
– 46 – 

ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ`̀̀̀    ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱ        
ՈՒՆԵՑԱԾՈՒՆԵՑԱԾՈՒՆԵՑԱԾՈՒՆԵՑԱԾ    ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ    ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ    

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՐԻՐԻՐԻ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Ղազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան Արմինե    
    ԽանզաԽանզաԽանզաԽանզադդդդյան Մհերյան Մհերյան Մհերյան Մհեր    

    Հայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան Աշոտ    
    Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ծանր մետաղներ, կուտակում, աղտոտում, 

թունահարույցություն, սննդային շղթա: 
 
Կենսոլորտի աղտոտիչների շարքում յուրահատուկ տեղ են գրավում 

ծանր մետաղները, թեև մետաղների մեծ մասը որպես միկրոտարրեր ոչ 
մեծ քանակներով պարունակվում են հողում, բնական ջրերում, բույսե-
րում, մարդու և կենդանիների օրգանիզմներում և կարևոր կենսաբանա-

կան դեր են կատարում: Սրանք կարևոր են ոչ միայն որպես սննդանյու-
թեր, այլ որպես կատալիզատորներ բույսերի մեջ տեղի ունեցող կենսաքի-
միական պրոցեսների համար [1, 7, 19, 80, 123, 145]: 

Չապականված էկոլոգիական պայմաններում հողում և բույսերում 
պարունակվում են ծանր մետաղների որոշակի քանակ,որի գերազանցու-

մը վտանգավոր է կենդանի օրգանիզմների գոյության և զարգացման հա-
մար, քանի որ, անցնելով հողից բույսերին, իսկ ըստ բազմաթիվ գիտնա-
կանների, հենց բույսերն են հանդիսանում էկոլոգիական շղթայի այն հիմ-
նական օղակը,որը սննդային տեսակետից կապում է կենսոլորտի բոլոր 
օբյեկտների բնական ինտեգրումը, հեշտությամբ ներառվում են սննդային 

շղթա, ներթափանցում կենսաբանական պրոցեսներ: Մետաղներով աղ-
տոտված ջրերով գյուղատնտեսական կուլտուրաների ոռոգման դեպքում 
շատ թունահարույց նյութեր կարող են կուտակվել հողում և բույսերում, 
սննդի հետ անցնել մարդու և կենդանիների օրգանիզմ՝ առաջացնելով 
թունավորումներ: 

Բնական ջրերում մետաղները պարունակվում են կախված կամ լուծ-
ված վիճակում, որպես կանոն, ոչ մեծ կոնցենտրացիաներով, ուստի և էա-
կան վտանգ չեն ներկայացնում: Բացի այդ, եթե օդին և ջրին բնորոշ են 
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բնական ինքնամաքրման պրոցեսները, ապա հողն այս հատկությամբ 
օժտված է աննշան չափով և առանձնանում է մեկ այլ «առավելությամբ»՝ 
մի շարք նյութերի, հատկապես ծանր մետաղների, կուտակման հատկու-
թյամբ: Ըստ որոշ հետազոտողների [2, 21] ծանր մետաղները ադսորբվում 
են հողի կողմից և փոխազդում հումուսի հետ,որը հանգեցնում է անլուծե-

լի միացությունների առաջացման և նրանց հետագա կուտակման:Բացի 
կուտակիչի դերակատարությունից հողը նաև տարանցիկ ճանապարհ է 
իրենում պարունակվող ծանր մետաղների՝ տարբեր հեռավորություննե-
րի վրա միգրացիայի համար: Թունավոր ծանր մետաղները ջրային ավա-
զաններ և հողի մեջ են թափանցում տարբեր միացությունների տեսքով, 

որոնք ցուցաբերում են համատեղ կամ, այսպես կոչված, կոմբինացված 
ազդեցություն մարդու և տաքարյուն կենդանիների օրգանիզմների, ջրամ-
բարների ֆլորայի և ֆաունայի վրա: Գրականության մեջ կարծիքներ կան, 
որ համակցված ազդեցությունը կարող է տարբեր լինել յուրաքանչյուր 
քիմիական նյութի ցուցաբերած առանձին ազդեցությունից: Այս հարցի 

վերաբերյալ կան երկու հակադիր տեսակետներ: Որոշ հեղինակներ քի-
միական նյութերի կոմբինացված ազդեցությունը հանգեցնում են պարզ 
գումարման, իսկ մյուսները նշում են, որ այդ ազդեցությունը կարող է այլ 
բնույթի լինել և հանգեցնել սիներգիզմի, անտագոնիզմի կամ գործողու-
թյունների այլ առանձնահատկությունների [1, 7, 19, 80, 123, 145]: 

