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İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ

İşin aktuallığı. Son illərdə müasir informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarının (İKT) tətbiqi cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə
etməkdədir. Əlamətdardır ki, müvafiq fəaliyyətləri gücləndirmək üçün 
2013-cü il Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən İKT ili elan 
edilmişdi. Bioloji müxtəliflik, o cümlədən bitki genetik ehtiyatları (BGE) 
üzrə informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması bioehtiyatların öyrənilmə-
sinə və effektiv idarə olunmasına geniş imkanlar yaradır [Thysen, 2000; 
Əliyev və b., 2008; Əliquliyev, 2012]. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatla-
rının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda (2011-ci il) və Qanunun icra mexanizmləri ilə bağlı 
sənədlərdə informasiya sistemlərinin yaradılmasına xüsusilə böyük önəm 
verilir. BGE-nin in situ və ex situ mühafizə strategiyalarının hazırlanması 
və həyata keçirilməsi sistemli informasıya və avtomatik idarəetmə mühi-
tinin formalaşdırılmasını tələb edir. Canlı həyatın informativ aspektlərinin 
daşıyıcısı olan genetik ehtiyatların tədqiqinə, məhz bu sahə üçün səciyyəvi 
olan metodlarla yanaşı, keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin standart-
laşdırılması əsasında informasiya-analitik kompüter proqramları və məlu-
mat bazaları kimi vasitələrin cəlb edilməsi zəruridir. BGE ilə bağlı başlıca 
təhlükələr və onları doğuran səbəblərin vaxtında aşkara çıxarılması ilə ehti-
yatların ehtimal edilən inkişafının modelləşdirilməsi, proqnozların əsasında 
tövsiyələrin hazırlanması ilə qərar qəbulu mexanizmlərinin səmərəli 
fəaliyyəti üçün BGE haqqında məlumatların mərkəzləşdirilmiş və standart-
laşdırılmış qaydada toplanması, idarəsi, təhlili və istifadəsini nəzərdə tutan 
informasiya sisteminin (İS) yaradılması vacibdir. Bu sahədə tədqiqatların 
aparılmasına olan ehtiyac bir sıra beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli 
sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Milli Genbankın və sahə genbanklarının 
idarə olunmasının yüksək səviyyədə təşkili də bu cür sistemin varlığını 
tələb edir. Ölkədə mövcud olan bütün ex situ kolleksiyaları əhatə edən İS 
müxtəlif kolleksiyalar arasında məlumat mübadiləsini həyat keçirmək, 
statistik qiymətləndirmələrin adekvatlığını və dəqiqliyini təmin etmək, 
mövcud genetik materiallardan seleksiya işlərində və elmi tədqiqatlarda 
daha səmərəi istifadə olunması üçün əvəzolunmaz vasitədir. BGE üzrə
məlumatların təhlili ilə gələcək siyasətin müəyyənləşdirilməsinə və qərar 
qəbulu mexanizmlərinin işinə informasiya dəstəyi göstərilməsi olduqca 
vacibdir. BGE üzrə İS-nin yaradılmasını zəruri edən amillərdən biri də
brend bitkilər üzərində ölkənin hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə təsbit 
edilməsinə yardım göstərilməsidir.
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Məqsəd və vəzifələr. Dissertasiya işinin əsas məqsədi Azərbaycanın 
bitki genetik ehtiyatlarının in situ (on-farm)və ex situ şəraitindəmühafizəsi 
ilə bağlı fəaliyyətlərin informasiya təminatı, bu ehtiyatların hazırkı vəziy-
yətinin qiymətləndirilməsi, inkişaf yollarının müəyyənləşdirilməsi və alına 
biləcək nəticələrin proqnozlaşdırılması üçün yeni tipli proqram təminatı 
əsasında milli inventarlaşdırmanın həyata keçirilməsi, informasiya müba-
diləsi mexanizmlərinin və BGE üzrə Milli Şəbəkə vasitəsi ilə məlumatların 
mərkəzləşdirilmiş və unifikasiya edilmiş qaydada toplanması, qeydiyyatı, 
səmərəli idarə olunması, təhlili və işlənməsi üzrə informasiya sisteminin 
yaradılması olmuşdur. 

Bu məqsədə çatmaq üçün qarşıya aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur:
1. İnformasiya toplanması və ötürülməsi üzrə beynəlxalq standart-

lardan istifadə etməklə, Azərbaycanın BGE kolleksiyalarının qeydiyyat və
informasiya mübadiləsi sisteminin yaradılması və tətbiqi.

2. Azərbaycanda BGE-nin ex situ kolleksiyalarının, genbankların və
genefond bağlarının inventarlaşdırılması, pasport, taksonomik, ekocoğrafi 
və səciyyələndirmə məlumatlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanması 
və sistemləşdirilməsi əsasında Mərkəzi Məlumat Bazasının və BGE-nin 
tədqiqi ilə əlaqədar əsas və yardımçı informasiyaları əhatə edən digər 
məlumat bazalarının yaradılması.

3. İstifadəçilər tərəfindən BGE haqqında məlumatların müxtəlif 
üsullarla əldə edilməsi və əks əlaqə yolu ilə zənginləşdirilməsinə imkan 
verən informasiya axtarışı və modifikasiyası sisteminin yaradılması.

4. GİS-in və digər İT-nin tətbiqi ilə BGE üzrə ex situ kolleksi-
yalarının təhlilinin aparılması, ex situkolleksiyaların taksonomik müxtəlif-
liyinin Azərbaycan florası ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi,bitki nümu-
nələri haqqında ekoloji məlumatların analizi, kolleksiyalarda və məlumat 
bazalarında olan boşluqların müəyyənləşdirilməsi.

5. Coğrafi analitik informasiya sisteminin və digər informasiya texno-
logiyalarının tətbiqi ilə in situ (on-farm) şəraitdə BGE-nin öyrənilməsi üzrə
model tədqiqatların həyata keçirilməsi və tövsiyələrin hazırlanması.

6. Azərbaycanda BGE-nin ərzaq təhlükəsizliyi və təbiətimühafizə
baxımından səfərbər edilməsində, BGE üzrə fəaliyyətlərin əlaqələndirilmə-
sində, istifadə və mübadilənin genişləndirilməsində informasiya sistemin-
dən istifadə imkanlarının araşdırılması.

