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I.I.I.I.    PUMILA L.PUMILA L.PUMILA L.PUMILA L.    ՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸ    
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ    

    
Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    

    Բայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան Լիլիա    
    Ավետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան Կարինե    

    
Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. վեգետացիոն շրջան, տեղախմբի տարիքային 

սպեկտր, գունային վարիացիա, եղանակային ադապտացիաներ    
 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսում Լոռու մարզը զբաղեց-

նում է ընդարձակ տարածաշրջան, բազմազան Ֆիզիկա-աշխարհագրա-

կան պայմաններով: Վանաձորը՝ մարզկենտրոնն է: Քաղաքը մտնում է 
Բազում-Փամբակի լեռնահարթավայրային լանդշաֆտային ենթաշրջանի 
կազմի մեջ:  

Քաղաքի շրջակայքի բուսականության բազմազանությունը պայմա-
նավորված է ոչ միայն ռելիեֆի բարդությամբ, բնակլիմայական պայման-

ների խայտաբղետությամբ, այլև քաղաքի ուրույն աշխարհագրական դիր-
քով:  

Բուսականության վեգետացիոն շրջանը ( ամենօրյա ջերմաստիճանը 
+100) սկսվում է ապրիլի վերջին, ավարտվում է հոկտեմբերի կեսերին: 

Հետազոտման օբյեկտը՝ Վանաձոր քաղաքի շրջակայքում Iridaceae 
ընտանիքի, Iris L. ցեղի, Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային 
սպեկտրի որոշումն է:  

Հետազոտության նպատակն է՝ որոշել Iris pumila L տեղախմբերի 
տարիքային սպեկտրը խախտված բնական էկոհամակարգերում: Ուսում-
նասիրությունները կատարվել են աչքաչափական մեթոդով: 

Նախօրոք առանձնացվել են 2 x 1000մ2 մակերեսով ստուգիչ կետեր, 
որոնք բաժանվել են ավելի փոքր 10 փորձահրապարակների, յուրաքանչ-
յուրը 100մ2 մակերեսով: Հետազոտությունը կատարվել է 1) «Սուլեյմանի 
դոշ» և 2) «Ղռեր» կոչվող լանջերին: Տեղախմբերի ներկայացուցիչները 
խիտ խմբավորումներ չեն առաջացնում, ներկայացված են ցրված, դիֆուզ 

տեսքով: Աչքաչափով երկու հետազոտվող կետերում որոշվել են տարբեր 
տարիքային խմբերի՝ 1. ծիլեր 2. յուվենիլ (մատղաշ) 3. իմատուրային (ան-
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ցում հասունացման փուլին) 4. վիրգինիլ (բույսը սերմ չի տվել և բազմա-
նում է վեգետատիվ եղանակով) 5. գեներատիվ (բույսը բազմանում է սեր-
մերով) 6. սենիլային (սերմնային բազմացումը դադարում է):  

«Սուլեյմանի դոշ» տեղամասից վերցրվել են մոտ 282 բույսեր, իսկ 
«Ղռեր» տեղամասից՝ 362:  

Iris pumila L. Հիրիկ թզուկային տեսակի տեղախմբի ընդհատված 
արեալները հայտնաբերվել են Վանաձորի հյուսիս-արևմտյան մասի ինչ-
պես հյուսիսահայաց, այնպես է հարավահայաց լանջերին, 1350-1450 
մետր ծովի մակերևույթից բարձրությունների վրա՝ Փամբակի լեռների, 
«Սուլեյմանի դոշ» և Բազումի լեռնաշղթայի՝ «Ղռեր» կոչվող չոր քարքա-

րոտ լանջերին:  
 Առաջին անգամ Iris pumila kaml. Furcata Bieb. L Հիրիկ թզուկային 

տեսակը նկարագրել է Ա.Ա.Գրոսգեյմը Անդրկովկասում: Լոռու մարզի 
հիրիկները ուսումնասիրվել են այլ հետազոտողների կողմից [4, 58-63]: 

Հայաստանի հիրիկները Ա.Ա. Գրոսգեյմը ընդգրկել է 5 սեկցիաների 

մեջ [3, 111-120]:  
 Iris pumila L (Հիրիկ թզուկային) տեսակը ընդգրկված է Pogoniris 

