formaların burada toplanaraq artırılması 

təcrübəsindən istifadə olunması yaxşı nəticə verərdi. Bu işdə yerli fermerlərin qüvvəsindən də istifadə 

etmək səmərəli olardı. Belə olan halda, müharibənin nəticələri aradan qaldırılan zaman fermerlərin 

lazımi miqdarda və müxtəliflikdə rüşeym plazması materialları ilə təmin edilməsi çətinlik 

törətməyəcək.  

 

 

 

 

2.4 Ərzaq məqsədilə istifadə olunan yabanı bitkilər və mədəni bitkilərin yabanı əcdad və 

qohumları 

K/T bitkilərinin yabanı əcdadları və müxtəlif təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə olunan digər 

yabanı biomüxtılifliyin in-situ mühafizəsi həm biomüxtəlifliklə, həm də ekologiya ilə bağlı Milli 

Proqramlarda əsas prioritetlərdən biridir. Proqramlarda bu qiymətli müxtəlifliyin mühafizəsi üçün 

qorunan ərazilərin sahəsinin artırılması, əhalinin maarifləndirilməsi yolu ilə bitkilərin tükənməsinin 

qarşısının alınması, itməkdə olan növlərin ex-situ mühafizəyə cəlb edilməsi, artırılaraq təbiətə 

reintroduksiya edilməsi və s. kimi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tövsiyələr verilmiş, tədbirlərin 

həyata keçirilməsi üçün planlar hazırlanmış və fəaliyyətlər davam etdirilir. 

Lakin bu sahədə ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. Problemlərin həlli üçün dövlət 

tərəfindən qəbul edilmiş qanun və qərarların ciddi icrasına nail olmaq nə qədər vacibdirsə, 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi, in-situ qorunma işinə yerli əhalinin, 

fermerlərin cəlb edilməsi də bir o qədər vacibdir. Đtmək təhlükəsi altında olan növlərin toplanması, 

müvafiq şəraitdə artırılaraq təkrar reintroduksiyası üzrə yeni, daha iri həcmli layihələrin 
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hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə, fəaliyyətləri gücləndirmək üçün beynəlxalq və regional 

təşkilatlardan metodiki və kadrların təlimi üzrə dəstək və yardıma da ehtiyac vardır. 

 

2.5 Đn-situ idarəolunmanın yaxşılaşdırılması, prioritet və tələbatlar 

Son illərdə təbii landşaftların, eləcə də yabanı floranın qorunması məqsədilə Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan Respublikasının hökuməti 

tərəfindən təsdiq olunmuş Ətraf Mühiti Mühafizə üzrə Milli Fəaliyyət Planını (1998), Xüsusi 

mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu 

(2000), Azərbaycan Respublikasında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Davamlı Đstifadəsinə dair 

Milli Strategiya və Fəaliyyət Planını (2006), yeni Milli Parkların və Dövlət Qoruqlarının 

yaradılmasını (Akademik H. Əliyev adına Ordubad Milli Parkı, Şirvan Milli Parkı, Ağ-göl Milli 

Parkı, Hirkan Milli Parkı, Altıağac Milli Parkı, Abşeron Milli Parkı, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, 

Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu və s.) misal göstərmək olar. Qorunan ərazilərin sahəsinin  və 

statusunun qaldırılması da təqdirəlayiqdir.  

Qorunan ərazilərdən kənarda isə biomüxtəlifliyin in-situ mühafizəsi işi zəif təşkil edilmişdir. 

Mühafizə və məlumatlandırma işinə yerli idarəetmə orqanlarının, bələdiyyələrin, məktəblərin, geniş 

ictimaiyyətin cəlb edilməsi ilə bərabər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, biomüxtəlifliyə 

vurulmuş ziyana görə cərimələrin, inzibati məsuliyyətin tətbiq edilməsinə ehtiyac vardır.  

 
III fəsil. Ex-situ ehtiyatlarının idarəolunma vəziyyəti 
 

3.1. Ex-situ kolleksiyaların saxlanması və genişləndirilməsi 
3.1.1. Əsas ex-situ kolleksiyalar 

Respublikanın 12 təşkilatında mövcud olan 34 ex-situ kolleksiyada 13900-dən çox bitki 

nümunəsi toplanmışdır. Ən iri kolleksiyalar GEĐ, ETƏĐ və ETBSBĐ-dədır. 

 

Maraqlı Tərəflər Prioritet bitkilər 
Genetik Ehtiyatlar 
Đnstitutu 

Azərbaycan üçün prioritet olan bütün ƏKTBGE: Kənt təsərrüfatı 
bitkiləri, onların yabanı əcdadları, dərman, aromatik və yağlı bitkilər 

Mərkəzi Nəbatat Bağı Azərbaycan üçün prioritet olan bütün BGE 
Bioresurslar Đnstitutu  
 

Buğda, arpa, noxud, lobya, mərci,  meyvə bitkiləri, yabanı flora, 
faydalı bitkilər, dərman bitkiləri 

Əkinçilik Đnstitutu Buğda, arpa, qarğıdalı, çovdar, tritikale, vələmir, tütün, noxud, mərci 
Pambıqçılıq Đnstitutu Pambıq 
Tərəvəzçilik Đnstitutu Pomidor, xiyar, baş soğan, sarımsaq, paxlalı tərəvəzlər, kartof, 

qarpız, yemiş, boranı, sair tərəvəz, göyərti və ədviyyə tərəvəz bitkiləri 

Üzümçülük və Şərabçılıq 
Đnstitutu 

Üzüm bitkisi 
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Yemçilik, Çəmənçilik və 
Otlaqlar Đnstitutu 

Yonca, xaşa, çobantoppuzu, vələmir və başqa yem bitkiləri 

Bağçılıq və Subtropik 
Bitkilər Đnstitutu 

Alma, armud, heyva, əncir, badam, püstə, qoz, fındıq, şabalıd, ərik, 
alça, gavalı, gilas, gilənar, sitrus meyvələri, əzgil, nar və s. meyvə və 
giləmeyvə bitkiləri, çay 

Đpəkçilik Đnstitutu Tut bitkisi 
“Araz” Elm Đstehsalat 
Birliyi 

Buğda, arpa, yonca, alma, armud, heyva, əncir, qoz, fındıq, ərik, alça, 
gavalı, gilas, gilənar, nar və s. meyvə və giləmeyvə bitkiləri 

Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyası 

Buğda, qarğıdalı, arpa, alma, armud, heyva, əncir, qoz, fındıq, ərik, 
alça, nar və s. meyvə və giləmeyvə bitkiləri, birillik və çoxillik tərəvəz 
bitkiləri 

 
Azərbaycanda qısa, orta və uzun müddətli toxum genbankları, tarla kolleksiyaları mövcuddur. 

Đn-vitro və kriosaxlanmada nümunə olması ilə bağlı məlumat yoxdur. Kolleksiyalarda olan nümunələr 

Milli Genbanka verıldıkcə dublikatlaşdırma intensivləşir. Eyni zamanda bu sahədə beynəlxalq 

əməkdaşlığı əks etdirən 4 saziş bağlanmışdır. 

Kolleksiyaların böyük əksəriyyətində toplanmış nümunələrin inventarlaşdırılması və həyatilik 

qabiliyyətinin monitorinqi müntəzəm, genetik təmizliyin monitorinqi isə çox zəif aparılır. Ex-situ 

kolleksiyalar haqqında məlumatlar 117 nəşr materialında öz əksini tapmışdır. Təşkilatlarda olan 

kolleksiyaların dəstəklənməsi üzrə 49 layihə icra olunmuş və ya icra mərhələsindədir. Bu 

kolleksiyaların əksəriyyətində bitki toxumlarının saxlanma şəraitinin tipi əsasən qısamüddətlidir.  
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3.1.2. Milli Genbank  

Maraqlı Tərəflərin əksəriyyətində toxumların qısamüddətli saxlanması və tarla genbankları 

vardır. Yalnız 2 müəssisədə (GEĐ-də (+5 – +70C temperatur şəraitində) və ETƏĐ-də (+5 – +70C) orta 

müddətli saxlanma mövcuddur. Yalnız GEĐ-də yaradılmış Milli Genbankda ortamüddətli saxlanma ilə 

birgə, uzunmüddətli saxlanma şəraiti mövcuddur (-18 – -200C). Ölkə üzrə ortamüddətli saxlanma 

otaqlarında cəmi 4941 nümunə toplanmışdır. Ən qısa zamanda həmin nümunələrin əksəriyyətinin 

uzun müddətli saxlama şəraitinə köçürülməsi planlaşdırılır. Respublika üzrə ex-situ kolleksiyalarda 

olan bitki nümunələrinin toxumlarının buraya toplanması həyata keçirilir. Eyni zamanda dünyanın 

tanınmış genbanklarında saxlanılan Azərbaycan mənşəli bitki nümunələrinin axtarışı, ikitərəfli 

razılaşmalar və elmi mübadilə yolu ilə Milli Genbanka cəlb edilməsi üzrə də fəaliyyətlər icra olunur. 

VĐR, USDA, ĐCARDA, CĐMMYT və s. təşkilatlarla müvafiq razılaşmalar əldə edilmişdir.  

Milli Genbankın tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün daimi vəsait qoyuluşu tələb olunur. Bu 

işdə Azərbaycan hökumətinin, Beynəlxalq Etimad Fondunun (Trast-Fond) və digər donor təşkilatların 

dəstəyi arzuolunandır.  

 

3.1.3. Tarla kolleksiyaları və botanika bağları.  Đnstitutların demək olar ki, hamısında tarla 

genbankları, genefond bağları mövcuddur. Respublikada mövcud olan tarla kolleksiyalarında 6193 

Maraqlı Tərəflər və onlarda toplanmış bitki genefondu

42%
18%

11%
2% 5% 4% 4%

8%

2%
2%

1%1%

Genetik Ehtiyatlar Đnstitutu 5696 Elmi Tədqiqat Əkinçilik Đnstitutu 2490

ARAZ Elm-Istehsalat Birliyi 284 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 304

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Đnstitutu 1519 ET Ipəkçilik Institutu 322

ET Pambıqçılıq Đnstitutu 680 ET Tərəvəzçilik  Đnstitutu 578

ET Üzümçülük və Şərabçılıq Đnstitutu 143 ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar Đnstitutu 189

Mərkəzi Nəbatat Bağı 512 Naxçıvan Bioresurslar Đnstitutu 1043

310 
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nümunə cəmlənmişdir. Bu genbankların idarə olunmasında əsas prioritet ondan ibarətdir ki, veqetativ 

üsulla çoxalan bitkilər müvafiq bölgələrdə yerləşən institutların və onların tədqiqat bazalarının 

ərazilərində becərilsin, mühafizə edilsin və artırılsın. Bu kolleksiyaların da dəstəyə və daimi nəzarətə 

ehtiyacı var. Burada ETĐĐ-nin yaratdığı tut bitkisinin genefond bağını, ETBSBĐ-nin müxtəlif 

regionlarda salınmış meyvə bağlarını, GEĐ-nin Elmi Bazalarında və Dayaq Məntəqələrində yaradılmış 

genefond bağlarını misal göstərmək olar. Bakı şəhərində MNB, Dendraloji Park, Naxçıvan şəhərində 

NBĐ-nin nəbatat bağı fəaliyyət göstərir. Onlarda dünyanın müxtəlif yerlərindən gətirilmiş bitkilərlə 

birgə Azərbaycan florasının qiymətli, itməkdə olan nadir, relikt nümunələri, o cümlədən mədəni 

bitkilərin xalq seleksiyası sortları, yabanı əcdadları və başqa faydalı bitkilər toplanaraq mühafizə 

olunur.  

 

3.1.4. Ex-situ mühafizə edilən BGE-nin sənədləşdirmə sistemi  

 Ex-situ mühafizə edilən bitki genetik ehtiyatlarının sənədləşdirilməsi uzun illər institutlarda 

yerli kolleksiyalar səviyyəsində aparılırdı. Kolleksiyalarıın bütün məlumatları dəftərxana 

jurnallarında toplanır və nadir hallarda kompüterə (əsasən Word tekst redaktorunda cədvəllər halında) 

keçirilirdi.  

 Avropada EPGRĐS layihəsi çərçivəsində 2002-ci ildən etibarən bütün kolleksiyaların 

kompüter sisteminə keçirilməsinə başlanmışdır. Kolleksiyalar və ayri-ayri bitki qrupları üzrə 

beynəlxalq (FAO və ĐPGRĐ tərəfindən birgə hazırlanmış) deskriptorlar əsasında pasport məlumatları 

toplanmış və Excel cədvəlləri şəklində kompüter sənədləşdirməsi aparılmışdır. Genetik Ehtiyatlar 

Đnstitutunun yaradılması (fevral 2003) və bu institutda sənədləşdirmə üzrə qrupun təşkili ex-situ 

kolleksiyaların məlumat bazasının yaradılması işini xeyli sürətləndirmişdir. 

 Respublikanın ex-situ kolleksiyalarında olan bitki nümunələrinin əhəmiyyətli bir qismi (cəmi 

7773 nümunə) haqqında pasport və səciyyələndirmə məlumatlarından ibarət Mərkəzi Məlumat Bazası 

(MMB) GEĐ-də yaradılmışdır.  

MMB ĐPGRĐ ilə GEĐ arasında imzalanmış “Anlaşma Memorandumu” əsasında EURĐSCO 

internet axtarış kataloguna yüklənmişdir və internet sistemi vasitəsi ilə ona müraciət etmək 

mümkündür (www.eurisco.ecpgr.org).  

 MMB əksər ex-situ kolleksiyaları əks etdirir. Yalnız MNB, NBĐ, “Araz” EĐB bu sistemdə zəif 

təmsil olunmuşlar. Hazırda bu təşkilatların kolleksiyalarının inventarlaşdırılması həyata keçirilir, bitki 

nümunələri sənədləşdirilərək məlumat bazasına daxil edilmək üçün hazırlanır.  

 Milli Genbankın inşa edilməsi MMB-nin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını 

qoymusdur. Məlumat Bazası Milli Genbankın informasiya təminatının əsası olmaqla idarəetmə işinin 
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və təşkilati mexanizmlərin keyfiyyətini yüksəltməkdə əvəzsiz vasitədir. O, institutların ex-situ 

kolleksiyalarının müqayisəli təhlilinə imkan verməklə onların unikallığının və səmərəliliyinin 

artırılmasına, beləliklə də böyük miqdarda əlavə vəsaitə qənaət edilməsinə şərait yaradır. Eyni 

zamanda, sahə genbanklarının təşkil və idarə olunmasında da bu sistemin rolu böyükdür. MMB 

müvafiq institutların kompüterlərində qurulmuşdur və istifadə olunur. Ex-situ kolleksiyaların 

təmsilçiləri, şəbəkə üzvləri burada toplanmış məlumatlarda dəyişikliklər etməklə onu daha da inkişaf 

etdirirlər. 