7. Azərbaycanın fauna, flora və ekosistem ehtiyatları üzrə mövcud 
informasiya sistemlərinin inteqrasiyası, yeni sistem və proqram təminatı 
vasitələrinin yaradılması ilə vahid informasiya məkanının formalaşdırıl-
ması prinsiplərinin işlənib hazırlanması. 
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İşin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bitki genetik ehti-
yatları (BGE) üzrə məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi, saxlanıl-
ması, yayılması, mübadiləsi və təhlili əsasında Azərbaycanın BGE üzrə
İnformasiya Sistemi və onun tərkib hissəsi olan Mərkəzi Məlumat Bazası 
(MMB), bu ehtiyatlar üzrə informasiya məkanını müxtəlif yönümlərdə
əhatə edən digər məlumat bazaları, həmçinin BGE ilə bağlı müxtəlif səpkili 
məlumatların əldə edilməsinə və əks əlaqə yolu ilə məlumat bazalarının 
dəqiqləşdirilməsi və yeniləşdirilməsinə imkan verən proqram təminatı -
informasiya axtarış sistemi yaradılmışdır.

Bu informasiya sistemi əsasında, ilk dəfə olaraq, ərzaq təhlükəsizliyi 
və təbiətimühafizənin təmin olunması üçün nəzəri və praktiki tədqiqatların 
aparılması üzrə tövsiyələr və istifadəçi qaydaları işlənib hazırlanmışdır.

BGE-nin vəziyyətinin daim nəzarətdə saxlanılması və ondan səmə-
rəli istifadə edilməsi üzrə qərar qəbulu mexanizmlərinə yardım göstərən 
biliklər bazası yaradılmışdır.

Yeni yaradılmış və məlum informasiya vasitələrinin köməyi ilə
Azərbaycanın BGE üzrə milli kolleksiyalarının taksonomik müxtəlifliyi 
qiymətləndirilmiş, bitki nümunələri haqqında pasport və ekoloji məlumat-
ların təhlili əsasında ex situ kolleksiyalarda olan boşluqlar müəyyənləşdiril-
miş, bunun əsasında toplanma və bərpa fəaliyyətləri üçün tövsiyələr hazır-
lanmışdır.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, model kimi, nar bitkisinin becərildiyi 
bölgələrin bioiqlim göstəriciləri fonunda xalq seleksiyası sortlarının arealı 
öyrənilmiş, mühafizəsi ilk növbədə vacib olan müxtəliflik müəyyənləşdiril-
mişdir.

İşin praktiki əhəmiyyəti. Azərbaycanın BGE üzrə İnformasiya Sis-
temi toplanma və saxlanma işlərinə cəlb edilməli takson və  nümunələrin 
aşkar olunması, müxtəlif mənbələrdən olan (təbii flora, ex situ kolleksiyalar 
və fermer təsərrüfatları) bitki nümunələri üzrə məlumatların qeydiyyatı, 
saxlanması və ötürülməsi imkanlarının genişləndirilməsi, onların itirilmə-
sinin qarşısının alınması istiqamətində işlərin səmərəliliyinin artırılması, 
avtomatlaşdırılmış informasiya təminatı kimi, seleksiya işləri üçün bitki 
nümunələrinin seçilməsi imkanlarının və üsullarının genişləndirilməsi, 
kolleksiyalarda və BGE üzrə informasiya bazalarında mövcud boşluq və/ya 
çatışmazlıqları aşkara çıxartmaqla, toplanma, saxlama, bərpa, çoxaldılma 
və s. üzrə işlərin səmərəliliyinin artırılması, vaxta və işçi qüvvəsinə qənaət 
olunması kimi məsələlərin həlli üçün səmərəli vasitədir.  

Bitki nümunələrinin qeydiyyatı, onlar haqqında informasiyaların 
beynəlxalq şəbəkələr vasitəsi ilə yayılması, nüfuzlu beynəlxalq rəsmi 
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internet saytlarında yerləşdirilməsi onlar üzərində Azərbaycanın hüquqları-
nın təsbit edilməsinə imkan verir.

Sistem çərçivəsində mövcud olan məlumat bazaları və internet 
resursları geniş auditoriya üçün elektron daşıyıcılar və internet vasitəsilə
əldə edilə bilən zəngin informasiya mənbəyidir.  

Beləliklə, BGE üzrə informasiya sistemi biomüxtəlifliyin genetik 
ehtiyarlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi sahəsində elmi tədqiqatlara 
informasiya dəstəyini təmin etməkdə prinsipcə yeni imkanlar yaradır. 
Müvafiq modifikasiyalar edilməklə, bu sistem qeyri-bitki təbiətli digər 
bioloji ehtiyatların öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsi üzrə işlərdə də
tətbiq oluna bilər.

Dissertasiya işinin müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları aşağıdakı-
lardır:
 Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları üzrə informasiya məkanının 

formalaşdırılması əsaslarının işlənib hazırlanması;
 Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatlarının İnformasiya Sisteminin və 

onun mühüm tərkib hissəsi olan Mərkəzi Məlumat Bazasının, həmçinin 
BGE ilə bağlı digər məlumat bazalarının yaradılması;

 yaradılmış informasiya sistemindən istifadə edərək ərzaq təhlükəsizliyi 
və təbiətimühafizənin təmin olunması istiqamətində nəzəri və praktiki 
tədqiqatların aparılması üzrə tövsiyələrin və istifadəçi qaydalarının 
işlənib hazırlanması;

 BGE üzrə Azərbaycanın milli kolleksiyalarının taksonomik müxtəlifli-
yinin informasiya texnologiyalarının köməyi ilə qiymətləndirilməsi, 
bunun əsasında toplanma və bərpa işləri üçün tövsiyələr hazırlanması;

 model kimi, nar bitkisinin biocoğrafi tədqiqi.
İşin aprobasiyası. Tədqiqatların nəticələri Avropa BGE İnfrastruk-

turunun yaradılması üzrə beynəlxalq konfransda (2003, Praqa), BGE üzrə
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Regional Koordinasiya Müşavirələrində
(2003-2009), BGE üzrə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz Regional 
Məlumat Bazasının yaradılması üzrə Yekun müşavirədə (2007, Daşkənd), 
BGE üzrə Milli Seminarlarda (2006-2012), “Biomüxtəlifliyin GE üzrə I 
Beynəlxalq Konfrans”da (2006, Bakı), "Meyvə bitkilərinin yabanı 
əcdadları üzrə I Beynəlxalq Konfrans"da (Devis, ABŞ, 2011), Bakıda 
keçirilmiş “İqlim dəyişikliyinə davamlılığa nail olmaq üçün BGE-nin 
müxtəlifliyi, öyrənilməsi və istifadəsi” üzrə I Beynəlxalq Konfransda 
(2011), Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Şurasının 2003-2013-cü 
illərdə keçirilmiş yığıncaqlarında və 2013-cü il 11 dekabr tarixində AMEA 
Rəyasət Heyətinin iclasında və s. məruzə edilmişdir. 
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Dərc edilmiş əsərlər: Dissertasiyanın mövzusu üzrə həmmüəlliflikdə
2 kitab, 17 məqalə (o cümlədən 6 məqalə xaricdə) və 10 tezis (5-i xaricdə) 
dərc edilmişdir.