Ծանր մետաղների վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց 
ֆիզիկաքիմիական մի շարք հատկություններով՝ կայունություն արտա-
քին միջավայրում, լուծելիություն ջրում, հողում և բույսերում կուտակվե-
լու հատկություն: Ծանր մետաղների միացությունները, հատկապես աղե-
րը և օքսիդները, հողում ենթարկվում են վերափոխումների, որոնց արդ-

յունքում էլ առանձին տարրեր բույսերի կողմից յուրացման համար դառ-
նում են մատչելի: Հայտնի ճշմարտություն է, որ բնության մեջ թույնը դե-
ղից զանազանվում է միայն չափաքանակով: Հողում մետաղների փոքր 
կոնցենտրացիաներով պարունակությունը խթանում է բույսերի աճը, 
մինչդեռ դրանք գերազանցող քանակները կործանարար ազդեցություն 

ունեն: Հող-բույս համակարգում մետաղների ազդեցությունը դիտարկվում 
է երեք հիմնական ասպեկտով, բույսերի աճին նպաստող, վնասակար 
բույսերի աճի համար և հանդուրժող վերաբերմունք, որի դեպքում կա-
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տարվում է նրանց կուտակում բույսի կողմից: Հայտնի են նաև տվյալներ, 
որ թեև ծանր մետաղների տոկոսը բարձր է ՍԹԿ-ից, սակայն բացասա-
բար չի ազդել բույսերի աճի և զարգացման, բերքատվության վրա [3, 78]: 
Ծանր մետաղները թունահարույց ազդեցություն ունեն ինչպես մշակովի 
կուլտուրական, այնպես էլ վայրի օգտակար բույսերի վրա: Եթե առաջին-

ների մասին կան զգալի թվով հետազոտական աշխատանքներ՝տարբեր 
բնակլիմայական պայմաններում տարբեր տեսակի բույսերի աճի և զար-
գացման պրոցեսի ուսոմնասիրման վերաբերյալ,ապա վայրի օգտակար 
բույսերի վրա ծանր մետաղների ունեցած ազդեցության վերաբերյալ քիչ 
են գիտական հետազոտությունները: 

Հարկ է նշել, որ տարբեր հետազոտողներ տարբեր ժամանակներում 
և տարբեր բնակլիմայական պայմաններում աճեցված կուլտուրական 
բույսերի աճի և զարգացման վրա այս կամ այն ծանր մետաղների կենսա-
բանաքիմիական ազդեցության վերաբերյալ ունեն հակասական կարծիք-
ներ: Այսպես օրինակ,բնական, չաղտոտված հողերում քրոմի պարունա-

կությունը 1,8.10-2 մգ/կգ է: Գիտնականների մի խումբ ցույց է տալիս, որ 
չկա ոչ մի գիտական հիմնավորում համարելու համար, որ քրոմը անհրա-
ժեշտ է բույսերի սնման համար: Սրա հետ միասին կան ոչ քիչ թվով գրա-
կան աղբյուրներ այն մասին, որ հողին ոչ մեծ կոնցենտրացիայի քրոմի 
ավելացման դեպքում այն խթանիչ ազդեցություն ունի բույսերի աճի և 

բերքատվության բարձրացման վրա: Գ. Պ. Սեդովան (1958) ցույց է տալիս, 
որ 1մգ/կգ հաշվարկով հող ներմուծված եռավալենտ և վեցվալենտ քրոմը 
ընկճում, ճնշում է օրգանական նյութերի նիտրացումը և կատարվում է 
այս թունավոր նյութերի կուտակում բույսերում: Նրա տվյալներով քրոմ 
պարունակող հոսքաջրերով ոռոգված հողատարածքներում աճեցված 

պոմիդորում 12 անգամ,կաղամբում 10 անգամ, գազարում 6 անգամ ավե-
լի շատ է նրա կոնցենտրացիան,քան մաքուր ջրով ոռոգված նույն բանջա-
րեղենում: Շատ բույսեր հանդուրժող են ցինկի ավելցուկի նկատմամբ: 
Ոռոգման ջրում 3մգ/լ ցինկի կոնցենտրացիան թունահարույց ազդեցու-
թյուն ունի մանդարինի, նարնջի, իսկ 1մգ/լ կոնցենտրացիայի դեպքում 