 

3.1.5. Ex-situ mühafizənin yaxşılaşdırılması və genişləndirilməsi  

 Təbii bitki ehtiyatlarının və xalq seleksiyası nümunələrinin itməkdə olduğu bir dövrdə ex-

situ saxlanma fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi, kolleksiyaların tərkibinin zənginləşdirilməsi və 

saylarının artırılması, saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması və mövcud şəraitdən daha səmərəli 

istifadə edilməsi çox vacibdir. Bunu nəzərə alaraq, Milli proqram çərçivəsində respublikanın müxtəlif 

institutlarında ex-situ saxlanmanın metodologiyasının yaxşılaşdırılması və yeni idarəetmə 

strategiyaları üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Həmin tədqiqatlar 30-dan çox nəşrdə öz əksini tapmışdır. 

Ex-situ saxlanmanın metodologiyasının yaxşılaşdırılması üzrə tədqiqatlarda ehtiyaclar orta və yüksək, 

imkanlar isə aşağı və orta olaraq qiymətləndirilmişdir. Kolleksiyaların saxlandığı təşkilatların 

əksəriyyətində fondların saxlanması üçün müvafiq laboratoriya avadanlıqları, dezinfeksiya və 

dezinseksiyaedici kimyəvi preparatlar, etiketləşdirmə materialları və qurğularına ehtiyac var. 

Ex-situ saxlanma fəaliyyətinin genişləndirilməsi üzrə son illərdə əsas diqqət material və 

informasiya mübadiləsi sahəsində əlaqələndirmənin artırılmasına, Milli səviyyədə toxum və tarla 

Genbanklarının yaradılmasına verilmişdir. Strategiyanın bu cür müəyyən edilməsi həm məqsədyönlü 

tədqiqatların səmərəliliyinin artırılması, həm müsbət təcrübənin yayılması, həm də əhəmiyyətli 

dərəcədə vəsaitlərə qənaət edilməsi baxımından əlverişlidir. Nümunələrin milli səviyyədə saxlanmaya 

cəlb edilməsi həm onların etibarlı qorunmasını təmin edir, həm də ayrı-ayrı kolleksiya sahiblərini 

artıq vəsait və qüvvə sərf etməkdən xilas edir. Milli toxum Genbankının yaradılmasında və lazımi 

avadanlıqlarla təchiz olunmasında Dünya Bankının, ĐCARDA-nın, Beynəlxalq Etimad Fondunun, 

Usda-nın rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ex-situ mühafizə və genbank fəaliyyətləri üzrə yerli 

mütəxəssislərin təlimi işinə ĐCARDA-nın və digər beynəlxalq təşkilatların mütəxəssislərinin cəlb 

edilməsi nəzərdə tutulur. Tarla genbanklarının və kolleksiya bağlarının da lazımi səviyyədə təşkil 

edilməsi üçün beynəlxalq və regional təşkilatların dəstəyinə və müvafiq layihələr üçün donorların 

tapılmasına ehtiyac vardır. 

www.behruzmelikov.com



 32 

  Yaxın 10 ildə ex-situ mühafizənin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər planı yeni milli 

strategiyanın əsas tərkib hissələrindən biridir. Milli genbankın və digər mühüm kolleksiyaların texniki 

təchizatının yaxşılaşdırılmasına, toxum işlənmələri və genbanklarla bağlı kadr hazırlığının 

gücləndirilməsinə ehtiyac vardır. Veqetativ çoxalan bitkilərin in vitro üsulu ilə saxlanması üzrə 

şəraitin yaradılması vacibdir. Gələcəkdə kriosaxlanma işinin təşkili də nəzərdə tutulur. 

 

3.1.6. Ex-situ kolleksiyalarda genetik eroziya problemləri  

Son illərdə 4 təşkilatda genefond materiallarında genetik dəyişkənlik və genetik bütövlüyün 

itməsi üzrə 13 tədqiqat icra olunmuşdur. Bu tədqiqatlar 40-a qədər nəşr materialında öz əksini 

tapmışdır. Azərbaycanın müxtəlif təşkilatlarında mövcud olan ex-situ kolleksiyalarda normal 

saxlanma şəraitinin olmaması bir sıra qiymətli nümunələrin itmək təhlükəsi ilə üzləşməsinə səbəb 

olmuşdur. Bu kolleksiyalarda toplanmış və milli əhəmiyyət daşıyan genefond Milli Genbanka təhfil 

verilərkən nümunələrin cücərmə qabiliyyətinin çox aşağı olması, bəzilərinin isə ümumiyyətlə 

həyatilik qabiliyyətini itirməsi faktları narahatlıq doğurur. Eyni zamanda, tarla kolleksiyalarında, 

genefond bağlarındakı maddi-texniki imkanların lazımi səviyyədə olmaması, dəqiq qeydiyyatının 

aparılmaması, sahiblərin dəyişdirilməsi, qanunsuz zəbtedilmə və s. səbəblərdən onlarda toplanmış 

toxumla çoxaldılmayan bitki nümunələrinin itməsi və ya itmək təhlükəsi ilə üzləşməsi faktları da 

mövcuddur. Đtmək təhlükəsi altında olan ex-situ nümunələrin bərpası üzrə son illərdə respublikada bir 

sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Bu layihələrin əhəmiyyətli hissəsi vegetativ çoxaldılan bitki 

genefondu və tərəvəz bitkiləri ilə bağlıdır. Bərpaolunma üzrə layihələrin əhatə dairəsini 

genişləndirməyə ehtiyac vardır.  

Vaxtilə toplanmış yabanı bitki müxtəlifliyi nümunələrinin toxumlarının miqdarının az, 

cücərmə qabiliyyətinin aşağı olması, bərpa zamanı rast gəlinən çətinliklər (aqroekoloji mühitin fərqli 

olması, çarpaz tozlanan bitkinin təcrid edilməsini təmin etməyin heç də həmişə mümkün olmaması, 

işçi heyətin peşəkarlığının zəifliyi və s.) eroziya təhlükəsini daha da artırmışdır. Ölkə üzrə 

inventarlaşdırma keçirilməsi yolu ilə bütün kolleksiyalarda genetik eroziya təhlükəsinin vaxtında 

aşkara çıxarılması lazımdır. Regional və beynəlxalq təşkilatlardan ehtiyac duyulan dəstək isə, ilk 

növbədə, heyətin təlimı ilə, texniki və metodiki yardımlarla bağlıdır. 
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3.2 Planlı və məqsədyönlü toplama 

3.2.1. Son 10 ildə toplanma fəaliyyəti   

Uzun bir tarixi dövr ərzində həvəskar əkinçi və bağbanlar tərəfindən yaradılmış bir sıra yerli 

aborigen sort və formalar ən müxtəlif səbəblərdən (məsələn, müasir intensiv sortlar tərəfindən 

sıxışdırılmaqla) yox olmuş, ya da itmək təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Đn-situ mühafizə edilən və xüsusilə 

də bu mühafizədən kənarda qalmış bitki müxtəlifliyi müxtəlif səbəblərdən azalmış, qiymətli genlərin 

daşıyıcısı olan bir sıra növlər isə birdəfəlik itməkdədir. Onlar vaxtında toplanılmazsa və lazımi 

şəraitdə mühafizə edilməzsə, çox qiymətli genetik zənginlik itirilər, gələcək nəsillər isə bundan ciddi 

ziyan çəkə bilər. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycanda mədəni bitkilərin yerli qədim, qiymətli sort və 

formalarının, onların yabanı qohum və əcdadlarının, ərzaq məqsədi ilə istifadə edilən yabanı bitki 

müxtəlifliyinin nadir, endemik və itməkdə olan növlərinin məqsədli və planlaşdırılmış şəkildə 

toplanması və ex-situ kolleksiyalarda mühafizə edilməsi üzrə son illərdə Milli Proqram çərçivəsində 

çox iş görülmüşdür. Bu məsələ Milli Proqramın mühüm prioritetlərindəndir. ETƏĐ, GEĐ, BĐ, AKTA, 

MNB, NBĐ ən çox ekspedisiya fəaliyyəti ilə məşğul olmuş təşkilatlardır. Məlumat bazasında 55 

ekspedisiya ərzində dənli-taxıl, dənli-paxlalı, tərəvəz-bostan, yem, meyvə-giləmeyvə, texniki, 

dərman, bəzək və meşə bitkilərini əhatə edən 1308 nümunənin toplanması haqqında məlumat vardır.  

 1999-2006-cı illərdə Azərbaycanın əksər ərazilərini əhatə edən milli və beynəlxalq 

əhəmiyyətli ekspedisiyalarda dənli-taxıl, dənli-paxlalı, yem, meyvə-giləmeyvə, texniki, dərman, 

bəzək, meşə və s. bitkilərin qiymətli nümunələri toplanmışdır. Burada 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2006-cı illərdə Almaniya, Avstraliya, Rusiya, Yaponiya, Suriya, Böyük Britaniya, ABŞ, Đran və s. 

ölkələrin alimlərinin iştirakı və bir sıra beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə keçirilmiş Beynəlxalq 

Ekspedisiyaları misal göstərmək olar. Məsələn, 2001-ci ildə Cənubi Muğan, Lənkəran–Astara, 

Abşeron, Şamaxı–Đsmayıllı, Şəmkir–Gədəbəy və Tovuz–Qazax bölgələrində 71 məntəqəni əhatə 

etmiş beynəlxalq ekspedisiya zamanı yerli dənli taxıl, paxlalı və yem bitkilərinin 242 nümunəsi 

toplanmışdir. 2003-cü ildə respublikanın cənub və şimal regionlarında yabanı tərəvəz və paxlalı 

bitkilərin toplanması üzrə Beynəlxalq Ekspedisiya keçirilmiş və endemik, nadir və itməkdə olan 

növləri əhatə edən bitki nümunələri toplanmışdır. 2004-cü ildə keçirilən və respublikanın əksər 

bölgələrini əhatə edən Beynəlxalq Ekspedisiyanın gedişində paxlalı və dənli bitkilərin yabanı 

əcdadlarının və yerli sortlarının 670 nümunəsi toplanaraq ex-situ kolleksiyalara təhvil verilmişdir.  

 Son illərdə meyvə-giləmeyvə bitkilərinin və üzümün qiymətli genefondunun toplanması üzrə 

fəaliyyətlər genişləndirilir. Burada GEĐ, ETBSBĐ, ETÜŞĐ, NBĐ və digər təşkilatlar daha məqsədyönlü 

iş aparırlar. Məsələn, yerli ekspedisiyalar və fərdi ezamiyyələr yolu ilə ETÜŞĐ-da üzümün 310, GEĐ-

də 160 xalq seleksiyası sortu toplanmış və yeni genefond bağları salınmışdır. GEĐ-də badam, nar, 
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püstə, çaytikanı və digər bitkilərin qiymətli genefondu toplanmışdır. ETBSBĐ-nun meyvə genefondu 

da fərdi ezamiyyələr yolu ilə daim zənginləşdirilir. 

 Görülmüş işlərlə birgə, kolleksiyaların daha da zənginləşdirilməsi, onlarda olan boşluqların 

doldurulması, itmiş nümunələrin bərpası və bitki müxtəlifliyinin vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi ilə 

respublikanın bütün ərazilərini əhatə edən və vahid mərkəzdən əlaqələndirilən müntəzəm ekspedisiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Bu işin yüksək səviyyədə təşkili üçün əsas 

məhdudiyyətlər maliyyə mənbələri, xüsusi hazırlıqlı işçi heyət və müvafiq texniki avadanlıqlarla 

təminatın lazımi səviyyədə olmamasıdır. Ən böyük problemlərdən biri də ekspedisiya maşınlarının 

yoxluğudur.  

 

3.2.2. Kolleksiyalarda boşluqlar, onların tapılması yolları və doldurulması tədbirləri   

Bərpa üzrə 7 institutda (GEĐ, ETÜŞĐ, MNB, “ARAZ” EĐB, ETBSBĐ, ETĐĐ, ETTĐ) 25 layihə 

icra olunmuş və ya icra mərhələsindədir. Bərpa fəaliyyətinin həyata keçirilməsində istifadə oluna 

bilən təlimatlar üzrə 8 nəşr materialı dərc edilmişdir. Genefond materiallarında genetik dəyişkənliyin 

və genetik tamlığının itməsinin azalmasında əsas idarəetmə tədbirləri kimi həyat qabiliyyətinin 

vaxtında yoxlanması, nümunələrin seçilməsində müvafiq metodlardan istifadə və bərpa edilmiş 

materialların lazımi emalı kimi fəaliyyətlər daha çox istifadə olunur. Bərpa üzrə layihələrin 

əhəmiyyətli hissəsi vegetativ çoxaldılan bitki genefondu və tərəvəz bitkiləri ilə bağlıdır. Bərpaolunma 

üzrə layihələrin əhatə dairəsini genişləndirməyə ehtiyac vardır. Bu işin vahid mərkəsdən 

koordinasiyasının və idarə olunmasının düzgün təşkili, sənədləşdirmə və qeydiyyat işinin lazımi 

səviyyədə aparılması həm bərpaya ehtiyacı olan nümunələrin vaxtında aşkarlanmasına, həm də digər 

təşkilatların ehtiyatlarından bərpaedilmə üçün istifadə imkanlarına əsaslanaraq külli miqdarda vəsaitə 

qənaət edilməsinə şərait yaradar. Regional və beynəlxalq təşkilatlardan ehtiyac duyulan dəstək isə, ilk 

növbədə, heyətin təlimı ilə, texniki və metodiki yardımlarla bağlıdır. 

 

3.2.3. Planlı və məqsədyönlü toplama işinin gücləndirilməsi üzrə tədqiqatlar, prioritet və 

ehtiyaclar  

 Ölkədə toplanma üzrə əsas prioritet mədəni bitkilərin yerli qədim xalq seleksiya sortlarının, 

yabanı əcdadlarının müxtəlif ekotiplərinin toplanmasıdır. Đlk növbədə isə itmək təhlükəsində olan, 

nadir novlər toplanılmalı, artırılmalı və davamlı mühafizəyə cəlb edilməlidir. Bu baxımdan in-situ və 

ex-situ mühafizə edilən bitki müxtəlifliyinin vəziyyətinin və kolleksiyalarda olan boşluqların daimi 

tədqiqi toplanma fəaliyyəti ilə sıx əlaqədə aparılmalıdır. Bu iş ölkə üzrə vahid mərkəzdən 

koordinasıya olunarsa, ekspedisiyalar müvafiq təşkilatların birgə səyi ilə keçirilərsə daha səmərəli 
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olar. Bunun üçün layihələr hazırlamaq və bu layihələrə yerli və xarici donorları, eləcə də beynəlxalq 

təşkilatların cəlb edilməsi məqsədəuyğun olardı.  

