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Sambucus nigra L. Sambucus nigra L. Sambucus nigra L. Sambucus nigra L. տտտտեսակիեսակիեսակիեսակի    ջրայինջրայինջրայինջրային    ռեժիմիռեժիմիռեժիմիռեժիմի    
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    ԳուգարքիԳուգարքիԳուգարքիԳուգարքի    տարածաշրջանումտարածաշրջանումտարածաշրջանումտարածաշրջանում    

    Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
    ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    Անի Անի Անի Անի     

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... սև թանթրվենի, ծաղկման փուլ, կոկոնակալման փուլ, 

տրանսպիրացիայի ինտենսիվություն, էկոլոգիական պայման, ջրի ընդհանուր ձև:  
 20-րդ դարի վերջին, կապված էներգետիկ ճգնաժամի հետ, Հայաստանում, 

մասնավորապես՝ Լոռու մարզում, լայն թափ ստացան ապօրինի անտառահա-
տումները, որոնց պատճառով տնտեսապես օգտակար հիմնական անտառ կազ-
մող տեսակներին փոխարինելու եկան պակաս արժեքավոր ձևեր, որոնք, լինելով 
անպահանջկոտ, արագորեն զբաղեցնում են հատատեղերը: Այդպիսի բուսատե-
սակներից է սև թանթրվենին (Sambucus nigra): Լոռու մարզի տարածքում դեռևս 
քիչ ուսումնասիրություններ են կատարվել սև թանթրվենու բույսի կենսաէկոլո-
գիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ [1, 82-88]: 
Ուստի առաջադրված թեման արդիական է և ունի կարևոր գիտական ու գործնա-
կան նշանակություն:  

Բույսերի ջրային ռեժիմը արագորեն արձագանքում է էկոլոգիական պայ-
մանների փոփոխություններին: Ուստի էկոլոգիական պայմանների ազդեցության 
տակ բույսերի նյութափոխանակության ընթացքում տեղի ունեցող տեղաշարժը և 
ձևաբանական փոփոխությունները սերտորեն կապված են ջրային ռեժիմի հետ ու 
արտահայտում են նրանց ֆիզիոլոգիական վիճակը [2, 27-30]: Դա նշանակում է, 
որ միկրոկլիմայական տարբեր պայմաններում աճող թանթրվենու կենսագործու-
նեության պրոցեսների բնականոն ընթացքի համար վճռական դերը պատկանում 
է նրանց ջրային ռեժիմին:     

Ելնելով դրանից՝ մեր կողմից առաջին անգամ սև թանթրվենու ջրային ռեժի-
մի առանձնահատկությունների ուսումնասիրության աշխատանքներ են կատար-
վել Գուգարքի հողա-կլիմայական պայմաններում: Ուսումնասիրվել է ջրի տար-
բեր ձևերի՝ ընդհանուր, կապված և ազատ, քանակը (% թաց կշռին) բույսի կոկո-
նակալման և ծաղկման փուլում աճելատեղի տարբեր պայմաններում՝ անտառի 
վերին եզրին, գոգավոր մասում, հատված անտառահանդակում: Համաձայն ըն-
դունված տեսակետի՝ ազատ ջրի պարունակությունը պայմանավորում է ֆիզիոլո-
գիական պրոցեսների ինտենսիվությունը, իսկ կապված ձևինը՝ բույսերի 
դիմացկունությունն անբարենպաստ պայմաններին [4, 2-87]:  

  Ելնելով այդ տեսակետից՝ կարելի է սպասել, որ տարբեր էկոլոգիական 
պայմաններ կարող են իրենց կնիքը դնել թանթրվենու տերևներում ազատ և 
կապված ջրի պարունակության վրա: Փորձերը կատարել ենք երթուղային, 
կիսաստացիոնար և ստացիոնար եղանակներով (ծովի մակերևույթից 2000-2600մ 
բարձրություն): 

Ուսումնասիրությունների արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:  
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ՋրիՋրիՋրիՋրի    տարբերտարբերտարբերտարբեր    ձևերիձևերիձևերիձևերի    պարունակությունըպարունակությունըպարունակությունըպարունակությունը    (% (% (% (% թացթացթացթաց    քաշիցքաշիցքաշիցքաշից) ) ) ) 
թանթրվենութանթրվենութանթրվենութանթրվենու    տերևներումտերևներումտերևներումտերևներում՝ ՝ ՝ ՝ կախվածկախվածկախվածկախված    աճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերի    պայմաններիցպայմաններիցպայմաններիցպայմաններից    

(2015(2015(2015(2015թթթթ., ., ., ., ԳուգարքԳուգարքԳուգարքԳուգարք))))    
ՏեսակՏեսակՏեսակՏեսակ    ԿոկոնակալումԿոկոնակալումԿոկոնակալումԿոկոնակալում    ԾաղկումԾաղկումԾաղկումԾաղկում    