նաև գյուղատնտեսական կուլտուրաների վրա: Հողում ցինկի կուտակ-
ման և բույսերում ակումուլյացիայի հետևանքով նվազում է պղնձի և եր-
կաթի յուրացումը բույսերի կողմից: Թե որքան ուժեղ են կուտակում բույ-
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սերը սելենը հողից կարելի է եզրահանգել այն փաստից, որ որոշ բույսեր 
պարունակում են մինչև 4500մգ/կգ կոնցենտրացիա, այն դեպքում, երբ հո-
ղում 0,5 մգ/կգ ,իսկ բույսերում 5մգ/կգ կոնցենտրացիաները վտանգավոր 
հիվանդությունների է հանգեցնում դրանցով սնվող կենդանիներին (ան-
պտղություն, բրդաթափություն, կաղություն, նյութափոխության թուլա-

ցում, անեմիա, մահ): 10մկ/կգ չոր նյութի նկատմամբ կոնցենտրացիայի 
դեպքում կապարի թունահարույց է շատ բույսերի համար,այն ճնշում է 
ֆոտոսինթեզի պրոցեսը,հողում ընդունակ է մնալ շատ երկար ժամանակ, 
իսկ շատ բույսերում այն կուտակվում է տարբեր մասերում բարձր կոն-
ցենտրացիաներով` 300-1500մգ/կգ: Սնդիկի ունեցած թունահարույց ազ-

դեցության մասին կարելի է դատել փաստից, որ 0,05մգ/լ կոն-
ցենտրացիայով երկվալենտ աղի դեպքում դադարում է ֆոտոսինթեզը 
ջրային որոշ բույսերի մոտ: Ըստ գրական տվյալների նիկելը որոշ բուսա-
տեսակների վրա, օրինակ վուշի, բացասաբար է ազդում նույնիսկ համե-
մատաբար ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, իսկ այլ կուլտուրաների 

վրա`ճակնդեղ, լոլիկ, կաղամբ, կարտոֆիլ և առվույտ, զգալիորեն բարձր 
կոնցենտրացիաների (15.9-29.4 մգ/լ) դեպքում: Արսենը նույնպես հողում 
կուտակվելու և բույսերի կողմից հյուսվածքներ թափանցելու հետևանքով 
թունահարույց ազդեցություն ունի: Ծաղկավոր բույսերի վրա կործանա-
րար է արսենաթթուն ջրում 3մգ/լ, հողում 15մգ/կգ պարունակության դեպ-

քում: Բարձր կոնցենտրացիաները զգալի վտանգավոր ազդեցություն 
ունեն շաքարի ճակնդեղի աճի և զարգացման վրա: Մոլիբդենի 0,5-100մգ/լ 
կոնցենտրացիայի դեպքում դիտվում է վուշի աննորմալ աճ, 50մգ/լ կոն-
ցենտրացիայի դեպքում թունավոր ազդեցությունը համեմատաբար փոքր 
է, 100 մգ/լ-ի դեպքում առաջանում է խլորոզ, իսկ ավելի մեծ կոնցենտրա-

ցիաների դեպքում կանգնեցվում է առվույտի, լոբազգիների աճը: Հակա-
սական է պղնձի ազդեցությունը: Օպտիմալ կոնցենտրացիայի պայման-
ներում այն արագացնում է բույսերի ֆոտոսինթեզի, շնչառական ֆունկ-
ցիաները, բարձրացնում է ցրտադիմացկունությունը, նպաստում է աճին 
և զարգացմանը: Դեֆիցիտի դեպքում դանդաղում կամ դադարում է որոշ 

բուսատեսակների՝ սոխ, ճակնդեղ արևածաղիկ, ցորեն, գարի, առվույտ, 
վերարտադրողական օրգանների ձևավորումը: 0,1 մգ/լ կոնցենտրացիան 
վտանգավոր է մանդարինի և նարնջի, իսկ 1մգ/լ կոնցենտրացիան դան-
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դաղեցնում է գարու և ոլոռի աճը: Մանգանը վտանգավոր ազդեցություն 
ունի նույնիսկ ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, 0,5-25 մգ/լ կոնցենտ-
րացիայի դեպքում այն վտանգավոր է տարբեր պատիճավոր բույսերի, 
պոմիդորի, վուշի, տարբեր լոբազգիների, մանդարինի և նարնջի սատիլ-
ների վրա: Կոբալտը նույնպես երկակի ազդեցություն ունի: Թույլատրելի 