 

3.3 Ex-situ mühafizə üzrə tələbatların qiymətləndirilməsi 

 Kolleksiyaların beynəlxalq və regional əməkdaşlıq yolu ilə təkmilləşdirilməsi, rüşeym 

plazmasının idarə olunmasının yaxşılaşdırılması, kolleksiyalarda olan boşluqların doldurulması, 

mühafizə fəaliyyətinin baha başa gəlməsini nəzərə alaraq daimi maliyyələşdirmənin və tam təhlükəsiz 

duplikatlaşdırmanın təmin edilməsi ex-situ mühafizə üzrə əsas tələbatlardır. Mühafizə üzrə 

tədqiqatların genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, yeni üsulların axtarışı və tətbiqi çox vacibdir. 

Genefondun vahid mərkəzdən koordinasiya olunması və lazımi mühafizəsi üçün qərarların qəbul 

edilməsi və bu iş üçün fondların tapılması vacibdir. Eyni zamanda, institutlarda işçi kolleksiyalar 

üçün müvafiq şəraititn yaradılması vacibdir. Đnstitutların əksəriyyəti tərəfindən ex-situ saxlanma 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində əsas maneələr kimi maliyyələşdirmənin, hazırlıqlı işçi personalın, 

gənc kadrların və təlimin çatışmazlığı göstərilmişdir. 

 

IV fəsil. Ehtiyatlardan istifadə 

4.1 Bitki Genetik Ehtiyatlarının bölüşdürülməsi 

BGE-nin bölüşdürülməsi üzrə kifayət qədər dəqiq mexanizmlər və hüquqi baza yox 

dərəcəsində olsa da, ex-situ kolleksiyalarda olan BGE-nin seleksiya programlarında istifadə edilməsi 

üzrə mexanizmlər mövcuddur. Müvafiq institutlarda fəaliyyət göstərən hər bir seleksiyaçı müəyyən 

işçi kollesiyasına malik olsa da, onun daim zənginləşdirilməsinə ehtiyac duyur. Seleksiya prossesində 

müəyyən əlamətlərin yaxşılaşdırılması üçün əlavə nümunə əldə edilməsinə ehtiyac yarandıqda, 

seleksiyaçı işlədiyi institutda və ya ölkədə olan digər kolleksiyarlara müraciət edə bilir. Xaricdən 

nümunə gətirilməsi isə GEĐ-nin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Milli Genbankda orta və uzunmüddətli 

saxlanmada və Əkinçilik Đnstitutunda ortamüddətli saxlama üsulu ilə mühafizə edilən nümunələrin 

seleksiya proqramlarına cəlb edilməsi müvafiq qaydada hazırlanmış müraciətlər əsasında 

genbankların məsul rəhbərlərinin razılığı ilə həyata keçirilir. 

 

4.2 Bitki Genetik Ehtiyatlarının istifadəsi və istifadənin gücləndirilməsi 

4.2.1. Đstifadənin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

Bitki genetik ehtiyatlarından istifadə edilməklə əldə edilən seleksiya nailiyyətlərinə bu yolla 

yaradılmış və rayonlaşdırılmış Nurlu – 99, Əzəmətli – 95 yumşaq buğda sortlarını misal göstərmək 

olar. Hazırda ölkə üzrə həmin buğda sortlarının ümumi əkin sahəsi 100 min hektarı keçmişdir.  
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Müstəqilliyin ilk illərində BGE-nin istifadəsi sahəsində əsas çətinliklərdən biri düzgün 

sənədləşdirmə sisteminin, mühafizə edilən rüşeym plazması haqqında faydalı məlumatların olmaması 

idi. Son 3 il ərzində bu çatışmazlıq aradan qaldırılmışdır. Əsas maneələrdən biri də tədqiqatçılar, 

seleksiyaçılar, genbank sahibləri və fermerlər arasında lazımi əlaqələndirmənin olmaması idi. Artıq 

bu istiqamətdə də son illərdə ciddi dirçəliş hiss olunur. GEĐ-nin yaradılması, Aqrar Elm Mərkəzinin 

institut və təşkilatları ilə fermerlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi sahəsində icra edilən 

layihələrin artması, dövlətin bu sahəyə daha çox diqqət göstərməsi bu dirçəlişi şərtləndirən 

amillərdəndir.  

Hazırda seleksiyaçıların istifadəsi üçün baza kolleksiyaları mövcuddur, lakin bu 

kolleksiyalarda nümunələrin sayının, coğrafi əhatə dairəsinin və s. məhdudluğu problem yaradır. 

Milli genbankın yaradılması, dünya üzrə genbanklarda mühafizə edilən Azərbaycan mənşəli 

nümunələrin buraya cəlb edilməsi, ekspedisiya və elmi mübadilə yolu ilə yeni nümunələrin 

toplanması bu sahədə gələcək üçün böyük perspektivlər yaradır.  

Hal-hazırda təşkilatların seleksiya imkanları müxtəlifdir. Seleksiya fəaliyyəti ETƏĐ-da normal, 

digər institutlarda isə qismən aparılır. Lakin bütün institutlarda olan mövcud çatışmazlıqlar (ilk 

növbədə maliyyə, texniki, kadr) tədqiqat proqramlarının tam realizə olunmasına imkan vermir. 

Heyvandarlıq mühüm sahə olduğundan, yem bitkilərinin yaxşılaşdırılması işlərinin gücləndirilməsinə 

böyük ehtiyac var.  

BGE-dən istifadənin gücləndirilməsi üçün seleksiya proqramlarının daha da yaxşılaşdırılması 

ilə yanaşı, təhsil və təlimin səviyyəsi və maddi-texniki bazanın genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Bu istiqamətdə son illərdə həm ölkədəki imkanlar hesabına, həm də beynəlxalq təşkilatların 

dəstəyi ilə bir neçə treninq-kurs keçirilsə də, bu müntəzəm xarakter daşımamış, bir çox problemlər isə 

diqqətdən kənarda qalmışdır. Ona görə də bu problemlərin aradan qaldırılmasına, həm dövlət, həm də 

donor təşkilatlar tərəfindən investisiya qoyuluşuna böyük ehtiyac vardır. 

Az istifadə olunan bitkilər və növlər, yerli sortlar, yabanı bitkilər yaxşılaşdırma və seleksiya 

fəaliyyətinə getdikcə daha çox cəlb olunur. Bir sıra yabanı tərəvəz bitkiləri içərisindən seçmə yolu ilə 

AKTA-da və ETTĐ-də yeni formaların seçilməsi və yeni sortların yaradılmasını misal göstərmək olar.  

 

4.2.2. Səciyyələndirmə və qiymətləndirmə 

Genetik ehtiyatların səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün genefondda olan nümunələrin 

qiymətləndirilərək öyrənilməsi başlıca şərtdir. Bu öyrənilmə ayrı-ayrı bitkilər üzrə hazırlanmış 

beynəlxalq deskriptorlar əsasında ümumi biomorfoloji, biokimyəvi, fizioloji, texnoloji göstəricilərə, 

qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə, biotik və abiotik amillərin stres təsirinəqarşı davamlılıq cəhətlərindən 
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düzgün qiymətləndirmə işinin aparılmasını nəzərdə tutur. BGE qiymətləndirilən zaman müəyyən 

donor əlamətlərə malik formalar seçilir, müəyyən seleksiya proqramlarında istifadə edilmək üçün 

tövsiyə edilir.  

Respublikanın müvafiq institutlarının əksəriyyətində ex-situ kolleksiyalarda mövcud olan 

nümunələrin adı çəkilən parametrlər üzrə öyrənilməsi həyata keçirilir. Ex-situ kolleksiyaları olan 12 

təşkilatın hamısında biomorfoloji və təsərrüfat-bioloji əlamətlər üzrə qiymətləndirmə aparılır. 

Biokimyəvi əlamətlərin öyrənilməsi əksər institutlarda mümkün olsa da, heç də bütün qrup bitkilərə 

aid edilmir. ETYÇOĐ-də, MNB-də, "ARAZ" EĐB-də yalnız biomorfoloji və təsərrüfat-bioloji 

əlamətlər üzrə səciyyələndirmə imkanları vardır. Bir neçə institut (GEĐ və ETƏĐ və s.) yuxarıda 

sadalanan bütün parametrlər üzrə mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlıq və cihazlarla 

qiymətləndirməni çox çətinliklə aparırlar. GEĐ-də bu iş üçün xüsusi laboratoriyalar mövcud olsa da, 

avadanlıqlar müasir tələblərə uyğun olmadığından tam qiymətləndirilməyə imkan vermir. Bu 

laboratoriyalarda, Milli Genbankda və tarla genbanklarında toplanmış bitki nümunələrinin hərtərəfli 

öyrənilməsi üçün işlər aparılır.  

Son 6 ildə rüşeym plazmasının səciyyələndirilməsi və ya qiymətləndirilməsi üzrə 60-a qədər 

proqram və layihə icra olunmuş və ya icra mərhələsindədir. Layihələrin analizi göstərir ki, müxtəlif 

təşkilatlarda öyrənilmə üzrə müəyyən təkrarlanmalara yol verilmişdir. Təşkilatlar arasında 

əlaqələndirməni gücləndirməklə bu təkrarlar aradan qaldırılmaqdadır. Kolleksiyalarda olan bitki 

nümunələrinin orta hesabla (ümumi nümunə sayına görə) 70-75 %-i morfoloji əlamətlərinə görə, 

təqribən yarısı təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərə görə, 20-25 %-i biokimyəvi əlamətlər üzrə 

qiymətləndirilmiş, 15-20 %-i abiotik, 30-35 %-i biotik stresslərə qarşı davamlılıq üzrə təsvir 

olunmuşdur. Hələlik heç bir institutda molekulyar markerlər üzrə qiymətləndirmə işi aparılmır. 

Đnformasiya sistemlərində səciyyələndirilmə məlumatları olan nümunələr təqribən 10% təşkil edir.  

Đstifadəyə kömək məqsədilə əsas kolleksiyaların qiymətləndirilməsi üzrə başlıca problem 

maddi-texniki bazanın çox zəif və mənəvi cəhətdən köhnə olması ilə əlaqədardır. Tədqiqat işlərini 

müasir səviyyəyə qaldırmaq üçün müvafiq laboratoriya avadanlq və cihazlarına, reaktivlərlə daimi 

təmin olunmaya, yüksək ixtisaslı kadrlara, yaxşı təlim görmüş texniki heyətə ehtiyac vardır.  

Səciyyələndirmə və qiymətləndirmə üzrə informasiya sistemi MMB əsasında yaradılır. Burada 

ayrı-ayrı bitkilər üzrə məlumat bazaları yaradılır və bu bazalarda pasport məlumatları ilə yanaşı, 

səciyyələndirmə məlumatlarını daxil etmək üçün struktur dəyişiklikləri aparılır. Sistem tam hazır 

olduqda, səciyyələndirmə məlumatlarının daxil edilməsi müvafiq bitkilər üzrə kuratorlara (hamilərə) 

həvalə ediləcək, bunun üçün təlimlər təşkil ediləcək və keçiriləcək.  
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4.2.3. Genetik ehtiyatlardan seleksiyada istifadə 

Son illərdə bitki seleksiyası, yaxşılaşdırma və genetik zənginləşmə üzrə 50-yə qədər proqram, 

layihə və fəaliyyət icra olunmuşdur. Aqrar Elm Mərkəzinin 7 institutunda son 5 ildə müvafiq bitkilər 

üzrə 12 proqram üzrə 78 mövzuda tədqiqat işləri aparılmışdır ki, bunun da böyük hissəsi bitki 

seleksiyası işlərinə aiddir. Ölkədə 9 zonada 60-a qədər bitkinin yaxşılaşdırılması üzrə seleksiya işləri 

aparılır.  

2001-2005-ci illərdə Müsabiqəli Qrantlar Proqramı çərçivəsində 52 layihə həyata keçirilmişdir 

ki, bunun da 32-si bitkiçilik və yemçilik sahəsinə aiddir. Layihələrdən 12-si dənli və ərzaq paxlaları, 

7-si meyvə, üzüm və çay, 7-si tərəvəz və kartof, 3-ü pambıq və 3-ü yem bitkiləri ilə aparılmışdır. 

ETƏĐ-də buğda, qarğıdalı, çovdar, tritikale, araxis, tütün, mərci və noxud, GEĐ-də dənli-taxıl, paxlalı, 

pambıq, meyvə-giləmeyvə və s. bitkilər, AKTA-da armud, qarğıdalı və tərəvəz bitkiləri, ETBSBĐ-də 

19 meyvə bitkisi, ETTĐ-də bostan,  tərəvəz bitkiləri və kartof, ETPĐ-də pambıq, ETĐĐ-də tut bitkisi, 

ETYÇOĐ-də yonca, xaşa, ETÜŞĐ-də üzüm, Naxçıvan MR “Araz” EĐB-də və NBĐ-də buğda, arpa, 

alma, üzüm və s. üzrə genetik yaxşılaşdırma və zənginləşdirmə fəaliyyəti həyata keçirilmişdir.  

ĐCARDA, CĐMMYT, ABŞ VDU və digər beynəlxalq təşkilatlar, xarici elm mərkəzləri ilə də 

bitki seleksiyası, sortların yayılması və yaxşılaşdırılması proqramları üzrə  fermer təsərrüfatlarında 

layihələr həyata keçirilmişdir. Bitki seleksiyası sahəsində tədqiqat işləri fermerlərin təklif və tələbləri 

nəzərə alınmaqla aparılır. Aqrar Elm Mərkəzi ilə ĐCARDA arasında bağlanmış müqavilə əsasında, 

1998-ci ildən “Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrində Kənd Təsərrüfatının Davamlı Đnkişafı 

üzrə Əməkdaşlıq Proqramı”na qoşulmuşdur. Proqramda CGĐAR konsorsiumuna daxil olan 9 

beynəlxalq mərkəz, həmçinin 8 region ölkəsi iştirak edir. CĐMMĐT – Türkiyə ĐCARDA əməkdaşlıq 

Proqramı çərçivəsində seleksiya materiallarının yerli şəraitdə qiymətləndirilməsi, öyrınilməsi və 

seleksiya işlərində istifadəsi sahəsində tədqiqatlar aparılır. ETBSBĐ – Đran Đslam Respublikasının ET 

Toxumçuluq və Bitki Seleksiyası Đnstitutu, Türkiyənin Atatürk adına Bağça Kültürləri Araşdırma 

Mərkəzi, ABŞ Oreqon Dövlət Universiteti ilə müxtəlif meyvə sortlarının sınağı və seleksiyası üzrə 

birgə tədqiqatlar icra edir. ETÜŞĐ – “Qafqaz və Qara dəniz hövzəsinin şimal zonasında üzümün 

genetik ehtiyatlarının qorunub saxlanması” layihəsi üzrə ĐPGRĐ, Milan Universiteti və Gürcüstan ilə 

əməkdaşlıq edir. ETTĐ – Beynəlxalq Tərəvəzçilik Tədqiqatları və Đnkişafı Mərkəzi (AVRDC) və 

Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi (CĐP) ilə, ETPĐ – Beynəlxalq ET Pambıqçılıq Đnstitutu (ĐNCANA) 

ilə, ETĐĐ – Yaponiyanın və Bolqarıstanın institutları ilə seleksiya və yaxşılaşdırma tədqiqatlarında 

əməkdaşlıq edirlər. 