ՍևՍևՍևՍև    
թանթրվեթանթրվեթանթրվեթանթրվե----

նինինինի 

անտառի 
վերին 
եզրին 

լանջի 
գոգա-

վոր մաս 

հատված 
անտա-
ռահան-
դակ 

անտա-
ռի 

վերին 
եզրին 

լանջի 
գոգա-
վոր 
մաս 

հատված  
անտա-
ռահան-
դակ 

 ընդհանուր  ջուր 

83.5 86.7 80.3 81.2 83.4 75.7 
 ազատ ջուր 

52.4 56.8 48.4 47.8 49.9 43.5 
 կապված ջուր  

36.3 33.2 35.5 38.9 38.2 36.2 
    
Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ուսումնասիրվող թանթրվենու կոկոնակալման 

փուլում ընդհանուր ջրի պարունակությունը տերևներում ամենացածրն է եղել 
հատված անտառահանդակում՝ 80,3%, իսկ ծաղկման փուլում՝ 75,7%: Ազատ ջրի 
պարունակությունը տերևներում կոկոնակալման ու ծաղկման փուլերում 
գերակշռել է լանջի գոգավոր մասում՝ կազմելով 56.8% և 49.9%: Կապված ջրի 
քանակությունը տերևներում կոկոնակալման ու ծաղկման փուլերում գերակշռել 
է անտառի վերին եզրում՝ կազմելով 36.3% և 38.9%: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքներից պարզվել է՝ թանթրվենու բույսի 
տերևների ջրապաշարը տատանվում է՝ կախված աճելատեղերի միկրոէկոլոգիա-
կան պայմաններից: Որքան բարձր է եղել հողի խոնավությունը, այնքան բարձր է 
արտահայտվել ջրի պարունակությունը տերևներում և հակառակը: Այդ առումով 
տերևներում ընդհանուր ջրի քանակը գերակշռել է լանջի գոգավոր մասում, իսկ 
ամենացածր քանակը գրանցվել է հատված անտառահանդակում:  

Այդ օրինաչափությունը պահպանվել է նաև սև թանթրվենու բույսի ծաղկ-
ման փուլում, որը ևս հաստատում է հողի ջրապաշարի նշանակությունը տերևնե-
րի ջրապահովության համար: Այս արդյունքները համընկնում են այլ ուսումնա-
սիրությունների արդյունքների հետ [3, 26-33; 5, 5-86]: 

Կարելի է ենթադրել, որ փորձերում օգտագործված տարբեր աճելատեղե-
րում թանթրվենու արմատային համակարգի հզորությունը կարող է տարբեր լինել 
և ազդել նրա ընդհանուր ջրապաշարի վրա: Այլ աշխատանքներով պարզված է, 
որ հողում ջրի բավարար քանակության դեպքում ասիմիլյատներն արագորեն հո-
սում են դեպի արմատներն ու արագացնում նրանց աճը: 

Մեր ուսումնասիրության արդյունքներից պարզվել է, որ ազատ ջրի ամենա-
բարձր պարունակությունը հատուկ է լանջի գոգավոր մասում աճած բույսերի 
տերևներին, որոնցում կոկոնակալման փուլում անտառի վերին եզրում և հատված 
տարածքում աճածների համեմատությամբ ավելի շատ ազատ ջուր է պարունակ-
վել: Նույն օրինաչափությունը պահպանվել է նաև բույսերի ծաղկման փուլում: 
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 Բազմաթիվ ուսումնասիրությունների տվյալները հաստատում են, որ բույ-
սերի տերևներում կապված ջրի պարունակությունը կախված է օսմոտիկորեն և 
կոլլոիդների կլանած ջրի քանակից, որին մասնակցում են ածխաջրերը, ամինա-
թթուները, սպիտակուցները և այլն [8, 3-22]: Թանթվենու ջրային ռեժիմի ուսում-
նասիրության ընթացքում տերևներին զուգահեռ ուշադրություն է դարձվել նաև 
ցողուններում առկա ընդհանուր ջրի պարունակության վրա: Վերջինս ավելի մեծ 
տեղեկություններ է տալիս նրանց ջրափոխանակության մասին [3, 26-33]: 

Այդ ցուցանիշն ուսումնասիրվել է նաև մեր կողմից, որի շնորհիվ պարզվել է, 
որ որոշակի կապ գոյություն ունի աճելավայրի պայմանների և թանթվենու ցո-
ղուններում ջրի պարունակության միջև (աղ. 2):  

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222    
ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ջրիջրիջրիջրի    պարունակությունըպարունակությունըպարունակությունըպարունակությունը    թանթրվենութանթրվենութանթրվենութանթրվենու    ցողուններումցողուններումցողուններումցողուններում        
(% (% (% (% թացթացթացթաց    քաշիցքաշիցքաշիցքաշից)` )` )` )` կախվածկախվածկախվածկախված    նրանրանրանրա    աճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերի    պայմաններիցպայմաններիցպայմաններիցպայմաններից    