Dissertasiyanın strukturu və həcmi: Dissertasiya işi giriş, 6 fəsil, 
nəticələr, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarət 
olmaqla  191  səhifədə çap olunmuşdur. İşdə 13 cədvəl, 21 şəkil var. 179 
ədəbiyyat mənbəyindən istifadə edilmişdir.

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU

1. TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI

BGE üzrə milli informasiya sisteminin tədqiqat materiallarına milli 
genefondun kolleksiyaları, bitki nümunələri, o cümlədən elmi və xalq 
seleksiyası sortları, mədəni bitkilərin yabanı əcdadları, herbari fondları, 
bitki nümunələri haqqında müvafiq texnologiyalarla standartlaşdırılmış 
pasport, ekoloji, iqlim, geoloji və geobotaniki, areoloji, taksonomik, sax-
lanma, bərpa, mübadilə, introduksiya və reintroduksiya, səciyyələndirmə
məlumatları daxildir. Həmçinin ekspedisiyalar, genefond materiallarının 
öyrənilməsi üzrə hesabatlar və deskriptor siyahıları, elektron xəritələr, tari-
xi, arxeoloji materiallar, ilkin qeydiyyat və karantin protokolları, kolleksiya 
toplayan və saxlayanlar, fermerlər, ekspertlər və onların BGE ilə bağlı bi-
likləri, təşkilatlar, layihələr, proqramlar, nəşrlər, kataloqlar, kitablar, digər 
ədəbiyyat və materiallar sistemin obyektləridir. Çoxcədvəlli və çoxsəviy-
yəli məlumat bazalarının yaradılmasında Məlumat Bazalarını İdarəetmə
Sistemlərindən və digər proqramlardan (Visual FoxPro [Karatıqin və b. 
1999; Sosinski, 1997]., dBase, MS Access, MySQL, SQL Server, Apachi, 
MS Excel və s.), SQL dilindən, internet resurslarından istifadə edilmişdir. 
MİMM-nin yaradılması üzrə “Rəhbər vəsait”dən, lisenziyalı olmayan, açıq 
proqram təminatı və məlumat bazası serverlərindən, milli genefondun in-
ventarlaşdırılmasında beynəlxalq pasport və səciyyələndirmə deskriptor-
larından istifadə olunmuşdur [Alercia et al., 2001; EURISCO descriptors, 
2013]. Milli genefondun informativ təhlilində müqayisə və səciyyələndir-
mə üzrə kəmiyyət meyarlarından, kolleksiya və ekosistemlərin genetik 
müxtəlifliyinin qiymətləndirilməsi üzrə indekslərdən [Əliyev və b., 2008; 
Meqarran, 1992], GİS program təminatı vasitəsi ilə elektron areal xəritə-
lərinin tərtibi və ekocoğrafi, geobotaniki və s. məlumatların onların üzərinə
köçürülməsi üsullarından [Farcy et al., 2005; Guarino et al., 2002; 
Winfried, 2006], məlumatların statistik emalı paketlərindən istifadə edil-
mişdir. Sistemə daxil olan taksonomik informasiyaların toplanması, dəqiq-
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ləşdirilməsi və təhlilində İndex Kewensis sisteminin on-line versiyasından, 
GRIN-Taxonomysaytından, Ali Bitkilərin Fəsilə və Cins Adları Siyahısın-
dan, Mansveld ensiklopediyasından, digər müvafiq internet mənbələrdən, 
eləcə də yaradılmış məlumat bazalarının imkanlarından istifadə edilmişdir. 

2. BGE ÜZRƏ İNFORMASİYA SİSTEMİ: TƏŞKİL VƏ 
İDARƏETMƏ PRİNSİPLƏRİ, PROQRAM TƏMİNATI

Bioloji sistemlər haqqında elektron formada verilən informasiya 
ehtiyatlarını müxtəlif şəkildə təşkil etmək və məlumat axınını təmin etmək-
lə biomüxtəlifliyin mühafizəsi üzrə daha səmərəli təhlillər aparmaq olar.
Ehtiyatlara əlverişli və rahat müraciət, istifadəçilər üçün zəngin informa-
siya məkanında hərəkət azadlığı, məlumat axtarışı və seçim-sorğu aparıl-
masında səmərəlilik, informasiya ehtiyatlarının aktual vəziyyətdə saxlan-
ması kimi problemlərin həll olunmasını, BGE üzrə bütün sənədləşdirmə -
məlumat axınlarının fasiləsiz işini təmin edən informasiya sisteminin təşki-
lati strukturu və proqram təminatı yaradılmışdır. Bu struktur kompleks 
pasport, morfoloji, botaniki və ekoloji məlumatların toplanmasına və
təhlilinə imkan verir.

Bitki müxtəlifliyinin inkişafının zaman-məkan aspektlərinin öyrənil-
məsi məqsədilə məlumatların coğrafi sistemlərdə bu günə qədər toplanmış 
ehtiyatların və inkişaf proqnozlarının göstərilməsi ilə təşkilinin zəruriliyi 
müəyyən edilmişdir. İntellektual həllər bloku çoxvariantlı inteqral qiymət-
ləndirmə və proqnoz xarakteristikalarının ekspert sistemi əsasında vəziy-
yətin inkişaf ssenarisinin alınmasına imkan verir.

BGE-nin mühafizəsinə və onlardan səmərəli istifadəyə imkan verən 
prinsiplərə müvafiq olaraq qurulmuş informasiya sisteminın və biliklər 
bazasının (ekspert sisteminin) yaradılması bitki biomüxtəlifliyinin qorun-
masının ən kəskin problemlərinin aşkara çıxarılmasına, nümayişinə və
həllinə şərait yaradaraq BGE-nin davamlı inkişafını təmin edir.