Baker սեկցիայի մեջ [1, 15-18]: Հայաստանում, մասնավորապես Վանաձո-
րում, այդ բուսատեսակի ծաղիկների գունային վարիացիաները ներկա-
յացված են առատ (նուրբ - դեղին, կապույտ, պոլիքրոմ):  

Մեր հետազոտման կետում հանդիպել են միայն վառ-մանուշակա-
գույն նմուշները: Բույսերի բարձրությունը չի գերազանցում 15-17 սմ, 
սովորաբար վերին մասում ցողունները ճյուղավորված են, իրենց վրա 
կրում են 2-3 խոշոր ծաղիկներ: Տերևները նետաձև են, 5-15 սմ երկարու-
թյան, 1-2 սմ լայնության: Բաց տարածքների գեոֆիտներ են, բայց հանդի-

պում են նաև անտառահատված տեղամասերում: Ծաղկում են մայիսի 
վերջին, հունիսի սկզբին [2, 25-30]:  

Ընդհանուր առմամբ, մինչ 20-րդ դարի 90-ական թվականները, Վա-
նաձորի շրջակայքում Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի արեալը համա-
տարած էր: Բայց վերջին տասնամյակներում, մի կողմից՝ Տարոն թաղա-

մասի կառուցումը, մյուս կողմից բնակչության սոցիալ-տնտեսական վատ 
վիճակը հանգեցրել են տեսակի տեղախմբերի արեալների խախտման, 
շինարարական աղբի մնացորդների, բույսի անկանոն հավաքի, վաճառքի 
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արդյունքում Iris pumila L տեսակի արեալը կրճատվել է:  
Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրը ներկա-

յացվում է աղյուսակ 1-ում:  
    

Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Iris pumila L Iris pumila L Iris pumila L Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրը, , , , (2015(2015(2015(2015    թթթթ....))))    
««««ՂռերՂռերՂռերՂռեր»»»»    ««««Սուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշ»»»»    

Տարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտր    
ԱռանձԱռանձԱռանձԱռանձ----
նյակների նյակների նյակների նյակների 
քանակըքանակըքանակըքանակը    

%%%%    Տարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտր    
ԱռանձԱռանձԱռանձԱռանձ----
նյակների նյակների նյակների նյակների 
քանակըքանակըքանակըքանակը    

%%%%    

Ծիլեր ծ 4 1.10 Ծիլեր ծ 10 3.54 
Յուվենիլ յուվ 69 19.0 Յուվենիլ յուվ 50 17.8 

Իմատուրային իմ 140 39.0 Իմատուրային իմ 95 34.0 
Վիրգինիլ վ 30 8.3 Վիրգինիլ վ 28 10.0 

Գեներատիվ գ 104 28.72 Գեներատիվ գ 95 34.0 
Սենիլայի ս 15 4.14 Սենիլային ս 4 1.41 

 362  Ընդամենը 282  
 
Աղյուսակ թիվ 1-ի արդյունքների վերլուծությունից պարզ երևում է, 

որ «Ղռեր» տեղամասի տեղախմբում բույսերի թիվը՝ 362 ավելի շատ է, 
քան «Սուլեյմանի դոշ» կոչվող լանջին՝ 282: Հետազոտվող տեղամասերում 
բավականին բարձր է իմատուրային և գեներատիվ առանձնյակների 
տոկոսը, համապատասխանաբար՝ իմատուրային 39 («Ղռեր») և 34 («Սու-
լեյմանի դոշ»), գեներատիվ 28.72 («Ղռեր») և 34 («Սուլեյմանի դոշ»): 

Այսինքն «Ղռեր» և «Սուլեյմանի դոշ» կոչվող տեղամասերում հանդիպող 
բույսերի տարիքային սպեկտրը վկայում է այն մասին, որ տվյալ տեղա-
խմբերը երիտասարդ են և աճող ու նրանց ոչնչացման սպառնալիքը բա-
ցակայում է: Տեղախմբի տարիքային սպեկտրում հանդիպում են յուվենիլ 
69, իմատուրային 140, վիրգինիլ 30, գեներատիվ՝ 104, սենիլային 15 հա-

սակի ներկայացուցիչներ: «Ղռեր» տեղամասում բույսերի մեծ մասը պատ-
կանում է իմատուրային 140 տարիքային սպեկտրին, այսինքն՝ բույսեր, 
որոնք գտնվում են սեռահասուն շրջանին անցնելու փուլում: «Սուլեյմանի 
դոշ» տեղամասում բույսերի մեծ մասը նույնպես գտնվում է իմատուրային 
և գեներատիվ փուլերում 95: Բայց, ի տարբերություն «Ղռեր»-ի, այս տե-