ՏեսակըՏեսակըՏեսակըՏեսակը    ԿոկոնակալումԿոկոնակալումԿոկոնակալումԿոկոնակալում    ԾաղկումԾաղկումԾաղկումԾաղկում    

 
Sambucus 
nigra 

անտառի 
վերին 
եզր 

լանջի 
գոգավոր 
մաս 

հատված 
անտառա- 
հանդակ 

անտառի 
վերին 
եզր 

լանջի 
գոգավոր 
մաս 

հատված 
անտառա- 
հանդակ 

 84.8 87.3 81.5 81.7 84.9 75.3 

   
Ըստ այդմ՝ կոկոնակալման փուլում Sambucus nigra տեսակի դեպքում ջրի 

պարունակությունը ցողուններում ամենից բարձրն է լանջի գոգավոր մասում՝ 
87.3%, ամենից փոքրը՝ հատված անտառահանդակում՝ 81.5%: Ծաղկման փուլում 
ամենից մեծն է լանջի գոգավոր մասում` 84.9%, ամենից փոքրը՝ հատված անտա-
ռահանդակում՝ 75.3%:  

Այսպիսով՝ Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման 
փուլի համեմատ ջրի պարունակությունը ցողուններում փոքր է 1.02 անգամ՝ լան-
ջի գոգավոր մասում, 1.15 անգամ փոքր է հատված անտառահանդակում և 1.03 
անգամ փոքր է անտառի վերին եզրին: 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ կոկոնակալման և ծաղկման փուլերում ցողուն-
ների ջրապաշարը ամենաբարձրն է հողի ավելի բարձր խոնավությամբ օժտված 
լանջի գոգավոր մասում, միջին՝ անտառի վերին եզրում և ամենացածրը՝ հատված 
անտառահանդակում, որն աչքի է ընկնում խոնավության համեմատաբար նվազ 
քանակով: Հարցին տեսականորեն մոտենալիս կարելի է հիշել այն հանգամանքը, 
որ հող-բույս-մթնոլորտ համակարգում բույսերի ջրային ռեժիմը գնահատելու հա-
մար թերմոդինամիկական ցուցանիշներից ամենահարմարը ջրի պոտենցիալն է 
[3, 26-33; 2, 27-30]: Ըստ որում՝ ջրային պոտենցիալի մեծությունը և ուղղվածու-
թյունը կախված են աճման պայմաններից: Հողի խոնավությունը պակասելու ըն-
թացքում գոլորշիացնող հյուսվածքների և արմատամերձ միջավայրի խոնավու-
թյան միջև ջրային պոտենցիալի գրադիենտն աճում է, արմատ-տերև գրադիենտը, 
ի տարբերություն հող-արմատի, ձեռք է բերում բացասական արժեք, ու մեծանում 
է ջրի շարժմանը ցույց տվող դիմադրությունը [2, 27-30; 3, 26-33]:  



– 60 – 

Մեր փորձերում հողի տարբեր խոնավության պայմաններում այդ գործոննե-
րը մեծ դեր են խաղացել ցողուններում խոնավության քանակական փոփոխու-
թյան պրոցեսում:  

Սև թանթրվենու բույսի ցողուններում և տերևներում ջրի պարունակության 
ցուցանիշների համեմատությունից պարզվում է, որ այն ավելի ցածր է տերևնե-
րում: 

Հողի ցածր խոնավության պայմաններում ցողունի և տերևների ջրի պարու-
նակության փոքր տարբերությունը խոսում է բույսերի ավելի կայուն ջրապաշարի 
և ֆիզիոլոգիական վիճակի հարաբերական կայունության օգտին. այսպիսի 
հետևության կարելի է գալ նաև այլ հեղինակների աշխատանքների հիման վրա 
[5, 5-86]:  

 Ստացված տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ որքան ցածր է աճե-
լատեղի խոնավությունը, այնքան սև թանթրվենու բույսի ցողունում և տերևներում 
ջրի պարունակության տարբերությունը փոքրանում է: Վեգետացիայի համեմա-
տաբար վաղ փուլում (կոկոնակալում) այդ տարբերությունն ընդհանրապես ավե-
լի մեծ է, քան համեմատաբար ուշ շրջանում (ծաղկում): 

Բույսերի ջրային ռեժիմը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից մեկը տրանս-
պիրացիայի ինտենսիվությունն է, որի մեծությունը գաղափար է տալիս էկոլո-
գիական պայմանների ազդեցության տակ բույսերի կողմից ջրի ծախսի մասին: 