Azərbaycanın BGE üzrə İnformasiya Sistemi milli şəbəkədən, 
İnformasiya Mübadiləsi Mexanizmindən və onun internet bazisli məlumat 
bazalarından, digər çoxsaylı fayl qruplarından, çoxcədvəlli və çoxfunk-
siyalı Mərkəzi Məlumat Bazasından (MMB), digər proqram təminatı 
vasitələrindən, müvafiq interfeyslərdən və s. ibarətdir. 

İnformasiya Sistemini şərti olaraq, əsasən üç funksional bloka 
ayırmaq olar: 1) İnventarlaşdırma bloku; 2) Analitik blok; 3) Təşkilatı-
idarəetmə bloku. Bütün bloklar informasiya texnologiyalarından istifadə
edilməklə proqram vasitələri ilə sıx əlaqələndirilmişdir. 
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Mərkəzi Məlumat Bazasının əsasında müasir texnologiyalarla 
hazırlanmış proqram təminatı, xüsusi açar sahələrin vasitəsi ilə əlaqələn-
dirilən və BGE-nin ən müxtəlif məsələlərini əhatə edən cədvəllər durur. 
Bitki nümunələri haqqında pasport, ekoloji, botaniki, saxlama üzrə və s. 
məlumatlar ayrı-ayrı sahələr şəklində sistemləşdirilmişdir. Bundan başqa, 
bitki nümunələrini toplayan, saxlayan subyektlər, takson adları, ölkələr və
s. yardımçı informasiyaları saxlamaq üçün cədvəllər layihələşdirilərək 
kodlaşdırma və indekslər vasitəsi ilə əlaqələndirilmişdir (şək. 1.). 

Azərbaycanın bütün ex situ kolleksiyalarının beynəlxalq prinsiplər 
əsasında prioritetliyi müəyyən edilmiş, onlarda toplanmış nümunələrin 
inventarlaşdırılması həyata keçirilmişdir. MMB-də mədəni bitkilərin yaba-
nı əcdadları, qədim və ənənəvi sortlar, müasir sort nümunələri və s. gеniş 
təmsil olunmuşdur. Bazanın əsas hissəsini Azərbaycan üçün prioritet sаyı-
lаn dənli-taxıl, paxlalı, texniki, meyvə, giləmeyvə və s. bitkilər hаqdа 
məlumаtlаr təşkil edir.

İnventarlaşdırılaraq məlumat bazasına daxil edilmiş və respublikanın 
başlıca ex situ kolleksiyalarında mühafizə edilən bitki nümunələrinin sayı 
11000-dən çoxdur. Həmin nümunələrin bitki qrupları üzrə paylanması 
proqramın hesabat səhifəsindəki komandaların vasitəsi ilə cədvəl 
formasında tərtib edilmişdir (cədvəl 1. və cədvəl 2.). Bazada 118 fəsiləyə, 
432 cinsə, 847 növə aid olan bitki nümunələri təmsil olunmuşdur.

Şək. 1. Məlumat bazasının daxili strukturu
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MMB-nin strukturu çərçivəsində Milli Genbankın məlumat bazası
yaradılmışdır. Bu baza genbank fəaliyyətlərinin xarakterinə uyğunlaş-
dırılmış 14 cədvəldən, izahat və köməkçi bloklardan, axtarış və hesabat 
formalarından ibarətdir.Məlumat bazasının quruluşu spesifik məlumatların 
ardıcıl və sürətlə əldə edilməsi üçün səmərəli struktura və interfeysə malik 
olmaqla, rüşeym plazmasını təsvir edən məlumatların yüksək səviyyədə
idarəsini təmin edir. Genbankın məlumat bazasına (2013) əsasən, saxlanma 
kamerasında mühafizə edilən toxum fondu dənli-taxıl, dənli-paxlalı, yem, 
dərman, texniki, tərəvəz və s. bitkilərinin 70 fəsiləsinə, 222 cinsinə, 411 
növünə aid yabanı və mədəni bitki nümunələrini əhatə edir. 

Cədvəl 1. 
MMB-də bitki qrupları üzrə nümunə sayı

Cədvəl 2. 
MMB-də nümunələrin populyasiya tipi

Populyasiyanın tipi MB-də kod Nümunə sayı
Alaq WE 8
Rayonlaşmamış sort UM 217
Naməlum 975
Rayonlaşmış Sort CV 773
Yabanı WI 2056
Yaxşılaşdırılmış sort AC 1423
Tədqiqat materialı RM 3025
Xalq seleksiyası sortu LA 2365

Cəmi 10842

BGE üzrə tədqiqat fəaliyyətlərinin yüksək şəkildə idarəsini təmin 
edən Milli İnformasiya Mübadiləsi Mexanizminin (MİMM) əsas 
funksiyaları BGE-nin vəziyyətinin tam təsvirini verən, nailiyyət və
nöqsanları, prioritet və tələbatları aşkara çıxarmaqla strateji planlaşdırmaya 
kömək edən hesabatların hazırlanması və Milli Şəbəkənin fəaliyyətinin 
effektiv işinin təmin edilməsindən ibarətdir. MİMM çərçivəsində BGE  
üzrə tədqiqatların nəticələrini, ölkədə aparılan fəaliyyətləri əhatə edən 
hərtərəfli məlumatların toplanmasını və yayılmasını həyata keçirmək 
məqsədilə proqram təminatı hazırlanmışdır. MİMM-in çoxcədvəlli 

Bitki qrupları MMB-də Bitki qrupları MMB-də
Dənli taxıl 3675 Texniki 1558
Paxlalı 1021 Meyvə 2404
Yem 603 Dərman bitkisi 684
Tərəvəz-bostan 855 Digər 42

Cəmi 10842
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məlumat bazası BGE-nın in situ və ex situ qorunub-saxlanılması, 
seleksiyası və toxum istehsalı üzrə informasiyaları əhatə edir. Onların 
təhlili ilə Azərbaycanda BGE-nin vəziyyəti haqqında mütəmadi strateji 
qiymətləndirmələr aparılır. Axtarış sistemi səhifəsində on-line rejimdə
açarlardan istifadə edərək bütün məlumat bazası və ya onun ayrı-ayrı 
hissələri üzrə axtarış və seçmə aparmaq mümkündür (şək. 2).

Şək. 2. Axtarış səhifəsinin ümumi görünüşü

BGE-nin öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsinin təşkilati və infor-
masiya-metodiki təminatı sisteminin yaradılması Azərbaycanda mövcud 
olan idarəçilik mexanizmlərinə və dünyada bu sahədə toplanmış müsbət 
təcrübəyə müvafiq olmaqla mərhələlərlə həyata keçirilmişdir (şək.3).