Bu fəaliyyətlərin genişləndirilməsi istiqamətində əsas maneə qeyri-qanuni yollarla mənşəyi və 

keyfiyyəti məlum olmayan xarici sortların həm ərzaq, həm də toxum kimi sürətlə ölkə bazarına çox 
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ucuz qiymətə daxil olmasıdır. Həm bu səbəbdən, həm də yerli sortların keyfiyyətli toxumları 

barəsində məlumatların kifayət qədər olmaması və baha başa gəlməsi onların daha geniş yayılmasına 

və seleksiya işlərinin stimullaşdırılmasına mane olur. Prosesə nəzarət elmi institutlar və müvafiq 

təşkilatlarla fermerlərin birgə fəaliyyəti ilə həyata keçirilsə, genetik yaxşılaşdırmada daha ciddi 

uğurlar qazanmaq olar.  

Seleksiya proqramlarına kömək edən tədqiqat işləri intensiv aparılır.  

Yeni sortların yaradılmasında klassik seleksiya metodlarından (növdaxili, növlərarası – uzaq 

hibridləşmə) istifadə olunur. Bu zaman beynəlxalq mərkəzlərdən alınmış və yerli şəraitdə sınaqlardan 

uğurla keçmiş nümunələrin sort kimi qeydiyyata alınması praktikasından da istifadə olunur. 

Botanika Đnstitutunun “Məhsuldarlıq proseslərinin molekulyar-genetik əsasları” şöbəsində 

Akademik C.Əliyevin rəhbərliyi altında biotexnologiya, gen mühəndisliyi, fotosintez, molekulyar 

biologiya və s. sahəsində aparılan tədqiqatlar seleksiya və yaxşılaşdırma işinə öz töhfəsini 

verməkdədir. Biotexnologiya sahəsində tədqiqatlar ETƏĐ-də və GEĐ-də da aparılır, bu sahədə maddi-

texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə və kadr hazırlığına beynəlxalq və yerli donor təşkilatlardan 

dəstək göstərilməsinə ehtiyac vardır.  

Bitki seleksiyasında əsas vəzifələr və prioritetlər genetik ehtiyatlardan sistemli istifadə 

sayəsində yerli sortların yaxşılaşdırılması yolu ilə Azərbaycanın iqlim və torpaq şəraitinə uyğun, 

xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı, yüksək məhsuldar sort və formaların yaradılması, yayılması 

və bu yolla ölkənin ərzaq idxalından asılılığının qarşısını almaqdır. Bunun üçün ƏKTBGE-nin rolu 

danılmazdır. Prioritetlərin müəyyənləşdirilməsində getdikcə daha çox fermerlərin rəyi nəzərə alınır. 

Fermerlər və müvafiq sahələr üzrə ekspertlər, bitkiçiliyin diversifikasiyasında əsas maneə kimi bazar 

– ticarət maneələrini və inhisarlaşmanı göstərirlər. 

 

4.2.4. Əkinçilik sistemlərində genetik zəifliyin azaldılması  

Ölkədə aqrar sahədə islahatların birinci mərhələsi zamanı kənd əhalisi əvəzsiz və pulsuz 

torpaq sahəsi ilə təmin edilmişdir. Lakin onların torpaq sahəsi çox kiçik olduğundan əkinçilik 

sisteminin belə sahələrdə tam həcmdə həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olur. Bu da genetik zəifliyə 

və cırlaşmaya gətirib çıxarır. Mükəmməl və elmi əsaslı toxumçuluq sisteminin yaradılması genetik 

zəifliyin qarşısını almaq üçün ən yaxşı mübarizə vasitəsidir. Toxumçuluğun son mərhələləri fermerlər 

tərəfindən həyata keçirildiyindən bu prossesə nəzarət etmək mümkün olmur. Fermerlər patent sahibi 

ilə bu fəaliyyət növünə müqavilə bağlamaq istəmirlər.  

Bitki sortlarının yaxşılaşdırılmasında xəstəlik və zərrvericilərə qarşı davamlılıq məsələləri 

xüsusi yer tutur. Seleksiya proqramlarında fitopotoloq və entomoloqlar digər mütəxəssislərlə birgə 
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çalışırlar. Xəstəliklərə qarşı davamlılığın genetik donorları müəyyənləşdirilir, infeksiya fonları və 

pitomnikləri yaradılır. Bu sahədə ĐCARDA, CĐMMYT, eləcə də Danimarka, Đsveçrə, Đran və 

Gürcüstan mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq edilir. Virussuz meyvə tinglərinin əkin materialı Fransadan 

gətirilərək Quba Rayon Aqrar Elm Mərkəzində 1,6 ha sahədə calaqaltı anaclığı salınmışdır. 

 

4.3. Toxumçuluq sistemi və satış bazarları 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonrakı ilk illərdə xaricdən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının idxalı böyük vüsət almışdı. Bu isə bazarlarda yerli sortların sıxışdırılması ilə müşayət 

olunurdu. Kəndli-fermer təsərrüfatlarının formalaşmağa başladığı bu dövrdə yüksək keyfiyyətli elit 

toxum istehsalı çox baha başa gəlirdi. Buna görə ölkəyə ərzaq kimi gətirilən məhsulların toxum kimi 

realizə olunması alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan fermerlərin xarici sort və formalara üstünlük 

vermələrinə şərait yaradırdı. Fermerlərin təcrübəsizliyi və kifayət qədər lazımi biliklərə malik 

olmamaları bu sahədə müsbət irəliləyişə imkan vermirdi. Belə vəziyyət əsasən bostan-tərəvəz, texniki 

və dənli bitkilərə aiddir. Burada hələ ki, ciddi dəyişikliyə nail olunmamışdır. Azərbaycanda bazar 

iqtisadiyyatına uyğun, rəqabət qabiliyyətli kifayət qədər yerli ənənəvi və elmi seleksiya sort və 

formaları mövcuddur. Bu sortların təbliği, fermerlər arasında onların becərilməsi ilə bağlı metodiki 

vəsaitlərin yayılması, toxum və əkin materiallarının paylanması üzrə bir neçə kiçik həcmli layihələr 

icra olunmuşdur (burada ilk növbədə ETƏĐ və GEĐ-ni qeyd etmək lazımdır), lakin bunlar yerli 

sortların satışı ilə bağlı ümumi vəziyyətdə ciddi dəyişikliklər yaranmasına səbəb olmamışdır. Yalnız 

meyvə və kartof bitkiləti üçün həm daxili bazarların, həm də ixrac imkanlarının inkişafı haqqında 

danışmaq olar. Bir sıra meyvə sortları (məsələn, Qızıl Əhmədi alma sortu) sərt bazar rəqabətində 

özlərini yaxşı hiss edirlər. Nar, xirnik, alma, armud, ərik, alça, üzüm və başqa meyvə və giləmeyvə 

bitkilərinin yerli sortları ölkə daxilində öz mövqelərini qorumaqla bərabər, Rusiya, Gürcüstan və 

Türkiyə bazarlarında da yaxşı satılırlar. Yerli sortların yayılması, becərilməsi və satışı ilə bağlı ən 

acınacaqlı vəziyyət bostan bitkiləri ilə bağlıdır. Đndi Azərbaycanın bazarlarında, demək olar ki, yalnız 

bir qarpız sortuna (Amerika mənşəli geni dəyişdirilmiş “Şaban” sortu) rast gəlmək olar. Onlarla yerli 

qarpız sortları isə unudulmaqdadır və yalnız bir neçə həvəskar fermer onları becərərək qoruyur. 2006-

cı ildə bazarlarda əsasən yerli yemiş sortlarının satılmasını müsbət tendensiyanın yaranmaqda olması 

kimi şərh etmək olar. Əksər Maraqlı Tərəflər yerli sortlar üçün bazarların inkişafı və yeni bazarların 

yaradılmasında əsas məhdudiyyətlər kimi maliyyə mənbələrinin və təlim görmüş işçilərin 

çatışmazlığını, respublikada toxumçuluq sisteminin zəif olmasını və bu səbəbdən də yerli sortların 

əkin materiallarının lazımi şəkildə və kifayət qədər olmamasını göstərmişlər. Son dövrlərdə hökumət 

tərəfindən yerli sortların satışı üçün yeni bazarların yaradılmasına cəhdlər edilir. Fermerlərin 

www.behruzmelikov.com



 41 

məhsullarının maneəsiz olaraq bazarlara çatdırılması ilə bağlı qəbul edilmiş qərarlar, antiinhisar 

qanunları, yeni satış yarmarkalarının təşkili, qonşu ölkələrlə müvafiq razılaşmalar və digər tədbirlər 

müsbət nəticələr verir. Dövlət tərəfindən himayə olunan yeni elit toxumçuluq fermer təsərrüfatları və 

assosiasiyalarının yaradılması və mövcud olanlarının inkişafı, bu işə müvafiq institutların 

potensialının cəlb edilməsi daha böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkan verərdi. Eyni zamanda 

“Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa toxumçuluğun maddi 

stimullaşdırılması ilə bağlı əlavələr (2005) edilmişdir ki, bu da yaxın gələcəkdə bazarlara yerli 

sortların daha çox çıxarılmasına ümid etməyə əsas verir. 

 

4.3.1. Toxum istehsalı və yayılması 

Toxumçuluq sahəsində qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün 12 

adda normativ sənədlər toplusu hazırlanmışdır. 28 rayonda 78 özəl toxumçuluq qurumları 

yaradılmışdır. 2005-ci ildə dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında, elmi-tədqiqat institutlarının 

bölgə təcrübə təsərrüfatlarında 10 min tondan çox yüksək reproduksiyalı taxıl toxumu, 7 tona yaxın 

tərəvəz toxumu, 10 min tondan çox pambıq toxumu, 65 mindən artıq meyvə tingləri yetişdirilərək 

kəndli sahibkarlara satılmışdır. 

Son illərdə toxum və digər əkin materiallarının istehsalı və paylanması ilə əlaqədar institutlar 

tərəfindən 27 layihə və fəaliyyət icra edilmişdir. Bu sahə üzrə ETƏĐ, GEĐ, “ARAZ” EĐB, ETTĐ, ETPĐ, 

ETBSBĐ, ETYÇOĐ, ETÜŞĐ, MNB, AKTA, ETĐĐ xüsusilə fəallıq göstərmişlər.  

Sortların qeydiyyatı və rayonlaşdırılması ilə bağlı məsələlər SNSMDK tərəfindən icra edilir. 

Rayonlaşdırılmasına icazə verilmiş sortlar Azərbaycan Respublikası üzrə hər bir il üçün 

rayonlaşdırılmış kənd təsərrüfatı bitkilərinin reyestrinə daxil edilir. Müxtəlif bitkilər üçün yeni 

sortların toxumlarının bazara çıxarılmasının təmin edilməsində əsas maneələr içərisində satış üçün 

toxumun çatışmazlığı, istehsalat xərclərinin yüksək olması, müvafiq toxum istehsalı sistemlərinin 

olmamasına daha çox rast gəlinir. Müasir sortlar əsasən birillik bitkilərdə üstün mövqe tuturlar, 

çoxillik bitkilərdə isə əhali yerli sortlara üstünlük verir.  

Ölkədə ilkin toxumçuluq (super elit və elit) 100% dovlətin himayəsi altında elmi 

müəssisələrdə həyata keçirilir. Qalan toxumların bir hissəsi aqrar islahatdan sonra KTN-nin 

tabeçiliyinə verilmiş Dövlət K/T Đstehsalı müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Bununla belə, 

toxumların digər sistemlər tərəfindən istehsalı və yayılmasına nəzarət mexanizmi yoxdur. Ölkədə 

yerli və az istifadə olunan sortlar üzrə keyfiyyətli toxum istehsalı üçün stimul azdır. Toxumçuluq 

işinin lazımi şəkildə inkişaf etdirilməsi maya dəyərinin yüksək olması səbəbindən ləngiyir. Đlk 
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növbədə kənd təsərrüfatı texnikasının və mineral gübrələrin çatışmazlığı və həddən artıq baha başa 

gəlməsi həm elmi araşdırmalara, həm də toxumçuluq işinə mənfi təsir göstərir.  

Bu sahədə daha ciddi islahatlara və dəstəyə ehtiyac var. Bu problemin həllində beynəlxalq 

miqyasda toplanmış təcrübənin öyrənilməsi faydalı olardı. Rayonlaşmış sortların orijinal, elit və 

reproduksiyalı toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi üçün müasir səviyyəli toxumçuluq sistemi 

yaradılmalı, onun maşın və avadanlıqlarla, toxum saxlanma anbarları ilə təchizatı təmin edilməli və 

çoxaltma işində toxumçuluğun müasir üsullarından istifadə edilməlidir. Toxumçuluğun 

yaxşılaşdırılması üçün ilkin toxumçuluqla məşğul olan elmi müəssisələrin maddi-texniki səviyyəsi 

müasir dünya standartlarına çatdırılmaqla 100% dövlət himayəsi olmalıdır. Sonrakı reproduksiyalı 

toxum istehsalında dövlət dəstəyi ilə nəzarət mexanizmi müəyyənləşdirilməli və həmin mexanizmin 

işləməsi təmin edilməlidir. Əgər dövlət himayəsi artarsa, özəl toxumçuluq təsərrüfatları inkişaf 

etdirilərsə, yeni yüksək məhsuldar sortlar hesabına ölkədə k/t məhsullarının istehsalını artırmaq olar.  

