
Mövzu 10. Bitki qruplaşmalarının quruluşu 

Flora tərkibi- Flora tərkibi müxtəlif ola bilər və onun növlərinin sistematik 

münasibəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.Burada əsas rol oynayan ekoloji şərait 

təsiridir.Qeyd olunduğu kimi hər qrup müəyyən xarici əlamətləri ilə xarakterizə 

olunur.Belə güman etmək olar ki,bu şəraitdə eyni,bir-birinə yaxın ekoloji növlər 

yayılır.Lakin belə deyildir.Məsələn : hər hansı bir meşəni götürək: O,müxtəlif həyat 

formalarının birləşmələrindən ibarətdir.Ağaclar,kollar,taxıllı otlar,mamırlar,şibyələr və 

s.Aydındır ki,bu bitkilərin yaşayışa təlabatı və ekologiyası müxtəlifdir. 

      Qruplaşmalarda bitkilər belə toplanır: 

1) Ekoloji cəhətdən müxtəlif əhəmiyyətli növlər. 

     2)Ekoloji cəhətdən eyni əhəmiyyətli bitkilər. 

Mərtəbəlilik-Toplanmış fitosenozların quruluşu əlamətlərindən biri mərtəbəyə 

bölünmədir. 

Müxtəlif bitki qruplaşmaları müxtəlif mərtəbəli olur.Məs şam meşələrində 

aşağıdakı mərtəbəlilik quruluşu müşahidə olunur. 

1) I mərtəbədə şam, II-də isə maral şibyəsi ( 2 mərtəbəli meşə) 

2) I mərtəbədə şam,II-də qaragilə,III-də yaşıl mamır ( 3 mərtəbəli meşə) 

3) I mərtəbədə şam.II –də fındıqlıq,III-də qaragilə,IV-də yaşıl mamır ( 4 

mərtəbəli meşə) 

4) I mərtəbədə şam, II fındıqlıq,III-də qaragilə,IV-də turşəng,V-də yaşıl 

mamır. 

Daha çox mərtəbəli qruplaşmalar ola bilər.Bəzi bitkilərdə mərtəbəlilik yaxşı ( 

meşələr,bataqlıqlar), digərlərində isə ( çəmənlik,bozqırların,tropik meşələrin bəzi tipləri 

və s.) bir qədər az nəzərə çarpır.Ümumiyyətlə mərtəbələrin sayı aşağıdakı səbəblərə 

görə çoxalır. 

1) Növlərin sayı artdıqda. 

     2)Yaşayış yeri,şəraiti əlverişli olduqda. 

     3)Qrupların yaşı ilə əlaqədar olaraq.Məs: tropikada III dövrdən qalma qədim 

bitki qruplaşmalarının mürəkkəb mərtəbəli quruluşu vardır,çünki bir çox növlər 

birilikdə yaşama şəraitinə uyğunlaşa bilmişlər. 

     Yəqin ki,ekoloji şəraitə eyni olan növlər eyni mərtəbədə,müxtəlif ekoloji 

şəraitlə növlər isə ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşir.Məs. şam,fındıq,qaragilə,yaşıl mamaır 

və s.müxtəlif ekoloji şəaritlə həyat formalılar  ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşir. 



     Yeraltı mərtəbəliliyə görə eyni yaşayış şəraitində kserofit,mezofit,hətta 

hidrofit kimi müxtəlif tipli bitkilər bitə bilər. 

     Beləliklə 2 dərəcəli mərtəbəliliyin (yerüstü və yeraltı nəticəsində müəyyən 

sahədə müxtəlif ekoloji həyat formalı çoxlu  miqdarda  növlər yerləşə bilər.Əsas 

etibarıilə qruplaşmalar çoxmərtəbəli olur,lakin nadir hallarda 1 mərtəbəli də ola 

bilər,yəni bir növdən təşkil olunmuş birmərtəbəli çoxluq təşkil edən bir növ dəniz 

cəngəlliklər əmələ gətirir.Məs Abşeron yarımadasının dəniz sahili duzlu torpaqlarda 

halofitlər yaşayaraq təmiz cəngəlliklər əmələ gətirir.Digər növlər isə bu sahədə yaşaya 

bilmir.Çox rütubətli,sulu yerlərdə təmiz qamış cəngəlliklərinə rast gəlmək olar. 

     Beləliklə, çox zaman təmiz cəngəlliklər o yerlərdə əmələ gəlir ki, başqa bitki 

növlərinin yaşaması üçün şərait yoxdur. 

Sinuziya- Əgər mərtəbəlilik fitosenozunun quruluşudursa,sinuziya isə ekoloji 

qruplaşmadır.Bu qruplaşmanı bir-birinə yaxın həyat formalı bitki növləri təşkil 

edir.Sinuziyalar I,II,III və IV dərəcəli olur.I dərəcəli sinuziyalar bir növdən təşkil 

olunur.Məs Azərbaycanda təmiz fısdıq meşəsi,qamış cəngəllikləri və s: 

II dərəcəli sinuziyalar eyni həyat formaları olan müxtəlif növlərin cəmidir.Məs. 

şam,palıd,cökə,ağacqayının cəmi. 

III dərəcəli sinuziya-Müxtəlif lakin ekoloji cəhətdən eyni həyat formalı fərdlərin 

cəmidir.Məs. müxtəlif həyat formalı bozqır kserofitlərin cəmi.III dərəcəli ekoloji 

cəhətdən eyni olmayan,lakin eyni həyat formalı fərdlərin cəmidir.Məs. meşənin 

müxtəlif mərtəbəliliyi. 