Nümunələr və məlumatlar

Milli nömrələr və informasiyalara 
giriş imkanları

BGE üzrə Milli Şəbəkə

İns. 1 (MB1)

İns. 2 (MB2)

İns. 3

Fermer

QHT

Milli Genbank     
və MMB

Bitkilər 
üzrə işçi 
qrupları

Bitki 
kuratorları

Şəbəkə
əlaqələn-
diriciləri

Proqram və
aparat 
təminatı

Beynəlxalq 
şəbəkələrə
inteqrasiya

İstifadəçi 
interfeysi

Nümunələr və məlumatlar

Milli nömrələr və informasiyalara 
giriş imkanları

BGE üzrə Milli Şəbəkə

Nümunələr və məlumatlar

Milli nömrələr və informasiyalara 
giriş imkanları

BGE üzrə Milli Şəbəkə

İns. 1 (MB1)

İns. 2 (MB2)

İns. 3

Fermer

QHT

İns. 1 (MB1)

İns. 2 (MB2)

İns. 3

Fermer

QHT

Milli Genbank     
və MMB

Bitkilər 
üzrə işçi 
qrupları

Bitki 
kuratorları

Şəbəkə
əlaqələn-
diriciləri

Proqram və
aparat 
təminatı

Beynəlxalq 
şəbəkələrə
inteqrasiya

İstifadəçi 
interfeysi

Milli Genbank     
və MMB

Bitkilər 
üzrə işçi 
qrupları

Bitki 
kuratorları

Şəbəkə
əlaqələn-
diriciləri

Proqram və
aparat 
təminatı

Beynəlxalq 
şəbəkələrə
inteqrasiya

İstifadəçi 
interfeysi

Milli Genbank     
və MMB

Bitkilər 
üzrə işçi 
qrupları

Bitki 
kuratorları

Şəbəkə
əlaqələn-
diriciləri

Proqram və
aparat 
təminatı

Beynəlxalq 
şəbəkələrə
inteqrasiya

İstifadəçi 
interfeysi

Şək. 3. Ölkədə BGE-nin informasiya idarəetmə mexanizmi
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Milli kolleksiyaların idarə olunması üçün informasiyanın ardıcıl 
axınının təmin edilməsi və təhlili vacibdir. Azərbaycanın BGE üzrə
informasiya sisteminin modulları institutlara CD şəklində paylanmış və
lokal məlumat bazaları şəklində onların kompyuterlərində instalyasiya 
edilmişdir. İnventarlaşdırmanın fasiləsizliyi təmin olunduğundan yeni 
materialın kolleksiyalara daxil edilməsi zamanı onun sənədləşdirilməsi və
məlumatların MMB-yə ötürülməsi işi ardıcıl həyata keçirilir.

Azərbaycanın BGE üzrə informasiya sistemi çərçivəsində fəaliyyət 
göstərən internet resursları milli qeydiyyat sisteminin strukturunda infor-
masiya-təşkilati mexanizmlərin effektiv işini təmin edir. 

Ölkədə BGE sahəsində olduqca vacib olan informasiya cəmiyyə-
tinin formalaşdırılması əsasən həyata keçirilmişdir və onun inkişafı üzrə
tədqiqatlar davam etdirilir. Bu cəmiyyət elə bir informasiya mühitidir ki, 
BGE üzrə bütün tip məlumatlara və materiallara buradan müraciət imkanı 
yaradılır. Bu mühitin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ona girişin müasir 
informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə təmin edilməsi, digəri isə müxtəlif 
elm sahələri ilə inteqrasiyanın mümkünlüyüdür. Bu sistemin köməyi ilə
yaradılmış bazis əsasında biomüxtəliflik üzrə informasiya cəmiyyətinin 
formalaşdırılmasını həyata keçirmək mümkündür. İnformasiya cəmiyyəti-
nin təşkili biologiya, aqrar, informasiya texnologiyaları, torpaqşünaslıq, 
ekologiya və s. elm sahələrinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və inteqrasiya 
mühitinin formalaşdırılmasına xidmət göstərir. 

Beləliklə, BGE üzrə İnformasiya Sistemi həm konkret məsələlərin, 
həm də qlobal-informativ problemlərin həlli üçün metodoloji baza rolunu 
oynayır. İnformasiya məkanı daxilində informasiya dövranı təmin edilir və
müəyyən kanallar vasitəsi ilə kənar sistemlərlə informasiya mübadiləsi 
aparılır. 

3. BGE ÜZRƏ İS-nin TAKSONOMİK TƏRKİBİ

BGE üzrə İS çərçivəsində mövcud olan məlumat bazaları və
proqram vasitələri, Taksonomik Məlumat Bazası düzgün kolleksiya siyasə-
tinin həyata keçirilməsinə yardım göstərir. 

MMB-nin taksonomik məzmununun Azərbaycan florası ilə, eləcə də
Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionunda mövcud olan kolleksiyaların 
tərkibi ilə müqayisəli qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 

Toplanmış informasiyanın təhlili göstərir ki, MMB-də qeydiyyatdan 
keçmiş bitki nümunələrinin ümumi sayı Regional Məlumat Bazasındakına 
nisbətən az olsa da (7%-dən az), taksonomik tərkibinin zənginliyinə görə
Azərbaycanın milli genetik fondu regionda aparıcı mövqe tutur. Bir sıra 



13

cinslər üzrə isə ən iri kolleksiyalar – Beta (regionun ümumi genefondunun 
44.05 %-i), Punica (96.46%), Corylus (100%), Ficus (100%) və s. məhz 
Azərbaycandadır. CQMA regionunda Corylus avellana, Ficus carica, 
Castanea sativa, Morus alba, Diospyros kaki, Olea europaea,Cornus mas, 
Vitis sylvestris (V.vinifera ssp. sylvestris) və s. növlər üzrə yeganə,  Malus 
domestica, Beta vulgaris, Zizyphus jujuba, Lens culinaris, Trifolium 
tumens, Vigna unguiculata, Cicer anatolicum və s. növlər üzrə isə başlıca 
kolleksiyalar (ümumi sayın 50 %-dən çoxu) Azərbaycandadır.