 

4.3.2. Satış bazarları, ehtiyac və prioritetlər 

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına uyğun, rəqabət qabiliyyətli kifayət qədər olan yerli 

ənənəvi və elmi seleksiya sort və formaları mövcuddur. Bu sortların təbliği, fermerlər arasında onların 

becərilməsi ilə bağlı metodiki vəsaitlərin yayılması, toxum və əkin materiallarının paylanması üzrə 

bir neçə kiçik həcmli layihələr icra olunmuşdur (burada ilk növbədə ETƏĐ və GEĐ-ni qeyd etmək 

lazımdır). Lakin bunlar yerli sortların satışı ilə bağlı ümumi vəziyyətdə ciddi dəyişikliklər 

yaranmasına səbəb olmamışdır. Dövlət tərəfindən himayə olunan yeni elit toxumçuluq üzrə fermer 

təsərrüfatları və assosiasiyalarının yaradılması və mövcud olanlarının inkişafı, bu işə müvafiq 

institutların potensialının cəlb edilməsi daha böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkan verərdi.  

Monitorinq zamanı bazarlarda 60-dan çox bitki növü üzrə 500-ə qədər yerli sorta rast 

gəlinmişdir. Bu bitki ehtiyatlarından istifadə sahəsində əsas maneə maliyyələşdirmənin və təlim 

görmüş işçilərin çatışmazlığı, respublikada toxumçuluq sisteminin zəif olması və bu səbəbdən də yerli 

sortların əkin materiallarının lazımi şəkildə və kifayət qədər olmamasıdır. Yeni bazarların 

yaradılmasında istehsalçıların əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsinə, üzvi əkinçiliyə və 

yarmarkaların təşkilinə ümid bəslənilir.  

 

4.4 Bitkilərin yaxşılaşdırılma proqramları və ərzaq təhlükəsizliyi 

Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə yaradılmış seleksiya proqramlarında və dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrdə seleksiya işi ilə yanaşı bitkilərdə növdaxili müxtəlifliyin 

qiymətləndirilməsi və monitorinqi və s. üzrə də tədqiqatlar aparılır. Seleksiya proqramlarının tətbiqi 
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sayəsində son illərdə Azərbaycan üçün prioritet olan bitkilərin əksəriyyətində yaxşılaşma baş 

vermişdir. Yeni sortların tətbiq edilməsinə başlanılması məhsul istehsalının (xüsusilə taxıl 

bitkilərində) artımına səbəb olmuşdur.  

Yaxın 10 ildə bitki seleksiyasında BGE-nin istifadəsini genişləndirmək üçün bütün ehtiyatlar 

mövcuddur və müvafiq imkanlar səfərbər edilir. Burada vacib kolleksiyaların genişləndirilməsini, 

Milli Genbankın fəaliyyətini, birgə seleksiya proqramlarının planlaşdırılmasını qeyd etmək olar. 

Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas məhdudiyyətlər içərisində marketinq və 

kommersiya maneələrini də gostərmək olar. Azərbaycanda fermerlərin bitki yaxşılaşdırma 

proqramlarına daha müntəzəm cəlb edilməsi və onların biliklərinin artırılması, elmin kənd təsərrüfatı 

istehsalına getdikcə daha çox nüfuz etməsi, müsbət xüsusiyyətlərə malik sortların toxumçuluğunun 

təşkili və tətbiqinə dövlət qayğısının göstərilməsi monokultur təsərrüfat üsulundan imtina edilməsinə, 

ərzaq təhlükəsizliyi və bitki yaxşılaşdırılması proqramlarının stimullaşdırılmasına şərait yaradardı. 
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V fəsil. Milli proqramların, təlimin və qanunvericiliyin vəziyyəti 

 

5.1 Milli Proqram 

 Güclü və səmərəli Milli Proqramın mövcudluğu genetik ehtiyatların məqsədli və planlı 

toplanması, beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə saxlanması, qiymətləndirilərək öyrənilməsi, 

sənədləşdirilməsi, səmərəli istifadəsi, bu sahə ilə bağlı istiqamətləndirilmiş tədqiqatların aparılması, 

fəaliyyətlərin koordinasiyası, in-situ və ex-situ mühafizənin müasir üsullarla idarə olunması və 

yaxşılaşdırılması, ictimai məlumatlandırmanın gücləndirilməsi, təlim və təhsilin təmin edilməsi və s. 

baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda belə bir Milli Proqram 1996-cı ildə yaradılmış 

və son 10 ildə icra edilərək müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2001-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Biomüxtəlifliyin Genetik Ehtiyatları ilə bağlı Dövlət 

Komissiyası yaradılmış və onun tərkibinə Nazirlər Kabinetinin, ayrı-ayrı nazirliklərin, Milli Elmlər 

Akademiyasının məsul şəxsləri, görkəmli alimlər və b. daxil edilmişdir. 2002-ci ildə Dövlət 

Komissiyası tərəfindən Milli Proqram üzrə fəaliyyətlərin koordinasiyası məqsədilə Akad. Cəlal 

Əliyevin rəhbərliyi altında Milli Şura yaradılmışdır. Milli Proqramın icrasına bu Şura tərəfindən Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və AMEA-nın 

müvafiq institutları, regionlarda mövcud olan elm mərkəzləri, fermer birlikləri, qeyri-dövlət 

təşkilatları cəlb edilmişdir. 2003-cu ildə GEĐ yaradıldıqdan sonra Milli Şuranın əlaqələndirici 

funksiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsi bu institutun üzərinə qoyulmuşdur. Milli Genbankın GEĐ-də 

olması onun BGE sahəsində oynadığı rolu bir qədər də artırmışdır. 

 ƏKTBGE üzrə Milli Proqram Biomuxtəlifliyə dair Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı ilə sintez 

halında fəaliyyət göstərir, Seleksiya və Ekologiya proqramları ilə sıx əməkdaşlıq edir. AMEA 

Biologiya Bölməsinin və KTN-in Aqrar Elm Mərkəzinin institutlarının mövzu planları (dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr) Ölkə Prezidentinin təsdiq etdiyi Əlaqələndirici Şura tərəfindən 

baxılır və təsdiq olunur. Đnstitutlar və proqramlar arasında daimi məsləhətləşmələr aparılır.  

 Hazırda Milli Əlaqələndirici (GEĐ-nin direktoru Zeynal Əkpərov) tərəfindən yeni dövrün yeni 

tələbləri əsasında Bitki Genetik Ehtiyatlarına dair Milli Strategiya hazırlanmışdır. Yeni Milli 

Strategiya Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionu üzrə hazırlanan regional Strategiyanın tərkib 

hissəsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram, maliyyə dayaqları ilə təmin edilərsə, BGE-nin 

mühafizəsi və davamlı istifadəsi işinə öz əhəmiyyətli töhfəsini verəcəkdir. Onun yerinə yetirilməsi 

üçün Azərbaycanda lazımi infrastruktur mövcuddur. GEĐ-nin koordinasiya ilə bağlı hüquqi 

statusunun artırılmasına ehtiyac vardır və bu yeni strategiyada nəzərdə tutulmuşdur. Đnstitutun 
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gücləndirilməsi (ilk növbədə texniki və kadr hazırlığı cəhətdən) digər təşkilatların və institutların da 

imkanlarının artırılmasına şərait yaradardı.  

 Đnstitutların müvafiq sahədə layihələri – mövzu planları dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Son 

illərdə bu maliyyələşdirmədə artım müşahidə edilsə də, tədqiqatların müasir səviyyədə aparılması 

üçün kifayət deyil. Đnstitutların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, təhsil və təlimin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, tarla kolleksiyaları üçün kiçik qabaritli texnikanın alınması, yeni 

laboratoriyaların yaradılması və s. üçün dövlətin, eləcə də beynəlxalq donorların əlavə maliyyə vəsaiti 

yatırmasına, eyni zamanda müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və BGE üzrə yeni qanunun 

qəbuluna ehtiyac vardır.  

 Genetik ehtiyatlar üzrə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə və informasiya sisteminin, vahid şəbəkənin 

regional və beynəlxalq şəbəkələrlə əməkdaşlıq şəraitində müntəzəm fəaliyyəti Milli Proqramın 

əsaslarından biridir. 

 

5.2 Şəbəkələr 

Son 10 ildə bitki genetik ehtiyatları üzrə respublika şəbəkəsinin yaradılması, bu şəbəkənin 

regional və beynəlxalq şəbəkələrə inteqrasiya olunması Milli Proqramın qarşısında duran əsas 

məsələlərdən biri olmuşdur. Hazırda respublikanın 14 təşkilatını birləşdirən şəbəkə yaradılmışdır. Bu 

şəbəkə ĐCARDA və Beynəlxalq Etimad fondunun (Trast) dəstəyi ilə yaradılan Mərkəzi Asiya və 

Cənubi Qafqaz Regional Şəbəkəsinə inteqrasiya edilmişdir. GEĐ BGE üzrə ölkə şəbəkəsinin 

yaradılmasında əhəmiyytli rol oynamışdır və bu şəbəkənin işinə rəhbərlik edir.  

Şəbəkə üzvlərinin daimi əlaqələndirilməsi üçün institutlara kompüterlər verilmiş (ETƏĐ, ETPĐ, 

NBĐ və s.) internet əlaqəsinin təmin olunması ilə bağlı (yalnız 2 təşkilat internet əlaqəsinə malik 

deyildir) müəyyən işlər görülmüşdür. Ayrı-ayrı bitkilər üzrə şəbəkə koordinasiya qrupları 

yaradılmışdır. Bu qrupların işi də GEĐ tərəfindən koordinasiya olunur. Eyni zamanda hər bir institutda 

sənədləşdirmə və informasiya üzrə mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu fəaliyyət göstərir ki, onların 

da fəaliyyəti GEĐ-nin müvafiq şöbəsi ilə sıx bağlıdır.  

 

5.3 Təhsil və təlim 

Azərbaycanda kadr hazırlığı universitetlərdə (xüsusən, Bakı Dövlət Universitetində) və 

AKTA-da (bakalavr və magistr dərəcələri üzrə), eləcə də, həmin təhsil müəssisələrinin, elmi 

institutların və AMEA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən aspiranturalarda aparılır. Eyni zamanda Milli 

Program çərçivəsində fəaliyyət göstərən kadrların inkişafı və yeni biliklərə yiyələnmələrində 

beynəlxalq və regional təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən qısamüddıtli kursların əhəmiyyəti böyükdür. 
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Son illərdə bu cür kurslarda ən çox ETƏĐ, GEĐ və ETTĐ-nin əməkdaşları iştirak etmişlər. Milli 

Proqrama bu sahədə ən çox dəstəyi ĐCARDA, ĐPGRĐ, CĐMMYT, Beynəlxalq Tərəvəz Tədqiqatları və 

Đnkişaf Mərkəzi və s. kimi beynəlxalq və regional təşkilatlar göstərmişlər və göstərməkdə davam 

edirlər. 

Son illərdə GEĐ və ETƏĐ bu sahədə xüsusi fəallıq göstərir. Đnstitutun aspirantları və 

mütəxəssisləri ĐCARDA və CĐMMYT Beynəlxalq Mərkəzlərinin və digər təşkilatların yardımı ilə öz 

təhsil səviyyələrini artırır və xarici ölkələrdə, tanınmış elm mərkəzlərində tədqiqat işləri aparırlar.  

Đşçilərin təliminin müntəzəm xarakter alması genetik ehtiyatlarla bağlı fəaliyyətləri 

gücləndirmək üçün ən etibarlı vasitələrdən biridir. Buna görə də ölkədə genetik ehtiyatlarla bağlı ən 

müxtəlif sahələri əhatə edən qısamüddətli təlim kursları üzrə daimi fəaliyyət göstərən məktəbin 

(məsələn, yay, payız və s. məktəblərinin) yaradılması məqsədəuyğun olardı. Beynəlxalq və regional 

təşkilatların dəstəyi olmadan bu planı reallaşdırmaq mümkün deyildir. 

ƏKTBGE-nin araşdırılması və inventarlaşdırılması, populyasiya biologiyası, ƏKTBGE üzrə 

Hərtərəfli Informasiya Sistemlərinin yaradilmasi, Genbank idarəçiliyi, on-farm idarəetmə, toxum 

işləmləri, molekulyar səviyyədə tədqiqatlar, seleksiya, toxumçuluq, becərmə texnologiyası, xəstəlik 

və zərərvericilərə davamlılıq, məhsulun emalı sahəsində yerli, regional və beynəlxalq səviyyədə təşkil 

edilmiş təkmilləşdirmə kurslarında təlimlərin keçirilməsinə ehtiyac vardır. 

 

5.4 Dövlət qanunvericiliyi 

Azərbaycan Respublikasında son 10 illdə bitki genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və inkişafı, 

bu ehtiyatların mövcud olduğu ekosistemlərin qorunması, kənd təsərrüfatı sistemi və torpaqdan 

istifadə ilə bağlı bir sıra qanun və sərəncamlar, hüquqi-normativ aktlar qəbul edilmişdir. Milli Məclis 

tərəfindən qəbul edilən və AR Prezidenti tərəfindən imzalanan bu qanunvericilik sənədlərində 

müəyyən səviyyədə mühafizə, istifadə, seleksiyaçıların hüquqları, toxum istehsalı və satışı kimi 

məsələlər öz həllini tapmışdır.  

Ölkənin aqrar sektorda iqtisadi siyasətinin ümumi strategiyası bir çox qanunlarda, o cümlədən 

“Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı”, “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 

Proqramı”, “2003 – 2005-ci illərdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üzrə Dövlət 

Proqramı” kimi siyasi sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, 1995 – 2006-cı illərdə aqrar sahə 

ilə əlaqədar 100-dən çox qanun, fərman, sərəncam, qərar və digər hüquqi-normativ sənədlər qəbul 

olunmuşdur.  

Aşağıdakı cədvəl son 10 ildəki qanunvericilik fəaliyyətini nümayiş etdirir. 
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Biomüxtəliflik, ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı sistemi və s. sahələr üzrə qanunvericilik 

bazasının inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yeni qnunların qəbulu istiqamətində fəaliyyətlər davam edir. 

Qanunların və qnunvericilik aktlarının adı Qüvvəyə 
minmə ili 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə Dəyişikliklər 1996 
Bitki Karantini Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996 
Bitki Mühafizəsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996 
Meliorasiya və Đrriqasiya Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996 
Seleksiya Nailiyyətləri Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996  
Torpaq Đslahatı Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996 
Torpaq Vergisi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1996 
Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi 1997 
Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi 1997 
Bitki Karantini Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr 1997 
Kəndli (Fermer) Təsərrüfatı Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əlavələr 

1997 

Toxumçuluq Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1997 
Torpaq icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1998 
Seleksiya Nailiyyətləri Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr 2000 
BMT-nin «Bioloji müxtəliflik haqqında» Konvensiyasına qoşulmaq haqqında 
Azərbaycan Respublikasının qanunu 

2000 

Taxıl haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2000 
Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 

2000 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2001 

Tütün və tütün məmulatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2001 

Çayçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2002 
Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 

2002 

Üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2002 
Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2003 

“Yeni bitki sortlarının mühafızəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya”ya (UPOV) 
qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2003 

"Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarna müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədə olma müddətinin 
uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2004 

Ailə Kəndli Təsərrüfatı haqqında 2005 
Toxumçuluq Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr 2005 
Biotəhlükəsizliyə dair Kartagen protokolunun icrasının təmin edilməsi barədə AR 
Prezidentinin Sərəncamı 

2005 

Fitosanitar nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2006 
Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə 
dair Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı 

2006 
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Bununla yanaşı, bu sahədə qəbul edilən qanunların həyata keçirilməsinə dair dəqiq mexanizmlərin 

olmaması onların tam reallaşmasına imkan vermir.  