Bitki qruplaşmalarının hərəkəti-Təbiətdə bitki qruplaşmaları dəyişilir,yəni onlar 

daim hərəkətdədir.Bu dəyişmə fenologiya ilə əlaqədardır,çünki bitkinin keçirdiyi 

fazalar veqetasiyanın müxtəlif dövrlərində keçir,bu fazalar növlər arasında 

müxtəlifdir.Bitki qruplaşmalarının hərəkəti onların xarici görünüşünə və aspektə təsir 

göstərir.Aspektlər daim və müvəqqəti olur.Müvəqqəti aspekt isə fenoloji dəyişmə ilə 

əlaqədardır.Göstərilən aspektlərin dəyişməsindən bir daha görünür ki,qruplaşmanı 

təşkil edən növlər ekoloji cəhətdən müxtəlifdir,çünki yazda aspekt verən və yayın 

axırında tam inkişaf etmiş növlərə tələb olunan şərait müxtəlifdir. 

Meteoroloji şəraitlə əlaqədar dəyişmələr-Əgər fenoloji dəyişmə bir veqetasiya 

dövründə müşahidə olunursa,dəyişmə meteroloji şəraitlə ( yağmurun miqdarı,müxtəlif 

tempraturla) əlaqədardır.Məs quraqlıq zamanı otların boyu qısa olur.Bəzi növlərin 

həyat prosesi tam normal gedir,digər növlərinki isə ot örtüyündən çıxır.Beləliklə 

qruplaşmanın görünüşü və aspektində müxtəlif dəyişikliklər əmələ gəlir. 



Dəyişmələr (suksesiyalar) onların müxtəlif tipləri-Yuxarıda qeyd olunan 

dəyişmələr göstərir ki,qruplaşmalar daim hərəkətlidir.Lakin bütün bu dəyişmələr 

qruplaşmanın əsas xüsusiyyətini və əlamətlərini pozmur.Bir sıra başqa tipli dəyişmələr 

vardır ki,qruplaşmanın bütün əlamətlərini  tamamilə dəyişdirə bilər.Suksessiya Latınca 

suksessio-qabağa hərəkət deməkdir. 

Dəyişmənin gedişi müəyyən edən amillərdən asılı olan suksessiyalar ayırd edilir; 

1) İqlim mənşəli-iqlimin dəyişməsindən asılı olan  

2) Edafogen-torpaq şəraitinin dəyişməsindən asılı olan 

3) Zoogen-heyvanların təsirindən (otarılma,tapdanmanın təsviri və s.) 

4) Antropogen-insanın fəaliyyətindən asılı olan səbəblərdən (süni 

suvarma,qurutma,biçin,ağacların kəsilməsi və s.) 

Bütün bu xarici təsirlər suksesiyanın axırıncı və ya aralıq mərhələlərinə təsir 

göstərir.Xarici təsirlərdən asılı suksesiyalar     xarici ekzogen,digəri isə daxili endogen 

suksesiyalar adlanır. 

Bitki qruplaşmalarının təsnifatı-Hər bir bitki qruplaşmasında müəyyən edilmiş 

taksonomik vahid sistem vardır.Burada əsas sistematik vahid assosiasiyadır. 

Assosiasiya bitki örtüyündə ən kiçik qruplaşmadır.Təbiətdə elə assosialara rast 

gəlinir ki,onların sərhədini yaxşı ayırmaq olur.Assosiasiya daha iki taksonomik 

vahidlərdə birləşir.: assosiasiya qrupu,formasiya,formasiya qrupuna,formasiya sinifinə 

və bitki tiplərinə birləşir.Ən geniş yayılan Brokman-Erfoşa və Ryubeliyanın 

təsnifatıdır. 

Əsasən 4 bitki tipi götürülür: ağac-kol,otluq,səhra və azan tiplər.I üç tip substrata 

yapışan qruplardır.IV isə subustrata yapışıb,suda-quruda,havada asılı yaşayan 

orqanizmlərdir.Bu əsas tiplər formasiya siniflərinə ayrılır. 

I  Ağac-kolluq tipi. 

1) Rütubətli tropik meşələr və kollar. 

2) Dəfnə yarpaqlı tipli kolluq və meşə. 

3) Bərk yarpaqlı meşə və kollar. 

II Otluq tipi 

     1)  Torpaq üstü ot qruplaşmaları. 

     2)  Bozqırın bərk çimli bitkiləri 

     3)  Ot qruplaşmaları hündür otlarla-sualp və subasar çəmənlər. 

     4)  Suda və bataqlıq yerdə bitən otlu qruplaşmalar 



III Səhra tipi 

    1)  İqlimin quraqlığından əmələ gələn quru səhralar. 

    2)  İqlimin soyuqluğundan əmələ gələn soyuq sahələr. 

    3)  Dənizkanarı duzlu səhralar. 

    4)  Daşlı səhralar. 

Buraya qaya bitkiləri eləcə də ağacların gövdəsində yaşayan 

yosun,şibyə,mamırlar da aiddir. 

      IV Azan tipi 

          1)  Suda yaşayan fitoplankton. 

          2)  Torpaq altında yaşayan fitoedafon əmələ gətirən otqanizmlər. 

          3)  Hava qatında yaşayan fitoaeron adlanan orqanizmlər 

                                                           Ədəbiyyat: 

1. Matveev,Bobrinski " Zologiya kursu" 1939 

2.Naumov Q.V  " Biocoğrafiyanın qısa tarixi" 1963 

3.Voronov A.İ " Biocoğrafiya" 1963. 

 