Təhlillər göstərmişdir ki, Azərbaycan florasında olan bir çox nadir, 
endemik, nəsli kəsilməkdə olan növlər kolleksiyalarda tam təmsil olunmur. 
Kolleksiyalarda cins, növ və növdaxili müxtəliflik üzrə taksonomik məlu-
matların araşdırılması əsasında mövcud boşluqlar müəyyənləşdirilmiş, 
toplanma üzrə tövsiyələr hazırlanmışdır. Nümunə olaraq göstərə bilərik ki, 
Azərbaycanın ex situ kolleksiyalarında Fabaceae fəsiləsindən olan 
Lathyrus cinsi MMB-də 8 növ üzrə 73 nümunəyə malikdir. Azərbaycan 
florasında bu cinsin 24 növü mövcuddur. L.cicera, L.nissolia, L.annuns, 
L.odoratus, L.roseus, L.tuberosus və s. növlər toplanılmamış və ex situ
kolleksiyalara daxil edilməmişdir. BGE üzrə Beynəlxalq Müqavilənin 1 
saylı əlavəsinə daxil edilmiş və Azərbaycan florasında mövcudluğu 
ədəbiyyat məlumatları ilə təsdiq edilən L.cicera və L.odoratus növlərinin 
toplanması təxirəsalınmaz vəzifə olmalıdır. 

İlk növbədə ex situ kolleksiyalarda kənd təsərrüfatı, ərzaq və dərman 
bitkilərinin nadir hesab edilən, məhdud yayılmaya malik və ya nəsli 
kəsilmək təhlükəsi altında olan bitkilərin mövcudluğu, toxumlarının cücər-
mə qabiliyyəti və genetik tamlığı, genetik eroziya təhlükəsi ilə bağlı tədqi-
qatların nəticələri məlumat bazası vasitəsi ilə nəzarətdə saxlanılır. 

4. SİSTEM ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BİOCOĞRAFİ TƏDQİQATLAR VƏ 
EKSPEDİSİYA FƏALİYYƏTİNİN İNFORMASİYA TƏMİNATI

Nümunələrin tapıldığı yerlərin xəritəyə köçürülməsi ilə kolleksiya-
lardakı boşluqlar təyin edilmişdir. Başlıca pasport, xarakteristika və qiy-
mətləndirmə məlumatları növlərin yayılma xəritələrinə daxil olunmuşdur. 
Toplanma ərazisinin iqlim xüsusiyyətlərinin də əlavə edilməsi ilə toplan-
mış materialın müxtəlif ekocoğrafi zonalarda mövcudluğu və ya dəniz 
səviyyəsindən hündürlüyə nəzərən kəmiyyət göstəricilərinin variasiyası 
təhlil edilmişdir. Problemlərin xarakter və miqyasını, biomüxtəliflik üçün
təhlükələrin mənbəyini dəqiq müəyyənləşdirməklə strateji planlaşdırmanın 
informasiya dəstəyini təmin etmək məqsədi ilə, müxtəlif mənbələrdən top-
lanmış məlumatlar əsasında ölkədə genetik eroziya qiymətləndirilmişdir.
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Nar bitkisinin (Prunica granatum L.) yerli ənənəvi xalq seleksiyası 
sortları üzrə respublikanın 10 rayonunda 200-dən çox fermer təsərrüfatını, 
678 nöqtəni əhatə edən böyük həcmdə informasiya təhlil edilmişdir. 

Bu bitkinin xalq seleksiyası sortlarının müxtəlifliyini, müxtəlifliyin 
dəyişmə dinamikasını, ərazilərdə on-farm mühafizənin vəziyyətini, sortla-
rın paylanma xüsusiyyətlərini öyrənmək mümkün olmuşdur. Eyni zaman-
da, sort müxtəlifliyi, mütləq hündürlük, xəstəliklərlə sirayətlənmə, yerli 
bioiqlim göstəriciləri və başqa bu kimi elementlər arasında asılılıqlar təhlil 
edilmişdir. Tədqiqatlardan alınmış Marqalef (10,28), Şannon-Viner (2,972) 
və Simpson (0,901) zənginlik indekslərinin kəmiyyətləri müvafiq bölgələr-
də nar bitkisinin yüksək sort müxtəlifliyinin mövcudluğunu göstərmişdir 
(Şək. 4.). Əhali tərəfindən becərilən nar bitkisində unifikasiya problemi 
çox da kəskin xarakter daşımasa da, geniş becərilən sort müxtəlifliyinin 
azalması tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Üstəlik bəzi qədim sortlar 
itib-batmış, digərlərinə isə yalnız 1-2 fermerin həyətində rast gəlinmişdir 
və onlar itmək təhlükəsində olan brend bitki kimi mühafizə altına 
alınmalıdır.

Sort müxtəlifliyi ilə mütləq hündürlük arasında asılılığın öyrənilməsi 
ilə aşkar edilmişdir ki, dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca müxtəliflik 
daha yüksək kəmiyyət daşıyır. Nar sortları haqqında toplanmış məlumat-
larla müvafiq ərazilərin bioiqlim göstəricilərinin müqayisəli təhlili ilə ma-
raqlı nəticələr alınmışdır. İqlim məlumatları dunya iqlim bazalarının inter-
net resurslarından götürülmüş və GİS proqramına inteqrasiya olunmuşdur.

Şək. 4. Tədqiqat bölgələrində sort müxtəlifliyinin qiymətləndirilməsi

İqlim məlumatları və digər göstəricilər sübut edir ki, yabanı bitki-
lərdən istifadə edilməsi və çoxəsrlik seleksiya nəticəsində yerli nar sortları 
müvafiq adaptivlik qazanmışdır. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, illik yağıntı-
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ların miqdarının daha yüksək kəmiyyətə malik olduğu ərazilərdə xəstə-
liklərlə sirayətlənmə balı da yüksəkdir.

5-ci şəkildəki xəritəyə əlavə edilmiş cədvəllərdə Tərtər rayonundan 
olan fermerin becərdiyi Şahbar şirin nar sortu haqqında ilkin deskriptorlar 
əsasında yerində toplanmış məlumatlar və həmin əraziyə uyğun 19 bioiq-
lim göstəricisi verilmişdir. 

Şək. 5. Tərtər rayonunda fermer təsərrüfatına aid bioekocoğrafi məlumatlar

Şəkildən görünür ki, ərazidə illik orta temperatur 14,3oC, illik 
yağıntıların orta miqdarı 393mm, ən soyuq ayın minimum temperaturu -
1.2o C-dir. Bu bölgədə narın xalq seleksiya sortlarının becərildiyi ərazilərdə
mütləq hündürlük 190-270 m arasında dəyişir. 