ղանքում սենիլային խմբի ներկայացուցիչները ավելի քիչ են: Դա բացա-
տրվում է նրանով, որ հյուսիսահայաց լանջերը անտառապատ են, խո-
նավ, վեգետացիան տևում է ավելի երկար, բույսերը ուշ են հասունանում, 



– 95 – 

ծերանում: Ընդհանուր առմամբ երկու տեղամասերում մայիս-հունիս 
ամիսներին նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում Iris pumila L տեսա-
կի տեղախմբերի աճի և զարգացման համար: 1, 2 աղյուսակների տվյալ-
ները վկայում են, որ երկու տեղամասերում էլ մեծ տոկոս են կազմում յու-
վենիլ, իմատուրային, գեներատիվ տարիքային սպեկտրի ներկայացու-

ցիչները:  
 Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում տարբեր տարիքի բույսերի 

տարվա եղանակային ադապտացիաները: Սովորաբար, գարնանը և աշ-
նանը ուժեղ քամիները, տեղումները վնաս են հասցնում բույսի վեր-
գետնյա մասերին: Հետազոտվող տեղամասերում կոտրտված ցողուններ 

նկատվել են միայնակ աճող, զարգացման գեներատիվ փուլում գտնվող 
նմուշների մոտ: Խմբերով աճող բույսերի դիմացկունությունը բացա-
տրվում է բույսերի կարճությամբ, տեղախմբերի խտությամբ, որը մեղմում 
է քամու ուժը: Բացի դրանից, Iris pumila L ցողուններում լավ զարգացած է 
մեխանիկական հյուսվածքը :  

Այսպիսով, տեղախմբի տարիքային կառուցվածքը որոշվում է մեկ 
տարիքային խմբից մյուսին անցման արագությամբ, յուրաքանչյուր տա-
րիքային վիճակում մնալու ժամանակահատվածից, վեգետատիվ բազ-
մացման, անբարենպաստ պայմաններին դիմադրելու ուևակությամբ:  
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ВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА IIII....PUMILAPUMILAPUMILAPUMILA    LLLL....    
    В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРАААА    

Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи     
Байрамян ЛБайрамян ЛБайрамян ЛБайрамян Лилияилияилияилия    
Аветисян КАветисян КАветисян КАветисян Каринеаринеаринеарине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: вегетационный сезон, возрастной спектр популяции, 

цветовые вариации, сезонные адаптации. 
В последние десятилетия, в связи со строительством микрорайона Тарон 

и снижением уровня благосостояния населения, увеличилась нагрузка на при-
родные экосистемы в окрестностях Ванадзора. Под угрозой оказались также 
популяции вида Iris Pumila L.  

Исследован ареал распространения и возрастной спектр популяции 
I.Pumila L. в северо-западной части города. Возрастной спектр популяции 
представляет собой один из важнейших признаков популяции, определяющий 
ее устойчивость и способность к самоподдержанию. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что, несмотря на сокра-
щение ареала I.Pumila L., в популяции преобладают особи иматурного возраст-
ного состояния, и они относятся к нормальному типу. 

    
    
    
THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A SPECIES SPECIES SPECIES SPECIES IRIS PUMILA IRIS PUMILA IRIS PUMILA IRIS PUMILA 

L. L. L. L.     IN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZOR    
Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
    Bayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan Lilia    
    Avetisyan KarineAvetisyan KarineAvetisyan KarineAvetisyan Karine    

Summary Summary Summary Summary     
Key words:Key words:Key words:Key words: the vegetation period, the age spectrum of population, color 

variations, a seasonal adaptation. 
In the last decade in connection with the construction of the district Taron 

and reduction of the level of populations welfare the pressure on natural ecosystems 
has increased. The population of a species I.Pumila L. are also endangered. The area 
of distribution and age spectrum of the population I.Pumila L.  in the north western 
part of the city was investigated . The age spectrum of the population I.Pumila L.  is 
one of the most important features of the population which defines its resilience 
and the ability of self-renew. The result of the study concluded that despite the 
reduction of the area of I.Pumila L.  the population has an individual immature age 
statues and they concern to the normal type.  

  