 

5.5 Đnformasiya sistemləri 

 Đnformasiya sisteminə malik olmadan məhdud xarakter daşıyan və hədsiz dərəcədə səpələnmiş 

məlumatların toplanması, işlənməsi, bunun əsasında müəyyən strateji nəticələrin əldə edilməsi, 

növbəti taktiki addımların planlaşdırılması mümkün deyildir. Genetik ehtiyatların toplanması, 

öyrənilməsi, bərpası, mühafizəsi, seleksiya işlərində və ərzaq təhlükəsizliyi məqsədilə səmərəli 

istifadəsi istiqamətində taktiki və strateji məsələlərin həlli üçün informasiya sisteminin tərkib hissəsi 

kimi pasport, ekoloji, botaniki və səciyyələndirmə məlumatları əsasında mərkəzləşdirilmiş kompüter–

məlumat bazasının yaradılması cox vacib idi.  

Bu ehtiyacdan irəli gələrək, ƏKTBGE sahəsində Đnformasiya sisteminin yaradılması və idarə 

olunması üzrə 5 MT-in 9 layihə üzrə fəaliyyəti icra edilmişdir.  

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə müvafiq olaraq, “Genetik ehtiyatların beynəlxalq deskriptorlar 

əsasında informasiya məlumat bazasının yaradılması, pasportlaşdırılması və koordinasiyası” layihəsi 

əsasında məlumat bazalarının müasir idarəetmə sistemlərindən biri olan MS Visual FoxPro [3] 

proqram paketi (firma – FOX Software Inc.) vasitəsi ilə MB-nin yeni variantı hazırlanmış (ĐCARDA-

nın mütəxəssisləri ilə birgə, mərkəzdə istifadə edilən sistemdən yararlanaraq), struktur vahidlərinin 

əlaqələndirilməsi və formaların yaradılması, bazanın daxili idarəolunması zamanı məlumat bazası və 

axtarış üzrə proqramlaşdırma dili olan SQL-dən (Structured Query Language) istifadə edilmişdir. Bu 

məlumat bazası istifadəçilərin interaktiv rejimdə effektiv işini, müvafiq statistik analizlərin və 

hesabatların aparılmasını, elektron exspert sistemlərinin tətbiqini, məlumatların fiziki və məntiqi 

təşkilinin çoxfunksiyalı sistemindən istifadə imkanlarını nəzərdə tutur. Məlumat Bazasının bütün 

linkləri və sahələri ingilis və rus dillərində işləyir. Azərbaycanın Bitki Genetik Ehtiyatlarının 

Đnformasiya Sistemində (BGEĐS) mədəni bitkilərin yabanı əcdadları, qədim və ənənəvi sortlar, müasir 

sort nümunələri və s. gеniş təmsil olunmuşlar. BGEĐS-in əsasını ex-situ kolleksiyaları əhatə edən 

MMB təşkil edir. Bazanın əsas hissəsini Azərbaycan üçün prioritet sаyılаn dənli-taxıl, tərəvəz-bostan, 

paxlalı, texniki, meyvə, giləmeyvə və s. bitkilər hаqdа məlumаtlаr təşkil edir. Burada 385 cinsə, 904 

növə, 1059 növ müxtəlifliyinə malik bitki nümunələri təmsil olunmuşdur.  

BGEĐS bitki nümunələri haqqında məlumatların təhlili vasitəsi ilə ərzaq və kənd təsərrüfatı 

bitkiləri, onların yabanı əcdad və qohumlarına aid olan hansı taksonların əhatə dairəsindən kənarda 

qaldığını müəyyənləşdirir, kolleksiya siyasətini formalaşdırmaqla gələcək ekspedisiya fəaliyyətlərinin 

istiqamətləndirilməsinə kömək göstərir, toplanma və saxlanma üçün prioritet bitki növlərinin 

www.behruzmelikov.com



 49 

müəyyənləşdirilməsinə inkan yaradır. MMB-nin daha da inkişaf etdirilməsi və axtarış sistemindən 

analiz sisteminə qədər gücləndirilməsi Azərbaycanın genetik ehtiyatlarının informasiya fəzasını 

yaradır və təkmilləşdirir, BGE şəbəkəsinin koordinasiya fəaliyyətini yeni imkanlarla zənginləşdirir. 

Sistem beynəlxalq miqyasda əkin materialı və məlumatların mübadiləsini sistemləşdirməyə, dünya 

əhəmiyyətli genbanklarla ünsiyyətin daha yüksək səviyyəyə qaldırılmasına və bununla da səpələnmiş 

milli genefondun təkrar toplanmasına, kataloqların hazırlanmasına, eləcə də düzgün introduksiya 

siyasətinin təmin olunmasına imkan verir. BGEĐS gələcək fəaliyyətlərin strategiya və taktikasını 

istiqamətləndirməklə bitki genetik ehtiyatlarının planlı toplanması və qorunmasının təmin edilməsinə, 

bitki nümunələrindən seleksiya və bitki tədqiqatlarında səmərəli və düzgün istifadə olunmasına öz 

əhəmiyyətli töhfələrini verir. Đnformasiya Sisteminin səciyyələndirmə məlumatları ilə 

dolğunlaşdırılması və ondan istifadə imkanlarının, istifadəçi auditoriyasının genişləndirilməsi əsas 

prioritetdir.  

Hazırda Azərbaycanın institutlarında toplanmış herbari fondunun inventarizasiyası və müvafiq 

informasiya sisteminin yaradılması üzrə fəaliyyətlər həyata keçirilir. Đn-situ mühafizə edilən 

ƏKTBGE-nin informasiya sisteminin yaradılması işi isə planlaşdırılmaqdadır.  

 

5.6 Đctimai rəyin formalaşdırılması 

Đctimai məlumatlandırmanın lazımi səviyyəyə qaldırılması, BGE-nin həqiqi dəyərinin 

ictimaiyyətə çatdırılması həm biomüxtəlifliyin azalmaq təhlükəsinə qarşı mübarizə üsullarından biri 

kimi, həm də ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması istiqamətində mühüm bir mərhələ kimi 

qiymətləndirilməlidir. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan, qiymətli genlərə malik biomüxtəlifliyin, 

aborigen sortların, faydalı bitki ehtiyatlarının tanıdılması, əhəmiyyəti barədə ictimai 

maarifləndirməyə ehtiyac böyükdür. Genetik ehtiyatlarından nəzarətsiz və hədsiz istifadənin, təbiətə 

laqeyd münasibətin törədə biləcəyi fəsadlar, səmərəli və elmi əsaslandırılmış istifadənin isə xeyri, 

canlı təbiətin müxtəlifliyini qorumağın vacibliyi haqqında əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində 

son 10 ildə müəyyən işlər görülmüş, bu məqsədlə kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından 

(verilişlərin, televiziya filmlərinin, reklam roliklərinin, məqalə və müsahibələrin hazırlanması və 

nümayişi) istifadə edilmiş, geniş ictimaiyyətin, xüsusən fermerlərin, məktəblilərin, eləcə də 

biomüxtəlifliklə bağlı qərar qəbulu üçün məsuliyyət daşıyan şəxslərin iştirakı ilə sərgilər, seminarlar, 

təbliğatçıların təlimi üçün trening-kurslar və s. təşkil edilmişdir. Bütövlükdə ictimai 

maarifləndirmənin tam sisteminin yaradılması, işlək mexanizmin hazırlanması və reallaşdırılması 

üzrə layihələr hazırlanmış və müxtəlif səviyyələrdə müsabiqələrə təqdim edilmişdir.  
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Bütün bunlara, eləcə də təbliğat xarakterli elektron və çap materiallarının istehsalına və 

yayılmasına böyük miqdarda vəsait, işçi heyəti və vaxt tələb olunur. Ölkədə son illərdə həm daxili 

ehtiyatlar hesabına, həm də beynəlxalq təşkilatların (ATƏT, FAO, FFĐ, ĐCARDA, ĐPGRĐ) dəstəyi ilə 

bir neçə layihə və müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirilsə də, bu sahədə görülmüş işlər yetərincə 

deyildir. Genetik ehtiyatlara, ekologiyaya və kənd təsərrüfatı sistemlərinə aid layihələrə ictimai 

məlumatlandırma və maarifləndirmə ilə bağlı məsələlərin salınmasına çalışmaq və bu yolla müəyyən 

vəsait cəlb etmək olar. Ancaq problemin tam əhatə edilməsi və həllinin müasir səviyyədə təşkili üçün 

konkret istiqamətli layihələrə ehtiyac vardır. Bu layihələr üçün donorların tapılmasında, metodiki 

vasitələrin və təbliğat xarakterli materialların əldə olunmasında beynəlxalq və regional təşkilatların 

dəstəyi (o cümlədən, qısa müddətdə əhəmiyyətli müsbət nəticələrin əldə edilməsi baxımından) çox 

vacibdir. 
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VI fəsil. Regional və beynəlxalq əməkdaşlığın vəziyyəti 

6.1. Beynəlxalq əlaqələrin ümumi vəziyyəti 

Son illərdə beynəlxalq və regional təşkilatlar (FAO, ECP/GR, IPGRI, ICARDA, USDA, 

CĐMMYT, BGE üzrə Beynəlxalq Trast–Fond, Beynəlxalq Tərəvəz Tədqiqatları və Đnkişafı Mərkəzi 

və s.), ABŞ, Rusiya, Yaponiya, Đtaliya, Cənubi Koreya, Avstraliya, Böyük Britaniya, Almaniya, 

Türkiyə, Hindistan, Fransa, Meksika, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin və başqa ölkələrin 

elm mərkəzləri və genbankları, botanika bağları ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuş, müqavilələr 

imzalanmış və birgə fəaliyyətlər həyata keçirilir.  

 

6.2 Beynəlxalq şəbəkələr 

Azərbaycan Beynəlxalq və Regional Şəbəkələrin işində fəal surətdə iştirak edir. Azərbaycanın 

Bitki Genetik Ehtiyatları Şəbəkəsi 2004-cü ildən ECP/GR (European Cooperative Programme on 

Crop Genetic Resources Networks) Əməkdaşlıq Proqramının üzvüdür və onun bitki qrupları üzrə 

koordinasiya şəbəkələrinin işçi qruplarında (arpa – N.Gəraybəyova, buğda – S.Məmmədova, yem 

bitkiləri – Z.Əkpərov, Malus/Pyrus qrupu – Ş.Məmmədov, Vitis – M.Musayev, dənli paxlalı – 

S.Babayeva, Beta – Z.Əkpərov, soğan – Ə.Babayev, Cucurbits – Ş.Əliyev, Brassica – R.Đsmayılov, 

dərman və aromatik bitkilər – Ə.Đbrahimov,  Solanaceae – Ə.Babayev), Xüsusi Məqsədli Qruplarında 

(Yabanı Növlərin Mühafizəsi üzrə - Z.Əkpərov və On-farm Đdarəetmə üzrə - N.Nəbiyeva), 

Sənədləşdirmə və Đnformasiya Şəbəkəsində (A.Məmmədov) təmsil edilmişdir. 

Azərbaycan WIEWS (Global Network of the World Information and Early Warning System 

on Plant Genetic Resources) sistemi ilə də əməkdaşlıq edir. Respublikanın 16 təşkilatı bu sistemdə 

qeydiyyata alınmışdır və müvafiq koda malikdir.  

Azərbaycanın Bitki Genetik Ehtiyatları Şəbəkəsi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu 

üzrə Regional Şəbəkənin də tam hüquqlu üzvüdür və həmin şəbəkənin əksər layihələrində, məsələn, 

son 2 ildə həyata keçirilmiş “Regionda genbankların dəstəklənməsi, “Regional şəbəkənin 

yaradılması” və “Ex-situ kolleksiyaların inventarizasiyasının başa çatdırılması” layihələrində fəal 

iştirak etmişdir.  

Milli, regional və beynəlxalq şəbəkələr texnologiyanın ötürülməsində, rüşeym plazmasının 

dublikatlaşdırılmasında, informasiya və rüşeym plazması ilə mübadilədə, tərəfdaşların fəallığının 

artırılmasında, texniki ekspertiza ilə mübadilədə, Milli Proqram üçün tədqiqatçıların təlimində, 

qabaqcıl elmi nəticələrə müraciət imkanlarının genişləndirilməsində, rüşeym plazmasının ümumi 

səciyyələndirilməsi və qiymətləndirilməsində, ƏKTBGE üzrə məlumatlandırılmanın artırılmasında 
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Milli Proqrama əhəmiyyətli dərəcədə yardım göstərir və fəaliyyətlərin təkrarlanmasının qarşısını alır. 

Şəbəkələrin inkişafında əsas məhdudiyyət maliyyə ehtiyatlarının kifayət qədər olmamasıdır. 

 

6.3 Beynəlxalq Proqramlar və sazişlər 

Azərbaycan ƏKTBGE və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı beynəlxalq miqyaslı proqram və 

sazişlərin iştirakçısıdır. Belə proqramlardan biri yuxarıda qeyd edildiyi kimi BGE üzrə Avropa 

Əməkdaşlıq Proqramıdır (ECP/GR). Bu proqram çərçivəsində Milli Proqramın mütəxəssisləri 

beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirirlər.  

Azərbaycan Biomüxtəlifliyə dair Konvensiya (Rio-de Janeyro, 1992), Bitkilərin Yeni 

Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konvensiya (UPOV, Cenevrə, 2002), Biotəhlükəsizliyə dair 

Kartahen protokolu və s. kimi beynəlxalq saziş və konvensiyaların üzvüdür, “Bitki rüşeym 

plazmasının toplanması və ötürülməsi işi üçün Beynəlxalq Kodeks” (FAO, Đtaliya, 1993), Bitki 

Genetik Ehtiyatları (BGE) üzrə Qlobal Fəaliyyət Planı (Leypsik, 1996) və s. beynəlxalq əhəmiyyətli 

sənədlərə qoşulmuşdur. Trast Fondla Azərbaycan arasında Müvəqqəti saziş imzalanmış (Azərbaycan 

tərəfinin öhdəliyini Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti imzalamışdır) və bunun əsasında 

regional layihə üzrə Mill Genbanka texniki yardım göstərilmişdir. IPGRI (Beynəlxalq Bitki Genetik 

Ehtiyatları Đnstitutu, Roma) ilə Azərbaycan arasında BGE üzrə Məlumat Bazasının və EURĐSCO 

axtarış kataloqunun inkişafı ilə bağlı Anlaşma Memorandumu (memorandumu Azərbaycan tərəfindən 

Genetik Ehtiyatlar üzrə Milli Əlaqələndirici imzalamışdır) bağlanmış və fəaliyyətlər davam edir.  