Burada təsvir eilmiş metodologiya özək kolleksiya siyasətinin həyata 
keçirilməsinə, rüşeym plazması nümunələrinin daha məqsədyönlü əldə
edilməsi və istifadəsinə, bəzi növ və sortların itmək təhlükəsindən xilas 
edilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanmasına yardım edən tədqiqatlarda daha 
geniş tətbiq tapacaqdır. 

5. İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN 
PRİNSİP VƏ QAYDALARI

MMB BGE-nin xarakterinə mümkün qədər uyğunlaşdırılmış 
interfeysə malikdir. Bu interfeys BGE-ni xarakterizə edən məlumatların 
axtarışı və təhlili məsələlərinin həllinə imkan yaradır. Lazım olan 
informasiyanın axtarışı zamanı BGE ilə əlaqədar istifadəçilərin işinin 
istiqamətləndirilməsi və asanlaşdırılması məqsədilə MMB-nin informasiya-
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axtarış sistemində köməkçi cədvəllər və səhifələr yaradılmışdır. Sistem 
istifadəçinin sorğusuna uyğun axtarışın tələb olunan dəqiqlik və dolğun-
luğunun təmin olunması üçün dəfələrlə modifikasiya edilmişdir. Hesabat 
səhifəsinə nümunələrin toplanma yeri, donorlar, mənşə ölkə və növün birgə
axtarışını təqdim edən hazır hesabat formaları qoyulmuşdur. Proqramın 
ikinci səhifəsində istifadəçilər MB-də olan müxtəlif cədvəllərin ayrı-ayrı 
sahələrini vahid cədvəldə birləşdirməklə məlumatlar arasında yeni seçim 
və axtarış aparmaq imkanı qazanırlar. Burada daha çox istifadə edilən 
məlumatların müəyyən sahələr üzrə toplandığı cədvəllərin hazır linkləri də
qoyulmuşdur. 

BGE üzrə informasiya sistemi çərçivəsində genetik ehtiyatlardan 
səmərəli istifadə mexanizmlərinin təmin edilməsi məqsədilə istifadəçi -
sistem, sistem - istifadəçi interaktiv modelinin başlıca prinsipləri işlənib 
hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sortların məlumat bazalarını onların 
təsviri və bitkinin inkişafının informasiya modeli əsasında yaratmaq 
məqsədəmüvafiqdir. Sortun göstəriciləri seleksiyaçı və informasiya mütə-
xəssislərinin iştirakı ilə dəqiqləşdirilməli və inkişaf etdirilməlidir. Bu 
prinsipləri rəhbər tutaraq Azərbaycanın MMB-nin strukturu daxilində ayrı-
ayrı bitkilər üzrə məlumat bazaları, müvafiq struktur elementləri –
deskriptorlar üzrə sahələrdən ibarət cədvəllər yaradılır. 

İnformasiya sisteminin istifadəçiləri üçün vacib mənbələrdən biri 
olan elektron biliklər bazası BGE üzrə mövcud biliklərə əsaslanaraq qərar 
qəbulunun kompüterləşdirilməsi əsasında fəaliyyət göstərir. MİMM-in 
resurslarında toplanmış informasiyalar Azərbaycanda BGE sahəsində
ekspertlərin müəyyən formatda suallara cavabları əsasında hazırlanmışdır. 
Bitkilər üzrə xarakteristik və qiymətləndirmə məlumat bazaları yaradılar-
kən istifadəçi ehtiyacları nəzərə alınmışdır. MMB-dən statistik təhlil üçün 
də istifadə oluna bilər. Bir dəfə edilmiş seçim və sorğular yadda saxlanılır 
və beləliklə, oxşar sorğuları təkrar hazırlamaq lazım gəlmir. 

BGE üzrə Milli İnformasiya Sistemi və onun mühüm tərkib 
modulları gələcək fəaliyyətlərin strategiya və taktikasını istiqamətləndir-
məklə BGE-nin sistemli toplanması və qorunmasının təmin edilməsinə, 
bitki nümunələrindən seleksiya və bitki tədqiqatlarında səmərəli və düzgün 
istifadə olunmasına imkan yaradır. 

NƏTİCƏLƏR

1. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları (BGE) üzrə məlumatların toplan-
ması, sistemləşdirilməsi, saxlanılması, yayılması, mübadiləsi, təhlili, dəqiq-
ləşdirilməsi və yeniləşdirilməsinin, mövcud və gələcəkdə yaradılacaq milli 
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kolleksiyalarının monitorinqı və vahid qeydiyyatı, onlar arasında informa-
siya mübadiləsi mexanizmlərinin yaradılmasının və bu işlərin yekunu kimi, 
BGE üzrə informasiya məkanının formalaşdırılmasının əsasları işlənib 
hazırlanmışdır.
2. İlk dəfə olaraq, təklif edilmiş model prinsiplər, milli bitki genefondunun 
inventarlaşdırılması, pasport, səciyyələndirmə, taksonomik, ekocoğrafi və
s. məlumatların mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanması və sistemləşdiril-
məsi əsasında Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları üzrə İnformasiya 
Sistemi və onun mühüm tərkib hissəsi olan Mərkəzi Məlumat Bazası, 
həmçinin BGE ilə bağlı digər məlumat bazaları yaradılmış və inkişaf 
etdirilmişdir.
3. Yaradılmış informasiya sisteminin bazasında ərzaq təhlükəsizliyi və
təbiətimühafizənin təmin olunması istiqamətində nəzəri və praktiki tədqi-
qatların aparılması üzrə tövsiyələr və istifadəçi qaydaları işlənib hazırlan-
mışdır.
4. Məlumat bazası alətlərinin, coğrafi analitik informasiya sisteminin və
digər informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə Azərbaycanın bitki genetik 
ehtiyatlarının milli kolleksiyalarının taksonomik müxtəlifliyi qiymətləndi-
rilmiş, bitki nümunələri haqqında pasport və ekoloji məlumatların təhlili 
əsasında ex situ kolleksiyalarda olan boşluqlar müəyyənləşdirilmiş, bunun 
əsasında toplanma və bərpa işləri üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.
5. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, model kimi, nar bitkisinin genetik 
müxtəlifliyinin bioekocoğrafi tədqiqi həyata keçirilmişdir: onun becərildiyi 
bölgələrin bioiqlim göstəriciləri fonunda xalq seleksiyası sortlarının yayıl-
ma arealı öyrənilmiş, mühafizəsi ilk növbədə vacib olan müxtəliflik müəy-
yənləşdirilmişdir.