սահմաններում նպաստում է բույսերի աճին և զարգացմանը հողում       
5-15մգ/կգ կոնցենտրացիայի դեպքում վտանգավոր ազդեցություն ունի 
պոմիդորի, վուշի, շաքարի ճակնդեղի վրա: Կոբալտի միացություններից 
հատկապես սուլֆատը դանդաղեցնում է գյուղատնտեսական բույսերի 
աճը և առաջ է բերում չորացում: Կոբալտը կուտակվում է բանջարեղեն-

ների կողմից, այսպես, կոբալտ պարունակող ջրով ոռոգելու դեպքում նրա 
պարունակությունը ստուգիչ բանջարեղենների համեմատ ավել է՝ գազա-
րում 3.5, կաղամբում 2.7, անգամ [4, 6, 15]: Կադմիումը համեմատաբար 
քիչ է ուսումնասիրված: Հայտնի է, որ ջրում կադմիումի 28 մգ/լ կոնցենտ-
րացիան վնասակար է շաքարի ճակնդեղի համար: Կադմիումը ճնշում է 

ֆոտոսինտեզը, ըստ բույսերում ունեցած թունահարությության գրավում 
է առաջին տեղը,անտագոնիստ է ցինկին, պղնձին, մանգանին,կոբալտին, 
նիկելին, սելենին: Մինչդեռ Մ.Ա. Ռոկնին (Рокни М. А.) ուսումնասիրել և 
հաստատել է, որ Իրանի երեք շրջաններում ոռոգման ջրերում թույլատ-
րելի սահմանը գերազանցող կոնցենտրացիաների դեպքում կադմիումը 

բացասական ազդեցություն չի ունեցել բրնձի աճի, զարգացման և բեր-
քատվության վրա: Մի շարք բույսեր՝ հնդկական մանանեխ, արևածաղիկ, 
եգիպտացորեն, համարվում են կադմիումի լավագույն կուտակիչներ: 
ԻԻՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կադ-
միումով և կապարով վարակված հողերում աճեցված հլածուկի բույսե-

րում թեև նվազել են քլորոֆիլի և սպիտակուցների պարունակությունը, 
սորտերից մեկը դրսևորել է առավել կայուն հատկանիշներ [5, 9-10, 512]: 

Շատ մետաղների թունահարույց ազդեցությունը աճում է մետաղի ֆի-
զիկա-քիմիական հատկությունների ազդեցության հետևանքով, նաև բույ-
սերի կողմից կումուլյատիվ ազդեցությամբ: Հատկանշական է հատկապես 

տարատեսակ բուսատեսակների կողմից ծանր մետաղների կենսա-
կուտակման ընդունակությունը, որը հանգեցնում է քիմիական տարրերի և 
միացությունների ձևափոխմանը, ինչպես նաև նրանց տարագաղթին: 
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Այսպիսով, մեր կողմից կատարվել է բույսերի աճի և զարգացման 
վրա տարբեր ծանր մետաղների ունեցած ազդեցության վերլուծություն՝ 
ուսումնասիրելով ասպարեզում այդ մասին առկա մեզ հասանելի գրա-
կան տվյալները:  

Տվյալների վերլուծությունը թույլատրում է եզրահանգել, որ յուրա-

քանչյուր բուսատեսակ որոշակի զգայնություն և հետաքրքրություն է 
դրսևորում հիմնականում միայն առանձին մետաղի նկատմամբ: Եթե 
բույսը հակված է այս կամ այն ծանր մետաղը կուտակել տարբեր օրգան-
ներում (ֆիտոռեմեդիատոր)` մեծացնելով նրա կոնցենտրացիան ավելի, 
քան հողում է, նշանակում է, որ նա դրսևորում է ավելի դիմացկուն հատ-

կանիշներ, ուստի կարելի է դրանք մշակել ծանր մետաղներով վարակ-
ված հողերում`վերջիններիս մաքրելու նպատակով: 
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вая цепь, токсичность 
В работе сделана попытка анализировать воздействие тяжелых метал-

лов на разные растения, изучая данные исследовательских работ, опубли-
кованных в литературе. 

Обобщение результатов позволяет прийти к заключению, что разные 
растения по разному реагируют на тяжелыe металлы. Если растение имеет 
наклонность аккумулировать тяжелые металлы и проявить более прочные 
свойства, то можно их рекомендовать культивировать на зараженных поч-
вах с целью их очищения. 
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SummarySummarySummarySummary    
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Studying the information of the literature, it has been rehearsed in this 

work to analyze the attitude of the plants towards the heavy metals. The 
summary of the results let us conclude that different plants react differently on 
the influence of various metals. If the plant is inclined to accumulate heavy 
metal and reveal more resistant immanence, thus it can serve for the 
purification of the soil polluted by certain heavy metals.    

        