Azərbaycanın BGE üzrə Beynəlxalq Müqaviləyə qoşulması ilə bağlı Milli Əlaqələndirici 

tərəfindən hökumət qarşısında məsələ qaldırılmışdır. Müqavilənin imzalanması ilə bağlı prinsipial 

razılıq əldə edilmişdir. 
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VII fəsil. ƏKTBGE-dən istifadə icazəsi, onların istifadəsindən əldə edilən gəlirin bölüşdürməsi 

və həmçinin fermerlərin hüquqları 

 

7.1 Bitki genetik ehtiyatlarına müraciət  

BGE-yə müraciətin asanlaşdırılması və yaxşılaşdırılması ilə bağlı betnəlxalq miqyasda qəbul 

edilmiş prinsiplər Azərbaycan Respublikasında da rəsmən tanınır. 2000-ci ildə Milli Məclis 

tərəfindən BMT-nin «Bioloji müxtəliflik haqqında» Konvensiyasına qoşulmaq haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu qəbul edildikdən sonra bu sahədə müsbət irəliləyişin baş verdiyini söyləmək 

olar. 2005-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış Bitki Müxtəlifliyi 

üzrə Qlobal Etimad Fondu qarşısında Genetik Ehtiyatlar Đnstitutunun Rəsmi Təəhhüdu də bu 

institutda yaradılan Milli Genbanka ayrılmış vəsaitin istiqamətli xərclənməsindən əlavə, həm də 

burada toplanmış nümunələrə azad müraciət imkanlarına aiddir. Son 2 ildə Avstraliya, Yeni 

Zelandiya, ABŞ, Kanada, Cənubi Afrika, Rusiya və b. ölkələrin elm mərkəzlərinin və alimlərinin 

elmi məqsədlərə istifadə edilmək üçün müxtəlif bitkilərin toxumlarını əldə etmək istəyi müsbət həll 

edilmiş və bu zaman toxum mübadiləsi haqqında süzişlərə istinad edilmişdir. Toxumlar müvafiq 

ölkələrə Dövlət Fitosanitar Xidmətinin sertifikatları ilə göndərilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanda 

seleksiya və bitki tədqiqatları üçün lazım gələn nümunələrin əldə edilməsi məqsədilə beynəlxalq 

təşkilatlara və xarici ölkələrin genbanklarına müraciətlər edilmişdir. Đlk növbədə Azərbaycan mənşəli 

nümunələrin əldə edilməsi prioritet sayılmışdır və USDA, VĐR, ĐCARDA, CĐMMYT, Niderland və 

Çexiyanın genbankları ilə bu barədə razılıq əldə edilmişdir. ETƏĐ, “Araz” EĐB və digər təşkilatlar 

ĐCARDA və CĐMMYT-dən, ETTĐ Beynəlxalq Tərəvəz Tədqiqatları və Đnkişafı Mərkəzindən birgə 

tədqiqatlar üçün bitki nümunələri alırlar.   

BGE üzrə Beynəlxalq Müqavilənin yaxın zamanlarda imzalanacağı da gözlənilir ki, bu da 

BGE ehtiyatlarına müraciət və elmi məqsədlərlə bu ehtiyatlardan azad istifadə sahəsində yeni 

imkanlar yaradacaqdır.  

 

7.2 Bitki genetik ehtiyatlarının istifadəsindən gələn gəlirlərin bölüşdürülməsi 

“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”nda (2000) in-situ mühafizə edilən BGE-dən istifadə nəticəsində əldə edilən gəlirlərin 

bölüşdürülməsi ilə bağlı müddəalar vardır. Ancaq bu müddəalar bölüşdürmə mexanizmlərini kifayət 

qədər dəqiq əks etdirmir. Gəlirlərin bölüşdürülməsi məsələləri ayrı-ayrı sahələr üzrə hüquqi-normativ 

aktlar vasitəsi ilə nizamlanır. Məsələn, Seleksiya Nailiyyətləri Haqqında Azərbaycan Respublikasının 
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Qanununda (1996) və “Yeni bitki sortlarının mühafızəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya”ya 

(UPOV) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanununda (2003) yeni sortların 

tətbiqindən gələn gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı müddəalar vardır. Lakin burada da mexanizmlər 

işləmədiyindən seleksiyaçılar və onların mənsub olduqları təşkilatlar yaratdıqları sortların tətbiqindən 

gəlir əldə edə bilmirlər. Məsələn, taxıl bitkiləri üzrə ölkədə əkin sahələrinin 50%-dən çoxunda ET 

Əkinçilik Đnstitutunun əməkdaşları tərəfindən yaradılmış sortlar əkilərək becərilsə də, nə bu 

əməkdaşlara, nə də instituta bu sortlardan əldə edilən gəlirdən pay ayrılmır. Bu fikri çoxsaylı 

rayonlaşmış sortları olan ET Tərəvəzçilik Đnstitutuna da aid etmək olar. Bu səbəbdən yeni sortların 

yaradılması zamanı istifadə edilən genetik ehtiyatların sahibləri də əldə edilən gəlirlərdən yararlana 

bilmirlər.  

 “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” 2005-ci ildə qəbul edilmiş AR Qanununun müvafiq bəndinin icrasını təmin etməklə bağlı 

Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin fevralında qəbul etdiyi “Sort müəllifinə və patent sahibinə toxumdan 

istifadəyə görə haqqın ödənilməsi Qaydası haqqında” qərar müsbət qarşılansa da, bunun real olaraq 

həyata keçirilməsi üçün mexanizm yoxdur. Stimullaşdırmanın olmaması isə tədqiqatların 

səmərəliliyinə öz təsirini göstərir.  

 

7.3 Fermer hüquqlarının həyata keçirilməsi 

Kəndli sahibkarların fəaliyyəti “Ailə (kəndli) təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (2005) və Mülki Məcəllə ilə qorunur və tənzimlənir. Dövlət sahibkarlıq 

fəaliyyətini özünün vergi, pul, kredit, gömrük və hüquq sistemləri vasitəsilə tənzimləyir. Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi, Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun yaradılması müsbət qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə 

torpaq mülkiyyətçilərinə geniş hüquqlar verilmişdir. Onlar özlərinin mülkiyyətində olan torpağı 

qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada satmaq, icarəyə vermək, girov qoymaq, bağışlamaq 

hüququna malikdirlər. Kəndli sahibkar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən, bir sıra 

istehsal vasitələrinin və toxumların gömrük rüsumlarından azad edilmiş, yanacağın və suyun satışında 

onlara güzəştlər edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fermerlərə öz məhsullarını satmaq üçün hərtərəfli 

imkanlar yaradılır.  

Bu və ya digər səviyyədə hüquqlarının pozulmasına görə onlar təsərrüfatlarının yerləşdiyi 

rayonların məhkəmələrinə müraciət edə bilirlər.  

Fermerlərin hüquqlarının təmin olunmasında əsas çatışmazlıqların səbəbi torpaq islahatının 

keçirilməsi zamanı baş vermiş qüsurlar, bəzi yerli icra strukturlarının laqeyd münasibəti və korrupsiya 
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hallarının mövcud olmasıdır. Bir sıra hallarda qanunlarda olan boşluqlar da burada müəyyən rol 

oynayır. Fermerlərin meşə ehtiyatlarından, ümumi otlaqlardan, su ehtiyatlarından və s. istifadəsi ilə 

bağlı problemlər vardır.  

Bütün bu problemlər mövcud qanunlara ciddi əməl edilməsi və qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi, inhisarçılığa və korrupsiya hallarına qarşı mübarizə aparılması yolu ilə həll edilə 

bilər.  
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VIII fəsil. BGE-nin ərzaq təhlükəsizliyi və davamlı inkişafın təmin olunmasının idarə 

olunmasında rolu. 

Hər bir dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ölkənin milli təhlükəsizliyi 

məsələsidir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı kifayət qədər geniş və çoxtərəfli problemləri əhatə edən 

milli təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissəsidır. “Ərzaq təhlükəsizliyi” dedikdə müəyyən 

edilmiş keyfiyyət standartları çərçivəsində əhalinin əsas qida məhsullarına olan tələbatının fasiləsiz, 

uzunmüddətli və dayanaqlı şəkildə ödənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. 

Ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması üçün dövlət tərəfindən seleksiya proqramları maliyyələşdirilir, 

qabaqcıl üsul və texnologiyalardan istifadə etməklə bitkilərin yaxşılaşdırılması üzrə rəsmi 

strategiyalar da mövcuddur. Yoxsulluğun aradan qaldırılması və regionların inkişafı üzrə dövlət 

proqramlarını misal göstərmək olar. 

Đnstitutların mövzu planları şəklində dövlət sifarişləri və bu sifarişlər üzrə icra edilmiş 

layihələr də ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində strateji planlaşdırmaya aid edilə bilər.  

 Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti ildən-ilə yaxşılaşırsa da hələ də xaricdən taxıl 

alınmasını dayandırmaq mümkün olmur. Qazaxıstan (idxalın 50 %-i, Ukrayna və Rusiyadan taxıl 

idxal olunur. Azərbaycanın taxıl məhsullarına ehtiyacını tamamilə ödəyə bilməsi üçün bütün tədbirlər 

görülür. Bu gün Azərbaycan meyvə bitkilərinin və üzümün ixracatçısıdır.  

ƏKTBGE-nin dövlətin iqtisadi inkişafına və yoxsulluğun azaldılmasına verdiyi töhfələr 

çoxşaxəlidir. Azərbaycanda son illərdə aqrar sahədə 170 min iş yeri açılmışdır ki, bunun da mühüm 

bir hissəsi birbaşa və ya dolayısı yolla ƏKTBGE-dən istifadə ilə bağlıdır. Ölkədə ərzaq çatışmazlığı 

(əsasən qaçqınlarla bağlıdır) son 10 ildə 37 faizdən 21 faizə düşmüşdür. Beynəlxalq Ərzaq 

Müfəttişliyinin 2006-cı il üzrə hesabatinda qeyd edilir ki, Azərbaycanda əhalinin 29 faizi yoxsulluq 

həddində yaşayır. Bu rəqəm ölkədə əvvəlki illərlə və digər qonşu ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli 

dərəcədə (bəzən 2-3 dəfə) azdır və daim azalmaqdadır. Bu faktı Romada Azərbaycan Prezidenti 

Cənab Đlham Əliyevi qəbul edərkən FAO-nun Baş Katibi Cənab Jak Dyuf da xüsusi vurğulamışdır. 

Cənab Jak Dyuf FAO-nun BGE, ərzaq təhlukəsizliyi və yoxsulluğun azaldılması sahəsində həyata 

keçirdiyi layihələrdə Azərbaycanın iştirakını xüsusi qiymətləndirmişdir.  

 Azərbaycan hökumətinin tutduğu siyasi xəttin həyata keçirilməsi ƏKTBGE-nin geniş 

miqyaslı tədqiqatlara cəlb edilməsi, toplanması, in-situ və ex-situ şəraitində mühafizəsi, ərzaq, geyim, 

təsərrüfat və seleksiya–bitki yaxşılaşdırması məqsədlərilə səmərəli istifadəsi ölkədə təmin edilmiş 

sosial-siyasi sabitlik şəraitində getdikcə daha da genişlənəcək və nəhayətdə yoxsulluğun tam şəkildə 

aradan qalxmasına və xalqın rifahına oz layiqli töhfəsini verəcək. 
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Əsas qısaltmalar: 
 
Xarici təşkilatlar: 
Qısa adı Tam adı 
ATƏT Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Təşkilatı 
BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
CGĐAR Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Məşvərət Qrupu 
ECP/GR BGE üzrə Avropa Əməkdaşlıq Proqramı 
ĐCARDA Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzi 
CIMMYT Buğda və Qarğıdalının yYaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Mərkəz 
ĐPGRĐ Beynəlxalq Bitki Gebetik Ehtiyatları Đnstitutu 
FAO BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 
QFP Qlobal Fəaliyyət Planı 
USDA ABŞ Dövlət Departamentinin Kənd Təsərrüfatı Đdarəsi 
VĐR Ümum-Rusiya Bitkiçilik Đnstitutu 
VDU Vaşinqton Dövlət Universiteti 
 
Ölkə təşkilatları: 
Qısa adı Tam adı 
AEM KTN Aqrar Elm Mərkəzi 
AMEA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
BĐ AMEA Botanika Đnstitutu 
KTN Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
GEĐ AMEA Genetik Ehtiyatlar Đnstitutu 
ETÜŞĐ ET Üzümçülük və Şərabçılıq Đnstitutu 
MNB AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı 
“ARAZ” EĐB “ARAZ” Elm-Istehsalat Birliyi 
ETBSBĐ ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Đnstitut 
ETĐĐ ET Ipəkçilik Institutu 
ETTĐ ET Tərəvəzçilik Đnstitutu 
NBĐ AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar Đnstitutu 
ETƏĐ ET Əkinçilik Đnstitutu 
ETPĐ ET Pambıqçılıq Đnstitutu 
ETYÇOĐ ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar Đnstitutu 
AKTA Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 
SNSMDK Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası 
 
 
Digər qısaltmalar: 
Qısa adı Tam adı 
MMB Azərbaycanın ex-situ genetik ehtiyatlarının Mərkəzi Məlumat Bazası 
BGEĐS Azərbaycanın Bitki Genetik Ehtiyatlarının Đnformasiya Sistemi 
BGE Bitki Genetik Ehtiyatları 
ƏKTBGE Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Bitki Genetik Ehtiyatları 
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Đdarəedici Komitənin üzvləri 
 

 Ad, soyad Vəzifə 

1 Cəlal Əliyev AMEA-nın akademiki, AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, 
Milli Məclisin (Parlament) deputatı, BGE üzrə Milli 
Proqramın rəhbəri 