Ուսումնասիրել ենք տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը թանթրվենու 
բույսերում՝ կախված աճելատեղերի էկոլոգիական պայմաններից (աղ. 3): 

        
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. 3. 3. 3. ԹանթրվենուԹանթրվենուԹանթրվենուԹանթրվենու    տրանսպիրացիայիտրանսպիրացիայիտրանսպիրացիայիտրանսպիրացիայի    ինտենսիվությունըինտենսիվությունըինտենսիվությունըինտենսիվությունը        
((((մգմգմգմգ////գգգգ    ժամժամժամժամ))))՝ ՝ ՝ ՝ կախվածկախվածկախվածկախված    նրանրանրանրա    աճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերիաճելատեղերի    միկրոէկոլոգիականմիկրոէկոլոգիականմիկրոէկոլոգիականմիկրոէկոլոգիական    պայմաններից պայմաններից պայմաններից պայմաններից     

ՎայրՎայրՎայրՎայր    
Տերևի Տերևի Տերևի Տերևի 

զանգվածզանգվածզանգվածզանգված    
Ջրի կորուստՋրի կորուստՋրի կորուստՋրի կորուստ    

Տրանսպիրացիայի Տրանսպիրացիայի Տրանսպիրացիայի Տրանսպիրացիայի 
ինտենսիվությունինտենսիվությունինտենսիվությունինտենսիվություն    

կոկոնակալում ծաղկում կոկոնակալում ծաղկում 

Անտառի 
վերին եզր 

65 3 7 92.3 215.3 

Լանջի 
գոգավոր 
մաս 

65 2 8 61.5 246.1 

Հատված 
անտառա- 
հանդակ 

65 4 5 123.07 153.8 

 
Կոկոնակալման փուլում տրանսպիրացիայի բարձր ինտենսիվությամբ 

օժտված են եղել հատված անտառահանդակում, ցածրով՝ լանջի գոգավոր մասում 
աճած բույսերը, իսկ անտառի վերին եզրում աճածներն ունեցել են ջրի գոլորշաց-
ման միջին ունակություն:  

Ծաղկման փուլում պատկերը փոխվել է. այդ շրջանում տրանսպիրացիայի 
առավել ունակություն են ցուցաբերել լանջի գոգավոր մասում աճող բույսերը, իսկ 



– 61 – 

հատված անտառատարածքում աճողները այդ ցուցանիշով գրավել են վերջին 
տեղը:  

Այսպիսով՝ Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման 
փուլի համեմատ տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը մեծ է 2.3 անգամ՝ անտա-
ռի վերին եզրում, 4 անգամ՝ լանջի գոգավոր մասում, 1.2 անգամ՝ հատված անտա-
ռահանդակում: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա եզրակաց-
նում ենք, որ Sambucus nigra տեսակը Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանում 
արագ զբաղեցնում է հատատեղերը: Որքան ցածր է աճելատեղի խոնավությունը, 
այնքան սև թանթրվենու բույսի ցողունում և տերևներում ջրի պարունակության 
տարբերությունը փոքրանում է: Վեգետացիայի համեմատաբար վաղ փուլում (կո-
կոնակալում) այդ տարբերությունն ընդհանրապես ավելի մեծ է, քան համեմա-
տաբար ուշ շրջանում (ծաղկում): Կոկոնակալման փուլում տրանսպիրացիայի 
բարձր ինտենսիվությամբ օժտված են եղել հատված անտառահանդակում, 
ցածրով՝ լանջի գոգավոր մասում աճած բույսերը, իսկ անտառի վերին եզրում 
աճածներն ունեցել են ջրի գոլորշացման միջին ունակություն: Ծաղկման փուլում 
տրանսպիրացիայի առավել ունակություն են ցուցաբերել լանջի գոգավոր մասում 
աճող թանթրվենիները, իսկ հատված անտառատարածքում աճողների մոտ այդ 
ցուցանիշը նվազել է: 

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Վարդանյան Զ., Բայրամյան Լ., Լոքյան Ա., Մխիթարյան Հ. - Sambucus nigra 

L. տեսակի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները Գուգարքի 
տարածաշրջանում, Երևան, 2015թ.: 

2. Ананьина В.М., Водний режим и коллоидно-химические свойства протоплаз-
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Лесные вырубки Гугаркского района быстро восполняются видом Sambucus 
nigra L., который нетребователен к условиям прорастания. Результаты исследова-
ний показываят, что чем ниже влажность среды прорастания, тем разница содержа-
ния воды в стебле и листьях становится меньше.  
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SUMMARY 
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intensity, the ecological factors, general type of water 
In Gugark region of Lori province, the beforested areas are rapidly filled up with 

the type of plant called Sambucus nigra, which is less demanding of its surroundings 
conditions. The studies have shown that the lower the humidity of the growing 
environment is, the less the difference between the water amount in stems and leaves of 
the black elder is.  

 
  