PRAKTİKA ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR 

Azərbaycanın BGE üzrə İnformasiya Sistemi və məlumat bazaları 
aşağıdakı məsələlərin araşdırılması və həlli üçün istifadə oluna bilər:
 genbankla bağlı toplanma və saxlanma işlərinə cəlb edilməli takson-

ların və  nümunələrin aşkar olunması;
 təbii florada, kolleksiyalarda və fermer təsərrüfatlarında olan bitki 

nümunələri üzrə məlumatların qeydiyyatı, saxlanması və ötürülməsi 
imkanlarını əsaslı dərəcədə genişləndirməklə, onların itirilməsinin 
qarşısının alınması istiqamətində işlərin səmərəliliyinin artırılması;

 avtomatlaşdırılmış informasiya təminatı kimi, seleksiya işlərində bitki 
nümunələri arasında seçim imkanlarının və üsullarının genişləndirilməsi;
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 kolleksiyalarda və BGE üzrə informasiya bazalarında mövcud olan 
boşluq və çatışmazlıqları aşkara çıxarmaqla, nümunələrin toplanması, 
saxlanması, bərpası, çoxaldılması və s. üzrə işlərə səmərəlilik, vaxta və
işçi qüvvəsinə qənaət baxımından nəzarət olunması;

 Azərbaycana məxsus mədəni brend bitkilərin bütün ölkə üzrə monito-
rinqi, areallarının müəyyənləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi istiqamətində
tədqiqatların aparılması.

Müvafiq modifikasiyalar edilməklə, bu informasiya sistemi qeyri-
bitki təbiətli digər bioloji ehtiyatların öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsi 
üzrə işlərdə və həmçinin ölkədə biomüxtəlifliyin tam informasiya siste-
minin yaradılmasında da tətbiq oluna bilər.
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Афиг Тофиг оглы Мамедов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Современные ITтехнологииприменяются во всех сферах 
общественной жизни, включая деятельность в сфере биоресурсов. В решении 
вопросов тактики и стратегии направленной на сохранение и рациональное 
использование генетических ресурсов растений (ГРР) важную роль играют 
исследования в области информационных систем. Основной целью 
настоящего исследования является информационное обеспечениедеятель-
ностей поin situ (on-farm) и ex situ сохранению генетических ресурсов 
растений Азербайджана;оценка текущего состоянияГРР; определениепутей 
развития,а также  для прогнозирования возможных результатов, проведение 
национальной инвентаризации на базе нового типа программного 
обеспечения;создание информационной системы по централизованному и 
унифицированному сбору,регистрации,эффективному управлению, анализуи 
манипуляцииинформации посредствоммеханизмаинформационногообменапо 
ГРР. В работе впервые разработаны основы формирования 
информационного пространства по ГРР и создана информационно-поисковая 
система с соответствующим программным обеспечением. Впервые, на 
основе предложенных модельных принципов инвентаризации 
генофонда,централизованного сбора и систематизации,хранения, 
распределения и обменапаспортных, характеристических, таксономических, 
эколого-географических и др. данных была создана и развита 
Информационная Система (ИС) по ГРР,неотъемлемой частью 
которойявляетсяЦентральная База Данных и другие БД. На основе этого для 
обеспечения продовольственной безопасности и охраны природы 
былиразработанырекомендации и правила пользователейдлятеоретических и 
практических исследований. С помощью инструментов БД, GİS и других 
информационных технологий оценивтаксономическое 
разнообразиенациональных коллекций ивыявивпробелы в них, были 
подготовлены рекомендации по сбору и восстановлению. Создана база 
знаний для оказания помощи в механизме принятия решения по постоянному 
контролю состояния сохранения ГРР и их устойчивого использования. 
Впервые в Азербайджане, в качестве модели, проведеныбиогеографические 
исследованиягенетического разнообразия граната;на фоне биоклиматических 
показателей районов культивирования изучены ареалы сортов народной 
селекции;выявлено разнообразие, нуждающееся в сохранении в первую 
очередь.ИС это эффективное средство для решения вопросов расширения 
возможностей и методов отбора образцов растений для селекционных работ, 
это источник богатейшей информации для широкой аудитории. С 
соответствующими модификациями, эта система может быть применена в 
работе по изучению, защите и использованию других биологических 
ресурсов нерастительной  природы.
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Afig Tofig oglu Mammadov

INFORMATION SYSTEM ON PLANT GENETIC RESOURCES OF 
AZERBAIJAN

It is very important to carry out studies on information systems which play 
urgent role in solving of the tactic and strategic problems directed to the 
conservation and sustainable use of plant genetic resources (PGR ). The main 
purpose of this study was information support of activities on in situ (on-farm) and 
ex situ conservation of plant genetic resources in Azerbaijan, implementation of 
the national inventory by creation of the new type of software for evaluation of the 
current state of these resources, to identify developing ways and to predict of the 
future results; to create of the information system by using of centralized and 
unified collection of data through the information sharing mechanisms and 
National Network, by registration, effective management, analysis and 
development of this data. For the first time developed a framework for 
development of the information space exploration and set up information retrieval 
system with the appropriate software. In this work for the first time scientific bases 
of the formation of information space on PGR of Azerbaijan are developed and the 
appropriate software - information retrieval system is created. For the first time 
based on the proposed model principles, inventory of the gene pool, on centralized 
collection and systematization, storage, distribution and exchange of passport, 
characteristic, taxonomic, ecological, geographical and other data the information 
system (IS) on PGR and its integral part - the Central Database and other databases 
have been created and developed. On this basis, recommendations and guidelines 
on the carrying out of the theoretical and practical studies in direction of the 
ensuring of food security and environmental protection have been developed. By 
the database tools, GIS and other information technologies taxonomic diversity of 
the national collections was evaluated; and the gaps were identified, 
recommendations were made for collection and regeneration. Established base of 
knowledge to assist in the decision-making mechanisms to continuously monitor 
the state of conservation of PGR and their sustainable use. For the first time in 
Azerbaijan, as model, bio-geographical study of genetic diversity of pomegranate 
was carried out, areals of distribution of landraces were explored against the 
background of bio-climate data of their cultivation areas; it was identified diversity 
which have to be conserved first of all.

Information System is an effective means in solving the problems, such as 
development of possibilities and methods in selecting plants for breeding 
activities, Information System is rich source of information for the general public 
on plant sciences. With appropriate modifications, the system can be used in the 
study, conservation and utilization of other bio-resources with non-plant nature.
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