2 Zeynal Əkpərov AMEA Genetik Ehtiyatlar Đnstitutunun direktoru, Genetik 
Ehtiyatlar üzrə Milli Koordinator 

3 Musa Musayev AMEA-nın akademiki, Biologiya Elmləri Bölməsinin 
akademik-katibi, Zoologiya  Đnstitutunun direktoru 

4 Vahid Haciyev AMEA-nın akademiki, Botanika Đnstitutunun direktoru 
5 Əsəd Musayev   Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzinin Baş 

direktoru 
6 Səlim Musayev AMEA-nın müxbir üzvü, Botanika Đnstitutunun şöbə müdiri 
7 Tariyel Talıbov AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar Đnstitutunun 

Direktoru, Naxçıvan MR Ali Məclisinin (Parlament) deputatı 
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QFP-nin yerinə yetirilməsi üzrə MĐMM-nin Maraqlı Tərəfləri: 
 

1. Genetik Ehtiyatlar Đnstitutu 
Tabeçiliyi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Ünvanı: Azadlıq prospekti 155, AZ1106, Bakı 
Tel: (+994 12) 449 91 29 
Fax: (+994 12) 449 92 21 
E-mail: akparov@yahoo.com 
Web: www.biodiversity.az ; http://www.cac-biodiversity.org/aze/aze_instgen.htm  
Fəaliyyət sahələri: Genbank (uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli saxlanma kolleksiyası, 
tarla genefondu); Tədqiqat; Đdarəetmə 
Prioritet bitkilər: Azərbaycan üçün prioritet olan bütün ƏKTBGE: Kənt təsərrüfatı bitkiləri, 
onların yabanı əcdadları, dərman, aramatik və yağlı bitkilər 
Kolleksiyada nümunə sayı: 5706 

       

2. Botanika Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Ünvanı: Batamdart küç. 40, AZ1073, Bakı 
Tel: (+994 12) 497 59 45 
Fax: (+994 12) 497 59 45 
E-mail: botanica@baku.ab.az , v.gadjiev@yahoo.com 
Web: http://www.science.az/en/botany/index.htm  
Fəaliyyət sahələri: Floranın Tədqiqi; Herbari Fondu 
Prioritet bitkilər: Yabanı flora, faydalı bitkilər 
 

3. Mərkəzi Nəbatat Bağı 
Tabeçiliyi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Ünvanı: Batamdart küç. 40, AZ1073, Bakı 
Tel: (+994 12) 438 11 72 
Fax: (+994 12) 438 11 72 
E-mail: cbg@lan.ab.az ; vahid.botany@bakililar.az 
Web: www.aznabatat.com  
Fəaliyyət sahələri: Botanika bağı; Tədqiqat; Laboratoriya 
Prioritet bitkilər: Azərbaycan üçün prioritet olan bütün BGE 
Kolleksiyada nümunə sayı: 465 
 

4. Bioresurslar Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi 
Ünvanı: Babək k. 10, Naxçıvan, AZ7000 
Tel: (+994 99) 45 05 01 
Fax: (+994 99) 446580 
E-mail: tariyel_talibov@box.az , ttalibov@yahoo.com  
Fəaliyyət sahələri: Botanika bağı; Floranın tədqiqi,  Genbank (qısamüddətli saxlanma 
kolleksiyası); 
Prioritet bitkilər: Buğda, arpa, noxud, lobya, mərci,  meyvə bitkiləri, yabanı flora, faydalı bitkilər, 
dərman bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 811 
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5. Elmi Tədqiqat Əkinçilik Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Pirshağı kəndi, Sovxoz N 2, AZ1098 
Tel: (+994 12) 4974931 
Fax: (+994 12) 4974931 
E-mail:  musayev@artel.net.az  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Toxum istehsalçısı; Genbank (ortamüddətli,  qısamüddətli 
saxlanma kolleksiyası) 
Prioritet bitkilər: Buğda, arpa, qarğıdalı, çovdar, vələmir, tütün 
Kolleksiyada nümunə sayı: 2490 

 

6. Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Samux rayonu, Đnstitut qəsəbəsi, Gəncə, AZ4788 
Tel: (+994 22) 59 54 79 
E-mail: faxm@rambler.ru  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Genbank (qısamüddətli saxlanma kolleksiyası) 
Prioritet bitkilər: Pambıq 
Kolleksiyada nümunə sayı: 680 

 

7. Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Pirşağı kəndi, Bakı, AZ1098 
Tel: (+994 12) 451 61 14 
Fax: (+994 12) 497 21 36 
E-mail: azetti@bakinter.net  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Genbank (qısamüddətli saxlanma kolleksiyası); Toxum 
istehsalçısı; 
Prioritet bitkilər: Pamidor, xiyar, baş soğan, sarımsaq, paxlalı tərəvəzlər, kartof, qarpız, yemiş, 
boranı, sair tərəvəz, göyərti və səbzə tərəvəz bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 578 

 

8. ET Üzümçülük və Şərabçılıq Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Mehdiabad kəndi, Bakı, AZ0100 
Tel: (+994 12) 443 53 31 
Fax: (+994 12) 495 59 06 
E-mail:  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Tarla Genbankı  
Prioritet bitkilər: Üzüm bitkisi 
Kolleksiyada nümunə sayı: 145 

 

9. ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Aşağı Güzdək kəndi, Bakı, AZ0111 
Tel: (+994 12) 443 96 28 və 443 97 71 
Fax: (+994 12) 443 96 28 
E-mail:  
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Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Genbank (qısamüddətli saxlanma kolleksiyası); Tarla 
Genbankı  
Prioritet bitkilər: Yonca, xaşa, çobantoppuzu, vələmir və başqa yem bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 189 
 

10.  ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Zərdabi qəsəbəsi, Quba, AZ3171 
Tel: (+994 169) 4 60 65, 5 37 17 
Fax: (+994 50) 319 43 70 
E-mail:  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Tarla Genbankı  
Prioritet bitkilər: Alma, armud, heyva, əncir, badam, püstə, qoz, fındıq, şabalıd, ərik, alça, gavalı, 
gilas, gilənar, sitrus meyvələri, əzgil, nar və s. meyvə və giləmeyvə bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 1519 
 

11. Elmi Tədqiqat Đpıkçilik Đnstitutu  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı: Xətai k. 45, Gəncə, AZ2002 
Tel: (+994 22) 55 76 57 
Fax:  
E-mail: faxm@rambler.ru  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Tədqiqat; Tarla Genbankı 
Prioritet bitkilər: Tut bitkisi 
Kolleksiyada nümunə sayı: 322 

 

12.  “Araz” Elm Đstehsalat Birliyi  
Tabeçiliyi: Azərbaycan KTH Aqrar Elm Mərkəzi 
Ünvanı:  Naxçıvan şəhəri 
Tel: (+994 50) 424 90 67, (+994 136) 45 27 03 
Fax:  
E-mail:  
Fəaliyyət sahələri: Seleksiya; Toxum istehsalçısı; Tədqiqat; Yayıcı; Genbank (qısamüddətli 
saxlanma kolleksiyası); Tarla Genbankı  
Prioritet bitkilər: Buğda, arpa, yonca, alma, armud, heyva, əncir, qoz, fındıq, ərik, alça, gavalı, 
gilas, gilənar, nar və s. meyvə və giləmeyvə bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 284  
 
13.  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (AZE014)  
Tabeçiliyi:  AR Təhsil Nazirliyi 
Ünvanı: Atatürk pr., 262, Gəncə, AZ2000  
Tel: (+994 22) 56 17 31 
Fax: (+994 22) 56 03 53 
E-mail: ramil_78@rambler.ru  
Fəaliyyət sahələri: Təhsil; Seleksiya; Tədqiqat; Genbank (qısamüddətli saxlanma kolleksiyası); 
Tarla Genbankı  
Prioritet bitkilər: Buğda, qarğıdalı, arpa, alma, armud, heyva, əncir, qoz, fındıq, ərik, alça, nar və 
s. meyvə və giləmeyvə bitkiləri, birillik və çoxillik tərəvəz bitkiləri 
Kolleksiyada nümunə sayı: 304 
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Maraqlı tərəflərin nümayəndələri 

 

 

 

 

 

 

 

 Ad    
1. Ilhamə Mirzəliyeva AMEA Genetik Ehtiyatlar 

Đnstitutu 
Mütəxəssis ilhama_8@yahoo.com 

2. Afiq Məmmədov AMEA Genetik Ehtiyatlar 
Đnstitutu 

Baş mütəxəssis afiq_memmedli@yahoo.co
m  

3. Səyyarə 
Đbadullayeva 

AMEA Botanika Đnstitutu b.e.d., baş elmi işçi sayyarajamshid@yahoo.co
m 

4. Naibə  Mehdiyeva AMEA Botanika Đnstitutu Aparici elmi işçi naiba@pochta.ru 

5. Rasib Zeynalov ETYÇ və Otlaqlar Đnstitutu Elmi işlər üzrə direktor 
müavini 

 

6. Sevinc Quliyeva Mərkəzi Nəbatat bağı Kiçik elmi işçi  
7. Vahid  Fərzəliyev Mərkəzi Nəbatat bağı Laboratorya müdir əvəzi vahid.botany@bakililar.az 

8. Rauf Əliyev Mərdəkan Dendrarisi Elmi işçi  
9. Könül Kosayeva Aqrar Elm Mərkəzi Aparıcı mütəxəssis konul_az@yahoo.com 
10. Sevinc  

Məmmədova 
ET Əkinçilik Đnstitutu aparıcı elmi işçi sevka_m@yahoo.com  

11. Gülşən Məmmədova ET Əkinçilik Đnstitutu Elmi işçi   

12. Mahal Kazımov ET Pambıqçılıq Đnstitutu Böyük elmi işçi  faxm@rambler.ru 
13. Ramil Đsmayılov Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Laborant ramil_78@rambler.ru 
14. Əlisoltan  Babayev ET Tərəvəzçilik  Đnstitutu Laboratoriya müdiri azetti@bakinter.net 
15. Kəmalə Şəmmədova ET Tərəvəzçilik  Đnstitutu   
16. Faiq Əliyev ET Bağçılıq və Subtropik 

bitkilər Đnstitutu 
Elmi katib  

 17. Afaq  Əliyeva ET Üzümçülük və Şərabçılıq 
Đnstitutu 

Böyük elmi işçi uzum@azeronline.com 

 18. Vüqar Səlimov ET Üzümçülük və Şərabçılıq 
Đnstitutu 

aparıcı elmi işçi, k.t.e.n uzum@azeronline.com 

 19. Əlövsət Sadıqov ET Đpəkçilik Đnstitutu Laboratoriya 
müdiri 

 

 20. Ramiq Kərəvəliyev ET Pambıqçılıq Đnstitutu Elmi işçi ramik-g@rambler.ru 

 21. Süleyman Eyyubov ET BSB Đnstitutu Laboratoriya müdiri  
 22. Zivər Bayramova ET BSB Đnstitutu Kompüter mütəxəssisi  
23. Tubuxanım 

Qasımova 
ET Botanika  Đnstitutu Böyük elmi işçi  

24. Aynur Abdullayeva Mərkəzi Nəbatət Bağı Laborant  
25. Ənvər Đbrahimov Naxçıvan Bioresurslar Đnstitutu Elmi işçi enver_ibrahimov@box.az 
26. Abbas Đsmayılov Naxçıvan Bioresurslar Đnstitutu Elmi işçi +994 50 424 3728 
27. Günel Seyidzadə Naxçıvan Bioresurslar Đnstitutu Baş laborant  

www.behruzmelikov.com



 63 

Respublikanın institutlarında yaradılmış və son 10 ildə rayonlaşdırılmış sortların siyahısı:  

 
Təşkilatların adı Bitkinin adı Son 10 ildə rayonlaşdırılmış sortlar 

Buğda 
Əzəmətli-95, Nurlu-99, Mirbəşir-128, Qiymətli 2/17, 
Əkinçi-84, Azəri, Tərtər, Şir-Aslan 23, Bərəkətli-95, 
Turan, Əlincə-84, Qobustan, Ruzi-84, Şəki-1 

Arpa Qarabağ 21, Qarabağ 22, Cəlilabad 19 
Noxud Nail 
Lobya AzNĐĐZ 352 

Tritikale Samir 

ET Əkinçilik Đnstitutu 

Paxla Zülal, Sevinc 
 Qarğıdalı  Zaqatala-514, Zaqatala-68 

Pomidor Đlkin, Đlyas, Zərrabi, Leyla, Şahin, Şəlalə, Bənövşə 
Kartof Əmiri 600 

Badımcan Gəncə 
Bibər Murad, Şəfa, Yadigar 
Xiyar Azəri 

ET Tərəvəzçilik Đnstitutu 

Soğan Sabir 

Alma 
Quba şafranı, Quba Reneti, Səməd Vurğun, Arzu, 
Təravətli 

ET Bağçılıq və Subtropik 
Bitkilər Đnstitutu 

Đnnab Xəzəri, Azəri 
Qarğıdalı Kəpəz Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyası Pomidor Elnur 
Yonca Aran 

Çobantoppuzu Az.NĐĐKLĐP 3 
ET Yemçilik, Çəmənçilik 
və Otlaqlar Đnstitutu 

Əzgən Qobustan 
ET Pambıqçılıq Đnstitutu Pambıq AzNĐXĐ 195, Gəncə 2, Gəncə 8 
Genetik Ehtiyatlar Đnstitutu Zoğal Ağ zoğal və Armudu zoğal 
ET Đpəkçilik Đnstitutu Tut Az.NĐĐŞ 7 
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MMB-da pasportlaşdırılmış elmi seleksiya sortları və onlardan yerli alimlər tərəfindən 

yaradılanlar: 

 
Bitkinin adı MMB-də cəmi elmi seleksiya 

sortlarının sayı 
Yerli elmi seleksiya sortlarının 
sayı 

Pambıq  651 328 
Buğda  354 328 
Arpa  113 35 
Qarayonca  69 9 
Fındıq  52 33 
Əncir  51 5 
Alma  48 18 
Pomidor  35 22 
Qarğıdalı  26 18 
Badam  27  
Noxud  24 3 
Xurma  28 19 
Lobya  35 11 
Baş kələm  19 12 

 
 
 

MMB-da qeydə alınmış xalq seleksiyası sortlar və bunlardan az-çox istifadə olunanlar: 
 

Bitkinin adı MMB-da xalq seleksiyası 
sortlarının sayı 

Hazırda istifadə 
edilənlərin sayı 

Üzüm  572 125 
Buğda 350 3 
Armud 254 32 
Alma  136 43 
Lobya  127 16 
Nar  72 36 
Arpa  67 2 
Noxud  62 3 
Yonca  50 2 
Əncir  41 14 
Mərci  38 3 
Fındıq 34 15 
Gülül 30 2 
Qoz 29 21 
Heyva  22 5 
Tut bitkisi 21 6 
Lərgə  20 2 
Ərik  17 34 
Zoğal 15 5 
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